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ÜJ-ÉVI ÉNEK A’ HONHOZ.

Ingadozzon dús kalász, Hon! 
Kebled' áldott édenén ,

S/.ent ügyedben meg ne csaljon,
Meg ne a’ kedves remény;

Légyen a’ Hun’ sarjadéka 
Lelkes ember , és erény 

Bélyegezze, és lakása
Béke-várban béke-fény.

Most vihar telünk’ fagya 
Nyárban szűnjön a’ ragya.

Terhesöljön halmaidra 
Borfa , édes fürtivei ,

Díj fakadjon ifjaidra ,
Dijt teremjen hun-kebel.

Belvihart, és zendülést ne 
L áss; borúid’ éjjele 

Múljon , rést ne ejtsen abban ,
A’ ki dúlni jő bele ,

Ellened szaladjon-el ,
Mert tiéd a’ cseriével.

Szép nap ! állapodj’ felette,
Úgy köd oszlik, ’s szerte k e l,

Tündököljön , a’ ki tette
Által benned ’s érted él. —

Légyen áldott azon harmat,
Melly vetéseidre száll,

Verjen itt a’ magyar gyarmat
Gyökeret — mint sziklaszál;

Büszke habbal folyjon a’
Gőzösökkel a’ Duna.

JÓ Királyunk itt találja
Fénylakát, itt védhelyét;

Minden nemzet hadd csodálja,
Hadd a’ magyar’ hűségét. —

Minden reggel mosolygóra 
Hasadjon a’ hajnal fel ,

’S ha megy a’ nap áldozóra ,
Áldással nyugodjék-el;

Ne könnyezzen a’ koldús , — 
Könyörüljön a’ ki dús !

Kocsi György.

RÁNDULÁS.
G öm örbül M is k o lc z o n  á l t a l  N y ír e g y h á z á r a .

Ha valaki Gömörbül a’ minden lekintelben kellemes 
Sajó’ mellékén leindúl Miskolcz felé, az még utilárs 
nélkül sem unja-meg magát, mert gyorsan halad a’ jó 
utón ’s minden óranegyed újabb meg újabb tárgyakkal 
gyönyörködteti. — Induljon a1 müveit utas Rozsnyó, 
Csetnek, vagy Murány1 völgyéről, mindenütt jó utakat 
talál, ’6 meglehetősen rendezett falukon ’s mezővároso
kon megy által, ’s ámbár keskenyebbek itt a’ völgyek, 
még is termékeny szántó- ’s kaszálóföldekkel változván 
a’ kövesb hegyek ’s erdős bérezek, az azon völgyekben

egymást felváltó vasgyarok’kopogása’kíséretében halad
ván az utas, megtekintheti itt, — ha még kis Hont’ 
völgyét, ’s a’ Gömört Liptóiul ’s Szépestül elválasztó 
Garan’ vidékét meglátogatja, mind azon vas-gyárt, 
mellyekben a’ magyarországi vasnak több mint fele ré
sze gyártatik. — Elérvén pedig Tornaijára, — oda t. i., 
hol Gömör megyének minden fontai ’s folyóvizei egye
sülnek, — olly tájékot szemlél maga előtt, melly a’ ter
mészet majd minden adományával annyira van megáld
va, hogy csupán nagyobb gondolkozás után találhatni- 
le l: miben szenved hijányt e’ vidék.

A ’ legtermékenyebb szántó- ’s kaszálóföldeken kí
vül, van e’ vidéknek fája, épület- ’s mészköve, jó kút- 
vize, jó asztali bora ’s t. ef., ’s e’ szép táj’ közepén 
foly-le Miskolcz felé, ha nem is egészen csendesnek , 
de ragadónak sem nevezhető Sajó-vize; mellynek folyá
sához majd közelítve, majd ismét attól kevéssé eltávoz
va viszen az országút, ’s egyedül Borsod megye’ szé
lén ölelkezik egymással; azon túl egész Miskolczig az 
országút jobbra marad, ’s a’ Sajó’ folyását a’ hosszu- 
révi hídnál mintegy haragosan balra taszítja, minthogy 
már itt piszkos zsidófogadós mossa benne a’ műveltebb 
utasok’ szükségit kielégítői képtelen kezeit. — E’ ne
hezteléssel Miskolczra vezetvén-be, miután utazóit ismét 
jól tartá a1 keresztyén vendéglő, még léiig megpróbálja 
a’ Sajóhoz- közelítést; egy részrül t. i. Debreczen ’s 
Nyíregyháza felé, más részrül a’ Dunához vonulván, 
Pest leié visz. —

Elhagyván Miskolczot — a’ tiszán-inneui Magyaror
szágnak e’ fő kereskedővárosát — Zsolczán által egész 
Sajó-Ládig jó töltésen, ’s Borsod megyének valóban dí
szére szolgáló szép hidakon utazhatni ; ezentúl a’ Her- 
nádon által egész a’ Tisza’partján épült Lúcz helységig 
természeti állapotban sínylik még az országút, melly 
kevés esőzés után is szerfölött terhessé válik ; szenved 
az utazó a’ rósz út mellett még a’ rósz vendégíogadók , 
’s kivált azoknak Abrahám-ivadékú fukar és csinatlan 
bérlőji miatt, kik , bár merre fordúljon ezentúl az utas, 
Borsod, Szabolcs, Zemplény, Szatmár megyékben ki
vétel nélkül, Bihar megyének pedig nagyobb részében 
a’ helybeli lakosokat rendszeresen sarczolják, az utaso
kat pedig elkedvetlenítik.

Vajha fölébrednének országunk’ nagy részében ’s 
kivált a’ nagy országutakon épült vendégfogadók’ birto
kosai , ’s tekintetbe vevén az ország’ csinosbulását, dí
szét , ’s oily igenigen aljas kereskedését, elállnának 
valahára azon csupán képzelt ’s balitéleten alapult elv
től, hogy a’ zsidónál jobb fizető nincs! — A’ magyar 
igen örömest hallja , ha jó hazafinak mondják, de , fáj
dalom ! még is annyira szereti önmagát, hogy többnyire 
az önszeretet a’ közjó1 előmozdítását is elfelejteti vele, 
’s gyakran képzelt hasznokat reményivé, vagy csillogó 
Küljeleket ahitva elragadtatja magát az egykor magá
nak is gazdagon kamatozható köz-czéltul, hogyha an
nak elösegélése némi csekély áldozatot kíván.

Lúcz helységnél a’ szekereket hidason szállítják a’ 
Tiszán által, ’s az ut Tisza-Dob helység leié vezet. En 
jókor- reggel átkelvén a’ Tiszán , számos szénával- ter
helt szekeret találtam együtt a’ folyó’ túlsó partján, 
mellyek a’ lú e z i  tiszántúli kaszálókrul, rajtok meg 
nyáron összegyűjtött szénát most késő őszszel takaritak 
a’ faluba. Megtekintvén e’szénát, az többnyire két-rőfnyi
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hosszú csáté vala. — Jól ismervén már ezelőtt is e'táj’ 
baját, ’s a’ mellett még a’ múlt tavaszi Tiszaáradás’ 
históriáját most újólag elbeszéltetvén magamnak, saj
nálva tekiutgeték a’ lú c z i ,  d o b i, b u d i, s z e n t -  
mi h á 1 y i , p o lg á r i  ’s többi, néhány négyszög- mér
földet foglaló határokra, mellyek lapos fekvésüknél fog
yást a’ Tisza’ árjainak annyira ki vannak téve, hogy 
terjedelműkhez képest használhatni azoknak xj3 részét; 
’s mivel kocsim a’ feneketlen út miatt Dob felé csak las
san haladhatott, magam a’ gyepen gyalog sétálván, fi- 
gyelmesb szemmel vizsgáltam majd a’ Tisza’ folyását, 
majd a’ körülte-fekvő nagykiterjedésü szép síkságot. 
Ezen elmélkedésemtől mi sem vont-el, csupán az ut-kö- 
zepetti nagy sárban itt-amott elakadt terhes szekerek’ 
gazdájinak hangos g y í-  hí! kiáltásai, kik két három 
szekérből fogták a’ marhákat egybe, még is alig tud
tak a’ mély sárfenékből kívánszorogni, ’s imígy sajnál
ván , hogy illy nagy ’s országos átkelésen jobb ut 
nincs, Tisza-Dobra nagynehezen el vergődtem , hol is a’ 
helység’ szélén épült vendégház’ sarkain legnagyobb 
megilletődésemre a’ vámfizetést jelentő kereket pillan— 
tárn-meg, ’s a’ nélkül, hogy az ottani Izsáktól megtu
dakoztam volna: mitől szedik itt a’ vámot? tovább sétál
tam Bűd leié.

Bűd felé menvén, tapasztalám, hogy Dobtul kezd
ve szemlátomást emelkedik a’ föld’ színe, ’s ha innen 
Debreczen felé némi kis esést találhatni i s , de Szent- 
Mihály ’s Nyíregyházának menvén, mindig emeltebb 
helyekre jut a’ vándor, úgy hogy e’ tájékon már a’ To
kajtól Lúcz leié íolyó Tisza árjaival sehol sem ronthat 
által. — — Ezek után ama’ gondolatra jöttem , hogy 
ha az emeltebb helyen fekvő Lúcz helység tiszántúli 
révpartjától Tisza-Dobig (melly távulság mintegy 4 0 0 0  
ölet tesz) egy erős, körülbelől 1 0 — 12 öluyi széles 
gát épülne, ’s ez a’ Tokaj’ vidékéről szállítandó kövek
kel rendesen megrakatnék, e’ gát nemcsak állandó jó 
utal szolgálhatna Lúcz és Dob között, hanem a’ Tisza’ 
árját is feltartóztatván, ez által néhány négyszög-mlöld 
a’ vizjárástul megszabadulna. — Van ugyan az említett 
helységek közt némi gátocska felhányva; de mivel ez 
igen csekély, ’s rajta semmi áteresztések ’s hidak nem 
léteznek: következik, hogy, mihelyt a’ Tisza kissé meg
árad, vize a’ gátot átszaggatván , nemcsak a’ közleke
dést zárja-el, hanem a’ szép síkságot vízzel elborítván, 
a’ nagy kiterjedésű szántó ’s kaszálóföldeket ’s hasznos 
legelőket haszonvehetlenekké teszi.

Szükség volna tehát az ujdan-épülendö gát mel
lett még kiváltkép arra figyelni, hogy Dobtól nem inesz- 
sze , Lúcz leié, a’ gáton mintegy 2 0  öluyi széles de
rék hídon kívül még számosabb apró híd ’s álteresztés 
is állíttassák; a’ tohidon alul pedig a’ Tisza’ folyásához 
képest néhány mérföldre ásatnék egy árvizi-árok (ex- 
undationalis canalis), melly árok-ásás által kiemelendő 
földet egészen a’ Dob-felőli oldalra kellene hányatni. Ez 
által az eszközöltetnék, hogy, midőn a’ Tisza a’ gáton 
lelül kiáradna, a’ kiáradó viz az árvizi-árkon ’s többi 
zsilip-csatornán átmehetvén, a’ gátot nem rontaná-el, 
de a’ Lúczon alul kiáradandó víz sem terjedhetvén to
vább az árvíz' árkánál , a’ dobi, büdi , szentmihályi ’s 
több más határra ki nem mehetne, sőt még a’ Tisza’ 
folyása ’s az árvíz’ árka közt hagyatandó térség is ha
marább menekedhetnék-meg a' víztől.

Ezekről szükséges mérnöki vizsgálatok nélkül most 
bővebben nem értekezhetni ugyan: bátor vagyok mind-

azaltal a’ Lucz, Dob ’s Szeut-Mihály’ tájékán birtokos 
nagytehetségű gróí urakat e’ javaslatterv’ figyelmesb 
méltánylására felszólítani; kik is Szabolcs megyével ke
zet lógva, e’ terv’ hasznosságárul meggyőződvén, an
nak valósítását is eszközölhetnék.

Szabolcs megye még eddig mitsem tön az utak’ ’s 
hidak’ tárgyában, ’s ezen kötelességétől mintegy föl- 
mentettnek véli magát az által, hogy igen közel, vagy 
épen helyben utkészítéshöz szükséges anyaga nincs. — 
Bihar megye már e’ tárgyban többet tett; mert a’Nagy
várad’ tájárul hozatni szokott auyaggal már közel De- 
breczen’ határáig terjeszté-ki töltött-útait, mind a’ mel
lett , hogy sok szekérnyi kavics’ helyreszállíttatása két 
napi munkába került. —

Bihar megyét ez úttal elmellőzvén, csupán a’ régi 
egyformaságban veszteglő Debreczen’ városát bátorko
dom emlékeztetni, hogy t. i. ha csakugyan határja’ kö
rében az országút- javításra nézve mitsem képes tenni, 
legalább sáros utczáit, ha mingyárt Tokajbul hozatandó 
kövekkel is , rakassa ki. — Ezen város két ezer sze
keret saját emberségéből, úgy hiszem, kiállíthat, mel
lyek , hogy ha jó téli úton (nehogy a’ nagy mezei mun
ka hátramaradást szenvedjen) évenkint csak kétszer is 
hoznának követ, következéskép minden igavonó marhá
val biró polgár, négy napot áldozna e’ czélra, a’ többi 
pedig, kiknek marhájok nincs, a’ kötörés ’s kirakás 
költségit viselnék, úgy minden évben körülbelül 4 0 0 0  
szekérnyi kő hozathatnék a’ városba, ’s néhány év múl
va kényelmesebben lehetne a’ debreczeui utczákon sé
tálni , ’s a’ terhes szekerek nem lógnának elakadni. —

Valljon a’ sok ezer lakos kényelmére ’s hasznára 
nem volna é üdves dolog, egy gabonaőrlő gőzmalmot 
Debreczen városban létesitni , ’s utczáiból a’ szárazmalmo
kat kitiltani,mellyek azonkívül, hogy marhát csigáznak 
’s erszényt pusztítanak ’s durva lisztet adnak, még a’ 
város’ díszét sem igen nevelik ? ’s hogy haszonnal sin
csenek összekötve, kiviláglik onnan, hogy jelenleg 
azon lakos, kinek tulajdon marhája nincs, két pozsonyi 
mérő gabona-őrlésétől 3 0  pengő krt. kénytelen fizetni 
(noha két pozsonyi mérő gabonát most 1 pengő forinton 
vásárolhat) azon felül még a’ szokott vámot kiadván , 
többet költ az őrlésre, mint mennyit a’ megőrlött gabo
nának felényi értéke tesz. — Debreczen’városát az ezen 
terv’ létesítésire szükséges költség’ hiányával senki sem 
védhetvén, meglehet, hogy valaki a’gőzmalomhoz meg- 
kivántató tűz-anvag’ szűkét fogja akadályul felhozni. — 
Miudazáltal bizonyos levéli, hogy Debreczennek van an
nyi erdeje, mellynek fájából nemcsak a’ lakosak’ eddigi 
rendes szükségeit, hanem számosabb évig a’ gőzmalom’ 
szükségét is pótolhatná; — azonfelül tekintetbe vevéu 
a’ város’ sok puszta földjét, mellyen egy ügyes és ta
pasztalt erdőmester’ ’s jóakarat’ hozzájárultával, néhány 
év alatt még sok fát lehetne nevelni, ez ellenvetés sem 
talál helyet, de még azon esetben sem , ha a’ város 
kénytelen volna 1 napi járó földre Borsod megyében 
létező ’s nagy mennyiségben megszerezhető kőszénnel 
pótolni a’ gőzmalom’ szükségét. fV ég e  követk-J

R e j t e t t s z ó .
Ez e lő l, vnlamint h á tu l , m indent összedarahol;
Vél? fele bár nemes á l l a t , még is folyvást gyalogol ;
Első fele lak ja  egy más re s t és mocskos á lla tnak ,
Keá sokszor m ula tságért vendégek is lá ra tn ak ,

N. Zs. Komúrombul.
A’ mult-évi 104dik számú rejtettszó: B a llá d a .

Szerkeszti He lmeczy .  — Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i .
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NÉHÁNY SZÓ AZ ISKOLAI TANÍTÁS.RENDSZERRŐL 

’S A’ TANÍTÓK’ SZELLEMI TULAJDONÁRÓL.

Sok oszlopa ’s gyámola van a’ köztársaságnak, 
sok eszköz, inellyek úgy szólván fő feltételei (sine qui- 
bus non) az országok’ ’s népek’ önállásának ’s virágzó 
állapotának: dc\ha komoly vizsgálat alá veszszük a’ 
dolgot, úgy találandjuk, hogy itt legfőbb szerepet ját
szanak az iskolák ’s nevelőintézetek; úgy találandjuk, 
hogy ezek leghathatósb rugóji az országok’ ’s nemze
tek’ szellemi-életének, ’s hogy nélkülük ollyanok , mint 
a’ test lélek nélkül. —

Az iskolákbul, nevelőintézetekből támadnak az 
erények’ példányi, mint sarjadékok a’ - majd lerogyandó 
agg fák’ helyeit betöltendők. Ha nem gondoljuk ezt igy 
a’ köztársaságra nézve, akkor csaknem vadság’ állapotá
ban nönek-fel azon individuumok , kikben isteni szikra 
lappang, kikben isten saját képe’ mását akará előtün- 
tetui; — ellenben naponkint láthatni nyomait a’ lélek- 
idomitásnak már gyönge növendékinkben is , csak jus
sanak ahoz-értő mester’ kezébe. — Az ész vagy lélek 
ollyau mint a’ tükör; az ifjúkor ollyan, mint az agyag : 
a’ miilyen alakot vesz , ollyant sugároztat-vissza; — ’s 
inig gyöngéd ’s mocsoknélküli a’ szív, hasonló a’ viasz
hoz , hajlékony, fogékony, nyomait láttatja a’ szellemi 
képzésnek ’s a’ képezők’ ügyességének. — Gondot 
adnak tehát nekünk kisdedeink, mihelyt világra jőnek, 
még pedig nélkülözhetlek; gyönge tagaikat, — vagy 
is a’ külsőt, — születésüktől fogvást szoros vigyázat
tal kell ápolni ’s idomítni, hogy idomatlanok ’s ferdék 
ne legyenek; de épen igy kell belsejüket is , — vagy 
is a’ lelket — képezni, idomítni’s magasbítni; -  mihelyt 
alkalmasok erre. — A’ józan ész lévén itt kalauz, fi
gyelni kell azon elvekre, mellycken mint fenékkövön 
alapszik az egész nevelés-rendszer. — Bárcsak a’ szü
lék ’s tanítók , — amazok mingyárt magzatuk’ születé
séiül kezdve , ezek pedig ha kezeikre bízatnak a’ növen
dékek, — megfontolnák magas hivatásukat ’s tudnák 
illőleg azt méltányolni; de fájdalom! amazok vajmi sok
szor nem ollyanok, millyeknek lenniük kellene, — ’s 
ezekben sem azokat találjuk-föl, kiket tanítóinkban re- 
méuylénk föltalálhatni.

Elérvén a’ gyermekek 5 vagy 6dik évüket, iskolába 
adatnak, hogy ott szellemi tehetségüket kifejleszszék 
lassankint a’ hivatásukat inéltatni-tudó értelmes tanítók, 
— de vajmi sokszor vagyunk kénytelenek tapasztal
ni , hogy e’ czél épen nem éretik el. — Nem mert 
vagy a’ czélra-vezető eszközek hibások, vagy azok’ 
használásmódja lonák. — Ki nem tapasztaló közülünk 
ezt ? Ki nem sohajtozott gyakran növendékkorában 
amaz iskolai pedantságoif, melly alá a’ tanulók kárhoz- 
tatvák ? — Ki nem érzé nyomasztó terhét amaz iskolai 
rendszernek, melly kisebb nagyobb iskoláinkban divato
zik? — Viszik a’ tapasztalatlan gyermeket iskolába; 
jó kedvvel, megelégülvc megy szegényke, mert eleve 
elárasztók fejét jó tanácscsal, — az iskolábajárás’ szép 
’s hasznos oldalát is elevenen rajzolák-le előtte a’ szü
lék ; — jó kedvvel megy, mondom, ’s szinte örömtül 
feszül fogulatlan keble, mert nem tudja még, hová vi
szik , ’s mi történendik vele ; de később öntapasztalásán 
alapult ismeretet vesz , — ’s koránsem úgy találja a’ 
kis tévelyedett, a’ mint azt neki lefösték; nem akiut

találja:, mert mihelyt belép iskolája’ küszöbén, már szi
gorú parancsokat hall, mik szolgai engedelmességet kí
vánnak. A’ dolog valóban igy van, tudakozza meg 
csak mindenki önmagától, látni fogja, hogy imigy tesz 
bizonyságot lelke. Halmaz-parancsok’ terhe nyomja a’ 
gyönge elmét iskoláinkban, mielőtt tudná a’ vétséget, 
törvény által ismertetik meg azt vele — itt tehát mél
tán elmondhatni a’ gyönge kezdőre alkalmazva: „ki a’ 
küszöbön megbotlik, egész házban sántikál;“ __ a’ ta
nulásról is úgy volt fogalma a’ szegény gyermeknek , 
mint mulattató ’s kedvtöltő játékról; ah ! de a’ kis meg
csalatott fájdalmasan kényszerül ellenkezőt tapasztalni 
mert az elibe szabott száraz tudományok legparányibb 
valódi éleményt sem adnak szeplőtlen lelkének. Ki nem 
tapasztaló ezt is közülünk ? bátran állíthatom, hogy 
belső meggyőződése szerint senkisem mondand ellenke
zőt. Vessünk csak kissé figyelmet az iskoláinkban di
vatozó rendszerre 's iskolai tanítóinkra. —

Iskoláinkban, — ’s mingyárt az alsóbb osztályza
tokban— holmi száraz tanitmányokkal fárasztják ’s ölik- 
el a’ gyönge elméket; — számtalan szabály’ (regula) , 
kivétel (exceptio), ’s jegyzékek’ (notationes) tömkelegébe 
ejtik a’ még különben is hályogos-szemű , erőtlen gyer
meket a’ tudományos pályán, ’s el annyira bonyolítják 
be, hogy abból vagy soha, vagy legalább igen nehe
zen fog kivánszoroghatni, ’s inig illyes mikkel kínoz
zák, gyakran megtörténik, hogy a’ tanulási kedv-’s 
tüztől elhagyottak — sokat tanultak ugyan, de még 
is mire sem mehettek. — Sőt mi több: — haragos, 
búskomor tanító meg azzal is nehezíti növendékei’ sor
sát , hogy úgy bánnak velők , mint papagálylyal szok
tak bánni: megtanittatják velők kiszabott leczkéjöket,— 
melly csupán ujjal kimutatott, de nem megmagyarázott 
néhány sorbul á ll; — igy szókat tanúinak csupán, 
nem pedig dolgot, mivel erről legkisebb logalmuk sincs. 
— Illy tanítók úgy vélekesznek, hogy elég csak szókat 
tanulni, a’ dolog elmaradhat, és igy csak az emlékező 
tehetséget mivelik, az ítélő tehetséget pedig parlagon 
hagyják. Ebből tetszik aztán meg, hogy nem fekszik 
szivükön növendékeik’ boldogsága, ’s hogy eléggé fá
sult érzésüek, magas hivatásukat csak úgy nézni, mint 
a’ mi nekik naponkint kenyeret ad. — Nevezhetni é ta
nításnak ezt? üres szók’ hasztalan, unalmas csengésé
vel terhelni a’ gyermekek’ füleit mingyárt a’ tanulás’ 
első éveiben ? ; kiket még csak íny-ingerlő kedves 
szerekkel kellene tudományokhoz édesgetni, azokkal a’ 
legszebb, a’ legdicsőbb pályát meguntatni, ’s igy a’ mint 
Plautinus mondja ,,a’ versenyfutót akadályozni.“ ? — Hi
báznak illy tanítók; igy nem lehet szerencsés alapot 
vetni, — nem lehet a’ gyönge serget a’ tudományok’ 
édes mézéhez csalogatni, — ’s igy az alap’ gyengesége 
miatt szilárd épületet sohasem emelhetni. — A’ helyes 
tanítás- rendszer tehát nem halmaz-szabályok’, jegyzé
kek’ 's kivételek’ tanultatásában á ll, hanem a’ dolgok’ 
legvilágosb magyarázattal egyesített tanításában; — 
igy a’ mit jól megértettek a’ tanítványok , azt könnyeb
ben tanulják meg, sőt csak igy okozhatván elméjükben 
mély benyomást, tovább is megmaradnak náluk. — A ’ 
gyermekeknél még igen tétovázó , ’s kedvváltozatos az 
é sz ; majd minden perezben más ötletet tár-fel; — igy 
könnyen elnyomathatnak ők az unalmas, ’s érzékeikre
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kedvezőleg nem ható tárgyaktól, — nekik mulattató 
kell nem pedig unalmas; ollyau, mi lelkűknek táplá
lékot nyújt; ok éleményt a' száraz, elvont eszmékben 
fabstract ideákban) nem találnak. — De elnyomatnak ok 
könnyen a’ nagy tehertől is: valamint a’ szük-szaju 
edény a' sűrűn töltött lolyadékot be nem veheti mind, 
hanem nagyobb részint szétömlik; ha pedig csönde
sen töltik bele, mind befogadja , a nélkül hogy legki
sebb is szétömleuék : épen Így van a’ gyönge gyermek’ 
elméjével. — Mind ez a’ tanulási vagyat, a’ benego tu-

t __ melly különben örökülendö, * kioltja , elöli
azon világitó fényt, melly pharoszkint világíthat vala 
rózsás pályáján; ’s az csak mecskint fog pislogni. • 
Képeztessenek pedig czélszerüleg, könnyen hajlanak a’ 
tanulásra, ’s megszeretik elannyira, hogy dolog nélkül 
lenniük szinte nehezükre esik, — kivált akkor, ha ész
reveszik tanitójoknak irántoki szeretetét; mert ez több 
minden ösztönnél a’ tanulásra, erről pedig hogy rni 
könnyen győződnek m eg, nem is gondolnék. Mihelyt 
látják, hogy a’ tanító’ szigorúsága nyájas parancsolás
sal , ’s baráti erővel mérsékleti, azonnal kész a’ bizo- 
dalom, mellyel kell tanítványoknak viseltetni tanítójuk
hoz. Ez legbiztosb ut a’gyermekek’ közbizodalmát meg
nyerni; igy várhatják tanítók az illő tiszteletet, melly sze- 
reteten alapszik, nem pedig szolgai rettegésen; pedig 
szerettetni: ez az, mi több minden parancsnokságnál. 
— Sokféle ut van ezen czélelérhetésre, ’s ezen utak 
nem is darabosak, csak hogy itt megint az a’ fő fel
adat, hogy, midőn a’ charybdiszt akarják a’ tanítók ki
kerülni , ne essenek scyllaba. — Továbbá, hogy nö- 
vendékiket kellő sikerrel vezethessék a’ tanítók, fő- el
vül tartsák a’ következőket is: t. i. hogy inkább hibájo- 
kat , mint dicsérésüket hallgassák vagy mellőzzék e l ; 
ha hibáznak a’ gyermekek, ne büntessék rögtön, —  
egy okos tanító sem nyúl mingyárt veszszőhez; ha hi
báznak tanítványai, várakozik, pnkint fog megbánás a’ 
gyermekekben keletkezni; — mint a’ betegre nézve azok 
legbiztosb gyógyszerek, mellyek lassúdat) hozzák helyre 
a’ vért: igy az iskolában is fenyíték ’s gyöngéd lékezés 
által lassankint vezettethetnek vissza a’ gyermekek kö? 
telességi körükbe.

Ha van olly gyermek, ki hanyag, könnyelmű ’s 
a’ feddésre nem javul, azt vesszözés aligha megjavítja. 
Van ugyan példa, hogy a’ veszszö már sok eltévelyc? 
dett gyermeket téritett igaz útra ; de sokkal nagyobb 
számuak azok, kiket a’ verés az iskolák’ halálos ellen- 
ségivé tön; kik sirjokba is az iskolákkal megbékület- 
Ienül tértek. — Czélt tévesztenek tehát iskolatanitóiuk, 
ha mingyárt vesszőhez folyamodnak segélyért, a’ nél
kül hogy a’hibának mellyet növendékeik elkövettek, gyö
keres okát, kipuhatolnák ’s fürkésznék a z t, hogy vall
jon mi lenne a legszelídebb gyógyszer tanítványaik’ 
megtérítésére. De itt viszont az a’ baj, hogy tanítóink 
koránsem szerctuek illyesmin gondolkodni, ’s az időt 
véleményük szerint illy hasztalan tárgyra áldozni, ha? 
nem naponkint szokásból bemennek tanítványaik közé, 
a nélkül hogy szobájokban fontolgatnák : mikép könnye- 
bithetnék-meg a’ jövő nap' terhét növendékeikre nézve , 
’s igy a' jobb , czéliráuvosb tanítási rendszert vizsgáló
dásuk tárgyára méltatnák! — Innen van aztán, hogy 
ha tanítványaik közt vannak, az elkövetett legkisebb 
hibát is rendes, mindennapi orvossággal — veszszővel — 
gyógyítják- (Jn csakugyan sikere volna); mert az kéz
nél van, s nem kerül lejtörésbe, 1 0 —1 Sível kimondani 
a rögtön itétetet. — Gyökeres okát én ennek ott látom, 
hogy tanítóinkban hiányzik a békctürés; túzokét mér

sékelni igen erőtlenek, honnan a’ gyönge gyermekek’ 
hibájit tüstint legszigorúbb bírálat alá vonják; pedig 
épen akkor, midőn a’ gyönge gyermekek’ hibáit nem 
nézhetik-el, ön vétségüket nyilványitják hirtelen harag- 
jok által, megfeledkeznek ekkor magukról ’s nem gon- 
dolják-meg, hogy igy nem javítanak, hanem rontanak. 
— Gyűlölöm a’ kertészt, ki a’ senyevész oltványt tö
vestül vágja-ki, ’s azt valódi életre hozni gondos ápo
lás által nem törekszik. Nincs, mi inkább ellenkeznék 
egy tanító’ nemes hivatalával, mint a’ harag; mi ha 
egyszer áttört a’ határon, többé nem ismer mértéket, 
nem enged az okosságnak; ellenben nincs tanítóhoz il
lőbb a’ béketürésnél, szelídségnél, ’s ott, hol helye 
van, az engedékenységnek. Csak illy utón érhet a’ ta
nító , kívánt czélt, igy fognak tanítványai hozzá ra
gaszkodni; ki ezen középutat nem képes megtartani, 
mint a’ poéta mondja: „íateatur se nescire imperare 
discipulis.“ Itt alapszik egyedül a’ tanítók iránti 
tisztelet, nem különben a’ szülék-iránti is , — itt alap
szik maga az intésre hajlás i s ; a’ tanító igy fogja vezet
hetni növendékeit a’ legbátorságosb, a’ legbiztosb utón ; 
igy könnyül terhe , mi különben nyomasztó; igy lehet 
csak pályája rózsás , mi különben tövises. -— Themi- 
stokles , kit még a’ késő maradék is hálás tisztelettel 
említ, — csudálkozván azon némellyek, hogy egy faj
talan ifjú erkölcsében megváltozott, — azt mondá , hogy 
a’ legdurvább legbárdolatlanabb iljú is levetkőzik eléb- 
beni vadságábul, ’s mintegy újjá születik, csak czélszerű 
képezés ’s tanítás ne hiányozzék; nincs olly vad, nincs 
olly szörnyű állat, mellyet meg nem szelídíthetni gond és 
szorgalom által , nincs olly rögös szív , nincs olly köd
lepte elme, mellyet súrlódás meg nem simít, mellynek 
ködeit el nem szélyeszti: — de idején kell a’ szükséges 
eszközöket használni, mert a’ viasz csak addig vész
iül különféle alakot, míg lágy; a’ gyönge veszszöt 
hajtsd bármellyik oldalra, könnyen enged; de ha ki? 
száradt már belőle az őt tápláló nedv, nem hajlik többé, 
hanem széttörik. — Antisthenes midőn egy gyermeket 
vállalt-fül nevelni, — kérdeztetvén a’ szüléktül, mire 
volna szükség (quibus rebus opus esset)? azt feleié : 
„libro novo, novo stylo, nova tabella.“ — Ezeu bölcs 
még egészen fogulattan üres elmét kívánt; mert vala? 
mint a’ sima táblára tetszésünk szerinti képet metszhe
tünk, a’ már összevagdaltra pedig keveset, vagy épen 
mitsém: úgy a’ tiszta szívre is. — A’ régiek csudáivá 
bámulák azon művészeket, kik Sándor’ képét tökéletesen 
utánzák, t, i. Polykletet, Apellest, Lysippust, mennyivel 
méltóbbak csodálkozásra azok, kik embert képeznek 
szellemileg, a’ nagy isten’ mását? amazok műsze
reikkel idomítják a’ külsőt csak, — ezek pedig a’ 
belsőt, amazok csak a’ testet ezek pedig a’ lelket. —  
Nincs szebb , nincs dicsőbb hivatás mint embert ember
ré képezni. ('fr'ulyl. kÜvet.J

A’ KUTYÁK’ KATONAI SZERKKZF.TK AFRIKÁBAN 

(Tomis: (,’ Aiiique fiamjaise)

Ha valainelly katona parancsot vesz Afrikába 
indulásra, képzelő-ereje íölhevül, uj élet tárul-fel sze
meinek , ö kelet’ pompafényérül 's annak minden dicső
ségéül álmodik. Aegyptus’ ’s Napoleon’ emlékezete vil
lan agyán keresztül: képzeletében kelet’ titok-rejtő há
remét , ’s szintolly csillogó mint vitéz mamelukjait látja; 
ő csak gyönyörködésre 's hírre gondol, ’s a’ valóságos 
élettel járó Ínség ’s nyomorrá nézve nem létez.
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E’ csalódásoknak azonban már néhány hét múlva 
végok szakad, ’s a’ laktanya-élet itt is a’ régi, meg
szokott mód szerint foly. Algira kíváncsiságuknak leg
alább egy nagy hadi leszállás’ mozgalmit nyújtja, de 
milly szánakozásra méltók azok, kiknek eredetük, a' 
belső őrhelyek’, vagy azon apró kikötök’ egyikében ta
nyáz , mellyek a’ gyarmat védfalát képezik.

Bugia várost’ igen fontos foglalmányi-pontnak te
kintik, ’s van is gond, hogy mindig olly örsereg 
tartassák, melly elég erős, az e’ pontot körülrajzó el
lenséges beduin-törzsökökkel csatára kelni. Olt érez- 
hetni leginkább a’ kivételes létnek ürességét, mellyet 
csak akkor tanul az ember igazán ösmerui, ha azt 
önmaga egy ideig tűrni kénytelen volt. Ha a’ katonák 
hivatásukkal járó kötelességiket elvégzék, olly unalom 
szállja őket meg, hogy minden órapercz egy századnak 
tetszik ; ott egyike sem létez azon mindennapi mulatsá
goknak , mellyeket Francziaországnak legkisebb város
kája nyújt, ’s igy, hogy ez ónterhű unalmat kikerüljék, 
az egész napot inkább a’ legfárasztóbb szolgálatban kí
vánják tölteni. Mi azonban a’ katonákat némileg meg
nyugtatja , mi unalmukat békével tűrni segíti, ’s Bugiát 
nekik [kedvesebbé teszi, mint a’ többi alrikai várost, 
az a’ folyvást megújuló veszély, ’s a’ naponkint tör
ténő csaták. Az elfoglalás’ első évei alatt a’ táborsze
mek mindeu éjjel megtámadtatának, ’s mindig olly rejtek- 
bül, honnan az ellenséget, ki gömbjeit feléjük küldé, nem 
is láthatták. Az imigy felzuditott élcsapatnak azonban 
már igen gyöngének kelle lenni, mielőtt az arábok bá
torkodtak rejtekükböl előbúni, ’s az ellankadt katonákra 
rohauni, hogy fejeiket levágják ’s diadaljelek gyanánt 
magokkal vigyék.

Ezen apró csaták azonban sok emberveszteségbe 
kerültek; éjjel nem lehete a’ megtámadottak’ segítségé
re jönni, mivel mindig az ellenség’ cselvetésitől kelle 
tartani; azonban mindent megpróbáltak, mi az arábok' tá
madásait megelőzhetné 's végre következő segédeszközre 
akadtak. Minden mohammedan városban tömérdek kutya 
van, mellyeknek nincs bizonyos urok, ’s mellyek közös jó
szág gyanánt tekintetnek; mindenki lakomája’ marad
ványait nyújtja nekik. Egyébiránt senkisem viseli gond- 
jokat ’s azért a' bennük rejtező értelmesség nem is fej- 
lődhetik-ki.

A’ francziáknak nemsokára sikerült, néhánynyal ez 
állatok közül megbarátkozni; ’s ki is fejték nálok azon 
idomokat, mellyek által a’ civilisált kutyák magukat az 
európai társaságban kitüntetik; azon falatka kenyérért, 
melly nekik nyujtaték, nem sokára olly hajladóságot 
mutattak a’ katonák iránt, miilyenben régi uraik soha 
sem részesültek, mert a’ muselmanok étették ’s hizlal
ták ugyan , de soha sem czirógatták.

E’ kutyák sokszor franczia barátikkal mentek, ba 
ezek a’ táborban, vagy a’ váróstul távol eső őrhelyeken 
szolgáltak , ’s ekkor kitetszett, milly nagy hasznát ve
hetni e’ kutyák’ csudás ösztönének, Ha egy franczia 
közelgett, akkor ezt rövid de erős ugatás által hirdet
ték ; de ha kabylok voltak, kik elő akarának lopózkod- 
ui, úgy dühös ordításra lakadva rohantak rájok , hogy 
a’ katonák miugyárt láthaták, mellyik oldalrul fenyegeti 
pket a’ veszély.

Ez ujnemü szövetségesek’ haszna olly tettleges, 
olly szembeszökő volt, hogy most már azon gondolatra 
jövének, nekik szabály szerű állást jelölni-ki, ’s minden 
csapathoz néhányat adni. Folyamodás történt eziránt a’ 
hadmiuisterhez; ez azonban a’ dologrul mitsem akart 
tudni, ne hogy a’ dolog arra magyaráztassék, mintha

a’ fraueziák Afrikában hasonló bánásmódot szándékoz
nának követni, mint hajdan a’spanyolok Peruban. Azon
ban mégsem vonták-meg a’ kutyáktul amaz osztalékot, 
mellyet nekik adni már egyszer megszoktak.

Egy liatal voltigeur, kinek neve B a c h a r d , ez uj 
szövetségesek közül különösen egygyel barátkozékmeg. 
A z o r ,  igy nevezé Bachard őt — egyébbiránt legrútabb 
volt a’ maga nemében.

Már magában is érthető, hogy olly kutyáknál, 
mellyek csapatosan kóborolnak szerteszét, a’ fajok’ tisz
tasága magát meg nem tartja; de Azor m égis igen 
vulgaris korcs volt. Bachard azonban különös sze
retettel viselteték iránta, ’s kiművelésében óhajtott esz
közt lele kínos unalmát elölni, melly öt azelőtt olly igen 
gyütré. Azor nem tartozott azon növendékek’ sorába, 
mellyek leczkéjiket miugyárt felfogják; sokban makacs 
intelligentiája ellenszegült a’ tanításnak, melly neki 
nagy türelemmel s egyes ütlegekkel adaték ; de ő szint- 
olly híven ragaszkodók parancsnokához, a’ milly utála
tosan gyűlölt mindent, mi turbánt viselt. Ö mindenek 
fölött az egyenruhát tiszteié, ’s minden katonához lark- 
csóválva ’s legbarátságosabb módon közclite.

Furcsa volt látni, mint huzódék-el a’ gazdátlan 
ebek’ hosszú csapatja a’ gyalogság laktanyája előtt, 
’s mint iramlott e’ kiáltásra: „Azor!“ ez’ állatok’egyike 
a’ sorbul elő, ’slutott egy fiatal voltigeur felé, ki őt 
nyájasan ölelgette, mocskát letisztította, melly kalan- 
dozásikor rátapadt, ’s aztán hosszú beszédet tarta hoz
zá, mellyet amaz bizonyosan eszével fel nem ért, azon
ban olly figyelmesen hallgatott, mintha minden szót 
megértene. A’ katona is minden reggel a’ szolgálat 
után azon vévé álláspontját, hol tudta, hogy barátja rá 
fog akadni. Szegény Bachard igen nagy becsben tartá 
Azort! hisz ö olly igen csalatkozék a’ katonai életben, 
mellyet ö olly szépnek ’s olly dicsőnek gondolt.

Egy szegény fiatal katonának illy hangulatja mel
lett, ki kissé elkedvetlenült, még könnyebben magya
rázható amaz élénk ragaszkodás, mellyel Bachard uj 
barátja iránt viselteték. E’ barátság miatt , melly őt 
bajtársitul még jobban elszigetelő néhányszor sipös gunyo-" 
lást kellett ugyan elszenvednie, ő azonban Azor’ hála- 
datossága által kármentesítve érző magát.

(V eg e  kövei k.J

AETNA’ UTOLSÓ KITÖKESE 
vagy: a’ Gyermeki szeretet.

Jíehány évvel Aetna’ utolsó rémitö kitörése előtt, 
melly egész C a t a n e á t  tüztengerré változtató, két 
ifjú, — T o m a s o  és A n t o n i o  — olly igen kitűnte
tek magokat szerény viselet ’s szorgalmas tanulás által, 
hogy közcsudálat tárgyai levének. Arczvonalmira e’ 
két ifjú olly igen hasonlita egymáshoz, hogy sokszor ikrek
nek tárták őket, a’ természet azonban leikeiket nem 
ugyanazon mértékben alkotó egyenlőknek ; mert noha 
mindkettő nemeslelkü ’s erényes vala, még is , mi a’ 
boldogságra törekvést illeti, Ízlés ’s hajlandóság őket 
folyvást ellenkező irány felé vezérlék, annyira , hogy 
egy emberpár sem volt ritkábban együtt, mint To ma 
so és A n t o n i o .  Az első csöndes, magába vonúlni 
kívánó természettel birt, ’s többnyire a’ magányt kereső. 
Ő a’ rég elköltözött szellemekkel azon mysticus jegyek 
által szerete mulatni, mellyek a’ múltat a’ jelennel ösz- 
szelüzik; ’s minthogy igy magát tudományos tekintetben 
társain lelülemelé, némileg megvetéssel látszott azokra 
pillantani. — A n t o n i o  ellenben fő kedvét s örömét 
abban le ié , ha vele egy-idős emberek közé vegyülhe
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tett , szenvedéllyel szított a’ táncz és énekhez, ’s 
mindenkinek nyájasan köszöne, ki vele találkozék. O 
tehát minden ember’ barátja ’s kedvencze volt ’s csak 
ritkán történt valamelly mulatság vagy sétautazás , 
mellyben Antonio részt nem vett. E’ vigalmak mellett, 
tanulmányait sem mulasztá-el. A’ szerelem még nem lo- 
pódzott lTatal szivébe. Ámde Tomaso alig lépett-ki a’ 
gyermek-korbul, már egész lélekkel vonzódott az igézö- 
kellemü M a t t a e i  M a g d o l n á h o z ,  ki csak egy 
évvel volt ifjabb, mint ő. Ezen iljú nemcsak nem titko- 
lá szenvedelmét szüléi előtt, sőt inkább nagy elragad
tatással szólt Magdolna felől, azonban ö inkább szelle
mének ’s szivének bódult mintsem ingereinek, menyek
kel Maddaleua Cataneanak minden hölgyét telülhaladta.

így  folytak-le a’ szeretők’ napjai nyugton ’s csön
desen. Egy napon mindazáltal komorabb kedvűnek érzé 
magát T o m a s o ,  mint egyébkor; bús sejtés látszott 
lelkére nehezülni, ’s midőn estve Maddalena öt a’ kert
be kisérte, jelenté neki, mint szorongatja őt bizonyos 
előérzet, mellynek okát nem képes kifejteni. A’ szép 
hajadon igyekezett megnyugtatni öt. — ,,A’ forró hőség 
a z , melly téged igy nyomaszt, kedvesem?“ szó lta ’ 
hölgy. „Meglehet viszonzá Tomaso.— Nézd csak, mint 
tolong ég télé piros lángokkal vegyülten az Aetna’ töl
cséréből sűrűn gomolygó füstoszlop; az éjjel bizonyosan 
kitörés következik, noha sem földindulás sem égdörgés 
azt nem előzték meg. „Milly borzasztó szép látvány 
ez! — jegyzé-meg Maddalena, — még sohasem lát
tam, füstöt olly sűrűnek, a’ lángokat olly nagyoknak. 
A ’ szél emelkedik’s lelénk hömpölygeti a’gőzoszlopot.—  
Ámde halljad csak Tornaso engem hínak ! távozzál te
hát szerelmesem! — „Maddala! Maddalena!“ kiálta 
valaki újra ’s a’ szólíttatott viszonzá, füstint jövök 
Francesco! — „ Siess-el kedves Tomasom,“ susogá 
szerelmessének fülébe, ’s holnap ismét láttasd magad.

Ok elváltanak ’s Tomaso halk léptekkel indult ha
za felé, mert azon homályos sejtés, mellyct érze, min
dig súlyosabban nehezült keblére. Lakjaik épen a’ város’ 
két ellenkező végén fék vének, ’s minthogy Tomaso csak 
lassan ’s gondolatokba merülten ballagott utján, egy 
egész óra folyt-le , míg haza ért. — Matteo a’ ház 
öreg szolgája inaiada egyedül ébren, várva Tomaso’ 
hazajövetét, álmát, melly erőszakosan akart szempillá
ira ereszkedni,' Aetna’ szemléletével távolítá-el, ’s 
most jelenté fiatal urának, mint van ö meggyőződve, 
hogy még ez éjjel rémítő kitörés történik.

A’ rémjelek azonban oszladozni kezdének, a’ füst
oszlop kisebbült, égdörgéshez hasonló moraj sem hal
latszott , ’s földindulás sem hirdeté a’ kitörés’ közellétét. 
A ’ vén Matteo azt gondölá, hogy talán még is csalat
kozott ’s n y u g o d a l m a s  éjszakát kívánt a’ füstölgő 
óriásnak, hálósüvegét füleire húzta, ugyan ezt tauácslá 
Tomasonak is. A ’ szerető iljú azonban megfogadta, 
hogy ébren marad ; ö karszékbe ült, melly a’ hálóterem 
nyílt ablakánál á lla , honnan szabad kilátása volt az 
országút melletti erősitvényekre, ’s az egész lejtőre, 
melly Aetnátul egész a’ városig elterült. Midőn igy 
gondolatokba merülten az ég felé meredő óriásra pillanta, 
uj aggodalom-gerjesztő jelek mutatkozának. Sűrű felhők 
boriták-el a’ láthatárt, ’s piros lángok czikáztak néha- 
néha fölfelé; erre mély ’s az egész jelenetet magába 
temető éj következék, és sötét homály fődé ezután 
Tomaso’ lelkét is. Elmélkedései mindinkább zavarultak , 
míg végre mély álomba merült.

Talán néhány óráig szendergett, midőn egyszerre 
hatalmas földrengés álmábul lölriasztá , hogy úgy rém
lett előtte, mintha a’ szék, mellyen ült, a’ padlatrul ma
gasra fellöketuék. Elszörnyedve nézett maga körül, ’s 
néhány pillanatig azt sem tudta, hol van. A’ szoba teli 
volt füsttel, ’s piros lángszin, mint tüzes kemeczébül, 
tolul a nyílt ablakon ált feleje. Midőn lélekéberségét 
némileg ismét visszanyeré, körültekinte most, ’s egy 
borzasztó jelenet mutatkozék szemeinek. Szikrázó tüz- 
íolyain özönlött-ki az alsóbb tölcsérek egyikébül , lero
hant a’ magasrul ’s ama’ siktér felé hömpölyge mellyen 
Catanea áll vala, mellynek sánczaitul alig volt már 
néhány száz lépésnyi távolságra. Jajveszéklés és se
gítségkiáltás borzasztó hangzavarban nyomultak fel 
hozzá. A’ Tomaso’ lakása ’s a’ földsáncz’ közti téren 
sötét embertömegek hullámzának, mellyek közül a’papok’ 
deprofundis szózata hangzott-ki, számos embercsoport 
lepé-el a’ házak’ lapos tetői*, ’s minthogy azokat a’láva’ 
vörös lángszine borítá, az iljú tisztán láthatta, mint 
nyujták-fel az ottlevök közül némellyek karjaikat esdő- 
leg ég felé, míg mások kétségbeesetten a’ hegyre meresz- 
ték szemeiket, ’s ismét mások legkeserűbb fájdalomban, 
gyermekeiket karjaik közé zárva görcsösen niellökhöz 
szoriták. Ezalatt a’ tüztenger mindig közelebbre özön
lött, ’s már néhány pillanat múlva betölté az árkot, ’s 
a’ falnak kezde nyomulni. Egy kiáltása a’ közrémületnek 
hasitá most a’ levegőt, ’s mindenki futásnak eredt. Fák, 
egyes házak ’s kis falvak gyuladának-meg ’s magasra 
fellobogó tűzök borzasztó ellenkezetbeu mutatkozott az 
izzó lávával, melly olvasztott vas’ kavargó árjához ha- 
sonlita. Még folyvást hallatszott az égdörgéshez hasonló 
moraj — ’s még folyvást rengett a’ föld.

(V ége követk.J 
FURCSA SZOKÁS.

Egy fiatal angol Nápolyban mulatván, bizonyos 
itteni főnemesiül, kihez ajánlólevele is volt, egy estvén 
egy főrendü dámánál vezetteték-be, hol igen díszes, elő
kelő társaság gyűlt össze. Az angolnak ugyanekkor 
arany burnót-szelenczéje elveszett. Más nap hasonlag 
fényes társaságban lévén az angol, álmélkodva szemléli, 
mint húzza zsebéből elő a’ társas körnek egyJgeu te
kintetes tagja tegnap eltűnt burnót-szelenczéjét, hogy 
abbul egyet szippantson. Gyorsan barátjához tolakodók. 
„Ott azon úr amaz aranynyal hímzett ruhában, — 
susogá fülébe — burnótot szippant tegnap elsikkadt 
szelenczémbül, ismeri kegyed őt?“ — „Lassan , lassan, 
iuté barátja — az előkelő ur!“ — „Mi közöm ahoz?“— 
kiálta boszúsan a’ brítt, — én szeleuczémet akarom 
vissza. Megszólítom őt minden esetre.“ — „Ne üssön 
Kegyed zajt“; szóla kérőleg a’ nápolyi főnemes — „bízza 
csak reám a’ dolgot én visszateremtem kegyed’ szelen- 
czéjét.“ — Az angol erre meguyugovék, ’s haza ment. 
— Másnap barátja meghozá a’ szelenczét. „Ugyan 
mint jutott kegyed hozzá ? — kérdé a’ britt, — befo
gatta a’ tolvajt is?“ — „Mentsen isten — szólt mo- 
solygva a’nápolyi főnemes — én, hogy minden zajt elmel- 
lőzzek , azt zsebébül ismét szép móddal k i c s e n t e m .  

R e j t e t t s z ó .
G yapjasokat pusz tít az egész; jó l tu d ja , ki gazda.

Láb ’s fej nélkül ez ta rtja -fen  életedet.
Bogár János.

Az lső  számú rejtettszó: Ol l ó.
I g a z í t á s .  T ársalkodónk’ f. évi lső  számában 4. lap., 1. s z e le t ,  8dik 

so rban : k é p e s t  u tán  k im arad t a l i g .

— Nyomtatja Trattner-Károlyi .Szerkeszti He lme cz y .



3. szám.
1838.P e s t ,  ja n u á r ’ 10.

NÉHÁNY SZÓ AZ ISKOLAI TAMTÁSRKNDSZRRRÖL ’S A’ 
TAX ITO K ’ SZKLLEMI TULAJDONÁRÓL.

(V ége )

Azon legyenek hát a’ tanítók, hogy tanítványaikat 
minél czélszerübben képezzék , bennük az erények’ 
’s tudományok’ magvait, az idővel majd gyümölcsező- 
k et,— korán hintsék-e!, akkor t.i., midőn még tiszta és 
ép a’ lélek. Jól tudták ezt már hajdan is a’ tudományok’ 
dicső barátjai Plato, Plutarch, és Xenophon; mire sem 
is fordítottak nagyobb figyelmet, mint a’ gyermek-neve
lésre, mert meg valának győződve, hogy ezen alapszik 
a’ köz boldogság. —

Hogy a’ gyermekek kiskoruktól kezdve czélirányo- 
san képeztethessenek , Quintilian’ javaslata szerint okos 
tanítókat kell választani, — ollyakat, kik (eddhetetlen 
erkölcsüek, méltóságosak, kiknek életidejük ’s tudomá
nyuk tekintetet, nyájas bánásmódjuk pedig közszere
tet s tiszteletet szerez. Nem olly tanítók kellenek tehát, 
kik kényurak’ szigorúságát gyakorolják , inelly által a’ 
növendékek megsértetvén előbb kezdik az erényt gyű
lölni , mint azt ismerték volna. Ez volt lőleg a’ macze- 
dói Fülep’ gondja is, — kinek Sándor fia születvén „nem 
annyira azon örülök, úgymond, hogy fiam van, mint 
azon, hogy Aristotelesz lehet fiam’ nevelője.“ — A’ fö- 
lebb említett tanítók’ nélküiözhetlen tulajdonihoz tarto
zik még az is , hogy tanítványaik’ szellemi erejét jó ele
ve ’s okosan kipuhatolják; ez legyen fő gondjuk, mi
előtt a’ tanításhoz fognak; mert e’ nélkül mire sem me
hetnek. Az észtehetségben hitelt felülmúló különbség 
van; illy különbség mellett pedig már magában is érthető , 
hogy különböző utón kell a’ tanítóknak járniok.— Plato, 
a’ hajdanvilág’ bölcse, a’ nemes szemérmet, mint erény’ 
lényét helyeslé az ifjakban. Szókratész kinekkinek be
szédéről belseje vagy is lelke’ minőségére húzott követ
kezést; ő a’ gyermekhez lordulván imígy szólt: „szólj 
hadd ismérjelek.“ Apollonius, kiről Cicero „de oratore“ 
cziinü munkájában emlékezik, rendkívül ügyes volt a’ 
gyermekek’ szellem-tehetséginek kipuhatolásában , ’s ha 
sejté, hogy egy vagy más tanítvány szónoknak nem ter
mett, elbocsátá őt, ’s helyette azon tudományt ajánld 
neki, mellyre alkalmasnak látta. — Hasztalan minden 
bármi élénk törekvés, ha ellenszegül a'természet; minden 
igyekezetünk füst, ha olly pályán haladunk, mellyen 
leglöljebb santikálni vagyunk képesek; mikor jutunk igy 
czélhoz? de ha nagy nehezen czélhoz jutunk is, valljon 
mi jutalmát várhatjuk fáradozásinknak ? Bármit állítsa
nak is mások, véleményem szerint nem minden indivi
duum alkalmas ugyanazon pályára; ezzel pedig nem 
azt állítom , mintha a' tudományok’ bármellyik ágát is 
meg nem tanulhatná kiki, vagy hogy valaki e’ vagy 
ama’ tudományra mindenkép alkalmatlan volna ; korán- 
sem ! nincs a’ mit ész, még a’ leggyöngébb is , nagy
sokára föl nem foghatna, ’s magáévá nem tehetne, csak
hogy illy esetben a'jutalom nincs a’ munkával arányban. 
— Vannak ollyanok , kik az egyszer hallottakat kön
nyen fölfogják ’s megtanulják, de mint a’ rostába töl
tött viz egyszerre loly k i, úgy elméjökbül is a' hallott 
’s megtanult dolgok. — Mások ellenben nagy munkával 
’s törekvéssel tanulnak, de a’mit egyszer megtanultak, 
azt emlékezetük híven tartja-meg. Illyenek’ elméjét Cie-

anthes réztáblához ’s szükszáju edényekhez hasonlítja • 
Pindar pedig az elme’ gyors fogékonyságát sashoz, melly 
tavullevo ragadományát is gyorsan hozza elő, egyszers
mind olly éles látással bir, hogy szemei az elrejtetteket 
is megpillantják.

Jlly különböző levéli tehát a’ gyermekek’ elmete
hetsége, nem egy tauitásmód, nem egy ut szükséges; 
mert, a’ mint Plinius mondja: „a’ lassú elméket emelni 
kell es serkenteni dicséretek’s szelíd intések által, hogy 
könnyen hajoljanak, ’s Hlyeknek inkább javasolni, mint 
parancsolni láttassál“; a’ tunyákat feddés által kell meg- 
szégyeniteui ŝ  mint heréket a’ mások’ szorgalmának 
elejökbe tüntetése áltál kötelességük’ megismerésére bír
ni. \  igyázzanak itt a’ tanítók , mert könnyen egyik 
tulsagbul másikba eshetnek; vigyázzanak, hogy enge
dékenyek és szigorúk is legyenek ott, hol annak helye’s 
ideje van. — Ha ekint nem tesznek a’ tanítók, úgy el 
van tévesztve a’ czél: mert szigorúság által rablel- 
küekké teszik tanitványikat, engedékenység által pe
dig a’ szabadság könnyen merészséggé fajul, a’ me
részség pedig a’ fenyíték’ megvetését szüli. — Figyel
meztetem újólag a’ tanítókat, hogy tanítványaik előtt 
haragra ne lobbanjanak, mert igy jót és czélhozve- 
zetőt legkevésbbé sem munkálnak.

De kérdésül szokták tenni: mellyik tanítás t. i. 
czélravezetöbb:a házi magányos,vagy pedigaz iskolai kö
zönséges tanítás? Én az iskolainak adom az elsőséget — 
erre lőleg két okom van: első az, hogy az iskolában 
nagyobb alkalom van a’ tökéletesbülésre; mert midőn el- 
osztálvoztatnak a’ gyermekek, ez nekik az egymássali 
küzdésre ’s vetélkedésre ad ösztönt. Csodálni kell, mi
kép ébreszti föl a’ vetélkedés a’ szendergő erőt; iskolá
ba egész nap sokfélét hall a’ gyermek, mi helybenha
gyást , sokfélét, mi feddést nyer; — igy p. o a’tunya
ság’ megfeddése tükör a’ többinek, de tükör a’ megdi
csért szorgalom is ; igy ébred-föl bennük a’ vetélkedés
vágy, mi csak többek közt történhetik, szégyennek 
tartandja a’ kis ébrenlevő engedni a’ vele - egyenlőnek ; 
szépnek találandja a’nálánál erősbet felülmúlni. — Mind
ezek mélyen hatják meg a’ gyermekek’ szivét;’s mondja 
bár valaki, hogy épen ezáltal hintetnek-el a' nagyra- 
vágyás’ magvai, de igaz marad mindenkor, hogy leg
többszer nagyravágyás szolgál alkalmúl erényre. Másik 
ok, miért az iskolai tanítást kívánom, az, hogy ott las- 
sankint társasághoz szoknak a’ gyermekek ; módossá
got, szólási bátorságot nyernek, továbbá népszerűséget, 
nyájasságot; mindezek sok részben a’természet’ hiányát 
pótolják.ki; ’s midőn arra kerül a’ dolog, hogy többek 
előtt kell beszélniük, nem vonakosznak a’ középre ki
állni ; kik pedig magányosságban háznál nönek-fel , azok 
szemérmesek, a’ zugolyt keresik mindig, hogy igy ki
kerülhessék a’ szégyen miatti gyakori elpirulást, melly- 
nek ismét az következése, hogy félénkek 's ember- 
kerülőkké lesznek. — Deitt azon ellenvetést tehetik , hogy 
az iskola sok rosznak iskolája, hogy külön rangú ’s er
kölcsű gyermekek, roszaknál roszabbak, vitetnek oda, 
’s igy a’ még tiszta erkölcsüek is megromlanak. Igaz, 
hogy ez nem épen alaptalan ellenvetés ; de valljon nem 
történhetik-é ez meg otthon is , a’ szülői háznál, hol 
szinte sok küíöniendü s erkölcsű ember van eg>uit . 
sokkal hajlandóbb a’házi nevelés az elromlásra, mintáz
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iskolai; iskolában a’ példák bizonyosan többet használnak , 
mint minden házi-fenyíték; azonban itt nagyobb mező 
is van az elromolhatásra , mert a’ háznál nagyobb a' 
kedvezés , hol a’ szülék többnyire kényeztetik magzati- 
kat , a’ tanító' keze alá csak léligmeddig bízzák; — az
tán boldog isten, minő szülék vannak! csak szokásbul 
tartják sokan fiaik mellett a’ tanítót, kinél még komor- 
nájokat is többre becsülik; — ki inteni sem meri, an
nyival kevésbbé feddeni növendékét; nem meri pedig , 
mert nem szabad; mert megharagszik a’kegyúr, kegy
asszony, s a’ taniló kiesik pártfogásukból; de a' gyer
mek sem sokat ügyel az intésre, dorgálásra, mert meg
tudatták vele szüléi, hogy tilalmas sőt szentségtörés 
a'tanítónak öt dorgálni; sok gyermek tudja, hogy szü
léi nem sokra becsülik tanítóját. így van ez , nem álta- 
lányosan ugyan , mert találkoznak okos ’s a’ tanítókat 
érdernszerint becsülnitudó szülék i s , de vajmi kevés 
ezek’ száma azokéhozképest, kik házi tanitójokat nem 
tudják, vagy is helyesebben mondva, nem akarják illően 
méltányolni; hozhatok-fel példát, — ha tetszik az ol
vasónak — hogy a' házitanitót növendékétől elszigetelve 
tárták a’ szülék, hol az atya’ rész vétlensége a' tanitó 
iránt fiának szembetűnt, ki gyalog küldé a’ szomszéd- 
faluban tartatni szokott istenitiszteletre a’ tanítót, holott 
maga kocsiban ment fiával együtt; midőn a’ gyermek 
atyjától kérdé: hát tanitó ur miért nem jő velünk ko
csin ? im! a' dölylös apa következőleg válaszolt fiának: 
,,ő szegény legény fiam, neki gyalogláshoz, nem pedig 
kocsihoz kell szoknia.“ ltélje-meg az olvasó, milly leve
rő jelenet ez. Az asztalnál ezüst evőszerek vannak, —  
igen, de hogy a’ szegény legény hitessék egyszerre, 
annak fanyelű kést's villát tesznek elibe, ’s igy csak a’ 
fakalán, a’ lencsetörő,hiányzik még.— Illik é szüléknek illy 
gondatlanul, kíméletlenül bánni a’ házi tanítóval ? lehet 
é illy embernek illő tekintete tanítványa előtt? nem úgy 
uézendi é őt, mint szolgát, midőn elég esztelenül atyja, 
anyja illyes mikre oktatja? lehet é hát igy háznál csak 
egy szerencsés lépést is tenni ? oda van illy tanítók’ 
személyessége, nincs erő, melly azt visszaszerezhesse; 
megvet minden fenyítéket a’ gyermek, magát öuállású- 
nak , szabad-jogúnak ’s függetlennek hiszi, egyszers
mind azon meggyőződést táplálja, mikép jó ’s szabados 
mind a z , mi benne büntetlen marad; igy ver naponkiut 
mélyebb gyökeret a’ rósz, mi ellen aligha van gyógy
szer. Nem igy a’ nyilványos iskolában; ott szigorúbb 
a’ fenyíték ’s közönséges; kivételt nem szenved; nincs 
langra, nincs születésre tekintet (?!). A ’ bölcs Plato 
nem alapítja yala akadémiáját, Zeno a’ stoica-iskolát, 
Ar sto elesz a pcripatetikát— a’ még máig is híreseket 
— ha a' közönséges tanítást nem látták volna legalkal- 
masbnak "s legczélszerűbbnek az ifjúságra nézve; ezt 
bizonyítják a’ legrégibb korbeli iskolák ; p. o. a’ Cynosar- 
gis athenebeli gymna- a’ pristanaei, a’ craneumj, kor 
rinthi iskola, Görögországban a’ bizanczi, antiochiai, 
és Ázsiában a’ laodicaeai, Afrikában a’ karthagói, — 
Hetruriában a’ bononiai, mellyet az ifjabb Theodóz alar 
pitott, Olaszországban a’ petáviai és pisai, Spanyolor
szágban a’ salamankai, mellyekröl bizonyságot tesznek 
a’ történetírók. — Aegyptusban szinte a’ régiidökben a’ 
Heliopolis és Sais, — hol papok tanitának; ide jöttek 
többek közt tanulás végeit Homér, Solon, Thales, Plato, 
a’ szentirás’ bizonyítása szerint itt tanult Mózes is. — 
Azonban nem mondom, hegy a’ házi nevelés álta- 
lányosan káros; nem ! ennek is vannak jó oldalai, Tigra- 
nest egy philosophus szerencsésen peyelte háznál; igy 
Diont is Plato, nem különben Augustusi is Apollodor

czélszerűleg taniták; -  Trajánt a’ legjobb fejedelmek’ 
egyikét Plutarch, Scipiót Panaetius otthon nevelte. De 
szerencsétlen házi neveléseket is említhetünk : Hlyen volt 
p. o. Seneeától Néróé, Sophistatól Theodoré, Fabius- 
tól Tiberé , Maximustol Domitiáné. Ritka, hogy valaki 
olly nevelést kapott volna mint Antonin Scaurustól, 
Epominondasz Lysidertöl, Konstantin Lactantiustól. Tör
téneti adatok bizonyítják, hogy fejdelmek is jártak nyil
ványos iskolába: illyen volt többek közt Julius Caesar, 
ki Aegyptusban nyilványos tanításra járt; igy emlékezik 
Cicero PompejusróJ, ki Azsiábul visszatértekor közönsé
ges tanítást hallgatott. -

Megvan tehát saját haszna’s jó oldala mind a’ nyil
ványos mind a’ házi tanításnak, csak ahoz értő indivi
duumok választassanak e’ tárgyra; ollyanok t. i., kik 
mind szellemileg, mind erkölcsileg szilárd alapon áll
nak: ekkor reméllhetünk mindkét tauitás által valódihasz
nos tagokat; ekkor érhetni kívánt czélt akár a’ háznál, 
akár az iskolában nevelt gyermekekben. — Értekezé
semet azon forró kívánattal rekesztem: vajha az iskolai 
elöljárók nagyobb gondot ’s figyelmet fordítanának a’ 
tanítók’ megválasztására.

Kun Tárná».

R Á N D U L Á S

G ö m ü r b ü l M i s k o l c z o n  á l t a l  N y i r e g y h á  zára.
fVége.J

A’ mi Szabolcs vmegyét illeti: ezen nagy-kiterje
désű megyéiül bízvást elmondhatni, hogy mindenben 
hátra vau. •— Én csekély ítéletem szerint e’ hátramara
dás’ föokát abban találom, hogy a’ megyének müveit 
nagyobb városa, honnan a’ műveltség’ jótékony sugárai 
az egészre eláradhatnának, nincs. A’ megye’ na
gyobb részében a’ helységek távul-esnek egymástól, a’ 
közlekedést a’ rósz utak is akadályoztatják, ’s igy rit
kán van a’ lakosok’ műveltebb részének alkalma számo
sabban összejőni; nyáron által a’ nagykiterjcdésü mezei 
munkák loglalván el a’ lakosok’ nagyrészét , a’ többi 
pedig csekély kivétellel grand-passians-nál alig gyako
rolhat egyebet falujában. — Nem volna é tehát üdves 
dolog, az olly hirtelen megnépesült előrehaladó Nyír
egyházát a’ megye’ fővárosává emelni? — E’ város, 
mintegy 4 0  ezer holdnyi határjával még ezelőtt 8 0  év
vel puszta volt, legfölebb néhány nyájnak ’s gőböly- 
csordának szolgált szükséges legelőül; most már közel 
2 0  ezer lakost számlál, vannak rom. katholikusok és 
görögök’, nemkülönben az ágostai ’s helvetziai vallás- 
követők’ számára templomok ’s iskolák; az ágostai-val- 
lásuak körülbelül 2I3 részét teszik a’ lakosoknak. A’ tót 
nyelv még eddig uralkodó volt e’ városban, mindazáltal 
néhány év óta igen terjed a’ magyarodás; az ágostai- 
vallásuak is magyar lelkészt hozván-be, egyszersmind 
az oskolai gyermekek’ magyar nyelvbeni oktatását is 
elhatározták. — Létesült a’ legközelebb múlt években 
olvasó-társaság is, melly sok magyar könyven kívül, 
minden folyóiratot’s hírlapot járat, ’s casinojában olvas- 
gatja. — Ez előtt Károlyi ’s Dessewffy grófok’ birtoka 
lévén, az egyik grófi családtól már régebben, a’ má
siktól legközelébb múlt években, nagy pénz*mennyiség’ 
lefizetése mellett megnyerék a’ lakosok szabadságukat, 
’s most mjpden úrir-adó nélkül bírják az egész határt, 
a’ hozzátartozó kir- haszonvételekkel ’s más uri-jogokkal 
együtt; hozzátevén, hogy favajy ( 1 837ben) szerencsé
sek voltak ő cs. kir. felségétől kiváltságos-levelet is 
nyerni. — A’ nyí regyházi nkki vevéu egykét gyógy-
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szerárüst, néhány kercskedöbolt’ tulajdonosát, a’ hely
beli orvosurakat, ’s a’ mesteremberek’ egy részét, — 
mindnyájan földmivelésbirl élnek ; ’s méltán csodálhatni, 
hogy, bárha e ’ város’ lakosai az ország’ sok külöu-szokású 
részeiből húzódtak ide, még is a’ földmivelést egészen 
a’ tiszántúli módon gyakorolják. — A ’ határnak nagyobb 
része (kivevén mintegy nyolcz-ezer holdnyi közös lege
lőt) közöttük úgy nevezett szállásokra van osztva ’s 
kinekkinek földei tanyája körül helyezvék, ’s illy formán 
a’magyar tagos osztály már itt divatozik. De mi haszna ? 
midőn az egész határban még sem láthatni egyebet 
rozsnál ’s ismét rozsnál; a’ marhatartás rósz karban 
á ll, mivel a’ határ’ terjedelmihez képest kevés kaszáló- 
jok van, ’s még sem termesztenek lóherét, ’s egyéb 
mesterséges takarmányt nagyobb mennyiségben, noha 
mindenki tanyája mellett, olly kiterjedésű lóherést ke
ríthetne körül, miilyent gazdasági állapotja megkíván. — 
A’ trágyát a’nyíregyháziak csupán garádnak használják, 
jóllehet nagy homokos löldeik nemcsak megszenvednék, 
sőt igenigen kívánnák a ’ trágyázást, ’s elég idejük vol
na télen által, midőn úgyszólván semmi foglalatosságuk 
nincs, azt földeikre kitakarítani. — Termett gabonájo- 
kat a’ nyíregyháziak, szintúgy, mint a’ többi tiszántúli 
nép, szabad-szérűn szokták kinyomtatni, ’s arrul még 
senki sem álmodozik, hogy a’ kevés költséggel állítandó 
nyomtató-pajták által nemcsak a’ nagy vesztegetést lehet
ne kikerülni, hauema’nyomtatásra fordítani szokott szép 
őszi napokat is egyébre használni. — A’ tiszántúliak gyak
ran úgy megszorulnak, hogy a’ vetést decemberben vég
zik, ’s még is termesztményeik’ nagyobb része a’ sok- 
léle őszi munkának halomragyülte miatt elromlik. — 

Erre ugyan némellyek azt felelhetik: „ igaz, hogy 
üdvös és hasznos lenne csűröket vagy nyomtatószíneket 
bírni; igy gabonánkat télen által kényelmesen kinyom
tathatnák , ősszel csupán annyit készítenénk, mennyi 
vetésre ’s mindennapi szükségre kívántatik ; de hol ve
gyünk illy épületek’ felállítására szükséges anyagot? 
vau é kövünk ? van é fánk ?“ — Ez ellenvetésre azon
ban könnyű felelni; neveljen kiki tanya-kerítései körül 
csak ákácz-fákat is , — annál jobb, ha más fajú lát ül
tet, — ’s rakja-fel a’ nyomtató-színhez szükséges hat 
vagy uyolez oszlopot vályogbul ’s fedje-be szalmával 
vagy náddal, ’s meglesz a’ nyomtató-szin , egy-évi hasz
nával költségeit megtérítendő. — De ha a’ tanyánk- 
körülti téreket ’s kerítést holmi rósz fűzfával, vagy 
épen semmi fával körül nem ültetjük, ha a’ négy vagy 
üt órányi távolságban lefolyó Tisza’ partján nagy men
nyiségben ’s jutalmas áron megszerezhető épület-lábul 
nem vásárlunk, úgy soha sem fognak nyomtató-sziliek 
létesülni; jutalmas áron mondám megszerezhetönek a’ 
fát, mivel biztosan tudom, hogy némelly felföldi tájakon, 
mellyek 7 0 — 8 0  ezer hold fenyves-erdővel vannak kö
rülvéve, drágább az épületfa, mint a’ Tisza’ partján, 
Tokaj, Lutz ’s a ’t. körül, de helyreszállittatása is kön
nyebb , mivel síkon történik. — Van ugyan magának a’ 
városnak is jó nagy erdeje, de ez t , — tekintvén a’ 
város’ szükségeit, — csekélységnek mondhatni. Kár, 
örökös kár, hogy a’ város ennek könnyen eszközölhető 
kiterjesztésére illő figyelmet nem fordít. —

Végre, mi e’ várost illeti, tudva van; hogy a’ 
nyíregyháziak a’ legközelebb múlt években, határjok’ 
fele részének gróf Károlyi uraktól történt megváltása te
kintetéből , igen nevezetes summákat lévén kénytelenek 
kölcsönözni, azon pénzektől 6tos vagy talán több száz- 
tóli kamatot fizetnek, ’s e’ kamatfizetések már magában 
is nagy teher lévén a’ városra, a’tőkéket egyedül nagy

maguk- megerőte!ésével fogják lef.zethetni; nem volna 
e tehat üdves és kívánatos valamelly külországi pénz
váltó vagy nagykereskedő-háznál próbát tenni? nem le
hetne é 4  vagy 5 száztóli kamatra nevezetes mennyi
ségű pénzt fölvenni, melly által apróbb hitelezőitől meg- 
menekedhetnék a varos ? ’s azon nagyobb mennyiségű 
pénz' visszafizetése iránt olly alkura lépni, hogy bízó
in os évenkiut fizetendő summa által, néhány év után,
mind a’ töke mind pedig annak kamatja lerovatnék ? __
Például: ha a' nyíregyháziak 8 0 0 ,0 0 0  váltó forinttal 
taitoznak, s ennek lefizetésére a’ haszonbérbe adott vá
rosi kői csilláktól évenkiut bejövő 4 0 ,0 0 0  v.íhoz, még 
2 0 ,0 0 0  rh. ftnyi bizonyos jövedelem alakíttathatnék, úgy 
hog\ a fogyasztó summa t>0,000 tiniből állna, a’ ka
mat mennyiségét véve 2 5 —íiO év alatt, lerovathatnék 
mind a’ töke, mind a’ kamat.

Előadván e’ szerint Nyíregyházának rövid rajzát, 
tapasztalni fogja kiki, hogy noha még sok hiánya van 
e’ városnak, mindazáltal még is nyitva áll már az ut, 
melly a’ város' előhaladására, mivelödésére ’s csinos- 
bulására vezethet, s ezekrenézve semmi sem kívántat- 
nék inkább, mint a z , hogy Szabolcs megye’ t. Rendéi
nek nagyobb része, ha csak téli lakását is Nyíregyhá
zára helyezné- által. — Irnigy egészen más szilibe 
öltöznék a1 város, mindent lehetne itt idővel létesíteni, 
a’ mi hasznos , czélirányos és dicső. — Legelsőbb is 
egy nagyobb iskolát (melly az egész megyében hiány
zik) lehelne itt létesíteni, ’s abban az oktatást minden 
vallásura kiterjesztvén, a’ hit-tudomány- tanításra min
den vallásból egyegy tanítót rendelni. — Bezzeg néhány 
év alatt bőven megtérülne sok gyermekekkel-biró apá
nak a’ városban építendő ház-költsége, gyermekeinek 
olcsóbb s szem előtti neveltetése által, ’s mód ’s alka
lom adatnék a’ szegényebb sorsuaknak is gyermekeik’ 
nevelésére. Voina itt mód ’s alkalom egy gazdasági 
oskolát ’s több gazdasági ’s kereskedési egyesületet is 
alapítani, ’s ezenkívül a’ társas-élet’ gyönyöreit is, mellyek 
nélkül az élet keveset ér, mennyire lehetne még szapo
rítani! —

Hátha még Nyíregyháza egyrészről a’ négy órányi 
távulságra lekvő Tokajjal ’s az ott lefolyó Tiszával 
(mellynek várlan-várt szabályozását idővel biztosan re- 
méllhetni), más részrül pedig a’ megye’ széke Kálló vá
rosával jó csinált-ut által összeköttetnék — ’s a’ megyei 
birtokosak jó időben ’s jobb ulon az ilt felállítandó ne
vezetes raktárokba szállíttatnák termékeiket, mennyire 
emelkednék ez állal Nyíregyházán a’ kereskedés? a’ fel
földiek készítményeiket ide hozván , tiszántúli termeszt- 
ményekkel megrakodva térhetnének vissza, s nem len
nének kénytelenek az egész megyét összekalandozni 
általok hozott portékák’ eladhatása és más termesztmé- 
nyek’ vásárolhatása végett. — Kálióra pedig milly ké
nyelmesen lehetne a’Nyíregyházán lakozandó nemesség
nek a’ megye’ gyűlésire bejárni, ’s hány forspont kimél- 
tetnék-meg Kálló városábul Nyíregyházához egy óra
járásnyira hozatala által! —

Erre ugyan, — már előre gyanítom — sokan azt 
fogják mondani, hogy van valami a’ dologban; de az 
illy vállalatokhoz pénz, még pedig sok pénz kel l , ámde 
nekünk ehöz kívántaié pénzünk nincs; én pedig bátor 
vagyok állítani, hogy esupán ezen ’s ehöz hasonló uta
kon lehet több pénzecskére szert tenni. — Migazelób 
kelő magyar szégyenleni fogja a’ kereskedést, a köz
nép pedig buta marad, addig nincs remény az ország 
fmanczialis állapotának javulására. Kereskedjünk ne- 
csak itthon, de külföldön is; oktassuk’s miveljuk a



köznépet más országok’ példájára; ne nézzünk-le más 
miveltebb országokat’s ne vessük-meg azok’jó szokásait: 
így majd köznépünk’ osztályábul is jobb gazdákat, hi- 
vebb jobbágyokat, alkalmas mesterembereket ’s ügyes 
kereskedőket várhatunk.

Alakuljon csak Szabolcs és Szatmár megyékben 
egvegy közönséges dohány-raktár, bizonyosokká tehetem 
a’ dohánytermesztőket, hogy nem lesznek kénytelenek 
a’ dohány’ mázsáját 1 pengő fton (mint azt 1 8 3 7 ben 
tevék) a’ zsidóságnak általengcdni. Tavaly 5 ,0 0 0  pgő 
lton meglehetett volna 5 ,0 0 0  mázsa dohányt szabadítani, 
’s azt legalább is 4  pengő ltjával adván el, 1 5 ,0 0 0  pgő 
forintot a’ köznép’ zsebébe hozni. — Ugyan hóimét lóg
ja magát az appaldo’ szállítója dohánynyal ellátni? 
tarthatni é valamelly külországi concurrentiától? nem 
legigazságosb kívánsága é a’ dohánytermesztőnek, hogy 
azon milliókat nyerő zsidóság legalább szűk napibérét 
adja meg a’ termesztőnek, ’s ne tegye úgy szólván ne
vetségessé azáltal, hogy dohányának mázsáját 1 lton 
eladni kényszerítheti; — minden löldesur’ ’s minden tör
vényhatóság’ szent kötelességének tartom, alattvalójai’ 
sorsát méltó figyelembe venni , ártatlan módok által 
rajta könnyíteni; annyival inkább, minthogy illy utón 
boldogulhat csak az ország’ minden lakosa — fokonkint 
egész a’ trónig.

Egyébről ez úttal hallgatok; biztosan reménylvén, 
hogyha Tiszántúl is gazdasági’s kereskedési társaságok 
alakulnak, azok majd tudni lógják, mihez hogyan kezd
jenek. Egyébiránt elég megjutalmaztatásom leend, ha 
valaki utánam valami jobbat javasol; legyen azé a’ 
dicsőség, ki legjobbat nemcsak javasland, hanem ja
vaslatának létrehozásában is munkás leend. Legfőbb 
czélom levéli a’ mély álmot félben szakasztani, ’s a’ 
tiszántúliakat K ö l c s e y ’ ezen mondására emlékeztetni: 
„cselekedni, cseledkedni kell!“ Czibur Junos.

K E G V R N C Z .

Mo n s  de la C r o i x  egy fogadós' fia volt, ki 
Francziaországbul jött ’s eleinte Rigában telcpült-le. 
Utóbb Moszkauba ment’so tta ’ német tanyán, vagy mint 
helyben mondják, nemetzkaja slobodá-n élt. Nagy Péter, 
ki szívesen társalkodóit a’ külföldiekkel, a' nélkül hogy 
szorosan vizsgálná, ki milly- születésű vagy rangú, örö
mest látta maga körül a’ linorn-miveltségü fiatal Mons-t, 
kinek leánytestvérét a’ lejdelem ismérte, ki azt egykor 
szépnek ’s szeretetreméltónak találta, ’s társaságát még 
folyvást kedvelte. — Sokára ezen idő után — ’s csak akkor 
midőn Péter czár már összekelt Katalinnal, lchete ész
revenni , hogy e’ ícjdelemnő a’ fiatal széptermetü Mons 
iránt nem idegen. A’ kegvencz csakhamar udvari hiva
talt nyere; ö előszer is a’ császárné’ apródja lön, utóbb 
pedig kamarásnak neveztetett-ki. — Péter sokáig egyike 
volt azon kevés embernek, kik a’ titkot nem tudták. Egy 
kor Erzsébet, a’ fiatal herczegkisasszony , figyelmessé 
tévé öt azon nagy zavarodásra, mellyet váratlan meg 
jelente okozott a’ császárnőnek Mons-szali együttmula- 
toztában; de a’ fejdelem, kinek lejét akkor más gondok 
foglalák-el, nem ügyelt egy gyermek’ csevegésére, ’s 
igy a’ íelfödözésnek következményei nem valának. N é
hány év múlva ismét mások tevék Pétert figyelmessé. 
A’ czár tehát B a l k  generálnőnek, Mons kamarás’hú
gának, azon terhes utasítást adá, hogy figyeljen bátyjára 
s a’ császárnöre. Mind a’ mellett sem födözhete-fel leg- 

kcvesbet is, ’s igy mindig megnyugodott. Végre nov. 
8kán 1724 . a’ czár elutazást szinlett Schlüsselburgba;

ő csakugyan el is ment, de néhány óra múlva ismét Pé- 
tervárott termett, ’s észrevétlenül az úgynevezett fon- 
tankai olaszkert’ palotájába ment, meglepte Katalint, mi
dőn Mons épen nála volt. A’ haragra lobbant fejdelem 
legott saját kezével lön a’ vétek’ elöleges boszulója. A ’ 
nagyobb büntetés csak azután következett. A’ császár
nőnek belső titoknoka ’s egy komornok legott börtönbe 
vitettek De a’ legszigorúbb büntetés a’ szerencsétlen 
Mons-t érte. O nyomban elfogatott. U s c h a k o w  őr
nagy, már akkor a’ titkos-kanczellária’ elnöke, követke
zőleg igen rettegett férfi vala, ámbár nem bírt azon ha
talommal , mellyet Erzsébet császárné alatt később gya- 
korla. E’ férfi elviteté Mons kamarást még azon éjjel, 
és pedig saját házához, melly a’ foglyok’ számára már 
el vala készítve. Mons két napig volt itt szoros őrizet 
alatt. Nov. lOkén a’ téli palotába hozták őt, hol a’ 
lö törvényszék vala. Itt- a’ nagy ijedés miatt szél üté- 
meg. Rögtön vizsgálat tartaték, ’s legalább eleinte mély 
titok ledé az egész eseményt. Midőn az ítélet kihirdet- 
teték, azt mondák, hogy Mons és bűntársai meghagyák 
magokat vesztegetni a’ császár’ megcsalásáig. Ezt senki 
sem hitte. Nehány fogolyt megkancsukáztak , vagy gá
lyákra vittek, melly büntetés csak akkor hozatott Orosz
országba. E’ büntetés, a’ körülmények szerint, főleg 
Balk generálnőnek ’s Mons kamrásnak több nő- ’s lérfi- 
szolgáját érte. De a’ legkegyetlenebb büntetés Mons- 
nak , e’ szerencsétlen férfinak, volt fentartva. November’ 
1 fikán lefejeztetett és pedig a’ császárné’ szemei előtt, 
mellyeket ez a’ lájdaloin miatt zárva tartott.— A’sajná- 
latraméltó Mons a’miilyen szép testalkattal szintolly pél
dás charakterrel bírt; ő igen nemesgondolkozásu férfi 
volt; az udvarnál senkinek sem ártott, sőt szolgálati kész
sége, jótékonysága ’s becsületessége állal mindenkinek 
használt, ki hozzá folyamodott. A’ kegyencz’ halála 
után sem szünt-meg a’ császárnő bűnhődni. Mons’ véres 
fejét szeszbe téteté Péter, ’s a’ nőnek több napig rá kel
lett néznie. A’császár e’fejet a’ tudományok’ akadémiájá
nak küldé azon parancscsal, hogy külön szobában őriz
tessék, egy másik fejjel együtt, melly már ekkor ott vala. E’ 
két fejet jó karban tárták a praeparatumok’ gondviselöji; 
egyébiránt nem gondoltak velők, miután Katalin maga is 
elfeledkezett azokról tudakozódni. Végre 6 0  év múlva 
ismét emlékezetbe hozattak. Ez akkor történt, midőn 
Knejina Daschow, mint elnöke a’ tudományok’ akadé
miájának, megvizsgálta a’ számadásokat ’s látta, hogy 
sok szesz fogyasztatik-el, 's többek közt két lejre is, 
mellyek a’ pinczében őriztetnek. Kérdést tön eziránt, ’s 
a’ gondviselötül megtudta, hogy a’ pinczében egy szek
rény van, mellynek kulcsait egyedül ő bírja, 's hogy 
a’ szekrény két,szeszben tartogatott, fejet rejt. Felkuta- 
ták a levéltárt, ’s bebizonyult, hogy I. Péter H a mi l t o n  
kisasszony’ ’s Mons kamarás’ fejeit küldé oda, hogy szeszbe 
tétessenek ’s ott őriztessenek. Emliték a’ dolgot Katalin 
császárné előtt, lelhozaték a' két lej, ’s még akkor is 
álmélkodva ismert a' szem azok' egykori szépségére. 
II. Katalin meghagyá azután, hogy e' két fejet a’ pin
czében temessék-el.

T a l á n  y.
Nem vagyok én lem fa , sem vas, sem fülel, sem k ő ,
])e még Ints sem , ám bár belőle eredő.
Mind u ra k , mind pórok veszik nagy hasznomat
lie  még is leginkább használnak az urak.
Sok jó  , de sok rósz is általam  eredhet ,
Bárha engem azért senki meg nem vethet.

Hides:völgyi Jónás.
A’ 2dik számú rejtettszó: Mé t e l y .

Nyomtatja T r a11n e r-  K á r o 1 yi.Szerkeszti He Íme ezy,



4. szám. P e s t ,  ja n u á r ’ 13. 1838.

A' SAJKÁS.

Nyugszik a’ nap; »égsuga'ra 
Hús homályba szendéről,

’S a’ legényes láiiiatárra 
Szerte barna köd terül.

Langy tüzérei nem deríti
Csillag a’ bús éjszakát, —

’S Emma’ híve most röpíti
Habnak g}önge csolnakát. —

Néz az ifjú — ’s nincs vezére! —
Keble búsan elszorúl , 

l’ályaczélja’ s/.ent egére
Szerte zordon éj borúi.

Csolnakát hab habra hányja ,
’S nem derűi a’ bekehon :

Messze hintés partviránya
A’ hajóstul még nagyon ! —

„Sors! bár iidvem’ egyre dúltad,
Nyújts te titkos gyámkezet —

Elfelejtem én a" múltat —
El nyilad mint vérezett.

Vagy ha többé nem virad rám ,
’S vesztve már a’ bekehon :

Szánd a’ hűt te dörgő villám,
’S szánva kínját — sújtsd agyon ! 1‘ —

’S im bűbájos szózatára
A’ szilaj hab csöndesül ,

Szebb remény tűn' hajnalára ,
’S békepartja földeiül.

Szét-vonúl a’ vész’ borúja, —
Lelke’ zordon éjjele ,

Szűnik a’ sors’ háborúja ,
’S békejobbot fog tele. —

„ Nékem , Emma , hol szived van ,
Ott mosolyg a’ békepárt ,

Üdvezítő karjaidban
Elfelejtem a’ vihart;

Nincs a’ hívnek ellenében
Már szivedhez semmi gát“ —

Szól ’s örömköny forr szemében ,
S partra vonja csolnakát. —

Vissza sajkás! mordul űzte 
Játékát a’ sors veled ,

Szállj habokra : békefűzte 
Koszorúdat ott leled.

E’ vidék’ bús partvirányán
Nem pihensz-meg üldözött !

Emma túl e’ földi pályán —
Szebb hazába költözött.

F iá id n is  János-

AZ KSZTEKHÁZI KÉPA-CZUKORGYÁK.
(Levéltől edek. Közli N.E., Szopori N a g y  K ár  o l y  tói).

E s z t e r  h á z a  dec. 20kán. — .........Kiben a’ jó
iránt buzgó szív dobog, az már csak hona iránti szere- 
tetböl is, tiszta ülőimnél kiséri annak előhaladását. Men
nyire érdekli az illy hazafiút olly tárgyak’ látása, mel- 
lyek eszküzkint szolgálnak hazank’ szükségeinek kül
lőidtől függetlenségét,ipari ’s kereskedési haladását, al
taljában annak lépcsőnként'! jólétét, virágzását — ter
jeszteni : csupán a’ ki nem magyarázható, de valódi ér-, 
zelmek tolmácsolhatják.

Franczia-, Cseh- és Németországok’ ezukorgyárai 
gyors elömenetéről hírlapjaink telvék. Honunk’ haladó 
szelleme itt is — győzve aggott előítéletein — olly 
mezőt nyita termesztrnényink’ jutalmasb eladására, melly- 
nek számíthattál) kamati, rosz-áru gabonánk’ eladása 
után, kiürült erszényinket viszont megtöltendik. Herczeg 
Odeschalchi és Pálfy, gr. Forgács, Zsibrik és Lacsny, 
pesti Linberger és többen — sok év óta, kisebb na
gyobb terjedelmű gyárokban készitnek répaczukrot; 
milly sükerrel ? azt a’ nevezett uraságok legjobban tud
ják. De , hogy reméllett jövedelmi nagy terveik — kül
földről nagy költséggel szerzett működőik által sem lé
tesülhettek, teljes valódiságban azt annál bátrabban ál
líthatom , mivel tudom , hogy műnőkeik, néhányat ki
véve , a’ szükséges chemiai tudományok , de különösen 
az illy vállalathoz kiválható hosszas öngyakorlat’ híjá
val vágynak. Ok a’ franczia ’s cseh gyárok’ utánzóji, 
inellyeknél még a’ régi gyarmati (colonialis) ezukor- 
gyártási rendszer divatoz, t. i. a’ mészszel tisztítás. Milly 
hiányos e’ rendszer, tudhatja az, ki a’ chemiai kémle
tekben (experimentum) gyakorlott: hogy a’ mész, a’ 
répaczukor-nedvben találtató salitromot nem irthatja ki 
— ’s igy, ez a’ nedvben maradván, utóbb ezukrának 
tisztátlanságot és salitromos izt kölcsönz. De szóljunk 
bár a’ külföldi Achard ’s az úgy nevezett cseh rendsze
rekről , mellyek szerint kénsavanvnyal (Schwefelsäure) 
mészszel felváltva , a’ kénsavanyt ismételve működnek. 
Ezek viszont más hibába esnek; mert a’ kénsavany 
mészszel, gipszet alakít, mellyet sem egyik sem má
sik, nedvéből egészen elválasztani nem képes, 's igy 
ezukraik a’ kívánt ízletességet nem érhetik-el. — De 
mit szóljak pesti Linberger ur’ ’s annak buzgó követőji’ 
rendszeréről, melly tiszta colonialis! Magamis, ki ezen 
titok’ avatottja vagyok, mosolygva tekintek vissza fá- 
radozásim’ korcs sükerére ’s azt állítom több volt köve
tőivel , hogy évek utáni zagyválás sem viheti őket ezu- 
kor-készitésökben azon pontra , hogy annak valódi ha
szonnal kamatozó készítését', tiszta lélekkel javasolhat
nák. Buzgó dicsérőji, első csekély próbáik’ sikerülte 
után, már diadalt zengtek — ’s tán ők is jelenleg, mint 
én, bánkódva tekintitek kihányt pénzükre, csekély men
nyiségű ezukrukra, ennek hijányira ’s kevés czélu hasz
nálhat ására. —

Illy meggyőződéssel jöttem fennevezett napon L 
Soprony megyében létező Fszterházy Pál hg’egyik mu
latóhelyére, Eszterházára — s mennyire lepetém-ineg, 
midőn itt egy ujdon felállított gyárra leltem, mellynek 
rendszere előttem és sok ezer előtt még isméretlen, s 
ha a’ jó , vagy rósz termesztményről, a’ helyes vagy 
helytelen rendszerre hozhatni következést: akkor oll\an-
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nak bizton mondhatni, inillyen a’ répaczukor csökkent 
hitelét egyedül képes helyreállitni. Milly izű s tiszta 
itt a’ nedv-'s a'készített czukor! Milly egyszerű, olcsó 
itt a’ gyár! helyes a’ (elosztás’s a’ t . ! — De kérded 
kedves öcsém! ki igazgatja ezt? ki azon térti, ki ho
nunkban első , Uly tiszta répaczukrot, illy csekély áron,
’s jutalmasbat mint a’ külföld’ számtalan münükeié, vala 
készíteni képes? ö — ’s ezt örömmel jelenteni — ha
zánkfia, Pápa mezőváros’ szülötte, Pfisterer János ur, 
Eszterházy hg’ lévai kerületi igazgatója (praeleetus) — 
Ezen jeles tudoniányu férfiú, már 181 ötól fogva buzgó 
láradozással íóglalatoskodék répaczukor-készitéssel, 's 
miután a’ külföldet fjjával, herczege’ költségin megjár
ta: egy gyár’ felállíttatását eszközlé, melly 21 ezer 
v.forint költséggel, már első évben közel 3 0  ezer forint 
tiszta hasznot hajtand. Milly vállalat! ( A’ gyár elké
szült már, 's szemlélje-meg bár ki ’s birálja-meg — én 
csekély véleményem szerint, czélszerünek , rendszerét 
mély titoknak, de termesztményit tökéleteseknek fogom 
tartani mindaddig, inig eunél jobbat s helyesbet látni 
alkalmam nem leend.

Utolsó leveledben t. Komárom megyének, Soprony 
megyéhez intézett hivatalos lelszólitását közléd , melly 
szerint ez megkéretik, hogy az Eszterházán alapított 
czukorgyár’ előmenetele, folyamata iránti vizsgálat után, 
arróli barátságos tudósítását közölni szíveskednék. Men
nyire örvendeztetett meg e’ tiszta hazafiúi érdek, azzal 
bizonyithatom-be, hogy neked némelly adatokat előleg 
tudtodra adok. A’gyár az úgy nevezett hangász-épület’ 
végső nyugoti részéből készült. A’ felosztás következő: 
földszint van a’ répa-raktár; mellette a’ mosó-terem; 
tovább az erőmügépely, melly az épületen-küli vizet, 
kutból csőkbe, egyszersmind a’ répareszelöt is hajtja. 
Következnek a’ tisztázó, párologtató, szűrő és sűrítő 
teremek szinte földszint Első emeletben vagyon a’ re
szelő, három kettős sajtóval v. préssel; száritó és czu- 
kor-teremek, — melly utóbbiak Meissner’ hő-lége által, 
kivántató mértékben melegíttetnek. A’ katlan és kazá
nok pozsonyi kolompár, Gschnatl; a’ sajtók v. prések 
ugyanott, Schlüsler; az erőmű v. gépely esztergomi 
mechanicus, Kramling által készíttetőnek. Építési fel
ügyelő Ehman Károly kerületi építő mester volt. A’ 
gyár jelenleg említett Pfisterer János ur’ kormányán 
kívül, annak fijára , Sándorra, mint jövendő működőre 
és Somogyi Ferencz ellenőrre bizaték. A ’ répameunyi- 
s é g , mellyel a’ közelebb fekvő herczegi uradalmak ter
mesztitek — mintegy 18 ezer mázsára számítható mind
eddig, ’s a' következő télen felmunkáltatik...............

A' BÖRTÖNÖK HAZÁNKBAN.

Többször fáradoztam azon okok' 's utak’ felkeresé
sével , meliyeken rabjaink a’ törvényszegésre csábitat
nak, de azon eseteket kivéve, mellyekben nem kevesen 
az elmekábitó ’s vérhevitő részegség által bűnbe sü- 
lyedtek : minden egyéb vétségek’ íorrását a’ romlott szív
ben, melly az elmulasztott vagy tévesztett vallási 's 
polgári nevelésből származik, 's másodszor a’henye muu- 
kátlanságban találtam. A’ büntetés’ czélja a’ jobbulás , 
mert a’ megsértett törvény’ szentsége nem annyira 
azért boszszúltatik, hogy az elkövetett rósz jóvá té
tessék (mert az lehetetlen), sem hogy annak némelly 
elégtétel adassék , mert arra nincs szükség: hanem csu
pán hogy a' bűnös hasonló vétségtől jövendőben elijesz- 
tessék a’ visszaemlékezés által. Tapasztalásból tanuljuk 
azonban, hogy a' visszaemlékezés csak addig hat élén

ken az ember’ szivére, míg a' tárgyak 's körülmények 
érzékeinkre hatnak, mellyek a’ történtet emlékezetünk
be élénken előidézik, ezek’ elmúltával elenyészik a 
viszszaernlékezés is, s csupán némi homályos álommá 
változik, kiváltha valamelly kecsegtető remény áll elibc, 
's akkor már elégtelen a' gonosztól visszatartóztatásra. 
Mein javul tehát a’ bűnös, ha csupán kellemetlen benyo
mások által kinoztatík , ’s nem oda járul a’ lő gond , 
hogy a'büu okaeltávolitassék, mert „mauente causa ma
iiét et effectus“ (hol az ok megmarad, ott az okozatnak 
is meg kell maradni.) Már pedig, mint feljebb emliténi, 
a' rabok’ vétséginek tagadhatlan forrásai s okai a’ rom
lott szív 's a’ munkátlanság. Lássuk, mi történik bör
tönünkben ezen fő okok’ eltávolítására ? —

A’ növekedő rósz indulatok' fékezésére szükséges a' 
v a l l á s i  o k t a t á s ,  már mielőtt a' szivet a’ kicsapon
gó indulatok 's rósz példák mérges leheletükkcl meg
vesztegetik, hogy abból olly elveket merítsen, menyek
kel a' világ’ siktérén szembeszállhasson a’ gyakori kí
sértetekkel ; ezen oktatás, vagy nevelés nélkül, a’ szív 
a’ gonoszban mindinkább megerösül. — A’rabokat tehát, 
kiket a’ romlott szív bűnre csábított, oktatni kell a’ val
lásban; a’ jámborság’ ’s istenifélelem’ szikráját, melly 
ritkán vagy épen soha sem alszik-ki egészen, ismét föl
éleszteni; a’ kemény ’s megátalkodott szivet, melly 
egyedül a’ vétek’ gyümölcse, ’s gyakran következménye 
a’ szerencsétlenségnek,’s a’ bűnösben bizodalmatlanságot 
’s akaratosságot szül, szükséges meglágyítani , ’s sze
meit lölnyitui, hogy lássa azon örvényt, mellybe sülye- 
dett; öt az igaz boldogító ösvényre vezetni, szivét a’ 
bánat által megtisztítani; de egyszersmind bizodalmas re
ménynyel erősíteni, ’s öt félreismert erejének, hogy 
magat a’ jóban tökéletesítheti, isméretére vezetni. De 
valljon elég é ezek’ elérésére azon oktatás, mellyet a’ 
lelki pásztor némelly fogházakban egy héten, másokban 
tán négy héten egyszer vallási tanítás által végez? — 
’s mikép? — épen úgy, mint templomban híveinek el
mondotta; ez pedig, mivel nincs a’ rabok’ szükségihez 
alkalmazva , hanem szabad polgári társulatban élő , 
ollykor miveit hallgatókhoz intéztetik, — igen csekély, 
vagy épen semmi hasznot sem hoz, szivet, akaratot 
nem javíthat ’s igy azt érdek ’s haszon nélkül hall
gatják. —

Hogy tehát a’ börtön’ löezélja t. i. a’ szív’ ’s akarat' 
nemesítése ’s javítása el ne tévesztessék: arra olly lel
kész szükséges , kiállandóul csak rabokkal fogla
latoskodjék , minden egyesnek vétségét ’s gyengéit is
merje, ’s a’ szerint intézze tanítását, különös figyelem
mel mindenkinek szükségbe; nem egyszer egy hétben, 
hanem valahányszor az idő ’s körülmények engedik, 
kész legyen nyomos ’s érdeklő erkölcsi vagy vallási ok
tatással a’ szerencsétlennek ingadékony szivét erősíteni, 
’s vigasztalva támogatni. E' hivatal olly terhes , hogy 
egy müveit s tisztének fontosságát és szentségét mélyen 
érző lóriitól, nemcsak minden idejének, hanem tehet
ségűtek is feláldozását kívánja; mindezeket pedig olly 
lelkésztül, kinek ollykor több ezerre terjedő hívei majd 
minden gondját ’s idejét elfoglalják , — okosan kívánni 
nem lehet. — Tudjuk pedig, hogy mindeddig csupán a’ 
helybeli lelkész’ gondviselésére bízattak a’ börtönök, ez 
pedig amannak csak mellékes, ’s szükségből ellogadott 
tárgya lehet. Eddig tehát a" börtön' tagadhatlau föczél- 
jának elérésére semmi vagy csak olly kevés történt, 
hogy szükségkép a’ rab nemcsak javittatlanul hagyja- 
el a’ börtönt, hol javulásának kell vala eszközöltetnie: 
hanem a’czéíszerü oktatás, foglalatosság ’s felvigyázás’
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hiánya miatt oily gonoszságokba is, mellyekröl eddig 
legkisebb logalma sem volt, avattatik, ’s igy nem javul, 
hanem még romlottabb lesz, mint fenyittetése elolt volt.

Már a’ hajdankor megismérte, hogy imádság 's 
munka „óra e l  la  bor a“ az ember’ jelen életének ter
mészetét felhomolhatlanúl egybekötő alk-részei, mel 
lyek a' mennyeinek ’s szelleminek , földinek ’s testinek 
megfelelnek, ’s hogy e’ kettő az ember'földi elrendelte- 
tését nyilván kilejező életlbglalatosságok. De sokkal 
szükségesb ezen egyedüli foglalatosság azon bűnösök
nél , kik az egyházi ’s polgári törvénynek alapul szol
gáló köteléket megszegték, s most a’ büntetés által 
azzal rnegbékülve, hogy a' jobbulás állal magukat mél
tókká tegyék a’ szabadságra, tömlöczbe zárattak — 
Munka ’s állandó loglalatosság nélkül a’ legalaposb ’s 
legezélirányosb vallási ’s erkölcsi oktatás, a’ helyett 
hogy hasznos és tartós gyökereket hajtana, mitsem lesz 
egyebet , mint mulékony ájtatos érzelmeket gerjeszt, 
legleljebb perczenetnyi jobbulási fogadásokat ébreszt, 
mellyek a’ gonoszra csaló henye munkátlanság állal 
csak hamar füstté változnak. — Ellenben a’ munka, er
kölcsi-oktatás nélkül, a’ bűnösnek csak porhoz ragasz
kodó, 's a’ szellemi erőt állatilag a’ földi tömegnek alá
vető túlsúlyát annál inkább neveli, 's emeli magasabb 
származásának majdnem elaludt lángja felé, — ’s ez 
által ingerelve, felszabadulása után csak veszélyesbbé 
válik az emberi társaságnak. E' kettőnek tehát kezet- 
togva kell egymást segíteni, hogy a’ bűnös büntetéséhez 
csatolt erkölcsi ujdanszületésnek nagy munkáján össze- 
hangzólag munkálkodjék.

Az ősz hajdankor’ hagyományai közt, melly tapasz
talásból merített bölcs tanuságit rövid közmondásokba 
szokta foglalni, olvassuk, hogy a’ restség minden rosz- 
nak kezdete. A’ henye munkátlanság tág utat ’s széles 
mezőt nyit minden gonosz ’s bűnös gondolatoknak, 
inennyivel inkább kell valósulni ezen igazságnak a'rab
nál , ki a’ vétek’ ösvényén már jól előrehaladt, s csak 
némelly ösztönző erőre van szüksége, hogy azt gyor
sabban átluthassa, ’s a’ végromlás' örvényébe sülyedjen. 
A’ magányos elkülönzés nem , hanem egyedül a' munka 
elégséges a’ bűnösnek véteklüli visszatartóztatására, 
mert hogy a’ bűnöst soha sem tanácsos henye munkát- 
lanságában magára hagyni, már bölcs Seneca is meg- 
ismérte: „Nemo — úgymond — ex imprudentibus sibi 
relinqui debet, tunc cupiditates improbas oidinat, tunc 
quidquid aut metu aut pudore celabal, animus expromil, 
tunc audaciam acuit , libidincm irritál , iracundiam 
instigat.“ — f i  eö e kövelk.J

AKTN.V UTOLSÓ K1TÖKKSK. 
vagy: a" gyemieki szeletet. ( /  ege.'

Tomaso’ első gondolatja, midőn ismét képes vala 
gondolkozni, Maddalena volt. Megszabadíthatja é őt? 
eljuthat é még Calanea’ végromlása előtt hozzá, hogy 
öt a' veszélyből kiragadja , ‘s vele megmenekedjék ? Míg 
ezen gondolat agyán átvillant, a’ folyóson keresztül a' 
főhágcsó leié rohant, de itt anyja’ teremébül világosság 
lövelt leiéje 's ez megakasztó lépteit. Mit tegyen most? 
egy asszony, ki őt szive alatt hordozó, leküdt itt csön
des álomban; ’s ez álom kétségkívül nemsokára örök
álommá fog változni, ha öt Tomaso most elhagyja. A’ 
\ig  gyermekkor'tündér képei megújultak most léikében; 
ö az anyai szeretet' kiapadhatlan forrására emlékezett , 
's keblét a’ legtisztább s legnemesebb érzemény szállá- 
meg, — azon érzemény, melly szüléket ’s gyermekeket 
egymáshoz forraszt. Az önszeretet' legkisebb nyoma el

enyészett lelkébül; ő érti vala, mit neki a kötelessé»- pa
rancsolt — s eltökélé, hogy csak e’ kötelesség’ szavá
nak log engedelmeskedni; — ez mindazáltal nem történt 
minden benső harcz nélkül. Maddalena miatti aggodal
ma öt néhány pillanatig munkátlanságban tarlá.^'Azon-
ban csakhamar szilárd határozattá lön szándéka. _
„Bocsássatok-uieg kedves szüléim, hogy egy pillanatig 
ingadoztam — imigy szóla önmagához — az ég vegye 
ótalmába Maddalenál, — a’ kötelesség nekem iitma- 
ladast parancsol. — Antonio ! Antonio ! — kiálta harsány 
hangon ébredj! föl az ágybul! távoznunk kell, hogy 
éltünkét megmentsük! Ha a’ hajnal hasad, nincs Catanea 
többe 1“

lomaso testvére ’s Matteo a’ vén szolga, gyorsan 
talpia szőkének, \s míg ez utóbbi a’ hágcsón lement a’ 
többi cselédet felkölteni, addig a’ testvérek szüléik’ há
lóiéi mébe siettek. Mindkettő még csöndesen aludt, mind
kettőnek leje békén ’s gondtalan pihent ugyanazon 
párnán, mellyen már negyven év óta együtt nyugottak. 
Az élemiilt jámbor anya hihetőleg imádkozva aludt-el, 
mert még kezében tartá az olvasót, ’s előtte az ágyta
karón kis ezüst-feszület feküvék. A’ fiúk halkan felkölték
a szüléket, tudtukra adák a’ történteket ’s gyors futam- 
lásra int ék őket. Az öregek ijedségtől ellögódva csak 
arra kérték a’ két iljút, tüstint fussanak ’s rnentsék-meg 
tulajdon éltöket, őket pedig, kik már elég sokáig éltek 
e’ világon, engedjék ált azon sorsnak, mellyel a’ bölcs 
isten számukra rendelt. Ámde a’ szülék’ nógatása hasz
talan volt, 's miután a’két derék testvér meggyőződött, 
hogy az ijedelem az édes szülepárt minden lélekerejé- 
tül meglosztá, egyik az édes apát, másik az édesanyát 
vallóira vévé ’s e’ kedves teherrel az egész szolganép’ 
kíséretében az utczára sicttek-le.

Itt iszonyú zavar uralkodék, mellyet emberi ecset le 
nem irhát. Több helyen a' láva már halomra dönté a’ 
falukat s izzón özönle az utczákba, házakat gyujtván- 
lel 's mindent lerontván, mi tüzárjának útba állt. Ember
tömegek hullámzónak az utczákon végig; de míg fen 
az ég dörgött’s a’föld rengett, találkoztak olly nyomorúk 
i s , kik e’ közveszélyt hasznukra fordítván rablottak ’s 
gyilkoltak.

Míg a' jámbor ifjak drága terhűkkel utjokat foly
tatók, némi embercsoportokra akadtak, mellyek egészen 
inas dolgokkal valának terhelve. Némcllyek aranyat , 
ezüstét ’s egyéb drága eszközöket hurczoltak , — má
sok kevesb-értékü tárgyakat— mindnyájan azonbanaz 
éjszakra-fekvö kapu felé nyomultak, hol egyedül a'dom
bok’s magasb helyek ígértek még szabadulhatást. Min
denki csak magáról gondoskodók. Szánakozás, barát
ság , nagylelkűség, szóval: minden nemesb érzelem ki
haltnak látszott az ember-kebelben. Tomaso 's Antonio 
csak nagy bajjal haladhatának e’ zavarban tiszteletre
méltó terhűkkel; az utczakövezet ingadozott lábaik alatt, 
’s végre a’ földrengés olly rémilö lön, hogy a'város’ na
gyobb része halomba dőlt, ’s minden pillanatban lélni 
lehete az omladványok alá temettetéstül.

Végre — kimondhatatlan fáradság után — elérkez
tek a’ kapuhoz, ’s a’ száraz földiül lengő hüves szellő 
lángpiros arczaikra legyinte; a’ halomra vezető ösvény 
azonban sokkal keskenyebb volt, hogysern rajta a futó 
menekvők mindnyájan elférhettek volna. Sokan letipia 
tak, mások a’ lejtörül le a’ hullámzó lángfolyamba to
lattak. — Rémitő volt a’ két testvér sorsa. _ Jer 
mekkoruk’ hazáját, ’s mind azt , mit eldói ei 
gyűjtéuek, a’ közös tűzvész’ pusztító lángjai eme. 
fek-mej?. Körülvéve 6 0 ,0 0 0  félmeztelen fulamlolól se-
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holsern ajánlkozók számukra lödéi vagy más menedék
hely. Éjszakíelé, egy hegytorkolat nyúlt előttük el 
egész a’ tengerig; ha ez örvényen keresztül juthatának, 
mielőtt az Aetnárul özönlő tüztömeg ide eljut 's a’ töre- 
dékeny hidat magával ragadja, úgy talán még lehetsé
ges a'menekvés;— ha pedig nem, úgy a’ halál elke
rülhetetlen.— A’tüzes-láva már is körül kezdé özönleni 
a’ helyet, hol állottak.

Minden tehát jajveszéklés közt a’ hid felé nyomult. 
A’ veszély minden pillanatban nőtt. E' nagy zavarban 
Tomasót s Antoniót a’ kevésbé terhelt sokaság az ör
vény kissé emelkedettebb szélére tolta. , Kedves jó 
gyermekim , hagyjatok sorsunkra , — esdék az anya, 
„hisz’ már úgy is a’ sir’szélén állunk!— Néhány órá
val előbb vagy később, az mindegy! Azonban néktek 
gyermekim az ég talán még boldog napokat szánt! Fus
satok, fussatok azért! anyai szeretetemre kényszerit- 
lek! mentsétek-meg magatokat, mentsétek-meg há
zunk' utolsó reményét!‘ •— „ügy van derék fiaim , fus
satok ! — megszólalt az atya most —  én parancsolom nék
tek. Mi már elég soká éltünk! Mi szemtanuji valánk, 
mint kívánták gyermekink saját éltüket a’ mienkért 
áldozni-lel. Legforróbb hála ezért istennek! vegyétek 
utolsó áldásomat, ’s fussatok. Hadd öleljelek még egy
szer kedves gyermekim, jertek atyai szivemhez — ’s 
aztán e l! el innét! ti megszabadultok — ’s én békével fogok 
meghalni.“

Az iíjak initsem feleltek, de a’ könnyek sűrűn gör
dültek arczukon alá.! „Hogyan — folytatá az ősz — ti 
nem akartok atyátoknak engedelmeskedni ?“ — „Most 
az egyszer nem, atyám ! — viszonzá Tomaso,— ti megfog
tok engedetlenségünkért bocsátani. Hadd haljunk-meg 
együtt, ha csakugyan meg kell halnunk. Mert bármi 
kedves az élet, még sem akarom azt azok’ halálával 
megmenteni, kik nekem azt adák. De im! a’ láva kö
zelít, egy pillanatot sem veszthetünk tovább.“

Most újólag előrenyomultak, de mielőtt még a’ 
mentő hidat elérhetők, már a’ tüzfolyam itt termett ár
jával. — Néma iszonytul megkapatva állott most a’ 
boldogtalan család. — Azon kis magaslatiad, hol állot
tak, kimondhatatlan rettegéssel vevők észre, hogy a’ 
lávának egyik ága azon mélységbe , melly köztök ’s a’ 
többi menekvök közt elhúzódott, kezde nyomulni. Sokan 
az utóbbiak közül már szerencsésen elérték a’ hidat; 
de nagyobb része a’ boldogtalanoknak még ott állott 
környezve a’ tüztengertül, mellynek lángoló hullámai 
már azokat lesodrák , kik a'magaslat’ szélén álloltanak. 
Kétségbeesés’ rémkiáltásai hasiták a’ levegőt.

Mindig több 's több boldogtalant nyelt hulláimba a’ 
tüztenger, ’s mindig magasb és magasbra emelkedők a’ 
vészhozó láva. A’ borzasztó jelenet’ végpillanata közel- 
gett : még egy perez — ’s Catanea’ népessége már 
egy főig a’szikrázó hullámok közé vala temetve. — A’ 
kis családcsoport a’ domb’ magasabb szélén, mint kis szi
geten, egyedül állott m é g -------A’ kétségbeesés’ ezen
p Hallatában, legott valami alattok recsegni kezde; a’ 
lávafolyam egy mellettük álló fa’ gyökereit égeté-el, a’ 
törzsök bedőlt, ’s keresztülesett az alant özönlő tüzfo
lyam felett. Itt, itt épite az ég számukra men tő hi
dat .  A’ futandó család’ reménye ujlag föléledt. A’ két 
derék f.ú’ segítségével, kik az ágokat félretolák, a’szü
lék áltmásztak a’ mentő fatörzsökön , az ifjak követék 
őket, ’s már kevés pillanat múlva az óriási la hamuvá 
égett. A’ megmenekültek felsiettek most a’ dombra ’s

örömkönnyek közt borultak térdre, az örök istennek há
lát adván szabadulásukért. -  Itt maradtak ők napvirad- 
tig, ’s ünnepélyes fogadást tőnek, hagy, ha őket az ég 
életben megtartandja, itt e’ helyen kívánják napjaikat 
bevégezni

Az ég őket megtartá életben , ’s miután Maddalena 
is övéivel jókor egy szomszéd faluba menekült, a’ sze
relmesek nem sokára ismét íollelék egymást —- ’s boldogok 
levének. A’ tett fogadás’ következésében ugyanazon ma
gaslaton egy karám épült, hol a’ szülék hátralevő nap
jaikat élvezők, Tomaso ’s Maddalena pedig Antonio’ 
társaságában sok boldog évet töltőnek együtt.

.Hachik József
KÜLÖNÖS MÓDJA A’ FA-SZÁLLÍTÁSNAK.

Nemrég N. János R ........mezőváros’ lakosa, bi
zonyos szerződés következésében 52 öl tűzifát Fészer
lakon Somogy megyében megvásárlóit, ’s hogy azt mi
nél csekélyebb költséggel K. pusztáig szállíthassa — a’ 
Kapós’ vizébe hányatá, hogy a’ folyó azt rendeltetése’ 
helyéig vigye; különösen pedig egy bérleti csolnakra 
embereket fogadott, kik a’ vizen úszkáló fát parthoz- 
akadás’ esetében elpiszkálják ’s tova taszítsák. — Nem 
sikerült azonban e’ terv! mert alig úszott a’ fa a’ be- 
hányás’ helyétől némi csekély távulságra, már is a’ fel
akadt hasábokkal a’ kisérő emberek olly annyira ve
sződtek, hogy tőlük már nagyobb része az előuszkált 
iának messze elhaladt. — Látván azonban a’ Kapós- 
mentiben fekvő helységek’ lakosai a’ vizen úszkáló fá
nak tömérdek mennyiségét, csudálkoztak a’ folyam’ jó
tékony segedelmén, melly szerint őket jelenleg olly kön
nyen tűzi fával ellátja; nem hagyhatók tehát amaz ál
taluk sokszorozva áldott folyót a’ fával olly sokáig ter
heltnek , hanem kiszedték, ’s ölszámra a’ parton felálli- 
ták, többnyire pedig haza is hordták , miglen a’ hátra
maradt piszkáló bérszolgák a’ felakadt fa’ kisérésével 
csakugyan a’ már kiszedett ’s partra-rakott fához el
értek , — mellyet ők saját gondviselésük alá bízottnak 
ismervén — ismét vízbe szórtak; noha pedig mindenkép 
igyekeztek a’ fáradságos) példátlan fa-s^állitást czélirá- 
nyos pontossággal teljesíteni — az kedvező még sem 
lön; — mert a’ szerencsétlen tervü N . . . . Jánosnak a’ 
Kapósba hányt 52  ől fájábul Simontornyánál márcsak 
mintegy h u s z o n n y o l c / ,  h a s á b  ú s z o t t .  — A’ 
károsult jelenleg (bizonytalan ugyan még: kik szedték 
ki fáját a’ vízből ?) kárpótlást követel.!!

R ej t et ts  z ó.
M íg ez szélvésztől űzetve

Nagy lialiok közt té veilez ,
A’ kormányos , ha tuda tlan  ,

Ijed tében m eredez:
T e  már akkor fejét vetted ,

'S  un ta lan  az t kívánnád ,
Hogy e ’ szép kincs kedvesedtől 

A' sírig  tapadna rád.
A’.Z i. Komároméul. 

A’ 3dik számú talány: í r ó t  o 11.
I g a z  i t  á s. T ársalkodónk’ közelebb m nlt 2dik számában 5. lap. 2. szelet 20. 
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ró l:  f  o g ii 1 a 11 a n h. olv. f o g ú  l a t t a n ;  a ’ 7. 1. 1 ső szel. 5. sorb 
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5. szám. P e s t ,  j a n u á r ’ 17. 1838.
A’ C S Ó K O L O K .

fN éprege.J
Szép mezőn halom fölött 
Szép leányok játszanak,
’S mint gerlék faágakon 
Játszva csókolódzanak.

J o I d a , — a’ Ián) koszorú’
Eke , szép mint rózsaszál ,
Mellyre hiboi -szárnyain 
Amor is csak lopva száll: —

Névnapját iillötte ma ,
Melly hogy vígan muljon-el ,
A’ szabadba jő vala 
Szép leány-vendégivel.

, Egy játékot gondolék ! —‘
Imigy kezde szólani ,
’S a' föld’ üdve látszaték 
Ajkain mosofygani; —

, Csókolódznnk kedvesim! —
Folytaid a’ hangokat —
A’ legédesb csók-adó 
Dfjul nyer virágokat! c

,, Csókolódznnk ! “ társai 
Kéjre gyúlva szóltanak,
’S a’ jelelt halom felé 
Játszadozni szálltának.

J o I d a egy-értelinüleg 
Bíróul választatott,
’S már már minden társitől 
Egyen kiil csókol látott.

Ez habozva lépdegelt 
Most az ítélő felé ,
’S csókja lön legédesebb ,
’S a’ virágot ő >nyeté.

A’ játékot taps , öröm ,
És vidám dal váltja-fel ;
Ah de Jól da szomorú ,
Nem vigad , nem énekel.

A’ díjnyertes — Endre volt,
Lányalakba öltözött,
Szive’ békét ellopd 
Nyert virágai között ■

Spetyká Gáspár.

M ik okai, hogy o ’ magyar fö ldbirtok  nem jövede l
mez illőéü l a’ birtokosak nyernének é  az á l ta l , ’í  
m i befolyása lenne a’ nem zeti jó l lé tr e , ha nagyobb 
foldbirtokosink haszonbérbe adnák fek vő  jószágaikat ?

Minden iparág csak úgy kamatozhat illöleg, ha az 
eszközök nem hiányzanak, ’s ahoz értők által czélsze- 
rüleg használtatnak; ezek nélkül úgy szólván pusztitóji 
a’ tulajdonosaknak a’földbirtokok, épen úgy, mint a’ gyá

rok ; — ezt bővebben mutogatni szükségtelen. Tekint
sünk most néhány pillanattal hazánk’ főbb birtokosi’ szép 
jószágira, valóban sokat a’ legcsüggesztöbb állapotban 
tengődve találunk közülök, mellyek azon óhajtásra készt- 
nek: bárcsak haszonbérbe adatván, mind magokban, 
mind környékükön áldást árasztnánakü Tagadhatatlan 
ugyan is a z , hogy Magyarország földmivelő ’s marha
tenyésztő leven, penzlorrasunk itt gyökeredzik, ’s nem
zeti gazdagodásunk ’s népesedésünk földbirtokink’ czél- 
szerii használásától függ; valamint igaz az is, hogyha 
a haszonbérlő nyereséget húz, mit húznia kell, a’ tu
lajdonos is méltán varhatja, és kívánhatja a’ nyereséget. 
De fájdalom ! igen sok birtokot ismérek, mellyek inkább 
ki — ’s nem behoznak, ’s ha a’ tulajdonos valamellyik 
őse által szerzett tőke’ kamatját nem húzná, gyakran 
mindennapi szükségeiben is csorbát ’s hiányt szenvedne — 
innen szükségképen következik, hogy ha a’ haszonbérlő 
haszonnal, a’ tulajdonos pedig kárral bir jószágot, az 
utolsónak gazdálkodása rosszul foly, ’s azon kérdésre 
vezet: mi ennek oka? Felelet: a’ birtok’ tökéletlen ke
zeltetése, mit leginkább az eszközök’ csekélysége, vagy 
egész hiánya ’s a’ kezelők’ ügyetlensége vagy lomhasá
ga , vagy néha hűtlensége is , de többnyire a’ tisztek 
iránti bizodalmatlanság szül. — Nézzük egymás után a’ 
felhozott okok miként csökkentik vagy épen enyésztik- 
el a’ jövedelmet. Szomorúan láthatjuk, hogy a’ legszebb 
földbirtokok, tulajdonosig kezeiben csak tengnek erő ’s 
eszközök’ hijánya miatt; több uradalmat ismérek, hol a’ 
földmivelésre fordítható erő olly csekély, hogy vagy na
gyobb részint, vagy egészen minden szántásvetés alá 
való töldeket ’s kaszálókat, részint miveletlenül hagy
ják, részint felében vagy harmadában miveltetik, a’mint 
a’ népesség több vagy kevesebb, vagy a’ lakosak cse
kélyebb vagy jobb tehetségüek — hogy néhány száz 
darab birkájuknak, ’s azok mellett szükséges cselédség
nek pénzért ne kelljen eleséget venni, miből természete
sen a’ földek’ romlása, ’s utoljára a’ termés’ egészen el
maradása következik ; mert mikép lehetne képzelni, hogy 
azon füldmives, kinek csak egyszeri vetéséből terülendő 
mag’ egy részecskéje jut,  ’s azután kilökik a’löld’ to
vábbi használásábul, — több esztendőre kiható jó mun
kát adjon a’ földnek? sőt hogy azonegy évbeli termés
ben a’ földesurnak eső részt is csonkítja, több útja, 
módja 's tapasztalása lévén az illyesekben már. Igaz, 
erre azt mondja a’ földbirtokos: a’ szántás vetés úgy is 
a’ legcsalékonyabb jövedelem, inkább birkával gazdál
kodom : ez jobban is fizet, ’s gyapját nem lopják-el, 
mert a’ nyirésen vagy magam vagy megbizottam jelen 
van; midőn pedig amaz jól terem, nagy az olcsóság. 
Felelet: a’ birka szép jövedelmet ad igaz: — hanem 
a’ földművelés mellett ez is (olyhat, sőt folynia is kell 
neki; de jövedelmet ad a’ szántás vetés is, csak illőleg 
miveltessenek a’ földek, ’s annak idejében ; hogy néha 
igen csekély áru a’ gabona, az igaz ; de nem tartom 
én azt gazdának, ki olcsóságban vesztegeti csekély ár
ért minden termesztményit, sőt megvallom, azt sem, ki 
akármikor, ’s bármelly nagy árért adja is el; — s azt 
kívánnám, hogy minden gazda , gabona- ’s takarmány- 
féle terményit sertés- juh- szarvasmarha-tartás, ’s hiz
lalás, ’s pálinkafőzés által maga használja fel; igy a 
szántásvetés tudom bőven jövedelmezne; sőt merem ál
lítani, talán kétszerié bővebben, mint a’ juhtartás. Igaz,
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pénz kellene marha-beszerzésre, ’s pálihkaház-felálli- 
tásra, az pedig1 nincs, vagy a' meglevő tökét romolható 
pálinkaház-épitésbe, ’s dögölhető marhákba fordítani nem 
bátorságos. Már pedig az ügyes haszonbérlő a' fen- 
mondottakat teszi, 's tennie is kell, 's igy természetesen 
hasznot kell húznia — Nézzük most az annyira lábra 
kapott 's dicsért birkatartást, melly már szinte kiszo
rít sok nagyobb uradalombul minden másnemű marha
tartást 's íöldmivclést. — Tagadhatatlanul egy fb ága 
a' gazdálkodásnak a' juhtenyésztés, 's igaz, szép jöve
delmeket ad, vagy legalább ugv látszik, mert más jöve
delmi ág szép uradalminkban nincs, mivel azt összeha
sonlítani lehetne; deazi smi l lv lábon áll,  bár nagyobb- 
részint már tehetősebb birtokosiak szép tőkéket öltenek 
belé? felelet: ha nem mondom is hogy legroszabbon, 
de többnyire igen roszon ; — tudok több földbirtokost, 
kiknek szép számú birkájok van, de az abból származó 
jövedelem , mint szinte a’ birka- szám is esztendőnkint 
vagy igen keveset vagy épen semmit nem szaporodik, 
itt mindazáltai azon majd minden magyar földbirtokosnál 
kisebb nagyobb mértékben meglevő hibát látom, hogy 
t. i. a’ jószágra semmi olly költséget fordítani — melly 
már másnap nem gyümölcsöz — de abból mindent kihúz
ni szeretnek. — Innen keletkezik ama’ sok kár is, mit 
az uradalmi pénztár’ gyakori üressége okoz, midőn költ
ség-hiány miatt, az elébb 10 — 2 0  forinttal helyrehoz
ható károk ezer ’s több forintnyi pótlást kívánnak. Ki 
birkát akar tenyészteni, annak alkalmas juhaklokat, és 
kivántató mindenféle eszközt megszerzeni költsége ’s 
akaratja legyen; de fájdalom ! kivéve némelly jobban 
rendezett uradalmakat — birkáink többnyire vagy az 
Isten ege alatt, vagy legföljebb is, holmi ringyrongy 
félszer, szoros büdös akol , ’s a’ puszta ég alatt álló 
úgynevezett nádkarám alatt nyögikát a’zordon tél, eső, ’s 
hózivatarok’ kegyetlenségeit hasig ganéjban, sárban 
vízben , mit igazán tisztán tartani is lehetetlen; 's való
ban csodálhatni, hogy a’ szegény állat , nemcsak egy 
lábig el nem döglik, hanem még bárányzik is — de mil- 
Jyet? az egész télen által sárban fagyban fekvő anya’ 
hasában még világra jötte előtt elsatnyult nyomorék te
rem! ményt, melly senyevészül tengvén át néhány napot, 
a' rósz bánás' áldozatja lesz, vagy tavaszkor egy csípős 
s/.elecske öli-el, — 's a’ megmaradott jobbacska bárány- 
kák okkal móddal, a' legügyesebb tiszt’ arguszi vigyá- 
zása mellett is , a'birkás, s bojtárjai juha ellette bárá
nyokká válnak, nem tartván véteknek, sőt igen igazságos
nak, hogyha az uraság' gondatlansága miatt a'rósz te
lelő-helyen az ö szép számol ütő birkájok bárányai el- 
döglöttek , a’ kárt az vallja, ki okozta.

Valóban csudálhatni tiszamelléki birkatartó gazdáin
kat, hogy azon már dunántul lábra kapott üdves szokást, 
mi szerint a’ számadónak, 's bojtárinak juhot tartani 
nem szabad, mindeddig divatba nem vették. A’ tisztek
nek ugyanitt sem szabad a" birkatartás, de a' bukásnak, 
kihez mintegy több a'bizodalom, mintegy miveit tiszthez, 
— löf,zetését a' birkatartás teszi. 'S illy környülállások 
között, midőn a' birtokos nyiretéskor összehasonlítja 
múlt évben megnyirott juhai’ mennyiségét az ideivel, 's 
megcsalatni látja szép reményét a’ gyapjú mennyiség
ben, szintúgy, mint a' birkaszámban : ki az ok? felelet: 
a' tiszt, nem a’ birkaakol , nem a' roszú) fogadott juhász 
’s a' t. 's a' t. Ki a' fenirtakban képtelenséget, vagy hi
hetetlenséget lát, jőjön az alföldre, 's higyen maga sze
meinek , és még is ez fő majd egyetlenegy jövedelme 
földbirtokosinknak. Már ha csakugyan egyedül, ’s kire- 
kesztöleg a" birkatartást akarják földbirtokosink kezelni,

hogy a' több mellőzött gazdasági jövedelmezés soha nem 
pótolható hijányát némileg enyhítsék, nem tudom eléggé 
ajánlani birkájok’ száma' szaporittatását \s alkalmas juh- 
aklok' állittatását. Ugyanis a’ tiszáninneni ’s túli kerüle
tekben bizonyosan elférne még tízszer annyi birka , mint 
jelenleg van, ’s a'kövér legelő ha jobban megterhellet- 
nék, nem ölne annyit el közülük; de más gazdasági 
ágakat vagy áltáljában elmellözni, vagy csak felülege- 
sen űzni, ’s oily roszúl mint jelenleg, ’s birkát is csak 
olly keveset, ’s oily roszúl tartani, — habár úgy ahogy 
jövedelmez is , — valóságos vétek, ’s isten ajándékkal 
élni nem tudás. Illy körülmények között, hogy mind föld
birtokosink' jövedelme, mind az ipar, miből természete
sen nemzeti gazdagodásunk következik, növekedjék, 
nincs más mód, mint vagy költséget téve a'birtokba, 
azt jövedelmeztetni, vagy haszonbérbe adni.

('Vege követ k.J

A' BÖRTÖNÓK HAZÁNKBAN.

(Vege )

A’ szokás-természetű embernek, de annálinkább 
még a’ rabnak az állandó munka azért is szükséges, 
nehogy magát henye inunkátlanságban gyakorolja, ’s 
azt megszokja. A' helyett, hogy, mint előbbeni életében, 
az eltűnt nap’vétkeit követő nyugtalan álom által inkább 
elfárasztva, mint erősítve ébredjeu-íel; a’ helyett, hogy 
akkor szeszes italokkal lankadt tagjait erősitni vágyván, 
addig iszik, míg a' mámor érzékeit lesújtja, hogy a’ 
büntetéstüli félelemmel ’s élelem-gonddal terhelt napot 
átszenderegje, ’s a’ vétkeit elfedő éj' homályát vágyton 
várja: a' helyett a’ szabályozott börtön'rabjának, mi
után testéi a’ szenytül megtisztitá, első gondolatit alá
zatban istenhez kell emelnie, ki őt az éjnek már bátor
ságos ’s nyugodt álmában védelmezte, ’s ki őt megszo
kott vétkes kivánságival űzött harezban kegyesen ótal- 
mazta, ’s miután testét étekkel erősité, akkor ismét 
munkához lát , melly őt hü barátkint esti imádságig 
kiséri; akkor ismét csöndes 's képzelet’ rémképei által 
többé fel nem nem zavart álomba szendéi ül. így mulnak- 
el a’ hétnek hasznos mnnkával töltött napjai, a' vasár
nap egyedül imádságnak, tanulásnak, 's a’ vallási elmél
kedéseknek van szentelve, igy váltják hetek, hónapok, 
sőt évek egymást, ‘s az időt rövidítő foglalatosság olly 
kedvessé, sőt nélkülözhetlenné válik a' rabnál, hogy a' 
munka-megtagadás Angliának több fogháziban a' leg
érzékenyebb büntetések’ sorába tartozik. — ’S a’ min
denben állhatatlan — csupán a' rendetlenségben állandó — 
bűnös, vétkes hajlandóságinak változatában kereste ren
deltetését ’s örömét, az most lassan más természetté 
vált szokás által , annyira megbarátkozott a' munká
val , ’s az annak teljesítéséből származó édes nyuga
lommal, hogy ha szivét egyszer a'bünbánat eléggé gyöt- 
ré, az az erkölcsi oktatás által megerösült, szabadsá- 

* gát visszanyervén, már bizodalmas reménynyel szállhat 
szembe a’ vélek' kisérteteivel. —

A'rabnak jobbulásához ezen mulhatlanul szükséges 
munkát több figyelemre méltó nyomos ok ajánlja. Hasz
nára válik a’ szabadságba visszalépő tudatlan rabnak, 
mert nem kényszerítetik élelem-adó foglalatosság" hianya 
miatt ejöbbeni útjára visszatérni, hanem a’ fenyitö-haz- 
ban megkezdett jobbulását a' szabad életben is folytat
hatja. Fölnövekedve a’ legerkölcstelenebb 's legtudatla
nabb társaságban, nem tanulván más foglalatosságot,
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mint az isteni ’s emberi törvényeket megszegni, rövi- 
debb vagy hoszabb időre börtönbe vitetik, hol , úgy 
szólván egész hazánkban a’ fő gond koránsem az, 
hogy, valarnelly élelemkereső munkával foglalatoskod- 
tassék, hanem, hogy az ulczán nyilványosan egy az 
emberi méltóságot lealázó módra kinoztassék, 's hogy e’ 
szerencsétlennek szivszaggató fájdalmas kiáltozásai, a’ 
távulabb is csendben munkáló békés polgárokat hábo
rítván, felriasztván ’s gyötörvén, dolgaiktól elűzze, ’s 
igy ezen javítási rendszer (melly méltán a’ középkori 
századok’gyászos homályára emlékeztet) a’szerencsétlen 
rab tudatlanul, csak gonoszságban okulva hagyja-el a’ 
börtönt, ’s imigy éhség által csakhamar kényszerül 
előbbeni czinkos társait felkeresni, hogy félbenszakasz- 
tott bűneit annál nagyobb gonoszsággal folytassa.

Hazánkban a’ rabokat többnyire, büntetésüknek 
ollykor hosszú ideje alatt a’ szegény adózó ’s az or
szág’ terheit viselő paraszt köteles tartani; ki őt mar
hájától vagy más vagyonától megfosztó, ki házát fel- 
gyujtván több évi fáradozásinak gyümölcseit gonosz 
szívvel megemészté , — annak tartására köteles a’ sze
gény paraszt évenkint szűk keresményinek nem csekély 
részét a’ házi pénztárba nyújtani. — ’S miért ? mert 
még nem találák érdemesnek, a’ minden müveit or
szágban elíogadott ’s hazánkban is némelly lelkesb 
tisztviselőkkel diszlő megyékben megkezdett munkát a’ 
börtönökben divatba hozni, hogy annak segedelmivel a’ 
rab maga keresse kenyerét’s ruházatát. — Voltak ugyan 
némelly megyék , mellyek azok’ példájára , kik a’ kez- 
dettet szerencsésen létesiték ’s folytatják — magok is 
felfogták ezen tervet, de a’ részvétlenség és a’ minden 
jót gátoló egyenetlenség, nemkülönben az előgördült 
akadályoktuli félelem miatt tájdalom ! már kezdetben visz- 
sza ijesztettek, megíelejtkezvén arrul, hogy az egyes- 
ség ’s állhatatosság mindent képes legyőzni. Ha tehát 
semmi egyéb, csak a'szegény adózó nép’ kiinéltetése aján
laná a’ munkát, már ez is elég ok az annak közös sőt 
országos törvény által sürgetendő behozatására.

Ezen kívül a’ munka lentartja a’ rab’ egészségét» 
izmosítja tagait, édesíti nyugalmát, elvonja öt a’ gonosz 
gondolatok ’s kívánságoktól, fentartja lelkének nyugal
mát ’s már a’ börtönben annyi pénzt gyűjt számára , 
hogy segedelmével szabadságát visszanyervén, tanult 
’s megszokott munkáját íolytathassa ’s hasznos polgárrá 
váljék. — A’ vallás’ szent szava , midőn felszólít, hogy 
szerencsétlen embertársink’ ügyén hol lehet segítsünk, 
parancsolja,— a' haza’ szeretete sürgetve kívánja, hogy 
annak veszélyes tagaiból hasznos polgárok váljanak, — a’ 
terhe könyebbitéseért sohajtozó szegény adózó nép’meg- 
kiméltethetése igazságosan ’s fenhangon kéri, ’s végre 
maga a’ szerencsétlen börtön-lakos is sóhajtozva mun
káért esedezik. Lehetséges-é, hogy midőn az ember a’ 
munkában földi rendeltetésének megfelel, épen az utóbb 
is, ki ezen rendeltetéstüli eltérés, vagy annak magában, 
vagy másokban némelly megakadályoztalása miatt bör
tönbe záratott, ugyan-ott a’ henyélésben ’s munkátlan- 
ságban gyakoroltassék ? — hozhat é a’ biró nyugodt lé
lekkel ítéletet ? vagy elitélheti é mind ezekről meggyő
ződve a’ rabot valarnelly eddig szokásbau volt büntetés
re? kinoztathatja é őt? midőn lelkikép arrul meggyő
ződik, hogy ez által nem javul, hanem inkább elkesere
dik, ’s hogy egyedül a’ czélirányos vallási oktatás, 
bölcsen választott ’s elosztott munkával párosítva felel- 
meg a’ büntetés czéljának — t. i. a’ jobbulásnak

l )  a nil o vies M ihály•

A' KUTYÁK’ KATONAI SZERKEZETE AFRIKÁBAN.

CVege.J

Azon csapat, mellyhez Bachard tartozék, paran
csot vön, a’ váróstul egy órányi távulságra fekvő Mal- 
dub erősségbe indulni, hogy ott egy már uyolez nap 
óta őrködött gránátos-csapatot fölváltson. Igen veszélyes 
őrhely volt e z : távul a’ várostól, elszigetelve minden 
segélytő:, folyvást! megtámadtatásoknak vala kitéve , ’s 
már sok derék vitéz veszté ott életét. Az arábok külö
nösen ezt választék merényeik, czélhelyéül, minthogy 
bizonyosak valának elillanhatásuk íelől, ha t. i. cselük 
nem sikerül, ’s mivel áldozatikat itt egész kényelemmel 
csonkíthaták-meg, ha győztesek levének. — Sokszor ez 
átkos őrhelyen a kiállított őr vagy egészen eltűnt, vagy 
csak annak lelketlen testtörzsöke találtaték-meg, mert 
az arábok mindig magokkal viszik az áltatok elejtettek’ 
fejét’s fegyvereit. A’ volíigeurek, mielőtt a'gondjokra 
bízott nevezetes őrponthoz indulának, éltek minden ki
telhető elövigyázattal; szuronyaik’villogó vasa bizonyitá, 
hogy azokat csak most köszörülték hegyesre. A’kutyák- 
rul sem felejtkezének-meg, ’s azok most is, mint mindig 
egy kürtösnek oldala mellett ballagának. Azok, mellyek 
a’ gránátosokkal indultak-ki, ugyanezekkel ismét haza 
is tértek, minthogy minden fegyvernem saját négylábú 
szövetségesivei birt. — A ’ volíigeurek’ csapatja már 
hosszabb idő óta őrködék Maldubban , annélkül hogy a' 
katonák’ nyugalmát valami megzavarta volna. Látni le- 
hete, mint űztek ők, közepette az erősségnek, melly 
oily kicsiny volt, hogy alig fogadható őket magába, 
ezerféle foglalatosságot, ’s mindenik magának mint te
remte uj iparágot, hogy helyzetét megjavítsa ’s életét 
vidorabbá ’s kényelmesbbé tegye. ’S a’ franczia katonák’ 
csudás munkássága különös ellentétben állt puszta kül
sejével egy országnak , melly szintolly vad, mint annak 
lakosai.

Maldub lejtős téren fekszik, ’s a’ mérnöki munkák’ 
daczára sem mutat külsejében legkisebb szabályszerű
séget, mellyet egyéb épitvényinknél találhatni; a’ szem 
itt bizarr építésre akad, mellyet a’ mórok azon komoly 
’s kellemes sztil helyébe áliitának, melly szerint goth 
nevezet alatt legtöbb egyházi épületinket emeltük. — 
A’ környéken nincs sem növényzet, sem vizforrás ; a’ 
föld ittott repedezett, mintha erőszakos rendülést szen
vedett volna, ’s a’ nagy lápok’ perzselt színe jól illik 
azon ritka ’s kiaszott növényekhez, mellyek íejhorgaszt- 
va híjába sovárgnak parányi nedv után. -  De még e’ 
holt természetnek közepette, még e’ lánglüvelő nap alatt 
sem szűnt meg a’ franczia fürge vidorság ’s az erősség
be zárkozott katonák sok tréfát őzének egymással.

Nos Bachard— megszólalt egy voltigeur, kinek 
érdemjelei ’s ősz szakála tanúsítók , hogy sok évet tölte 
szolgálatban, — te 10 órakor a’ legszélsőbb örpontra 
jutandasz, ódd magad’ a’ beduinektől; gonosz nép az 
fiam , vérszomjasb mint a’ sziget’ bármellyik ragadozó 
vadja. — „Mióta itt vagyok, még egyet sem láttam 
azon yataganok közül, mellyekrül Ön nekem olly sokat 
mesélt, ’s mellyekkel, mint kegyed mondja, olly ügye
sen lehet a’ főt a’ deréktül elvágni. Én az arábok közül 
csak azokat ismérem, kik zöldséget hoznak vásárra, 
’s kivánatom ellenére mindig úgy szokott lenni, hogy, 
ha történik is támadás, az más őrpontra kerül; azon
felül hisz tudja Ön, hogy mióta csak itt vagyunk , min
den bántatlan maradt; miért lenne épen ma máskép, 
Tarry?“ — , Ennek okát megmondom neked; lásd, a 
beduin szereti a’ gyönge húst ’s minthogy te meg lata
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és rózsaarczú vagy,tehát azt fogja mondani: itt nem áll 
oily vén harczfi, mint ugyanezen csapatban levő Tarry, 
ki olly rosszat akar velünk ’s oily jót hölgyeinkkel. Hal
lá! valamit utolsó algíri szerelmem felöl, ama’ szép nő
iül Bab-azun nevű utczában ? Heh! az volt ám a’ me
nyecske! vastag s köpczös, hogy legkövérebb párizsi 
nőink’ hárma könnyeden elfért volna bőrében. De im az 
óra most üti a' tizet.“ — ,„16dik szám !4“ kivált most 
egy káplár. — „Itt! — felel Bachard; magához veszi 
fegyverét, megvizsgálja: jó rendben van é minden, 's 
Azorja után füttyeut. — ,Nos íiú fogadd intésem’’s ódd 
magad’ a’ beduinektöl; a’gaz suhanezok fejérek, ’s négy
kézláb mászkálnak-elő.“

A’ kerülő-őrcsapat’ nehézkes tompa léptei minél- 
inkább gyengültek’s Tarry lágyultabb hangon, mintsem 
szokása volt, mondá: „Derék ficzkó e’ kis Bachard; még 
fiatal, de erős , mint a’ bors. Ha számunkra a’ kormány 
sok illy ujonezot küldene, úgy sok máskép volna. De 
most legények, egész kényelemmel a’ pelyhek közé lek- 
szünk. Rajta alzátziai! •— vesd le a’ borju-bört, ’s búj
jál a’ szalma közé!“ — Alig tevék-meg a’ katonák 
előkészületeiket, midőn lövés esik, ’s ezt közvetlen ki
áltás követi, mellyet azonban a’ távulság miatt azok, 
kik az erősségben voltak, tisztán ki nem vehettek. —  
„Fegyverhez! — kiálta az ősz Tarry , nehéz puskáját 
ragadván. — Bizonyosan a’ kis Bachardtul jő e z ; én 
kissé ingerkedém vele ’s azt abban hagyhattam volna, 
mert szerencsétlenséget hoz.“ — Az ősz bajnok itt baj- 
társaitul követve, előre nyomult, ’s midőn a’ legköze
lebbi őrök jelenték, hogy ők is a’ lövést azon irányban 
haliák, — hűl Bachard áll,  még inkább gyorsítók lép
teiket , hogy segélyére legyenek. Nem sokára fölver- 
gödtek ama’ kis dombra, hol őrhelye volt, de őt — meg 
nem találták. — Pokol és kárhozat! — kiálta-fel Tar
ry, puskáját elsütvén — itt valami fehérük, ez aligha 
nem beduin.“ — ’S valóban egy aráb találva gümbjétül 
a’ földön hengergeté magát. Néhány kabyl, kik büntet
lenül véltek egy őrt meggyilkolhatni , most többféle 
irányban futásnak eredt, midőn egyszerre magokat meg
lepetve látták ; de a’ franczia fegyver gyorsabb lévén 
mint ők , még néhányat közülök szaladás közben is 
löldre terített.

Míg a’ kis csapat’ egyik része a’ íutamlókat nyo
mon űzte, azalatt Tarry ’s néhány társa Bachardot ke
resték, kit sebesültnek véltek. Végre egyik közülök egy 
földön elterült testre akadt, ’s midőn társai kiáltó sza
vára elötermének, nekik egy derekat mutatott fej nélkül.
— Míg a rútul megcsonkított holttestre szemeiket tom
pa kábulattal mereszték , legott irtóztató ugatás, meliy 
a’ halom’ aljáiul hatott-fel, voná figyelmüket magára. 
Ezután látták, mint rohan egy kutya dühösen egy 
arábra, ki mindeddig szemeiket kikerülte. Noha már a’ 
bátor állat egy yataganvágás által meg volt sebesitve , 
még sem hagyott-fel támodásával, ’s kilesvén az alkal
mas pillanatot, egy erős szökéssel nyakára ugrott ’s 
magával együtt löldre rántá öt. Most az arábnak halál
félelem - szülte kiáltásai a’ kutya’ dühös ordításával ve
gyültek össze, mindketten földön hengergeték egymást, 
úgy hogy majd az afrikai, majd a’ kutya feküvék fölül.
— A ’ katonák véget akarónak a’ harcznak vetni, ’s 
már puskát szögeztek az arábra, midőn Tarry felkiálta : 
„Ne lőjetek! Azor küzd vele, ’s a’ lövés könnyen őt 
érhetné; vessetek a’ beduinnek szuronnyal véget!“ —  
De bár milly gyorsan sietének is a’ voltigeurök oda,

segítségükre szükség nem vala többé. Az aráb már hol
tan feküvék a’ földön. Azor noha sebei miatt többé lábain 
nem állhatott, elejtett ellenének bornusa nevű feltüzött 
ruhájábul még egy darabot szakíta, ’s ekkor szegény 
Bachard- feje bajtársinak lábaihoz gördült. Azora’na«-y
vérfolyástul elgyöngülve dőlt melléje. — ,Ah uram! _
szólt Tarry most a’ sebészhez, ki velők jött. — ön bizo
nyosan segédkarát nem fogja megvonni, ez állattól, 
inellv magát olly derekasan viselte.4 A’ sebész szívesen 
nyujta segélyt, ’s miután a’ sebesült ebet megvizsgálta, 
mondá: A’ hü eb meggyógyulhat, mert sebei nem ha. 
lálosak; de egyik lábát elvesztendi , mert im majd 
egészen keresztül van vágva.“ — ,’S mi, bajtársok, 
mi a’ szegény Bachardot ugyanazon helyen fogjuk el
temetni, hol meggyilkoltaték “ szóla Tarry.

Bachard rég el van felejtve, ’s már azóta sok ka
tona szallott-meg egymást fölváltólag Maldub erős
ségben; csak egy kutya vau, melly azt többé nem hagy- 
ta-el. Minden este mintegy 10 óra előtt ellopódzik 's 
a’ legszélsőbb őr mellett foglal helyet. Éjfélkor pedig 
szomorún tipeg három lábán visszafelé. A’katonák mind
nyájan ösmerik: A z o r  a z ,  — a’ d e r é k  kór-eb.

F L K G Y T  Á K.

Candia gróf, a‘ nizzai kormányzónak fia a’ párisi 
salonokban lölséges tenorhangja által olly enthusiasmust 
gerjeszte , hogy elhatározó, magát kizárólag a’ dalszi- 
nészetnek áldozni. Ő tagja lett a’ párisi dalszínháznak 
’s ugyanott nemsokára Meyerbeer „Crociato“ czimű dal
művében fog fellépni. — így hagyta-el Laurento mar
quis, katonatiszt a’ pápai hadseregnél szolgálatját ’s 
dalszinészszé lön. — Míg tehát, énekesnek grófnőkké 
lesznek, az alatt grófok és marquis-k a’ dalmüvészet’ 
pályáját választják.

Bizonyos minister a’ jelen-század’ elején lemondott 
kincstárnoki hivataláról, hogy az adósságtörlesztő biz
tosság’ igazgatójává lehessen. „Bizony különös — jegy
ző meg némi elrnéncz — miután R* olly nagy szerepet 
játszott a’ h i s t ó r i á b a n ,  most megelégszik illy ese- 
kélylyel a’ m e s e v i l á g b a n . “

A’ v á n d o r l ó  c s o n t v á z .  Jelenleg Douay-ben 
egy 3 0  esztendős férfi tartózkodik, ki, v á n d o r l ó  
c s o n t v á z  név alatt isméretes. Testre ámbár megle
hetősen vaskos, még is izmait ’s húsát olly bámulatosan 
húzza-össze ’s csontjait olly szörnyen dőleszti-ki, hogy 
egy tökéletes csontvázhoz hasonlít. Ezen ritka tehetsé
gen kívül még más nevezetes mesterségeket is mutat. 
Ő legkisebb veszedelem nélkül lenyel mindennemű mér
get, kénsavat, ’s tüzes-szenet. E’mellett még azon ügyes
séggel is bir, hogy magát minden vasláncz és békóbul 
kiszabadítja. Hasztalan próbálták a’ legtapasztaltabb po
roszlók őt hüvelykcsavarokkal, kézbilincsekkel terhelni: 
egy pillanat elég volt, magát azoktól megmentsem. 
Próbául teste körül egy hármas-lánczot tekertek, ’s 
csavarokkal erősiték azt m eg; egy vagy két mozgásra 
a’ lánczok lábaihoz hullottak le. E’ szemfényvesztőt 
Decure Péternek híják ’s hazája (önvallomása szerint) 
Afrika.

R ej t et t s z ó.
H árm a, lia k u rta , vizen van. Két vég tagra derű jön.

Vér foly, hon pusztul , hogyha dúl a’ vad egész.
’ agár János.

A’ 4dik számú rejtettszó: Sa j ka .

Szerkeszti H elm eczy , Nyomtatja T r a t tn e r -K á r o ly i .
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.Mik okai, hogy «’ magyar fö ldbirtok nem jö ved e l
mez illően í a’ birtokosuk nyernének é az a l tu l , "'s 
mi bejolyásu lenne o' nem zeti jó l lé tr e , ha nagyobb 
földbirtokosink haszonbérbe adnak fek vő  jószágaikat ?

CVége.J

Azt tartom, ezekből látható, hogy a’ hol földmive- 
lésre uradalmi erő , — termények fogyasztásira, hizla
lásra ’s a’ t., marha, sertés, — a’ legelő’ mennyiségé
re birka, alkalmas épületek, vagy elegendő, vagy épen 
semmi sincs: ott csak sínylik a' gazdálkodás, a’ jöve
delem semmi, sőt pusztulás köszönt-be. De bár úgy 
ahogy felkészülve legyenek is némelly birtokok, mégis 
keveset sőt kevesbet jövedelmeznek, mintha készület 
nélkül bérbe adatnának, mi az oka? Felelet: a’ kezelők’ 
ügyetlensége, restsége vagy tán roszlelküsége is, mi
nek ismét közvetve oka maga a’ birtokos. A’ gazdának 
születni kell ’s a- gazdasági intézetek is csak a’ szüle
tett gazdát pallérozzák, de az arra hívatlanokat gazdák
ká nem csinálják; innen legtöbb kötelességük a’ birto
kosaknak tiszteiket jól választani, mindenekelőtt annak 
ügyességét, charakterét kiösmérni, ’s ha gyönyörűsé
ges hivatalának ineglelelni alkalmatlan, ébreszteni; ha 
pedig ellenkező, bizodalommal megajándékozni, vele 
illően’s tisztesen bánni, mert ki érdemli-meg jobban a1 
bizodalmát ’s becsülést, mint az, kinek kezére annyi 
ezret érő vagyon bízatott, ’s kinek ügyeségitöl’s cha- 
rakterétől lügg a’ jószág’ jövedelme ? 's nincs is nagyobb 
ösztön a’ bizodalomnál, ’s illő bánásnál. De fájdalom I 
sok magyar birtokosnál ellenkezőt találunk; ha vala- 
melly alkalmas inas, kocsis, szakács, kukta, borbély 
szerencsés volt ura' kegyét csinos csizmalisztitás, borot- 
válás ’s a t. által megnyerni, vagy valamelly kicsapott 
jegyző, vagy elbocsátott tiszt ügyesen tud a’ bambáiba, 
’s t. ef. ugrani, már szerencsés, mert mihelyt üresség 
nyílik, uradalmi tisztté lészen, 's miért ? mert csekélyebb fi
zetésért is kész szolgálni, ’s talán mert érezvén gyen- 
géjit, szolgai mély alázattal hódol az önkénynek. — 
Soha tévesztett lépés hamarább nem bűnhődik , mint az 
Hlyen; itt egyenesen következik a’ jövedelem-apadás , 
több időre káros befolyással, ide járul még az Uly Cha
rakter nélküli ember’ hűtlensége is; mire részint lélek- 
isméretlensége, részint csekély fizetése bírja, de legin
kább öntehetségiben csekélj bizodalma miatti aggodalma 
jövendőjéről. Az illy tiszt atka az uradalomnak, atka 
sok becsületes jól készült gazdatisztnek, mert illye- 
nek miatt a’ földbirtokosak bizodalmatlanokká valnak min
den még legbecsületesebb tisztjük iránt is. De hacsak 
kerülheti, kerüli is az illy uradalmi szolgálatot minden
ki — hol becsülete . vagyona , szerencséje mindig lá
tott sir’ szélén áll. Így keletkeznek töménytelen károk , 
miknek haszonbérlő nincs kitéve, maga kezelvén mindig 
a’ birtokot, — ’s igy mi a’ tiszt’ önkényes ’s önkényte
len hibája miatt a’ földbirtokos’ erszényéből kimarad, 
azt a’ haszonbérlő mind maga zsebébe kaparván, job
ban jövedelmezhet a’ birtok az ő kezében. — Meg kell 
még említnem, mi véghetetlen káros belolyásu a’ gaz
dasági jövedelmezésre a’ cselédség, melly nálunk erköl
csi tekintetben is igen alsó fokon áll. — De nem csudál- 
hatni, ha benne minden jobb érzés elhalva, urok’ javát 
ritkán eszközük; — ha meggondoljuk, hogy azon cse

kély bér, melly csak mindennapi szükségüket lödözvén, 
jobb sorsról álmodni sem engedi őket.. Nem is látom 
más módját a’ cselédség’ erkölcsi javulásának, mintha 
fizetésük’ huzamos használhatása által biztosítva lesznek 
öreg napjaikra; de erre azt mondják a’ birtokosak, ’s 
helyesen, hogy: előbb a’ jövedelem szaporodjék, az
után a’kiadás. Igen, de csak pénzzel csinálhatni pénzt; 
hogy kamatot huzhassunk, tökét kell létesíteni; hogy 
a jószág jövedelmezzen, eszközt kell állítani, nemcsak 
minden pénzforrást zsebbe vezetni: igy szaporodik a’ 
jövedelem, s így adhatni nagyobb bért a’ cselédségnek.

Másik kéi dés : a birtokosak nyernének é az által, 
ha fekvő vagyonaikat bérbe adnák ? — Felelet: igen is 
a fen előszámlált móddali kezelés mellett. Mert tapasz
talásból tudjuk , hogy több haszonbért fizetnek, mint a’ 
jószág jövedelmez; az pedig csak a’ szép óhajtások ’s 
álmok sorába való, hogy minden főbirtokosink, most 
midőn kiadásuk többnyire meghaladni szokta a’ bevételt, 
minden birtokaikat czélszerüleg szükségesekkel íölké- 
szithessék. — De nyernének a’ haszonbérbe adásban 
az által- is , hogy termőföldjük jó mivelés alá jutván a’ 
haszonbéri mennyiség évenkint növekednék; mert iga
zán bőrében állván a’ haszonbérlőnek a’ föld’ jól-mivel- 
tetése, ez maga javáért azt tenné, kivált ha a’ birtokok 
nem úgy, mint szokásban van, 3— 6 évre, hanem leg
alább is 12re adatnának haszonbérbe. De továbbá már 
az maga is nagy haszon a’ birtokosnak, hogy örökké 
félni ’s rettegni nem kénytelen a’ gazdálkodással együtt 
járó gyakori kárvallásoktól; biztos ’s bizonyos igy a’ 
jövedelem, ’s el van kerülve azon alkalmatlanság is, 
miszerint tudatlan vagy rósz gazdatiszt’ gondatlan tet
teitől tartania kellene. — Most azon kérdésjő elő: valljon a’ 
már meglevő gazdasági eszközökkel mit csinálnának a’ 
földbirtokosak ? — Felelet: vagy eladnák, vagy a'jószág
gal bérbe adnák; vagy egykét jószágukat megtartván 
azt abba helyeznék ; — ha eladnák, minthogy az abban 
létező pénztőke, valljon nem forditathatnék é azon töke 
nagyobb bizonyossággal, mint az előtt voltjövedelmező 
magpénzzé? nevezetesen csatornák’, vasutak’ készítte
tésére? ’s valljon a’ bizonyos kamaton kivül nem emel
nék é birtokaik’ haszonbéri árát a' csatornák 's vasutak ! 
ha árendába adnák , úgy szinte húznák annak jövedel
mét; — ha magoknak megtartanák , legalább egykét 
jószáguk úgy volna felkészülve, hogy az illőleg jöve
delmezne , tulajdon kezelésük alatt is. — De nagy ha
tással lenne a’ jószágok’ haszonbérbe-adatása a’ nem
zeti gazdaságra is. Nézzük meg ugyan is, mennyivel 
nagyobb szorgalom éleszti ott a’ népet, hol példa által 
lelkesíttetik, kivált illy élőit életek’ tömege alatt nyögő 
népet; itt példaadással kell törni az utat, hasztalanok 
minden theoretical bölcselkedések; már pedig a'haszon
bérlő , igazán tulajdon érdekiben állván a’ jövedelem- 
szaporítás , kétségkívül sokkal inkább elkövetem! min
dent, mint a’ birtokos’ tisztje, kit nem annyira önérdeke 
ösztönözvén (díivevén a’ hol tiszta jövedelmi osztalék 
[ procentuatio ] is jutalmazza a’ tiszt fáradozásig bele fá
rad a’ sok előítélet’ leküzdésében; de egy ügyes ha
szonbérlőnek, hogy boldogulhasson, próbálni is kell min
dent, ’s a’jószágot legszebb virágzási ’s jüvedelmezési 
állapotban tartani. — A’ jó siker követőket teremt, ’s 
véleményem szerint a’ régi avult gazdálkodási rendszert 
csak ez utón látom megjavithatónak honunkban. Nagyobb
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birtokosiak közűi számosán úgy is főbb hivatalok által 
leven elfoglalva, szép birtokaikra illő figyelmet fordí
tani kevés idejük marad; legalább tehát, ha magok nem 
eszközölhetik, ne akadályoztassák, önérdekük’ tekinte
téből is, de ne a’ nemzeti ipar’ kilejtődésébül is, ’s ha 
kiket a’ gondviselés szép értéki tehetséggel megáldott, 
kitelhetöleg mozdítsák elő; azon időt és költséget, mit 
birtokaik’ felkészítésére fordítandók , a’ nemzeti gazda
ságiéletre, csatornák,’s vasutak’ készittetésire fordítsák, 
igy birtokaik jövedelme is szaporodik , mert mennyivel 
többet ér egy oily hold föld, hol csatorna van?; a’ mi- 
veltség is halad; — hagyják minden jószáguk teljes föl- 
készittethetéseig, legalább a’ teljesen fel nem készithetök- 
ben a’ gazdálkodást ahoz alaposabban értő szorgalmas 
hazaíi-társaiknak : meglássák, milly szembetűnő haladást 
tészeu mind a’ földmivelés, mind a’ kereskedés hazánk
ban , ’s mennyivel több kamatot nyerendnek földjeik’ ha
szonbériből , ’s a’ vasutak ’s csatornák’ jövedelmeiből, 
mint mostani rósz rendszerű, vagy épen rendszertelen 
gazdálkodásukból. Nádudvar, dec. 22kén 1837.

H u rvá í/i J ó zse f.

MAGYARUL BESZÉLŐ ANGOL UTAZÓ.

B a r t o n  C a 11 s K á r o l y  angol utazót, vagy ta
lán helyesebben szólva, mulatót, kiről egyébiránt sok 
dicséretreméltót közölhetnék, e’ helyen csak annyiban 
kívánom a’ nagy érd. Olvasóval megismertetni, mennyi
ben ö nemzetünk ’s nyelvünk iránt vonzalommal’s sze
retettel viseltetik. O nem úgy utazék , mint sok honfi
társa , kik egy nyelvvel egész Európát, sőt az egész 
világot bekalandozzák, 's azt kívánják, hogy velők min
den nemzet angolul beszéljen; hanem azt tartja, hogy 
minden utazó, ki valamelly országban tovább mulat, 
tartozik magát az általa meglátogatott nemzethez nyel
vére nézve is alkalmazni; mert ezt a’ nemzetek’ jogai 
megkívánják , ’s csak ez által juthatni a’ megkeresett 
nemzet’ benső isméretéhez. Ezen elvéhez á’ szó’ legszo- 
rosb értelmében hű is maradt. Keblének elleuállhatlan 
ingerétől hevülve vágyván minden európai műveltebb 
nemzettel közelebbről megismérkedni, egész családos
tul, nejével, öt gyermekével, — a’ hatodik Pesten szü
letett — ’s ezeknek nevelőikkel bejárta Franeziaorszá- 
got, Schweizot, Olasz- ’s Németországot, ’s minde
nütt legalább esztendőt, néhol kettőt, sőt többet is tölt
véli , mind ezen nemzet’ nyelvét jól megtanulta, ’s lite- 
raturájokkal megbarátkozott. Föltevé magában, hogy Ma
gyarországot is meglátogatja: melly körülmény szilárd 
lelkében elvéhez képest nyelvünk’ megtanulását követ
keztető. ’S e’ szerint ö nemzetünket az európai simul- 
tabb nemzetek, — nyelvünket pedig a’ műveltebbek 
közé sorozá,

A ’ magyarnyelv-tanulásbau még Németországban 
mulatlakor oily előhaladást tön, hogy hozzánk érkezte- 
kor majd mindent értett, ’s meglehetősen beszélt is ma
gyarul; jóllehet ezen előkészületi ügyekezetében nem 
egy akadályra talált. Ez akadályokat mindazáltal nem 
úgy kell érteni , mintha a’ szükséges nyelvtanszerekbeu 
szükölkedett volna; — mert mit nem szerezhet-meg egy 
tehetős angol? — sem nem úgy, mintha neki a’ mes
ternélküli nyelvtanulás lett volna nehéz; — mert a’ mit 
örömest teszünk, az soha sem terhes : de egyébiránt a’ 
sikerből kitetszik, milly könnyen ’s gyorsan fogta-föl 
keleti nyelvünknek az európaitól szerkezetére nézve 
sokban igen elütő természetét; — hanem úgy, hogy 
amaz akadályokat terra incognitánk iránt némelly tu

datlanok s fondoi ködök gördítek elibe. Barton ur , kivel 
Pesten létekor a közlő barátságos viszonyban állott, 
sokszor beszélő, milly ferde fogalmakat nyilványítottak 
a’ szomszéd német birodalomban gyakran még a’ mű
veltebb polgárok is Magyarorszagrol — ’s a’ magvar 
nemzetről , ’s hogy nagyobb része azoknak hazánkat 
a’ bárdolatlanság, ’s vadság’ tanyájának füsté előtte. 
Honunkban utazott külföldiektől hallá, miként csavarták- 
el mind azt, mi nemzetünkben jeles és dicséretreméltó; 
Mányinkat pedig .— mert melly nemzet van e’ nélkül ?— 
mint öltöztették a’ legrútabb alakba, még a ’ főbb ne
mességet is durva müveletlenségrül vádolván. Mind 
ezek hallása elrettentheti vala őt szándéka valósításá
tól; mivel mint fölebb említőm, elve tartá, hosszabb 
időre csak polgárisultabb tartományban telepedni-le; de 
nemzetünkhez szító rendületlen lelke mitsem hajtott a' 
balgaság s gúny szavára, bensöleg érezvén azt, hogy 
illy nemes nemzet, millyenuek a’ miénket eleitől fogva 
tartá, annyi rém’ szomorujátéka nem lehet; ’s örömmel 
mondá, hogy ideérkeztekor saját tapasztalása legjobban 
meggyőzte őt ellenkezőiül.

I.ássuk most egy példáját, mill)" hiányosan ismér 
bennünket a külföld. Utazónk 1834ben az év’ nagy 
részét a’ bádeni nagyherczegségben töltvén, ott teve 
az előkészületeket a’ magyarnyelv-tanulásra. Mielőtt 
hozzá fogott, közié szándékát egy nagytekintetü ’s 
műveltségű férfival, ’s tudakozódék tőle e’ nyelv felől. 
A’ nagy fontosságú ’s tudományu férfi ezt feleié : ,,A’ 
magyar nyelv azonegy a’ szláv nyelvvel, csak dialectus- 
ban különbözik tő le , valamint az orosz, lengyel és 
cseh különböznek egymástól“ Nem kevéssé ütközék- 
meg az angol e’ fölvilágositáson, vagy igazabban, el- 
homályitáson, hogy az óhajtott magyar helyett a’ szláv 
nyelv tukmáltatik reá, ezen utóbbira szüksége nem lé
vén ; minthogy soha sem jutott eszébe orosz, vagy 
egyéb szláv nyelvvel élő országokba utazni, vagy ott 
huzamosb ideig vesztegleni. Ez idétlenül benne támasz
tott kétség azonban legkisebbé sem tántorítá-el öt föl
tételétől. Legott meghozatá Lipcséből Márton’ Gramma
tikáját ’s Lexikonét, ’s ezek valának kalauzi tanulása’ 
kezdetén. De ez által még nem jőve tisztába a’ magyar 
nyelv’ millyenségével, ’s egy kis megfészkelt kétsége 
annak szüzessége felől egészen nem is oszlott-el mind
addig, míg később Münchenben bizonyossá nem téteték 
arról , hogy e’ nyelv egészen eredeti, önállásu, és 
sem a’ szláv , sem egyéb európai nyelvvel altaljában 
nem rokon. 1 8 3 5|6bau a’telet Bécsbeu töltvén utazónk, 
itt már több.— a’szép tudományok'szakába vágó — könyv
vel ellátá magát. Beszélte, midőn egy könyvárusnál uj 
esztendő’ táján többek közt német almanachot, és az 
1836ki magyar Aurórát vásárlotta , mint lepetett-meg 
ez utolsónak szép-izlésü külső, ’s belső alakja által, 
annyira, hogy ezen egyetlen tünemény valamint a’ haj
nal’ első sugára szétüzi a’ sötétséget, úgy oszlatá-szét 
a’ magyar nemzet’ hátramaradtáról a' külföldön fülébe 
regélt borút. De a’ viradat még itt sem maradt egészen 
felhőtlen. Midőn az Aurora' csinos alakja által, mint 
mondám, meglepetve, ezt a’ német almanachchal össze
hasonlítaná, ’s amazt külsejére nézve ennél csinosbuak 
találná, nem állhatá-mege’ dolgon csudálko^ását jelen
teni a’ könyvárus előtt. „Lehet — feleié a’ könyvárus — 
mert a’ magyar Aurorát Lipcsében kötik.“

Barton úr 1836dik évi augustusban Pestre érkezett. 
Midőn közlő két hónappal későbben isméretségbe jött 
vele, már akkor bírta a’ két Kisfaludy’ minden munkáit, 
Vörösmartyéit uagyrészint , Fáy András’, b. Jósika ,
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Gaal’ regényeit, Szalay’ novelláját, Kovács Pál’ Thalia- 
jat, ’s még többeket. Ezekből forditgatott angolra, egyen- 
közt húzott az angol, írauczia, olasz, német és ma
gyar nyelvek közt, valljon mellyik tejezi-ki ugyanazon 
gondolatot erőteljesebben. A’ magyarnak igen sok erőt 
tulajdonított. Széliében olvasta ugyan a’ magyar köny
veket, de öt leginkább érdeklék a’ magyar literaturát 
és történetet tárgyazók; magyar újságot olvasott, ma
gyar cselédeket tartolt, kikkel mindig magyarul beszélt,
’s tágitlan ügyekezete által annyira vitte, hogy a’ mon
dott év’ utolsó hónapiban minden tárgyról folyvást ér
tekezhetett magyarul. Szóejtése helyes, ’s kifejezése vi
lágos, még az igen mindennapiakban is a’ műveltbe vá
gó; szinte meghatá beszéde a’ magyar fület, midőn a’ 
válogatott és uj szók legördülének bajuszos ajakiról. 
Egész teletszaka alig volt háromszor a’ németjáték szin- 
ben, ezt is csak gyermekei’ kedvéért tévé, a’ magyar 
színi előadást pedig soha semminemű akadály, vagy 
időviszontagság el nem mulasztathatá vele. Tíz hónapi, 
igaz — egy kissé az úgy nevezett nagy világtól elvo- 
nultságbani itt tartozkodta után múlt 1837 . évi május
ban nehezen, ’s csak lelesége’ gyengesége ’s baja miatt 
vált-meg Pesttől. Hogy ő , bár hol létezzék is, folyvást 
gyakorlandja magát a magyar nyelvben, a’felöl a’közlő
nek tett ígérete, szilárd Charaktere, itt szerzett szép 
számú, ’s magával vitt magyar nyelvészeti, literatúrai, 
és históriai könyvei nem hagynak kétkedni; leginkább 
pedig meggyőződhetik akárki is mind ennek valóságárúi 
a’ szóban lorgó angolnak közelebb múlt évi november’ 
Í5kén Drezdából hozzám intézett magyar levele által, 
mellyet ritkasága miatt, — mert talán mióta Magyar- 
ország ál l , ez a’ legelső (de úgy hiszem, nem lészen 
utolsó), mellyet angol polgár magyar nyelven irt — e’ 
helyen a’nagy érd. olvasóval betűről betűre híven köz- 
leui érdemesnek tartom.
„ D r e s d á n ,  November’ lóriikén 1837. — Kedves Barátom 

„Uram! — Már többször a’ Pestről elutazásunk ólta szán
dékoztam egykét sorát írni Önnek hogy legyen szeren
c sé m  bebizonyáthatnom [bizonyossá tehet néni) Unt, hogy 
„Magyarországot, az ó szép fővárosát, az ő nyelvét, ’s 
„főleg a’ nagyon jó Barátom Uram’ nyájasságát, koránt
s e m  elfelejtettem. Hifijén kedves Barátom , hogy nem öröm 
„nélkül viszszatekintem a’ Pesten tölt időmre, ’s hogy et- 
„től fogva Magyarország ’s az ő lakosi egy nálam eddig 
„ismeretlen érdeket bírni fog. Sajnálom hogy a’ kedves 
„nőmnek gyöngélkedő állapotja, ’s talán ennek egy kis 
„előítélete nem engedje hogy jobban ismernénk a’ Magyar 
„nemességet; jól tudom hogy nyájas ’s vendégszerető ’s 
„azt mondják hogy a’ mi nemzetünk eránt különösen kész. 
„akaratü, hát magunké egyedül az elvesztés (veszteség} 
„azt pedig reményiem hogy balul nem vették a’ mi elvo- 
„nultságunkat, főleg pedig hogy a' mi magaviseletiink 
„által le nem szállna az Angoly jó hír. A’ Nagyságos 
„Aszszony kedves leánya’ haláláról kétségbeeséssel irt 
„tudósítása nagyon meglepett, nagyon érdeklette szi
k iin k e t, úgy kérem, közölne Barátom Uram a’ gyászoló 
„anyának a’ mi forró részvételünket és a’ mi reményünket 
„hogy a’ mindengyógyító idő majd fogja enyhítni a’ fáj— 
„dalom’ gyötrelmeit ’s hogy az ő örömet vesztett kebele 
„majd viszsza fog nyerni a’ csendes nyugalmát. A’ Pestet 
„elhagyásunk után két hónapot töltöttünk Bécsben, onnan 
„jöttünk Praga keresztül Teplitzbe, hol egy hónapot mu
lattunk , onnan a’ Szász Schweizban levő fürdő Schan-

„dauba költöztünk, ’s October középén Dresdában tele
pedtünk. Nem régen olvastam a’ Bécsi újságban hogy 
„az ó Budai műhelyben elkészült uj gőzhajó hirt szerzett 
,,a’ dunai társaságnak. Mivel ezen gőzhajók a’ uyugati 
„Németországot Bajorország keresztül Austriaval öszszc- 
„kötik , és később egy uj utat Angliába is megnyitandók, 
„a/, egész birodalom’ kereskedése egy uj ösztönzést nye
le n d ő , és remélhető hogy azon haszonban részes leendő 
„Magyarország is. Örülni fogja Barátom Uram a’ tudósí
tá s r a , hogy a’ kedves nőm ’s az egész család jó egész- 
„ségben legyen , mindnyájan köszöntük a’ Nagyságos Asz 
„szonyt és szokott tisztelettel maradok Kedves Barátom 
„Uram az ő igaz Barátja Charles C. Barton.“

Közli Marl on JózseJ.

T Ö R E D É K
Olaszországi utazásom’ 1 S35ki naplójából.

Vad süvölt éssel ringatá a’ szél julius 23kán egyik 
árboczos hajónkat Velencze'tág kikötőjében, midőn irigy 
szemeink az előttünk elindult gőzös’ villdmsebes futását 
követve, a’ bennünk már úgy-is rég dobogó honvágyat 
még inkább neveié , ábrándozván hazánk’ hires kikötő
jéről Fiúméról. Feleszmélvén sietve lépek a’ hajófenéken 
motozó kormányoshoz, ’s tudakozódom elindulásunkról. 
Zordon hangon mormogd Neptun’ megsértett embere: 
hogy ő legjobban tudja, mikor indulhat ’s mikor nem. 
Ismételt nógatásomra szelidebb hangon felelt, czimbo- 
ráira hunyorítván: el kell várnunk a’hajnalt, ha a’ szi- 
getentuli iszapos fenéken lenakadni nem akarunk. Fel- 
hagyék hát kérésemmel,’s utitársimmal tanácskozám, az 
éj’ mikép töltendésérül. Hatalmasan izgattak ugyan Márk’ 
piaczának csak száz lépésnyire fekvő csarnoki ’s fénye
sen kivilágított boltjai a’ partrakelésre, de kormá
nyosunknak, ki kapitányi hivatalt is visele, zordon 
arcza nem sok becsületérzéssel biztatott, ’s tarték, 
ne tán éjközben kedvező szél támadván, hajósink a’ 
révkarótul bucsútvéve engem szépen itt hagyjanak. — 
Lebotorkáztunk hát a’ hajó’ piszkos fenekére, magunk
nak ágyat készítendők; mellyen, ámbár derékalj nem 
volt alattunk, hajnalig Morpheusz’ édes karjai közt he
vertünk. Az éj’ sűrű homályában hajónk is elhagyd a’ 
kikötőt, ’s Szeut-György’ szigete alatt hallók ismét zuhanni 
horgonyunkat a’ csendes tenger’ fenekére. „No ugyan 
messzi haladtunk — monda S* barátom boszankodva; 
már csakugyan mint láttom, elmúlik egy hét, mig Fiú
mét látandjuk.“ Fölmenénka’ tetőre, keresni a’ kormá
nyost, de mint álmélkodánk, midőn hallók, hogy az ár- 
mányos ismét Velenczébe sajkázott vissza, némelly éle
lemszereket hozandó. Illy közel a’ városhoz, még is a’ 
hajó’ kistetejére szorítva lenni! már ez nagy boszúság. 
Kiszállánk tehát mi is a’ szigetre, szembe veendők an
nak netalán ittott találkozó nevezetesb épületeit. Ámbár 
olly közel fekszik a’ városhoz, még is igen elhagyatott 
e’ sziget, — itt ott lézeng egy két sovány olasz, vagy 
a’ kis-füzesen, melly a’ sziget’ belsején magas mezőben 
virul, napestig hűselő hajóslegények buknak elő. Né
hány elhagyott düledék épületen, mellyek’ külseje a’ 
most szomorú Velencze’ hajdani nagyságát mutatja, 
puszta egyházon, ’s egv kolostoron kívül a’sziget erős
ségül használtaik. — Éjszak felé az egészségre ügyelő
biztosság’ szállása, délre pedig, vagy is a’ nagy Adna 
felé egy lőportár, felhalmozott golyók- ’s álgyúkkal ra
kott térség mutatkozik. A’ tikasztó hőség miatt nagy 
szorgalommal kerestünk valami enyhítő italt, ’s ime egy
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B e t e k i n t s  mutatkozék itt divatozó teljes piszkossá
gával , mellyben két testes némber czombolt, kiknek lá
tása étvágyunkat, ha lett volna is , elűzte; tellát csak 
bort adatánk magunknak, inellyet itt is, mint Olaszor
szágban mindenütt, jónak találtunk. Mitsem tehetvén 
egyebete’pongyolás nép közt, visszatértünk bárkánkba; 
ez belül a’ széntől, melly rajta Velenczébe szállitatott, 
a’ pokol1 kormos színét viselte , és még is büszkén ne- 
vezé magát p u r i s s i rn ónak ; ’s egy rakás ponyvára 
vetvén fáradt tagjainkat, imigy unatkozva kelle látnunk 
még egyszer aranysugárival a1 tengerbe leáldozó napot.

Hajnal1 hasadtakor mi nagy volt örömünk, látván 
a1 kedvező nyugati széltől dagadozó ponyváinkat 's a1 
felfogott erő által nyilsebesen haladó hajónkat! örömlán
golva szemlélhetők most a1 természet1 egyik legszebb 
játékát. Épen ekkor lövelt-lél a’ pirosló láthatáron a1 
nap1 első sugára, melly a1 hullámzó tenger1 tükrében 
ezerszer megtörve ötlék szemünkbe. — Most tünedez- 
tek-elő néhanéha némelly tenger-lakosok a1 távul-habo- 
kou, u. m. kisebb ’s nagyobb hólejér-vitorlás hajók, 
mellyek Triestből Velenczébe, vagy Senegagliába, a1 
néhány nap múlva tartandó hires vásárra, — olajjal, 
dohánynyal ’s egyéb holmivei rakottal! lejtének többel 
közelebb is találkozónk, ’s hangos hurrahval fogadók 
hajósiak amazok1 üdvözléseit. — Lengedező szelünk 
déltájban annyira csilapult, hogy csak pihenő hattyú- 
kiül úszkálhattunk a1 tükörsima vizeken , mibül kor
mányosunk nem késett kis-b ó r á-t jósolni. Mellynek va- 
lósulhatásán midőn pipaszóval szavatolnánk , csak
ugyan déliül már ködös lég tűnt szemünkbe. — Nyo
masztóbb ’s fojtóbb lön a1 levegő , mellynek alkalmatlan 
hevét kerülni akarva, ott hagyóka1 tetőt, fenéken ke
resvén menedéket. Nem is maradt sokáig nyugalmas a’ 
nagy víztömeg, hártyáját a1 dulószél csakhamar felha- 
sitván, az elébb csendes hattyú, néhány perez alatt a1 
habok1 mártalékjaul látszott szánva lenni. Hírül adá ezt 
nekünk, hajógyomor1 lakosinak, a1 hullámok1 rettentő 
csapása, úgyhogy második útjára kelt új arboczosunk 
ropogni, ’s bákouyai hajolni kezdőnek. A’ tetőni nagy 
dobogás közel veszélyt sejdítete: vesződve a1 ponyvák
kal , ’s fojtogatva a1 kötélcsomókat ügyekezett csekély 
legénységünk az üres hajó1 egyensúlyát a1 most már leg- 
fensőbb tokra emelkedő szél1 ereje ellen fentartani. Így 
ragadá a1 szélvész, iszonyú égdörej ’s villámcsapások 
közt nyilsebesen oldalt-uszó hajónkat a1 felháborodott 
tenger1 örvényein; majd a1 toronymagas hullámok1 válto
zékony csúcsára emelve, majd riasztó mélységbe sü- 
lyesztve azt; árboczunk a1 viz színét söpré. Iszonyú volt a’ 
zavargó tengeren ide ’s tova hánykodó ’s már már el
enyészendő halász-sajkákat több másodperczig a1 lát- 
körrül eltűnni látni. •— fV ég e  követ k.J

E L E G Y T Á R .

Bizonyos képiró lefestő a1 paradicsom-kertet , ’s 
mindenkihöz , ki .szállására jött e1 jól sikerült fösvényt 
megtekinteni, imigy szólt: „Lássák önök , ihol vau a’ 
paradicsom , mellyet még soha sem láttak, és sohasem 
is fognak látni.“

Ha egy szolgálóleány Hollandiában tánczmulatság- 
ra készül ’s férfi-kisérője nincs, tehát illy alkalomra 
egyet pénzen fogad. Olly gavallér, kinek egyszersmind 
esernyője van, kettős fizetést kap.

Senki sem érté jobban azon mesterséget: mikép 
kelljen az ügvefogyott szegényeket füsttel táplálni, mint

N.N. vámszedő. „Adhat é kend 23  fillért viszsza?“ 
igy szólitá-meg a1 segédeimért esdeklő koldust, egy
szersmind egy két-garasos pénzdarabot mutatván elő. 
De jaj volt azon szegénynek, ki ennyi vagy ennél is 
több pénzzel birt „hogyan? kendnek ennyi pénze van’s 
mégis koldulni merészel ? mindjárt hordd-el magad1 gaz
ember, kül önben. . . . “ Illy szép szavakkal illeté a1 köb 
dúst. — ’S valljon mit csinált akkor, ha a1 koldusnak 
nem volt ennyi pénze ? — azt ismét eleresztő magától 
sajnálkozva, hogy nem válthat.

1836ban a sz pétervári pénz verőháznál
7 ,831 ,000  rubelnyi arany és ezüstöt, 119 ,000  ru, 
belnyi platinát, továbbá 340 arany, 43 ,420  ezüst és 
930 broncz emlékpénzt vertek. 1836ban a’ magá
nyosak által a' pénzveröházba szállíttatott arany és 
ezüst 2 3 dal kevesb, mint 1835ben.

ANEKDOTÁK.
Újévi köszöntéskor bizonyos szolgaleány, igy fe- 

jezé-be asszonyához intézett mondókáját: Végre kívá
nom, hogy ez ujeszteudöben az isten tovább éltesse 
Nagyasszonyt, mint a1 múltban.“

Menj! hozz nekem három zártszéket a1 magyar 
színházból — szólt inasához egy ur . „Kérem tens urat — 
kérdő amaz — elhozhatom-é igy ? vagy targonczát vigyek 
magammal ? “

Bizonyos kapitány egy csapatjabeli közvitézt 
már sokszor pirongatott csinatlanságaért, de váltig 
hasztalan. Most kegyességgel ügyekezett őt nagyobb 
tisztaságra bírni, ’s a' többi közt moudá neki: „Nézd 
csak bajtársidat, milly gyönyörűek; ’s nézd ruhádon 
itt a1 rút pecséteket.“ — Hja kapitány uram! — felelt 
amaz szerényen — én nem vagyok ám olly büszke, 
mint ők.

P* városban bizonyos együgyű ember láta egy kocsit, 
miilyent nyáron utcza - öntözésre használnak. A’ ko
csin t. i. egy hordó feküdt, mellynek alul kis csapja 
szokott lenni, ’s melly egyszersmind rosta gyanánt át 
van lyukasztva, mellybül a’ viz foly. Az együgyű tehát 
gondolván, hogy a’ viz a1 kocsis’ tudta nélkül csurog, 
a1 kocsi után szaladt ’s kiálta: „Állj-meg kocsis, állj- 
meg! lut a1 hordó !“

Bizonyos hadseregbe uj rendszabás hozatott, melly 
szerint nem vala szabad a’főtisztnek. „te“ vagy „kend“ 
névvel szólítani az altisztet, hanem csak „önnel.“ Mi
dőn egykor bizonyos altiszt nemsokára ezen behozott 
szokás után, főtisztje1 kedvetlenségét magára vonta vol
n a , mondá ez a1 többi közt. „Kend szamár!“ Mellyre 
viszonzá az altiszt: „Bocsánatot, íőhadnagy uram ! uj 
törvényünk szerint így kell mondani: „ön szamár.“

Váczrúl E . .  i.

R e j t e t t s z ó .

Légbe röpül az égés/.. Vég nélkül vallja szerelmes.
Mér vég hárm ával visszaéld boro la t. •

liógár János.

Az 5dik számú rejtettszó: H á b o r ú .
I g a z í t á s :  T ársalkodónk 5dik szám ában, 20. lapon 1. szel. 8. sorb, k i 

v á l t  helyett olv. k i á l t ;  ugyanezen lapon a ’ 2d. szel. ÍJ . sorb, a lu l
ról m e g m e n t s e m  helyett olv. m e g m e n t e n i .

— Nyomtatja T r a t tn e r -K á r  olyi.Szerkeszti H e lm eczy .
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R ö v i d  é r t e k e z é s  

A Z  U T A K ’ K É S Z Í T É S É R Ő L .
(Különös tekintettel Gömör vármegye’ utaira)

Gr. Andrássy K árolyiéi.

Míg- európaszerte az utvonalközök mintegy elenyész
nek, — 's távulságok, hol eddig utas és barom hetekig 
kínlódott, néhány óra’ időmértékére vonatnak — hazánk 
csak sántikálva eröködik a’ gyorsan előhaladók után. 
Tökéletes, rendszerezett utaink csak néhány mérföldre 
terjedők — nagyobbrészint alig haladtunk túl azon 
időn, mellyben az mondatik hazánkról: „ponunt lutum 
supra lutum, et vocant: t ö l t é s ;  virgulta supra vir- 
gulta, et vocant: híd.“ — Számosb megyénkben az 
anyag’ hiánya, az évenkinti nagyobb vizkiöntések olly 
akadályok , mellyeket egyes törvényhatóság legyőzni 
alig képes; — másokban a’ sártöltést különféle nagy
ságú kövekkel ugyan meghordják, azt sárral, agyag
gal ’s emberfej-nagyságú kövecsesei vegyített fövény
nyel, egy, legfeljebb két öl szélességre, lehetőségig 
vékonyan meghintik: de róla tovább — rebus quasi bene 
gestis — egy, két,  sőt három esztendőig sem aggód
nak. — ’S valljon miért történnek mindezek így? — 
mert a’ megye’ mérnöke azt hiszi, hogy eleget tett kö
telességének , ha az utak’ vonalait kitűzte; — noha már 
e'közben is felette óvakodik, nehogy ennek szántóföldje, 
vagy amannak rétje csonkulást szenvedjen. Egy darab 
régi, rósz, de fűzfákkal körülültetett országút; egy 
düledezett korcsma ; egy jó barátnak, vagy kegyes úr
nak birtokhatára, könnyen elhatározzák, hogy a’ czél- 
szerinti vonalt egészen megváltoztassa — görbüljön in
kább az út, szaporodjék a’munka! magáról az útépítés’ 
módjáról nem aggódik, sőt erről gyakran fogalma sincs. 
Az egész munka tehát egy biztos’ vagy inkább a’ 
falusi bírák’ ügyelése alá adatik; hol természetesen a’ 
munka mesteréhez hasonló. — Tagadhatlan , vannak 
olly megyéink, mellyekbeu az utak meglehetős jó- 
idomzatúak, kövezetük czélszerü; de előítélet az, hogy 
csak fövénynyel csinálhatni jó útat, ’s e’ jó alapra 
gazt és sárt hordanak;— köveket apróra tördelni, ’s 
a’ kövezet’ nagyobb hézagait ezzel rakni-meg, meg- 
győzhetlen luxus előttük. — E’ szerint ezelőtt Zem
plén}’ azon utai valóságos kínzópadok valának az uta
sokra nézve, mellyek rövid idő múlva hazánkban a’ 
legjobbak közé lesznek számlálhatandók: — mert az 
eldarabolt köveknek czélszerüsége már is kézzelfog
ható. Hát ha út-őröket állítnának, a’ szertefekvő kö
veket nagyobb mennyiségben öszszetörnék?! hihető, 
nemcsak lengyel zsidó látogatná-meg szép megyéjüket, 
de magok a’ gazdagabb lengyel birtokosak is áltjönné- 
nek boraikat ízlelni ’s megvásárlani; — mitől eddig az 
irgalmatlan utak miatt irtóztak.

Vessünk csak egy tekintetet a’ hazánkban eddig 
divatozott, sőt még ma is divatozó utcsinálásra, — ir
tózásukat méltánylanunk kell : mert csakugyan a’ siker 
tökéletesen megfelel az igyekezetnek ; ugyan is : előáll 
az utcsiuálás’ ideje — többnyire eg y , és csak néha két 
tavaszi hétre szorítva; a’ szolgabiró — ha egyébiránt 
a’ jobbak közé tartozik— futó, de gyakran csak mászó, 
parancsot ad utcsinálásra, ’s ezzel véleménye szerint 
kötelességének megfelelt,— sőt érte dicséretet reményi.

E’ parancsot néhány helység teljesíti; néhány, melly 
a’ biztossal bánni tud, nem; a’ munka’ része tehát, 
mellyet ő megváltott, másra ruháztatik. Illy megváltás
sal következve a’ legnagyobb visszaélések történnek. 
Tudok magam példákat, hogy ugyanazon egy vonal’ 
csinálását két három helység is megváltotta, míg végre 
egy negyediknek kelle azt megyei munkában elkészíte
ni. Innen történik , hogy, ha valamelly helység csak
ugyan kiáll a’ munkára, gyakran e g y , sőt két napi 
utat is kénytelen tenni, míg a’ számára kimért helyre 
ér, hol vagy az egészre kiméit vonalt közerővel csi
nálja , vagy az két három öles kisebb darabokban osz- 
tatik-ki egyes parasztokra. Az első esetben — mint 
tapasztalás tanítja — sok iparkodik a’ munkától mene- 
kedni, ’s hol szerét teheti, odább áll , úgy hogy mire 
rendeltetési heh éré ér, a’ munkára készülő csapat 
gyakran felére leolvad, a’fenmaradtak’ fele pedig gyön
ge gyermek és asszony. Találkozik ugyan néha közlük 
férfi, de ennek is munka-eszköze vagy is csákánya nem 
nagyobb orránál, az asszonyok’ kapalorma eszköze is 
olly keskeny ’s rövid , hogy reá alig vehetnek néhány 
latnyi terhet. Az ekép fegyverkezett csapat rendbe áll 
az árok’mentiben,’s abból hányogat sarat az általa készí
tendő útra, miközben a’ bíró különösen ügyel arra, 
hogy legtöbb jöjön a’ gödrökbe ’s kerékvágásokba. Az 
így megsárzott ut vékonyan, mint a'tésztás étkek köz- 
vendéglőknél czukorral, hintetik meg fövénynyel. — 
Hol pedig a’ darabok minden parasztnak külön osztat- 
nak-ki, még roszabbul áll a’ dolog. A' munkától ugyan 
végkép egy sem menekhetik, de maradnak csinálatlau 
darabok, ’s ezek közt mindkétfelől lélekisméretesen vont 
árkok, mellyek, nehogy egyik a’másiknak határába vág
jon, olly észrevehető jelekkel hasítják ált az utat, hogy 
a’ szánásraméltó utasok esztendők múlva is felszámol
hatják még kékűlt derekukon a’ késedelmes munkások’ 
mennyiségét. Ezek után méltán kérdezhetné valaki: mint 
van tehát, hogy mind c’ mellett találtatnak hazánkban 
járható utak ? — Hiszen ha a' munka mindenütt igy foly, 
utóbb országsainknak csakugyan mocsárrá kell válniok ? 
F e l e l e t :  Igen is, ez lenne a’ természetes követ
kezés; de mivel néhanéha egy nagy úr, vagy egy főbb- 
hivatalbeli utazik keresztül; néha egy megyei tisztviselő, 
vagy ennek felesége feldűl; néha egy vásár vagy köz
mulatság miatt a’tiszti kar jobb ut’ szükségéről fentebb 
hangon nyilatkozik , — néha t iszt újít ás előtt e’ miatt a’ 
szolgabiró’s alispán ellen szemrehányások hallatszanak: 
ollykor ollykor még is több történik ; —- egy dörgő pa
rancs, és a’ mogyorópálezának varázs-ereje a' legkö
zelebbi folyamágynak fövenyét az útra teremti; de a’ 
mint mondám, tökéletesen jó utakat Magyarországban 
találni alig lehet — kivevőn a’ Ludovicea-utat, az árva
megyei utakat, ’s némelly más kisebb darabokat az or
szágban. — Gömör megye’ utairól még tűrhető jó hír 
szárnyal: de szigorú lélekismérettel róla mégis elmond
hatni : hogy csak félszemü a’ vakok között. Utaink’ 
vonalai még sok helyen czéliránytalanok — formájok 
csak Rosnyó ’s I’utnok között, sőt még itt sem minde
nütt hasonló a’ jól-készültekéhez; — alapjok ritka he
lyen czélszerü , csak rósz, rostálatlan fövénynyel töltve, 
’s azért tavasz és őszkor úgy szólván járhatlanok; s 
mind e’mellett hijányos elreudeltetésök miatt olly tetemes 
munkával 's költséggel járók , hogy a’ gömöri Rendek
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ben méltán támaszthatá a' közkivánságot, vajha a’ hi- 
jányokou czéliráuyos intézkedés által segíteni, és így 
azon jó hírt igazán megérdemleui igyekeznének, mellyet 
eddig utaink csak bitoroltak.

A’ m u n k a’ f e 1 o s z t a t á s a. Tapasztalás bizonyítja, 
hogy egy érettkorú ’s középerejü férjíi 2 0  mázsa súlyt 
megbír, — ha t. i. azt egész alkatára tekintve osztja- 
fel. — Ez áll minden munkálatra nézve; — czéliráuyos 
elosztás után ugyanazon erőnek tízszeres hatást adha
tunk. Tekintsiik-meg tehát nálunk: e’ tanúság mi hasz
not hozhat? Megyénkben lelkesedéssel sürgetjük az ut- 
igazitást, ’s épen most adám képét egy utcsiuáló hely
ségnek , ’s következőleg tapasztalásbul szólhatok ’s ál
líthatom , hogy a’ tentebbi tanúság szerint ötven, jó 
eszközzel ellátott, ’s kissé beokult— pénzes munkással 
többet vihetni véghez, mint 1 0 0 0  sőt 1 5 0 0  helység- 
szakmányossal; minélfogvást kívánatos lenne , hogy az 
utcsiuálás ’s megválthatás olly helységekre nézve, mel- 
lyek ezzel inkább akarnak élni , minden módon könnyí
tessék. A’ tetemes időveszteség, különösen megyénkben, 
hol a’ serény gazdának minden időszakban vau kereset
módja , maga hajiadóvá teendi a’ népet illy megvál
tásra ; fökép mióta a’ Rendek minden lehető visszaélés
nek útját elzárták, ezen intézkedést közvetlen egy ál
landó ’s főtekintetü férjfiakbul alakított küldöttség’ fel
vigyázata alá bízván, rnellynek egyszersmind utasítá
sában ál l , a’ magát megváltott helységnek adni az el
sőbbséget, ha az utcsinálást, mellyet különben idege
nek vinnének véghez az ő pénzükön, nem vállalják é 
saját pénzükért magokra? — E’ szerint a’ megváltás 
ismét két jó útra vezet: némellyek ugyan is hasznosabb 
foglalatosságot űzvén, az örökös nvugtalanitástól mene- 
kesznek-ineg, ’s életmódjokat háborgatás nélkül foly
tathatják; — mások ellenben óhajtott kereset-ágot nyer
nek, ’s igy belőlük ügyes és gyakorlott munkások vál
hatnak. ’S ez utóbbi nyereség reményt nyújt egyszers
mind, hogy idővel a’ költség-minimumra is szert tehe
tünk; melly abbul áll, hogy az igy beokult munkások
nak az uj-utak’ csinálása, vagy a’ fenáliók’ kiigazítása 
alku szerint áltáljában áltadatik, — miszerint tapasz
talás után, az utkészitésköltség '2i3dal kevesbet tesz, 
mintha az, egyenesen fogadott muukásokra bízatnék. — 
De még említést érdemel a’ megváltásnak egy másik 
jó-oldala is; t. i. hogy igy olly népes járásoknak, mel- 
lyek más kisebb, de utakkal terhelt, járásban kénytele
nek e’ közmunkát végezni, kevesebb nehézséggel kell 
küzdeniük.

Gömör’ Rendei , fentebb említett bölcs intézeteik 
közt, következő czéliráuyos elveket állitának-íel: 1) 
A’ minden helység által teendő munka’ mennyiségét az 
újabb dicalis összeírás, — tekintetbe vevőn az ut-javi- 
tást könnyítő vagy nehezítő környülállásokat, — fogja 
meghatározni. — 2 ) Minden helység a’ saját határába 
eső utat igazitandja, ’s a’ szerint, mint a’ vonal nagyobb 
vagy kisebb a’ helység’ illetőségénél, más helységek 
rendeltetnek segítségéül, vagy utóbbi esetben részére 
kebelén kívül méretik uj vonal. — 3J A’ melly útvonal 
az uj dicalis összeírás’ következésében valamelly hely
ségnek általadatik, az mindig ugyanannak felügyelése 
alatt marad a’javításra nézve, — ’s a’ helység’ nevét 
viselő határkővel jegyeztetik-meg. — Hogy ujdan épí
tendő utakhoz nagyobb erőnek kell pontosulnia, ’s szűk- 
séges, hogy egyik völgy a1 másiknak segítségére legyen, 
magában értetik. Valamint az is , hogy az utak mara
dandókép csak akkor adathatnak által, ha kivántató 
jdomuk elkészült. ("Vege kÖvetk.J

A’ FÜGGŐHÍDAK’ ALKALMAZÁSÁRÓL.

Néhány észrevé te l, az 1832dik évben Londonban 
»O n s u s p e n s i o n  B r j d g e s “ czimü angol emlék
irat' végén, (szerzője Charles Stewart D re w r y ,  a' 
polgári mérnök-testület’ tag ja ) M agyarra fo rd ítá  

W e s t e r  I m r e  mérnök.
A’ íüggőhidak néhány év óta élénk divatba jöttek, 's 

még folyvást olly növekedő mértékben mutatkozik a’ 
hidak’ e’ nemére nézve az építési kedv, hogy egy két 
észrevételnek azon kérdés fölött: valljon czélszerü é 
minden körülményben Hlyeket állítani , vagy nem?, itt 
úgy látszik, helye van. — A’ függőhíd’ különös tulaj
donsága abbau áll, hogy azon folyamnak, mellyen által- 
vezet, ágyától egészen független. Ugyanazért olly nyí
láson is általvihetni azt , hol vagy a’ folyam’ sodra ’s ra
gadó sebessége, vagy a’ partok’ magassága miatt kő- 
hiduak oszlopzatot állítani nem egykönnyen lehetséges.— 
A’ függőhíd’ legbecsesb sajátságai továbbá: hogy azt 
könnyen ’s hamar felépíthetni, hogy a’hoz csekélyebb 
mennyiségű anyagszerek kívántainak, ennélfogvást jó
val kevesebb költségbe is kerül. — Ezen hasznokkal 
egyesült még a’ függőhidak’ szép pompás könnyüdsége 
is , hogy azoknak sajátuemü igéző bájt kölcsönözzön, 
melly talán túlságos; ’s az elméket ez könnyen olly he
lyeken is , hol függőhidakat létesíteni czeliránytalan, 
illyenek’ felállítására csábíthatja. — Szükséges komoly 
fontolatra venni, hogy a’ függőhidak, még ha az eddig 
fölvett legerősb arányúiért ék szerint épülnek is, hason- 
líthatlanul gyöngyébbek a’köbül vagy öntött-vasból szer
kesztett bolthajtásos hidaknál. Nem létez olly függőhíd, 
melly képes volna azon foly vásti nagy terhet megbirui, 
melly naponkint, sőt minden órában, a’ Lo u d o n - h i -  
d o n f e l  ’s alá hullámzik;’s ugyanitt összetömegül.— 
Olly hidat, melly szakadatlan élénk járáskelésre vau 
határozva, nemcsak közönséges népsokasággal ’s raj
ta elvonuló katonasággal vau terhelve, hanem egyszers
mind számos nehéz kocsi’ ’s teherszállító szekér’ erősza
kos mozgásinak kitéve; szóval: hidat egy nagy város 
élénk - mozgalmi részében nem kellene soha a’ függés’ 
elve szerint építeni.— Mert ha nem épülne szilárdabb, 
mint miilyenek a’ mi legerősb függőhidaink, akkor az 
nem is bírna elég tartóssággal. Ha pedig másrészrüla’ 
szilárdságnak egészen azon fokáig emeltetnék, melly 
által képes lenne a’ szakadatlan terhet biztosan elvisel
ni , akkor ismét a’ nagy súlymérték, a’ láncz-felhuzás’ 
nehézsége ’s a’ szükséges falmüvek, olly magasra rug- 
tatnák a’ költséget, hogy méltán kérdezhetnék : valljon 
nem kerül é illy híd’ létrehozatása szintanuyiba, mint 
egy kő-vagy öntöttvas-hid ? — Éhez még az is járul, 
hogy függőhíd sohasem mérközhetik tartósságra nézve 
egy közönséges bolthajtásos híddal; mert az folyvásti 
lebegtetéseknek’s ingásoknak van alávettetve, menyek
ről a’ törvényt még nem ismérjük , hogy azok’ tettleges 
hatásait pontosan kiszámíthatnék, mellyek mindazál- 
tal mindenkor veszélyesbek a’ nehéz, mintsem könnyű

*) N e vv-L o n d o n-IÍ ri d g e (Uj-Londonhid.) Ennek sa
játszerűsége az ellipticus ivekben vagy bolthajtásokban 
ál l , mellyek — számra öten — a’ Themse folyót átöved- 
ző boltozatokat képezik. A’ legnagyobb, középső boltív’ 
fesz-távja (Spannweite) 21 bécsi öl ’s 2 *|2 láb, az ív’ 
magassága pedig közel 28 i[it lábnyi, Az egész hid gránit
kőből van építve ; 1823ban vétetek munkába , ’s 1831ben 
készült el. Építője Rennie G. A' fordító' jegyzése*
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hídnál. — Függőhid-építésuéI tehát fő czél: azt vagy 
olly köunyüdednek csinálni, hogy sajátságos ingadozá
sai neki ne ártsanak; vagy a’ mi közönségesen csak 
minden tizedik esetben történhetik-meg, készíttessék az 
a’ hordozandó teher’ súlyához képest olly nehéznek ’s 
feszesnek, hogy a’ teher azt igen erős ingásba ne hoz
hassa. Ámde ez tüggőhiduál, melly folyvást annyi ter
het vegyen csak föl , mennyit elbírhat, nem valósítható.— 
Nagy nyílásokra, hol t. i. a’ folyvásti átmeneteinek 
nagy fontossága vau, ’s hol azonfelül egyszerre az át
menők’ száma ritkán tetemes , — a' függőhidak nemcsak 
czélszerüek, sőt álmélatra méltó elsőséggel bírnak, mivel 
csaknem minden nyíláson ’s magasságon ált aránylag 
csekélyebb költséggel vitethetnek. — Vaunak olly he
lyek is, és pedig nagy számmal, hol szokásban volt, 
bolthajtásos hidakat tetemes költséggel építeni, hol a’ 
kereskedés nem terjedett azon erőnek arányán túl , 
melly pontos vizsgálat szerint egy tüggőhiduál elégsé
ges lett volna. — A’ katonaságra nézve a’ függőhidak 
igen czélirányosak. A’ lánezok, vagy kötelek (^cables) 
a’ gerendák, a’ hidpalló könnyen elkészitvék, ’s a’ 
gyámoszlopokat könnyű beállítani, ’s egy egész függő
híd tettleg kényelmesebb módon állitathatik-elő, mintegy 
köhid ; ’s azt , ha a’ szükség hozná magával, igen rö
vid idő alatt ismét ki is szedhetni. — Illy íüggöhid a’ 
hegyes vidékeken is a’ torkolatok ’s mélységek lölött 
különösen hasznos és czélszerü volna. A’ Simplon- és 
sz. Gotthárd-uton, ama1 híres járásont. i., melly Schweiz- 
ból Olaszországba visz, azon torkolatok, mellyeken 
hidak huzattak, helylyel közzel több száz lábnyi mélyek, 
(̂ ámbár nem szélesek} ’s a’ sziklák’ elörésze majd me
redek vagyis simán lefutó, majd lüggőleges, úgy hogy 
csaknem lehetlennek látszik , boltozatos hidakat itt osz
lopokra állítani. Illy hidak’ építése tehát igen tetemes 
költséget kívánt. Függöhiddal olly helyen, hol sok ka
tonaság vonul-el, könnyebb volna bánni, mert néhány 
zárkapocs’v. végszög’kiveretése által egész hidat, a’ nél
kül hogy az elrontassék, igen hamar ki lehetne rántani, 
’s imigy szükség-esetben az ellenségnek az átmeneteit 
elvágni, vagy azt leitartóztatni; holott kőhidat hasonló 
esetben egészen le kell rombolni, ’s azt csak tetemes 
költséggel ’s idövesztéssel állíthatni ismét helyre. — A’ 
függőhidak a’ tengermelléken alaposzlopokra épült ’s 
tengerbeuyuló hid hátaknál is , nyitott összefüggésük 
miatt, különösen alkalmasoknak látszanak. Haa’ hidtartó 
oszlopok alapkarókra helyezvék , ’s már magokban mint 
erős, de nyílt talapzat állnak, ’s a’ lánezok a'hid-háttal 
v. padlóval szorosan ’s kellő pontossággal összeköttetve 
annyi feszességet nyernek , mellyet kevés súlylyal esz
közölni lehetséges, úgy hogy az ingásnak ellenállhatnak, 
a’ nélkül hogy ezt súly által szerlölött neveljék: akkor 
egy hidtartó-oszlopot a’ vizfenékre biztosan meríthetui- 
le ’s nem kell félni, hogy az valaha kárt szenvedend.— 
A’ íüggőhidak’ tartóssága tekintetében csupán az idő 
határozhat valami bizonyosat. A’ lánezok minden négj> 
szög - hüvelykre 9 tonnányi teherrel próbáltattak-meg, 
’s kitetszett, hogy a' lánezok e’ feszülésnél, melly sze
rint arányba hozattak, nem nyulnak-meg. Ebből mind- 
azáltal koránsem következik , hogy a’ vas, ha t. i. egy- 
egy négyszög-hüvelykre szakadatlanul 9 tonnányi terhet 
visel, kárt nem vallhat, jóllehet a’ rövid próbaidő alatt 
illy kárt legkevesbbé sem gyaníttat. Hasznos volna: vas- 
rudakat különféle súlylyal — 7 tonnátul kezdve 's igy 
tovább növekedő mértékben minden négyszöghüvelykre — 
megterhelni, ’s ezen sulyteherrel több évig ugyanazon 
körülmények közt, mint egy hídnál, a’ szabad légnek ’s

nedvességnek kitéve hagyni. Ámbár ezenfelül a’ Iáu- 
ezokat lénymáz és beföstés által igyekeznek megóni a’ 
rozsdától, ’s ezovó-szer csakugyan némileg használ is: 
ámde azért az idő mégis reá kártékony befolyást gya
korol, mint ez a’ néhány év utáni levakarás ’s isméti 
belöstés’ szükségiből kiviláglik. E’ titkos rágódás milly 
mértékben emészti-meg a’ vas rostjait ’s csökkenti an
nak nyúlósságát, a’ nélkül hogy e’ kárt a’ szem észre
vegye , nem határozhatni-meg. — Mig e’ viszonyokat 
a’ teendő próbákból nyert következmények meg nem ha
tározzák, jó ’s czélirányos volna talán, a’ függöhidak- 
nak több erőt ’s szilárdságot adni, mintsem eddig szo
kásban volt, vagy pedig egy zárszöget néhány év múl
va kivenni, ’s ismét megpróbálni, hogy igy hitessék, 
mikor kelljen a hidat kijavítani; mert az épen nem kö
vetkezik, hogy egy Iánczhid, melly most 1000  tonna 
terhet hordoz, száz év múlva is 1000  tonnát megbirand.

T  Ö R E D K K
Olaszoiszági utazásom’ IS3űki naplójából.

(Vége.J

A’ hullámok’ tornyosult alakiban viszhangzott még 
a’ dörgő moraj, midőn a’ tetőre kidugván fejemet , a’ 
napnak koromsötét felhőkön álttörö néhány sugáriból, 
az elemek’dühének csilapodását jósolva, a’ párkány’ tö
vébe zsugorodtam, szivogatván Velenczében vásárlott 
’s burgonya-levélhez hasonló dohányomat, mig legénye
ink a' veszélyháritó eszközöket iparkodtak rendbeszedni. 
Szemeim a1 darabos íelhökkel födött égnél mitsem láttak; 
végre hosszas hányatásunk után Rovigno’ nyúlánk tor
nya tünt-fel, mellynek sziklás partjaihoz most már kö
zelebb tartván, csakhamar a’ promontoriumnál lebeg
tünk. Innét ismét délnyugotra tartva , két óráig úsz
káltunk egy kis elhagyott öbölben. Diadalmasan, mint 
ki a’ veszély elől megmenekvék, zuhant itt horgonyunk 
a’ pezsgő tenger’ fenekére; mi pedig éhség ’s álmatlan
ságtól bágyadt testünkkel tölgyfa-ágyunkra heveredtünk.

Az éj hüves és szeles levéli, csakhamar bajtárso- 
kat lelénk ezen cajennában. Hat — Fiúméból Senegagliá- 
ba indult — kereskedő hajó , mellyek mar vallomásuk 
szerint a’ tegnapi vészben Ancona alatt úszkáltak , — 
társultak vesztegálló purissimónkhoz. Viranatkor a’ gyo
mor is inteni kezde bennünket. ,Szárazon vagyunk é 
kormányos uram e’kopár helyen?4 kérdém. „Igen — lön 
a’ felelet,  — tél-óra távulságra találkozik már falu, 
hol majd némi étket is kaphatni.44 Ez alatt kitesz ben
nünket a’ partra, és sebes léptekkel haladunk a’ még 
isméretlen, ’s kevés tövissel ’s csemetével benőtt kö
ves-földön, míg egyr düledék templom mellett elhaladván 
megpillantok a’ rongyos — és szalmával födött kőhalomhoz 
hasonló — nyomorúság’ lészkét. Csakhamar ott tennénk ; 
’s van é ennivaló? kiálték-be az első házajtón. A’ fél
meztelen , ’s félig daróczczal-ledett gazdasszony „igen
nel4' felel; nem kis örömünkre bevezetvén vendégeit a’ 
néhány kecskével, tyúk s rnalaczczal osztozó teremébe, 
vagy helyesebben mondva, istállójába. Egyik zugot a' 
tűzhely, másikat egy tyúkboritó-kosár ’s a’ mi asztalunk, 
a’ harmadikat egy öt akós hordó ’s egy szekrény, a' negye
diket a’ padlásra.szolgáló létra foglalta-el. Mig e’ nyo
morúság’ tanyáján honunk11 lakosinak boldogabb sorsárul 
beszélgeténk , megkészült az ebéd; ’s ez egy tál lágy 
tojás, egy épen ekkor kemenezéböl kivont czipó , es 
egy kancsó jó vörös bor vala. Csöndes ebédünk diját 
megfizetvén vigabban tértünk kemény fa-börtönünkbe, 
hol megunván már a’ henye uomad-életet > eltökélők
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púnkban, inkább napokig utazni gyalog Fiúméig, mint 
igy elszigetelve az emberi nemzettől, e' kő országban 
még tovább is kedvező szélre várni. Kikértem itt leve
leinket a’ kormányostól, ’s vég búcsút vettünk a’ gyá
szos* gyomru purissimotól, olly szándékkal, hogy illy 
veszélyes alapra éltünket sohasem teendjük; a’ biztos
ság előtt állottunk, kormányosunk legitimatioja végett 
bizonyitványinkat beiktatandók. Zavarodtan halljuk itt 
a’ minket körülvett honbeliektül, hogy czélunk sok ve- 
szélylyel,’s fáradsággal van egybekötve, mert azon u t, 
mellyet mi választánk, még ember’ lábát ritkán törte- 
föl. De mire nem képes az ember? Tüskön-bokron , kő
halmokon , sziklákon , hol még a’ kecske is vigyázva 
lép, lolytatók utunkat Sisán , Yulturán ’s Kraniczán ke
resztül , melly faluk’ regényes helyzetén, zöldlombos 
házak ’s romok’ tömegein, — néhol vendégszerető em
berség’ jeleinél — többet sem látva, egy hosszú öböl
révhez már alkonyaikor eljutánk. Marasztalnak az ut’ 
veszélyeit ismerő szives révészek ’s tanácsolják , tölte- 
nők hajlékaikban a’ már közelgő éjt; de mi jegyzékink 
’s földabroszunkra tekintvén, közel láttuk a’ hajdan ro
mai Albona várát. Kettőztetjük nehézkes lépteinket, de 
hasztalan! a’ setét éj’ homálya erdők’ ’s cserjék közt,  
mellyek a’ tengerparttól csak itt kezdenek kis alakban 
feltűnni, elcsüggesztő a’ fáradt vándorokat. Útfélben 
akadtunk csakugyan némi majorházra , hol egy bojtárt 
fogadván, vezérlete alatt éjféltájban értünk a’ setét- 
századbeli Albona’ falai közé, hol Velenczéböl kijöttünk 
után először vacsoráltunk kényelmesen. —

A’ törődött test hosszabb nyugalmat kívánt, de a’ 
szürkület már talpon találta a’ fáradhatlan vándorokat, 
’s búcsút véve szép vendéglönénktöl, kettőztetök lépé
sieket Fianona sziklavár felé. Itt az ormos szikla’ vagy 
omladozó kő’tetején vezető utón, kivált az említett öblön 
túl a’ soványan termő görbe csernél alig látni valamelly 
növényt; szarvasmarha ritkán lézeng itt a’ maroknyi 
földön virító legelőn ; kecske ’s juh-tejböl éldegélnek a’ 
lakosok, kertben termett néhány búzakévéit hátán hord
ja a' vulturgai lakos csekély csűrébe, mind e’ mellett is 
jobb kenyérrel é l , mint Trencsény megyében a’ kiszucza- 
völgyi tót. — Különös érzelem szállja-ineg a’ lelket, 
ha ezen halálcsendü vidéken viszhangzani hallja lépteit 
a’ szirtek’ üregiben, szorult kebellel halad a’ különféle 
alakban tornyosuló szirtdarabok mellett, vagy kecske
ügyességgel veti sarkát az alatta omladozó köbe, ne
hogy az előtte tátongó mélységben sírját találja. Négy 
óra alatt egy meredeken leereszkedvén némi kis öböl’ 
szűk partjára épült’s fecske-fészekhez hasonló várost ta
láltunk, ’s beszólván a’ vendéglőbe, tojást ’s ismét csak 
tojást adtak, melly jobb volt, mint a’ sisáni olajban sü
tött juhtiidő, mellyet élőnkbe tett egy piszkos dalmata 
nő. Messze van é még ide a’ város? kérdezém sápadt 
vendéglőnktől. „Két nap mehetnek az urak, míg oda ér
nek; ott ama’bérczeken túl lekszik; de — folytatá nagy 
alázatossággal — itt az öbölben egy bárka, melly mind
járt elinduland , ’s öt órára kedvező széllel behajthat.“ 
Felfogadtuk a’ bárkát ’s ismét hajóztunk. Minő volt e’ bár
ka? kérdezi tán valaki. — Ollyan, mint a’ lélekvesztő: 
mi hárman , ’s két hajós egymás’ hátára raktuk lábain
kat ; a’ kis dinnyehaj’ gyomrában pedig a’ bárkás nője 
rikácsolt sipitó csecsemőjével ’s egy kakassal — mi, 
ha szemeinket behunytuk, elhiteté velünk, hogy szára
zon ringattatunk valamelly pórviskóban. Keresztbe mér
tük az öblöt többszer, mig a’ fiumeibe értünk. Jobbrul

a’ partok körül czikázó hófejér vitorlás őrhajó, balrul 
az elhagyott szirtes hegyláncz kísérőnek, midőn déltáj
ban nyugat-éjszaki szél kerekedvén, bárkánkkal, mint 
kis úszó-forgácscsal két óra-hosszig játszott az utasok' 
nem kis veszélyeztetésivei; mert minden most nagyobb 
alakban mutatkozó hullám elnyelni akarni látszaték ben
nünket, vagy átcsapván rajtunk, bőrig áztatott-meg, 
mig ismételt fogadásiak által talán a’ felháborodott Nep
tun megengesztelődvén, hármas szigonyával tartóztat
ni kezdé engedelmes elemét. — Rongyos hajósiak pihenve 
nyugtaták aszott karjaikat kopott evedzőiken, míg a’ csen
desült hullámok estve tiz óra után lebegteték a’ csekély 
medrü kikötőbe a’ szárazon ’s vizen szenvedő vándo
rokat. — Csellel/ VorÖskörül.

Itt A G Y A K K Á  K.

Az üres-fejü C* úr bizonyos társaságban elméncz- 
kedni akarván mondá S* untak : „száz szamárból sem 
válnék egy S * ..“ — „és egy G*ból— válaszolt S*\ . .  
ur hevenyében , — száz szamár is válnék.“

X. urnák nem volt találva jól arczképe, azért azt 
inasának ajándékul adá. Mit tett inasunk e’ képpel? a’ 
festöhez vitte, olly szándékkal, hogy azt igazítsa ké
péhez.

Játszás közben megéhezvén kün a’ két gyermek, 
nagy sebbel lutának*be papájokhoz, kinek akkor épen 
vendégei valának, ’s éhüket lecsilapitni vágyók tőle 
ennivalót kértek. Egy szeletke kalácsot ada nekik aty- 
jok, de Gyulának két akkorát, mint Vilmosnak. Mit a' 
kis Vilmos észrevevén, pityeregve imigy szólt: „de hát 
papám, mért nem adtál nekem épen akkorát, mint Gyu
lának?“ — „Édes fiam, mondá a'nyugtatni vágyó apa, 
— Gyulának a’ silányabból adtam, te pedig a’ finomab
ból kaptál, ’s a’ roszabból kiki nagyobbat szokott kap
ni , hogy a’ jóság nagyság által pótoltassák.“ Úgy 
é ? most tudom hát már én , — mondá a’ szende gyer
mek — miért van olly nagy feje papának.“ A’ vendégek 
nagyot nevettek. —

Több iskolai tanulótársat összehozott ügyvédi vizs
gálatra sorsuk , 's ok-levelöket kikapván rendre nézők 
calculusaikat, ’s meglepetve vevők észre, mikép S. ki 
tanulási pályájuk alatt köztük mindig olly gyönge volt 
’skit ők az iskolainál különbnek ismerni most sem akartak, 
kitűnőjével [praeclarum] elragadta előlük a’borostyánt,’s 
fejtegetni kezdők, miként lehete S* illy szerencsés ? „Hja 
azt könnyű megfejteni , szóla-löl egy elméncz a' sereg
ből — hisz a’ tripartitum mindig előtte volt.“ — Tud
nunk kell,  hogy S* urat hármas — tripla-orral — ál- 
dá-meg a’ természet.

X* ur, kinek kóbor esze mindig ott járt, hol nem 
kellett volna, gyakran megtévedt cselekvésiben. Egykor 
zsebórá kulcsával akarta szoba-ajtaját fölnyitni; máskor 
almáját, mellyet falatozandó vala , tévesztő- e l , ’s he
lyette zsebóráját akarta ketté harapni; utóbb úgy meg
tévedt, hogy köpönyege helyett önmagát akasztá fo
gasra. Soltész D ániel.

R e j t e t t  szó.
Fő tagom at k u rtá n : m adarak közt fö lleled; ám bár 

Vannak egészemnek szárn y a i, —  még se’ madár.

Sz. lg. Zalából.

A’ 6dik számú rejtettszó: Cs ó k a . ________

Szerkeszti H e lm eczy . — Nyomtatja T r a ttne r - K áro ly i.
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NKHÁNV SZÓ A’ NKVKLTSKGRŐL.

Korunkban ollysok száj hangoztatja a’„n e v e i t s é g “ 
szót, annyi nevelt embert hallunk naponkint sőt óránkint 
neveztetni, hogy hirtelen szinte kénytelenek vagyunk 
hinni: mikép nálunk nagyobb ritkaság neveletlen embert 
találhatni, mint a’ lorró égüv alatt egy szöszke leány- 
l'ejet. Azonban ezen hiedelmünk csak addig tart, inig — 
ismeretlenek lévén ama tisztesczim-osztók’ elveivel — fe
lületes ítéletüket vakon követjük; különben ismét azon 
óhajtásra fakadunk : bárcsak hazánkban mindenek fölött 
a’ nevelt emberek’ száma szaporodnék! — Vessünk 
előbb egy pillanatot azon tulajdonokra , mellyck — a’ 
felületesek’ ítélete szerint — az embert a’ neveltek’ osz
tályzatába emelhetik.

X. ur látogatást tesz Y. kisasszonynál; módosán 
beköszön , piczi csókját színjátszói szellemben lopja a’ 
hókacsóra, ügyesen lebben a’ pamlagra, a’ multnapi 
színdarabot 's személyzetét avatott arczczal bírálja, vagy 
a' zsebkönyvekbül néhány, czéljára tartozó, sort betanult 
hangolattal elszaval; — e’ fölött még Mirzát is , az öle
bek’ legszebbikét, harmadik személyben megszólítja ’s 
hozzá egy kis monologot tart. A’ kisasszony pedig X. 
urat szabályos bókolatokkal fogadja, és sajátságos mo
soly közt engedi-át a’ csók-szomjas kezecskét; az ille
delmesség’ távolában helyhezi-le bájos alakját — ’s oily 
gyöngéd észrevételeket tesz egyik vagy másik szinész- 
nő’ öltözeti ízléséről, vagy — önfeledési esetben— a- 
lakjáról, hogy azokat uémellyki örömest fogadná dicsé
retül i s ; — és van-e párja a’ pillanatnak, mellyel ő 
Mirzácska’ mulattatóját meg tudja ajándékozni!? Most 
X ur búcsút vesz ’s mit hallunk a’ férli-körbeu, hová 
ö ,  mondhatni, röpült? „Ki nevelt dámát nem látott, 
menjen Y. kisasszonyhoz, és lát azt.“ Menjünk most egy 
bizonyos dáma körbe, ott Y. kisasszonytól dicserő beszé
det hallunk tartatni; ’s kiről? X úrról, a’ szerintei ne- 
veltség’ ideáljárul. Találkozzunk ezután bár hány nösze- 
mélylyel, kik csak Y kisasszonynyal vagy bensőbb ba
rát nej ival barátságos lábon állnak: bizonyosnak tarthatjuk, 
hogy egy pár óranegyedi béketürésie lesz szükségünk,— 
inig t. i. folyvást X. ur’ sok-águ neveltségéről kell hal
lanunk. Nem járnánk máskép , ha férfi-körökben jelen
nénk is meg; — értsük azokat, mellyek’ személyzetét 
X úrral hason-szenvedélyü szerelmi kalandorok teszik.
— Hallunk még igen sok nevelt uracsot ’s kisasszonyt — 
’s kérdezzük: miért az uracs olly hiresztelt nevelt fej? 
mert remek tánczos; mert ügyes lovag; mert ritka tár
salkodó ; mert dámákkali bánásmódja egyetlen. Es a’ 
kisasszony ? mert hasonlithatlanul zongoráz s énekel; 
mert Ízléssel öltözik ; mert a’ velc-lét unhatlan ; — sőt , 
mert ollyau hófejér, ollyan rózsapiros — 's minő puhakezü! 
Illy nemű lurcsaságokat még többet is hallhatunk ; — 
de mielőtt elhinnök , hogy ő kegyük csakugyan azok, 
kiknek tartatnak, hasonlítsuk egybe magasztalt tulajdo- 
nikat a’ miugyárt kijelölendő neveltségi alapvonatokkal
— addig pedig kétkedjünk.

Ki valódi neveltségre kíván szert tenni, mindenek fölött 
szükség, hogy a g y á b a n  j ó z a n  p h i l o s o p h i a  
l é t e z z e n .  Nem akarom mondani, hogy bölcselkedés- 
tanárságra törekedjék — a’ régibb 's újabb philosophiai 
rendszereket tanulmányivá tegye, hanem csak, hogy józa
nul gondolkozni tudjon; mert ezt — kevés kivétellel —
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mindenkiről föltehetni. Egy nevelt embernek nagyon kell 
tudnia a’ viszonyt, mi közte 's azok közt van , kikkel 
társaikodik, kik közt forgolódik, kikkel hivatali vagy 
bármi nemű foglalkozási egybeköttetésben áll. Ismérnie 
kell a bánásmódot, mellyel kinek kinek kora , rangja ’s 
bárminemű helyzete szerint tartozik, lia Ítél, ha tár- 
salkodik: fontolatra kell vennie a’ társasági személyek’ 
körülményeit ’s gyengeségeiket — mert ezek minden
kivel közösek. Mindezen tudat s ismeret pedig csak a ’ 
gyakori józan gondolkozás’ szülöttei. — Egy ur ki 
becsületes charakterü cselédjével, ollyan tettekért mik 
charakterébe nem vágnak ’s csupán történetesek, dur
ván bánik: sohasem tarthat számot n e v e l t  czimre; 
sőt ő a’ szó’ teljes értelmében neveletlen, mert cselédjé
vel nem józan megfontolás szerint bánik; — nem ismeri 
a viszonyt, melly közte’s a ’cseléd-ember között van; 
nem tudja magát annak helyzetébe teremteni ’s meggon
dolni ott: mikép esnék neki a’ hasonló bánásmód, ó em
bertársát csupa szeszély’ tárgyává alacsonyitá, jó
zanul nem gondolkozott: tehát neveletlen. — A’ tudós, 
ki kevélyen nézi-le a’ tudatlant, józanul soha sem gon
dolkozott , — különben egyszerre tudná: illő-e, lehet-e 
szabad-e lenézni azt , ki övéihez hason körülmények 
közt tán tudósabb lehet vala nálánál, — ’s igy a’ tudós 
ur minden inkább, mint nevelt. — Tanító, ki olly gyű
löletes közíalat von maga ’s tanítványa közt, hogy 
ez tőle rettegjen ’s vele szembejönni a’ büntetés’ egyik 
nemének tartsa,— nem tanítónak való, mert neveletlen; 
sohasem gondolkozott okosan a’ viszonyról, mellyben 
tanítványához áll. Illy helyzetű neveletlen ember legve- 
szélyesb lény; mert nemcsak maga viseli az undok mé
telyt, de tanítványai’ szivébe is, akaratja’s akaratjuk 
nélkül átülteti azt. Az említett alapvouatot többképen is 
alkalmazhatni az életben.

Másik megkivántató tulajdon egy nevelt emberben 
az i 11 ed e 1 e m -t u d ás. Ne értsük itt a’ divatozó tón’ 
szabályait, mert ezek nem légenyes, hanem csak szeszély
szülte részei a’ neveltségnek, ezekkel — bármint beta
nulta legyen is azokat valaki - -  soha, legalább józan 
fejtől, n e v e l t  czimet nem nyerhetem!; sőt csak kö
rébe is a’ neveltségnek addig számíthatók, meddig a’ 
valódi illendőségtől kölesönözvék. Mi illő pedig 's mi 
nem: az előtt is, kinek csak középszerű nevelése volt, 
szükségtelen fejtegetni. — Két embert látunk egy előt
tünk alig isméretes család’ körében. Egyik tiszleségesen 
ül vagy ál l , mint t. i. a’ körülmény hozza magával, 
— másik pamlagra terül, ollykor lábait is fölszedi ’s olly 
formán helyezi magát, mintha saját szobájában délebéd- 
utáui pihenésre készülne. Amaz beszédet kezd vagy 
folytat, — ez föl-fölszökik, néhány szót értetlenül el
hadar ’s előbbi helyére ugrik, vagy az előszer most lá
tott házi kisasszonyt öleli. ’S midőn ezen jeleneteket 
láttuk, nem sokáig kell törnünk fejünket, hogy kitalál
hassuk , mellyiknek nincs még csak fogalma is az Hie
delemről. — Látunk egy kocsiban utazókat, kik köz- 
zül egy , a’ többinél szembetünöleg ifjabb, bakra szorult 
(jegyezzük-meg, hogy egyenlőn fizettek) s három napig 
folyvást nem változott helyzetben látjuk utazóinkat, olly 
három napig, mellyek alatt az eső szüntelen szakad. 
A’ kocsi’ belsőjéből vig kaczaj hangzik s a bakon eg> 
elázott alak tűnik szemünkbe: ismét kevés gondolkozás



(

30

után kitalálandjuk, hogy a’ bénulok tudnak-e illendősé
get vagy nem? Illy példák ezrenkint mutatkoznak az 
életben.

Egyik ismértető jele még a’ neveltségnek a’ g y ó n .  
g é d s é g is. Ki legyen gyöngéd ? szépen jelöli- ki az 
„Irány“ban idézett dáma: „ki a’ félszemünek mindig ép 
szemébe néz“ Ezen mondást az emberekkeli súrlódásban 
ezer meg ezerkép alkalmazhatni. — A’ gyöngédség 
anuyira nélkülözhettél! tulajdon a’ társas életben, hogy 
e’ nélkül emberekkel — legalább becsületes emberekkel 
társalkodui csupa lehetetlen. — Egy gyöugédtelen ur 
megjelen egy lánytársaságban , mellynek személyzetét 
néhány — hogy gyöngéden l'ejezzem-ki magam’— nem 
épen gyermek lányka teszi— ’s ő az életidőt hozza be
szédbe , mikép t. i. neki egyebek közt agglányok iránt 
olly legyőzhetlen ellenérzete van , hogy nem lehetne 
képes bármilly tetemes pénzpótlék mellett is egy ollyan- 
na! házassági viszonyba lépni; sőt a’ velők- társalkodást 
is a’ büntetés’ egy nemének tartja. Illy nemű hódulat 
után nincs bizonyosb, minthogy azok, kik az említett 
társaságban valának, ezen urat mint előttük legutál- 
tabb embert, mindenkor’s mindenütt kifogják kerülni.— 
Van egy barátunk: ki gyöngeséginket jól ismeri ’s ki
től magunk közt bármi durva tréfát is fölvennénk — ez 
gyönge oldalunkat egy társaságban leplezi-föl. Kíván
hatná- e valaki, hogy illy embert — mennyire csak le
het— elnetávolitsunk magunktól? Valóban a’ gyöngéd
ség minden valódi neveltségre törekvő embernek egyik 
legszükségesb tulajdona.

Lehetne még a’ neveltségnek több ismertető jeleit 
is fölhozni; de csak a’ mondott alapvonatoknak az elöl 
említett áltulajdonokkali egybehasonlitásukbol is kellőleg 
kiviláglik: mennyire helytelen szempontbu! nézik a’ ne- 
veltséget , kik ennek lényegét a’ divatozó tón’ szabályi
nak isméretében hiszik állani. Nem akarom tagadni, 
hogy a’ divatozó tón’ szabályinak tudása egy nevelt em
berben szinte szükséges tulajdon, — csak azt állítom : 
hogy ezen tudás és isméret csak akkor tartozik a’ nevelt- 
ség’ köribe, ha a’ nevezett főbb tulajdonok’ isméretéhöz 
csatlakozott. Nem igy fordítva; mert ha valaki józanul 
gondolkozni tud; ha az Hiedelemről helyes fogalma 
van; ha a’gyöngédséget sajátjává tette : mindenkor szá
molhat a’ n e v e l t  czimre, bár néha elvétse is a' tón* 
szabályait. — Nincs ohajtatosb , mint , hogy mind a’ 
két nemű ifjúság helyes fogalmat szerezzen magának 
a’ neveltségről, ’s ne azon neveltségi tulajdonok' meg
szerzésére törekedjék, mellyek talán néhány évtized 
után neveltségi tulajdonok lenni megszünendnek,—-’s je
lenleg is csak bizonyos körökben viselik e’ czimet ; de 
a’ valódi neveltségi tulajdonokat tegye sajátivá, mel- 
lyok , bármint változik is a’ társas körök’ tónja — ner 
veltségi tulajdonoknak , legalább p’ neveltség5 lényeges 
részeinek, lógnak jsmértetnl,

Szívós Mihály.

Rj j v i d é r t e k e z é s  
A Z  U T A K ’ K K S Z I T K S K K  Ö L.

CFolyt a Iá s-J
A z  ú t é p í t é s n é l  e l ő f o r d u l h a t ó  á l t a l a -  

n y o s é s z r e v é t e l e k .  A’ mesterségszülte utak közt 
a' legjobbik az, mellyen legrövidebb idő alatt kényelem
mel ’s gyönyörrel haladhatni, e’ meljptt tartós, 's leg- 
kevesb költségbe kerül. — E’ czélra különféle utakon 
vala a’ törekvés, inig végre a' vélemények abban lát
szanak poutosulni; hogy skpt-születpsü Macadam' sza

bálya e' hasznos tulajdonokat legbővebb mértékben fog
lalja magában; midőn az ugyanennek ügyelése alatt ké
szülteknek adatik mind Amerikában, — hol hosszabb 
ideig tartózkodott, — mind Angliában, az elsőbbség. 
Az ő ideje előtt az utak’ mintegy alapzatra valának 
epitve, melly alapzat nagy kövekkel erösiteték boltozat
alakban ; erre rakatának 7 - 8  fontos kövek, 's így 
ezekre a’ fövény úgy, hogy az egész tömeg gyakran 
3 lábnál vastagabb lön. Ezen épitésmódnak költséges vol
ta világos; és mindé mellett a’ tapasztalás megmutató, 
hogy a’ Ma c a d a m '  szabálya szerint áltáljában 10  
hüvelykuyi vastag tömegű’s legfeljebb tojásnagyságu ha- 
sonmértékü kődarabkábul álló ut amazt czélszerüségben 
felülmúlja. — Rosszul csinált utón az anyag úgy , mi
kép a’ jól csinálton, nem zúzódik össze, mert a’ göm
bölyű kő és kövecs eloszlik, ’s a’ kerék közötte, mint 
fövényben vagy sárban, fenékre ér; a’ kerék által meg 
nem mozdítható nagy köveken pedig nagy erőtetéssel 
vonja a' barom - keresztül a’ terhet, ’s ig y  e g y e n l ő  
a r á n y b a n  á l l  a z  u t a k ’ k á r o s í t á s a  é s  t e h e r ’ 
n y u g v á s a  az  a k a d á l y o k ’ 8 z á m á h  oz  ’s n a g y 
s á g á h o z .  — M a c a d a m  nem nagy kedvelője a’ 
széles kerekeknek (értvén az 5 — 6 hüvelykuyi széles 
fuvaros kerekeket} , mellyekröl azt állítja : jó utón nél
külözhetők , rosszon pedig haszonnélküliek; de mind
emellett megisméri: hogy a’ kocsi azon arányban ront 
utat, mellyben a'teher, gyorsaság 's a’ keréktalp' szé
lessége kisebb vagy nagyobb; innen következtethetni 
tehát, hogy nagy teherrel megrakott keskenykerekü, 
de gyorsanmenő kocsi az utat leginkább rontja. Kellet
len kocsi nagyobb ártalmára van az útnak, mint a'kent; 
mert nem a’ kerék’ forgása rontja az utat, hanem a’ ki
sebb vagy nagyobb dörzsölés, melly a’ tengelynek ki
sebb vagy nagyobb simaságától függ. — 8 0  mázsánál 
nagyobb teherrel megrakott kocsi ártalmas mind útnak 
mind hídnak; ennélfogvást az Hlyeket tiltani kellene. — 
Az úttól 10 ölnyi távulságra kár nélkül élő la nem áll
hat , — valamint az ut’ közepénél 5 lábbal magasbra 
emelkedő bokrok 's kerítések is ártalmasok, mert gátol
ják az olly igen szükséges szellőzést, melly az utakat 
szárítja, a porrá lett sarat róluk elhordja, ’s ezzel 
egyszersmind a’ körülfekvő szántóföldeket termékenyíti. 
Macadam ’s mások szerint e’ környülállás a' javítási ki
adásokban 2 0  procent különbséget okoz. — Szükség 
itt még említést tenni az uttömeg’ anyagárul, melly 
Macadam szerint soha setii állhat másbul, mint összetört 
kemény kövekbül. Különbféle ugyan a' kövek’ minősége 
is ,  de áltáljában áll az: hogy minél keményebb 's ke- 
vésbbé alkalmazott a’ porrá-rlételre, annál jobb. — Tö
kéletes jó útról következő határozata: az o r s z á g 
u t a t  ú g y  k e l l  t e k i n t e n i ,  mi n t é g y  m e s t e r 
s é g g e l  c s i n á l t  p a d l a t o t , m e l l y n e k  f e l ü l e t e  
s i ma,  k e m é n y ,  a’ n e d v n e k  l e g n a g y o b b  mér
t é k b e n  e l l e n á l l ,  's k é p e ^  n e h é z  t e r h e t  m eg
bí rni . “ Azt mondja tovább: „tapasztalás tanit, h o g y  
h a  az  u t ’ t ö m e g e  k ü l ö n b ö z ő  n a g y s á g ú  kö
v e k b ő l  é p ü l t ,  a’ l e l ü l e t ' n y o m a t á s a ’s r á z -  
k o d t a t á s a  á l t a l ,  mi n d i g  a’ n a g y o b b  k ö v e k  
j u t n a k  f e l ;  (mit vízzel elöntött fövénytorlás kö
rül szinte lehet tapasztalni) hogy tehát nincs egyéb 
mód a’ kövek’ Hjynemü mozgását meggátplni, mint h a 
a z  e g é s z  t ö m e g b e  e g y f o r m a  n a g y s á g ú  kö
v e k  r a k a t n a k . “ — Ez vala tehát az egyik alap-elv, 
mellyen M a c a d a m  épité állítását; a’ másjk ’s tagad
hatatlan az: h o g y  g ö m b ö l y ű  k ö v e k ,  l e g y e n e k  
bá r  k i c s i n y e k  v a g y  n a g y o k ,  u t p s i n á l á
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h o z  ne m a l k a l m a z h a t ó k ,  m e r t  h e l y ü k e t  
k ö n n y e n  v á l t o z t a t j á k .  Innen van, hogy az úgy
nevezett fövényből, melly nagyrészínt gömbölyű kövecs- 
kékből á ll, \s utóbb a’ kerék alatt eloszlik, csak rósz 
ut váihatik: — miiül ennek elég világos példáját lát
hatjuk alsó-Ausztriában, hol szinte már a' gömbölyű 
köveket tördelni kezdik. — Csak szögletes apró kövek
ből képződik kemény anyag,'s igy jó ut A’melly urak’ 
alapzata nagy kövekből ál l , gyakran az anyag' örökös 
mozgásábul ’s helyváltoztatásábul hézagok támadnak, 
raellyeken a’ viz könnyen lenékre hathat. — Az utak’ 
romlásánál Ma c a d a m- o t  a'tapasztalás következőkre 
tanitá: minél több akadály, azaz göröngy, kerékvágás, 
gödör, ’s szertefekvő kő találtatik az utón, a’ romlás 
annál nagyobb mértékű. — Olly utak , hol a’ kocsik 
ugyan mindig azon kerékvágásban járnak, inkább van
nak a’ romlásnak kitéve, — hegyi-utakat gyakrabban 
szükség javítni, mint lapályon levőket. Végre legújabb 
tapasztalás után kevesebb romlást szenvednek az isza
pos földön húzott utak, mint mellyek sziklákra épitvék, 
hihetökép ennek főoka az alap’ ellenrugósságában fela- 
sticitas ,) 's talán a’ csekély-mértékű nedvességben ál l , 
’s ezen különbség az újabb értekezések szerint úgy á ll, 
mint 5 a’ 7hez. — Mi az anyagokat illeti, noha nemük 
igen sokféle, azokat a’ dologértők még is következő 
osztályzatra szorítnák: — útépítéshez legjobb anyagúi 
szolgál: 1) a' g r á n i t ,  ’s az ezzel rokonnemüek, u.m. 
a’ g  n e i s s , s e 1 e n i t , c s i 11 á m k ö ; — 2 )  a’ b a z a l t
— a* gránitnak keveset enged 's használata könnyebb.— 
3} Minden keményebb láva-nem, vas és réz-salak (4 a- 
r a c z k )  különösen a'régibb időkből valók haszonnal 
alkalmazhatók az építéshez, valamint a’ kőszén- ’s üveg
salak is. 4 )  A’ bányavirág és gyepkö, v. is Feldspath
— (mind a’ gránit’ alkatrészei) használhatók, de külö
nösen az elsőt csak nagy erővel darabolhatni széllyel.— 
ö) A’ p o r f i r közt igen sok van építésre alkalmas ; — leg
inkább kisebb vagy nagyobb keménysége,’s alkatrészei
nek neme határozzák meg e’ részbeni becsét. — 6 ) Az 
olly bő mértékben található mészkő-nemből igen jó ’s 
többnyire legolcsóbb utak készülnek, de több javítást 
is kívánnak, mint a’ fentebbi nemekből készültek. — Az 
útépítéshez mindenkép alkalmatlan az iszap és krétakő.
7 )  Az anyagnemek közt kevés haszonvehető találkozik.
8 )  A’ porkő-nemek , ’s vegyült-kövek közt némellyek 
haszonvehetlenek , mások ellenben kitűnő jóságuak.

N é h á n y  f i g y e l m e z t e t é s  a z  u t - é p i t é s ’ 
g y a k o r l a t i  r é s z é b e n .  A’ jó útnál lőkép megkiván- 
tatik ugyan a’ vonalnak lehetségig egyenes kijelölése, 
vannak azonban környülállások, mellyek szerint nem 
mindig a’ legegyenesb ut egyszersmind a’ legrövidebb 
is; — néha nagyobb mélységeket, sziklákat, vagy mély 
mocsárokat csekély kanyargásokkal ki lehet kerülni,
A’ hegyi-utak’ építése körül fő szabály az, hogy az egy
szer elért tetőről, mélységekbe a’ vonal ne ereszkedjék 
ú gy , hogy ismét emelkednie kelljen, hánem a’ hegy’ 
kezdetétől legmagasb tetőjeig észrevehetlen mértékben 
emelkedjék. — Az emelkedést hasznos leginkább úgy 
felosztani, hogy g’ legnagyobb meredekség alul légyen, 
midőn még a’ vonó barom teljes erejében van; — fel
jebb fogyhat a’ meredekség. Es illy hegyi-utról szokták 
a’ szekeresek mondani: hogy könnyen járható. Hegye-? 
ken az útnak soha se legyen több esése három, v. négy 
hüvelyknél egy ölre. Lapályon is hasznos, ha az útnak 
egy csekély lejtősége (jnclinatiqja) van nehogy külön
ben az esővíz árkaiban megmaradjon’s alap jókat rontsa. 
Az utak’ szélességéül áltáljában J 7 lábat vehetni mi

nimumnak—- 40-et maximumnak. Hegyeken 2 8 ,  ’s la
pályon 32  láb vétetik az ut’ közönséges szélességének; 
a’ mi vidékünkön szükség, hogy az ut' kövezete 18 
láb széles legyen — ámbár e' mellett az útnak kövezet
len vonala 18, sőt 30  lábra is terjedhet, mellyen nyá
ron áltáljában az ökrös szekér ’s hízó-marha könnyeb
ben já r , mint a' törött köveken. Miután a’ mérnök a' 
vonali kitűzte, szükség, hogy azt vizrnértékre vegye, 
jelölje-ki karókkal, hol kelljen az alantabb helyeket 
feltölteni, hol a’ dombokat elhordani. Az illy karókat 
mélyen kell leverni, 's az illető mértéket rá írni — szi
gorú büntetést tevén elhányatásukra, vagy bár minémü 
rontásukra.

A z  ut árka i .  Hogy az utak erősen ’s tartósan 
épitethessenck ’s jó karban tartathassanak, megkívánta
iig, hogy az alap, mellyen a’ kötömeg nyugszik, min
dig száraz ’s kemény legyen, következéskép az eső, 
hó, ’s forrásvizek’ bészivárgásátul megovassék, ’s ez 
utóbbinak kikerülhetésére az ut’ árkai szolgálnak, midőn 
a’ légkör’ nedvétől a’ kővévált ’s elég domborúsággal 
ellátott íelület ótalmazza. Szóval: az esővizet leszivá
rogtatni’s minden más víz behatását akadályoztatni szük
ség. Ugyanazért az ut’ árkának legalább négy hüvelyk
kel mélyebbnek kell lenni a’kötömeg’ alapjánál, a'íenék' 
szélességének lehet 2, bő vízkor legfeljebb 3 lábnyi mély
sége; szinte a’ szerint az árok’ oldalainak másfél láb
nyi lejtőségénél. — Hogy az árok’ meghatározott mély
sége változatlan maradjon, bele 10— 10 ölnyi távol
ságra lapos köveket fektethetni — a' következő tiszto
gatás ’s javításnál zsinórmértékül szolgálandókat.

A z  u t a k ’ d o m b o r ú s á g a .  A’ nedv’ akadályoz
tatásának ezen második módja gyakran olly czélirányta- 
lanul eszközöltetik, hogy az igen nagy domborúság miatt 
kétkocsi alig kerülhet-ki egymásnak feldőlési veszély nél
kül — midőn másrészről, különösen hegyek közt javitatlan 
utakon, hol az esővíz a' kerékvágásba veszi folyását, az 
ut középett mélyebb mint szélein. — Egyszóval szük
séges, hogy az útnak lehető legcsekélyebb domborúsá
ga legyen , ’s ha alapja jó anyagbul készült, 's e'mel- 
lett az ut’ vezetékének (ductus) valamelly lejtőssége van, 
3 0  láb szélességnél 3 hüvelyknyi magas domborúság 
elég. Svédországban vannak diónagyságú gránitkövecs-' 
kékből épült felülmulhatlan jóságú ’s minde'melleü olly 
lapos utak, hogy a’ szemnek csak legnagyobb megerő- 
tetésével lehet rajtok domborúságot észrevenni. — Leg
biztosabb példát adand e’részben az angol parliamenttöl 
határozott szabály, melly azt tartja: hogy tizennvolcz 
lábnyi szélességű útnak 3, — harmincz szélességűnek 
0 hüvelyk domborúsága legyen, középtől kezdve két 
szélére.

C s a t o r n á k  é s  f ö l d f a l  z á t o k .  A'csatornák- 
rul elég legyen azt mondani, hogy fenekök mulhatla- 
nul kővel legyen kirakva — még ott is, hol a’ vizet 
kibocsátják; — továbbá szükség a' csatorna’ fedélzeté
hez válogatott köveket alkalmazni. E' két környülállás- 
nak gyakori elmulasztása az utcsinálás körül tetemes 
költséget okoz, — Hegymélységek között, ha az eső 
fövényt, földet ’s több e'félét hord-le, meUje  ̂ ff’ Csator
nákban megnem lérhetnek, vagy legalább abban elakad
nának , szükség az utón keresztül teknp-íorma lapos 
’s kővel kirakott árkokat alkalmazni, mellyen akadály 
nélkül hempelghet a’ sebes hegyi viz; sőt e'mellett még 
azon jó is van benne, hogy á' terhes kocsinak mintegy 
nyughelyül szolgálnak, -rr A’ föhjrlalzatok körül csak 
azon egy, de fő fig^elmeztptpst szükség felhozni: hogy
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a' falazat mindig szárazai) készüljön agyag nélkül; — csu
pán mohval tömessenek-rneg hézagai.

A z  a n y a g ’ e l k é s z í t é s e .  Mielőtt az utak’ kü- 
vezetmódjárul bővebben szólanék, nem lesz íölösleg, 
a’ kövek’ készítéséiül rövid említést tenni; — ugyan is 
a’ 25 ’s több iontnyi nagyságú köveknek nehéz kala
pácsokkal eldaraboltatása fölött, még a’ kisebb darabo
kat is , más hozzá idomított tompahegyü 2 fontos és 
2 l|„ láb hosszaságú nyéllel ellátott kalapácsokkal ismét 
szét kell törni, mellyek végre egy iont nehézségű’s 
egy láb hosszaságú nyeles kalapácsokkal zúzáinak meg, 
a’ gömbölyű kövek’ törésére egészen laposvégü ’s egy 
font nehézségű kalapácsok használtatván. — E mun
kához, mivel ülve kell történnie, leginkább öregeket, 
asszonyokat ’s gyermekeket lehetne alkalmaztatni. — 
Átalában a’ munka igen szapora, ha a’ mesterség’ sza
bályai szerint történik.— Mi a’ tört kövecskék’ szabály
szerinti nagyságát illeti, Macadam azt állítja: hogy e’ 
nagyságnak illő arányban kell állni azon helylyel, mel- 
lyet egy középszerű kerék az ut’ lapos lel ülőt én elfog. 
— Minek azonban még világosb magyarázata lehet, 
hogy egy kő se legyen egy köb hüvelyknél nagyobb, 
vagy, mi ugyanannyit tesz, hogy az összezúzott kövek 
egy tyúktojás’ nagyságát felül ne múlják. — E’ czél- 
elérhetés’ okáért,’s hogy az ut-épitéssel foglalatos mun
kások szemmértéke hozzá szokjék, szükséges közöttük 
vas karikákat kiosztani olly megjegyzéssel, hogy a’ 
melly kő azon .keresztüt nem esik, — mind nagy.— llly 
apróra tört kövecskék -— vas rudakbul készült rostán 
álteresztve talicskába rakatnak ’s úgy téríttetnek el 
szigorú ligyelemmel az ut’ felületén. Átalában arra kell 
vigyázni, nehogy e’ kövecskék közé föld , agyag ’s t.e. 
vegyüljön.

A’ k ö v e z e t e k’ r a k á s a .  Ujdon felhányt utat nem 
tanácsos azonnal kövezni, mert a’ kőtömeg leereszkedik, 
’s pedig többnyire aránytalanul. Legczélszerübb volna min
den munkát az utak körül — kivéve magát a- kőtömeg- 
rakást — tavaszszal végezni; — az uj vonal, vagy 
lelhányás nyáron által leülepednék,‘s igy, mit a’ tapasz
talás leginkább javasol, nedves őszi napokon lehetne a’ 
kövezetei lerakni. — De két hónapot minden esetre 
szükség az ülepedésre engedni. — Nem látom felesleg
nek ismételni, hogy a’ kőlerakásnál arra kell legfőbb 
ligyelemmel lenni, hogy felülete olly erős és szorosan 
egymáshoz illesztett legyen , hogy esővíz az ut' leneké
re ne hathasson, ’s ezenfelül olly kemény, hogy elké
szülte után néhány hétig, még a’ terhes kocsinak se le
gyen rajta észrevehető nyoma. — Némelly helyeken 
szokás, lapos és hosszú köveket a’ kőtömegen olly 
rézsutosan fektetni, mint azt az ut’ domborúsága megkí
vánja ; mellyek az ut' lapos boltozatának tartalékul szol
gálnak. — Azonban a’ tapasztalás mutatja, hogy e’ 
munkát el is lehet mellőzni, ha t. i. a’ kőtömeg’ két 
szélein , eme'hez hasonló magasságra hordatik fel, az 
egyszersmind nyári útnak használható íöld. — Miután 
a’ 18 láb szélességű, ’s a’ kőtömeg’ fekvésére határo
zott vonal csekély domborúság mellett kiegyenlíttetett,

ekkor téríttetnek el rajta a’ minden kisebb kövecstől 
lentebb említett módon elkülönzött ködarabkák.

’S ezen elterítésre igen szükséges figyelmezni, 
mert ismét a’ tapasztalás tanít, hogy ettől függ az ut- 
jövendő jó vagy rósz léte. — Az ut’ lapos felületére 
(^superficies) egyforma vastagságban téríttetnek cl a’ 
ködarabkák, ’s csak úgy, hogy a’ felü’etet épen befed
jék ; — ezt követi egy másodszori kőteriték, — egy 
harmadik, ’s így, tovább mindaddig, mig a’ tömeg 10 
hüvelyknyi magasra nem emelkedik. Általáben figyelmez
ni kell arra, hogy a’ nagyobb kövek az ut’ közepére 
jőjenek — különnemüek közül pedig a’ gyanúsak az ut’ 
aljára, a’ jobb neműek pedig felületére. Megtörténvén 
így az elterítés, az e’ végre deszkábul készült ’s 9 láb 
hosszúságú minta illesztetik az ut’ közepére, hogy így 
az útnak mindkét széle felé adandó lejtőssége mindenütt 
egyenlő legyen, ’s csak ekkor hintetik e’ tömegre a’ 
ködaraboktul elkülönzött fövény. — Minthogy pedig a’ 
bármilly mesterséggel ’s szorgalommal készült utakon 
is eleinte kerékvágások támadnak, megkivántatik, hogy 
ezek behuzassanak mindaddig, míg néhány esőzés után 
a’ tömeg’ leülepszik, ’s úgyszólván egy anyaggá válik. 
•— Ha régi mód szerint épült ut’ töretik-fel, legjobb, 
mindig csak egy v. két ölet felbontani. Mig 5 ember ezt 
teszi, kettő készítheti az ut’ fenekét, 3 pedig követ 
törhet. A’ készítés alatt értetik az ut’ czélszerü alakítá
sa , ’s a’ nagyobb kövek 2 , |2 hüvelyk hosszúságú fo
gakkal ellátott gereblyéveli elkülöuzése ’s kihányatása.

Ha illy ut javítást kíván , szükség, hogy olly he
lyeken, hová az uj anyag öntetik, a’ réginek felülete 
felvágassék, hogy igy az ujjal könnyebben összeve
gyüljön. — Hogy pedig mind e z , nedves idővel történ
hetik — legjobb sikerrel, már fentebb emlitém. — M a
c a d a m  nak ezen útépítési módja, tökéletesen kipótol
ja a’ nyégszegü kövekkel kirakott utczákat; magában 
értetvén , hogy tisztításukra ’s öntözésükre figyelemmel 
kell lenni. — Angolországban az e’ szerinti útépítés’ 
költségei olly arányban állnak a’ városi kövezetekhez, 
mint 1 az 5höz; azonban nem értetik olly kövezet, 
mint miilyen városainkban találkozik. — Czáfolhatlan 
jóságárul a’ fentebb mód szerint építendő utaknak elég 
legyen azt felhozni, hogy Londonnak Iegnépesb utczáin 
a’ kövezetét már is Macadam’ útjaival váltják fel. 

fF ege köve/k.J

R e j t e t t s z ó .
Félelmes látvány, ha egész fenn játszva czikázik;

Láb 's ék nélkül evő-szerszám. Négy elseje százhat.
Bogár Júnot.

A’ 7dik számú rejtettszó: S á s k a .

Szerkeszti H e lm eczy . Nyomtatja T r a 11n e r -  K á r oIyi.
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A Z  I B O L Y Ó

mellyet M agyar- ’s Erdélyország  16 ásvány-vizeken 
T ogn io  L ajos pesti k. egyetemi orvos-professor ur 

fedezett-fö l , ( Közli dr . Pongrácz Mihály.')
Az I b o l y á t  (Jodium, Jodina; ezen görög szótól 

’iMŐtjö —  ibolyaszínü neveztetik) történetbül födözte- 
fel Courtois nevű párisi salitroín-föző IS I 1 dik évben a’ 
tengerhinár vagy vizionál’ több fajának hamujában, mel- 
lyet a’ Irancziák V a r e c - ;  — az angolok Kelp-nek  
neveznek. Találtatik a' természet' minden országában, 
de nem tisztán, hanem többnyire szikaggal vagy ha- 
maggal (Natrum, Kali) egyesülten; igy : a’ tengeri lopva- 
nősző növényekben, kiváltkép a’ hínár- vagy vizionál’ 
több fajában (fucus sachariuus, vesiculosus , digitatus , 
rubeus , membranaceus, cartilagineus: coulerva hel- 
minthochorton) továbbá: némelly tengeri állatnövényben 
(Zoophyta) különösen a’ tengeri szivacsban (spongia 
marina) ’s Doris- , Venus-, Gorgon-fajokban; — végre 
több sóskutban, a’ sóban, a' károly vári, töpliczi vizek
ben, a* mexicoi ibolyós ezüstben Qninera argenti mexicaui).

Ezen igen nevezetes testnek vegytani tulajdon
ságit (proprietates chemicae) először: Clement Desor- 
mes, Gay Lusac, Humphry Davy és majd ugyan
azon idötájbau Németországban: Ruhlandi, Fischer, 
Link és Steffens több próba után szorosan meg is hatá
rozták. Az állati élet-müvezetre hatása ezen ujdan 
feltalált testnek lS 1 4 ik  évben M a g c n d i ’ mérgező 
próbái által jött világosságra. — Orvosi használatát, 
még pedig legelőször a’ golyva ellen C o i n d e t genfi 
prolessor próbálta legszerencsésebb sikerrel, mellyet 
1820ik  évben az orvosokkal közlött. Bécsben 1821beu 
először S c h i f f n e r, az általányos kórház’ akkori igaz
gató orvosa, próbálta orvosi használatát a’ golyvákban 
’s más daganatokban a’ legkedvezőbb foganattal, mellyet 
maga T o g n i o  prolessor i s , két évig mint tanuló, 
ötig pedig mint az említett kórház’ másod orvosa látott 
’s tapasztalt. — Ez idő óta leginkább a’ vegytan-tudósok 
iparkodtak az lbolyó’ természeti összeköttetését kikeres
ni , mellyet a’ természet’ 3 országában szerencsésen lel 
is födöztek ; mindazáltal e’ czélra leghathatósb fogana- 
tuak voltak : a’ tenger , sós- és ásvány-vizek , mellye- 
ket Angelini, Aschoff, Balard , Barruel, Baup, Ber
zelius , Baussingault, Brande , R. Brandes, Cantu , 
Charpeutier, Cassola, Copeland, Daubeny, Dingier, 
Duponchel, Egidi, Ficinus, Fuchs, Graff, G. Giu, 
Guarini, Hermann, v. Holger, Houderson, Kästner, 
Krüger, Laucellotti, Länderer, Laurens, Liebig, Meissner, 
G. Osann, Pfaff, Planiava , Pleischl, Ragazzini, Se- 
mentini, Smithson, Temant, Tucker, Vogel, B.Vulpes, 
és több más megvizsgáltak — ’s az Ibolyót leltalálták.

Mivel az lbolyó, ezen hatalmas és tulajdon inger
erővel oszlató, a’ golyvákban, gürvélyben (Scrophula) 
hideg dagokban ’s kemény ülésekben, különösen asszo- 
nyi emlők ’s más mirigyek’ kőkeménységiben, megrög
zött köszvényes és csúzos hideg dagokban, vizkórban, 
’s idült fejérfolyásokban ezer tapasztalásból szerencsés 
foganatunak megismért orvosiszer, meilynek ioganatját 
magamis n. Stáhly Ignácz k. tan. ur’ kórházában több
ször tapasztaltam; állandó összeköttetésben találtatik 
a’ konyha-sóval, melly a’ két magyar honban mind ke
mény , mind folyó állapotban bö-mennyiségü: azért elő

re gyanítható volt, hogy e’ tekintetben, ásványos for
rásinak számára nézve, Európában, sőt talán az egész 
földtekén első ország, az Ibolyára nézve is az elsősé
get érdemlendi. Ezen sejdités annál valószínűbb volt, 
mivel mind a’régi írók, mind több rege emlékeznek Ma
gjai s Erdélyország’ néhány ásvánjos vizeire, melljek 
az őskor óta legnagyobb sikerrel használtattak a’goly
vák ellen, mellyek’ fő erejét az Ibolyának tulajdonít
hatni. Mindazáltal, mennyire emlékezem , Magyar 
s Eidéljoiszag ásványvizeiben e’ testet még senki sem 
födöztefel 1837dik évig. Midőn is Tognio Lajos profes
sor a’ két magyarhon’ földi kincseit kutató szellemtől 
ihletve, több év óta láradhatlan szorgalommal a’két haza’ 
ásványvizeit fürkészve, ’s azoknak széllyelbontásában 
(analysis) ügyes iparát önáldozattal kitüntetve — épen 
a’ múlt szünidők alatt dr. Dietrich-chel e’ végre ön 
költségin tett tudományos utazásából Pestre-visszatérte- 
kor, fáradságát édes gyönyörrel jutalmaztatva látá, 
az lbolyónak néhány, részint magával hozott, részint 
hozza küldött vizekben való felfödözése által, ’s igy 
feljebb említett sejditése teljesen valósult-meg. —

Velem barátságosan közlött tapasztalatinál fogva 
az Ibolyót eddig a’ következő ásványvizekben födözte 
fel u. m.: —

1) October 23kán 1837. Ung megyében fekvő 
Kosztrina helység’ eddig ismeretlen ásványvizében, mel
lyet a’ megyei főorvos dr. Hackel szíveskedett küldeni. 
Ezen , szin-, és szagnélküli tiszta, savanyu ’s igen sós- 
izü v iz , — a’ vegy-tani próba alatt következő tulajdon
ságú volt: konyhasóval igen terhelt, vasas, ugyanannyi 
mennyiségű szénsavas szikagos ’s kevés ibolyós (acidu- 
lae muriatico - martiales jodatae, cum notabili natri car- 
bonici copia), meilynek mennyiségét a’ kevés mintegy 
16 obonnyi (uncia) vízben meghatározni nem lehetett.— 
Legnagyobb figyelmet érdemel ezen, csak egyedül a’ 
falu’ lakosi előtt ismeretes viz azért, mert az eddig 
gyógyerejéről hires hazai ’s külföldi vizek közt konyha
sóval ’s vassal leggazdagabban van ellátva. De legne- 
vczetesb lehetne azért, mert a’ keskeny Ung völgyében, 
’s az ennél még szorosabb szomszéd-völgyekben a’ goly
va igen gyakran előfordul a’ lakosok közt.

2 )  October’ 25kén Erdélyben, a’ felső bajomi pap- 
fürdöbül Medgyes mellett, Sigmond József orvos-tanu
lótól küldött igen nevezetes ásványvízben. Isméretes 
ezen forrás, ’s több közelében fekvő mocsár a’ széu- 
gyulószesz (gas hydrogenium carbonatum) bő kigőzöl- 
gésérül, melly dr. Ötvös Ágoston szerint, a’ tüzláug- 
tól meggyúladva, legszebb mulatságul ’s eszméletül 
szolgál az emberi észnek és szemnek. Ezen szesz, az 
ausztriai orvosi újságokban 's az erdélyi ásványvizeket 
leiró Bélteky ’s Pataky urak’ tudósitásiban, ’s néhány 
erdélyi újságban, hibásan, tiszta kéngyuló szesznek 
(gas hydrogen, sulphurat.) tartatik. Ezen vízben is kö
zépszerű mennyiségű ibolyó födöztetctt-fel, melly egyéb
iránt csak a’ minőségi (qualitativa) vegy-próba alatt 
sósviznek találtatott egyforma mennyiségű ke.-er- és 
mész-földdel párosítva. — Mivel Kis-Sáros nevű szom
szédfalu' határában (Küküllő vármegyében) találtató 
forrásból is , melly égő vagy zugó-kut név alatt ismére
tes, hasoulag széngyulószesz gőzölg-ki,’s alkatrészeire 
nézve a’ felső-bajomi vízzel jó formán megegjező. g ja -
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nithatui, hogy ez is foglal magában ibolyát. Tognio profes
soral* már úgy intézkedett, hogy Felső-Bajom’ minden 
forrásából, ’s a’ kis-sárosi vízből is bizonyos mennyisé
get kaphasson , mellyeket annak idejében bővebb vegy
tani próba alá veend.

3 ) Nov. 2 7 kén : A'Bébi, melly Ugodi-savanyúviz név 
alatt isméretes Veszprém megyében. Nevezetes ezen viz 

arról, hogy: igen sok sav és vas tartalma van, szikag pe
dig épen nincs benne, melly nélkül eddig még egy viz 
sem találtatott az országban ; továbbá olly mennyiségű 
viz ömlik-ki, hogy egy első órapercz alatt majd 37  
messzelyre tehetni; nevezetes végre arról, hogy a’ lür- 
dö-vendégektől nem a’ valóságos gyógyerejü viz hasz- 
náltatik, hanem a’ lürdöház körül felpiszkált kutacsok 
büzhödt vize ; a’ valódi és hasznosb újabb kút' vizét 
pedig a’ közel csörgedező patak, az öt becsülni nem 
tudók’ szemei elöl csendes morajjal szökteti-el. E’ vizet 
már 1824dik évben Boleman Leopold gyógyszerész 
megvizsgálta, mellyel ,,a’ hazai ’s külföldi Tudósítások“ 
32dik számában közre is bocsátottak. Ezt Tognio ur is 
megvizsgálván , Boleman’ állítása szerint szinte : sós , 
vasas, ibolyós savanyu-viznek találta, de ibolyája cse
kélynek látszék, mert a' besűrített vízben gyönge vissza
hatás (reactio) származott.

4 )  Novcmb. 30kán: a’ Tárcsái savanyuvizben 
Vasvármegyében. Ezt, melly több század óta isméretes, 
hires, és sok látogatóval dicsekszik, 1763ban Wetsch, 
saját értekezésében, leírta. Ezután Kranz professor 177 1 
’s 1772ben vegytanilag szétbontá, egyszersmind le is 
irta , de hibásan, mert egyszer „tárcsái“ másszor pedig 
„pinkafői“ viz név alatt említi; holott ez utolsó nevű 
falunál semmi viz sem találtatik a’ Pinka folyóvizénél 
egyéb. 1834ben Hoffer Ferencz e’ vizet ismét leírta. 
Tognio professor’ uj vizsgálata alatt e’ tulajdonokkal 
birt: igen nagy mennyiségű szénsavas-szeszszel, szén
savas szikaggal, sok sóval ’s kénsavakkal, ’s kevés ibo- 
lyóval. Tehát hibásan tartatik e’ savanyuviz sós-vasasnak 
’s a’kis-czeli gyógyszerész Fábritól 1 830ban tett vegy- 
vizsgálat szerint a’ szénsavas szikag’ mennyiségére nézve 
gyöngének látszik , mert a’ szénsavas szikag kevés, a’ 
savak pedig nagy bőséggel találkoznak benne: azért ez 
legnagyobb joggal égvényes, vasas, kevés ibolyós sa- 
vanyuviznek tartathatik (acidulae alcalino-martiales jo- 
datae)

5 ) Novcmb. 28kán: az Alsó-sebesi ásvány vízben 
Eperjesiül nem messze (hol a' tulajdonos Haller gróf 
már czélirányos fürdő-készületekről gondoskodók) Pe- 
rényi Salamon János a’ magyar nemzeti museum’ ter
mészetiek’s művészetiek’ osztályánál őrsegéd, hivata
losan tett természettudományos utazásában több ritkaság 
közt, 100  ásványvizet keresett-fel ’s gazdag kincsesei 
térvén a’ nemzethez vissza, küldött 5 0  különböző vizet, 
mellyek közül 6 eddig még ismeretlen volt. E’ között ta
láltatott az alsó-sebesi két forrásbul töltött két üveg, 
de az Amalia-kutból való, szerencsétlenség által eltörött. 
Dr. Wagner gyógyszerész megvizsgálta már ezt, ’s ki
tűnő mennyiségű konyha-sót födözött-fel benne, de ezen
kívül Tognio professor még ibolyót is, melly az eddig 
említett vizek közt legkisebb mennyiségű.

6 )  Novernb. 18kán: Sztrezsenicz ásványvízben 
Trenesény megyében. Már Bél Mátyás az ő nagy mun
kájában : „Notitia Hungáriáé historico-geographica Tom. 
V. pag. 22. ip manuscript»,“ midőn Trenesény megyét 
leírja, említi a’ kebieni vizeket, mellyek’ iszapja a’goly
vákat elűzi, ha gondosan alkalmaztatik. Cranz Henrich 
János is , az ausztriai birodalom’ gyógykutairól irt

munkájában Bécsben 1 7 7 7 .a' 136dik lapon említi Sztre- 
zseniczet, hogy Pukovatol nem messze van egy v iz , 
melly Winterle szerint a’ golyvát meggyógyítja, de ő 
nem Trenesény, hanem hibásan Nyitra megyébe helyezd. 
Ezen adatok elégségesek voltak alkatrészeinek tudását 
felizgatni, és sok kutatás után kiviláglott, hogy azon 
forrás, mellyet Bél Keblának nevez, a’ sztrezseniczi 
határban, Kebla nevű erdőben, fakad. Ezen két kutat 
Tognio ura’ kellemetlen időjárás miatt, utazásában nem 
keresheté-fol, hanem azért mindkettöbül kapott vizet 
tiszt. Grill Ferencz, pukovai plébános úrtól, de nagy 
fájdalmára a’ jelesb, t. i. a’ keblai kutvizzel töltött 
korsó, az utón eltörött, ’s csak a’ másikat, melly a’ 
szántóföldön fakad fe l, vizsgálhatta-meg; midőn is a’ 
színtelen, tiszta, tulajdonkép sáfrányszagu, borsava- 
nyuságu a’ hires Iuhatschowiczi vízhez igen hasonló v iz : 
sós-égvényes, kevés ibolyós ’s vasas savanyuviznek 
határoztatott, (acidulae muriatico-alcalinae cum pauca 
jodii et ferri quantitate). Igen valószínű, hogy a’ másik 
viz , melly a’ Kebla nevű erdőben fakad-fel, ’s mellyet 
Bél említ, nagyobb mennyiségű ibolyót foglal magában.

7) Decemb. 11 kén: Kolos vármegyében Erdélyben 
Kis-Sármás falu' határán fakadó, de sem nevéről sem 
alkat-részeiről nem isméretes konyhasós vízben, mel
lyet Korbuly orvos-tanuló küldött. Ez kis-szármászi viz 
név alatt (Doboka megyében) küldetett ugyan be, de 
ezen helyről sem a" földkép, sem Ilodor Károly’ Doboka 
vármegye’ természeti ’s polgári ismértetése Kolosvárott 
1 8 3 7 “ czimü terjedelmes munkája, nem emlékezik. Ezen 
v i z , mielőtt a’ kis Selter-korsóban felrázatott volna: 
színtelen, tiszta, szagtalan, igen sós, a’ konyhasóhoz 
hasonló izü volt, kitöltetvén pedig nagyobb része, a’ 
maradék erősebben felrázatott, ’s az ülledék : zavaros
nak , a’ kénsavas vizek’ iszapjához hasonlónak látszott. 
Ezen igen nevezetes viz’ vizsgálata alatt kitündöklött, 
hogy:a’kevés szénsavas földeken kívül, sósavas szikag 
vagy konyhasó, igen nagy, — sósavas keser- ’s mész- 
föld szembetűnő , — szénsavas vas nagy mennyiségben, 
kénsavak épen nem , — hanem lbolyó gyulatsavas szi
kag (hydroiodas natri) nagy bőségben találtatott benne, 
melly ugyan a' viz’ kevés léte miatt szorosan nem ha- 
tároztathaték meg, (hanem egy keresztpróba következé
sében 16 obonnyi vízben egy szemernyinél nevezetesen 
több). Illy tulajdonokkal felülmúlja ezen viz a’ bajoror
szági igen hires Adelheid-forrást, de fájdalom! hogy az 
igen nagy mennyiségű konyhasó miatt föl nem eresztett 
állapotban ihatatlan ; de külső használata annál többet 
tehetne.

8 ) Decemb. 17kén: Czigelka nevű szikagos víz
ben. E’ viz Sáros vármegyének, sőt egész Magyaror
szágnak , minden hideg vizei között legnagyobb erővel 
bir, ámbár eddig orvosi használatra nem forditatott, sőt 
a' vármegyén kívül nem is isméretes. Tognio prof. urat 
1835dik év’ octoberén, egy orvostanuló két illy vízzel 
ajándékozta-meg, mellyek közül egyik: erős, másik : gyön
ge czigelkai viz név alatt adatott neki által Midőn az 
úgynevezett erős czigelkai vizet megízelte volna a’ 
fen tiszt, professor, igen erős Iugsós izet érzett rajta ’s 
vegypróbáján nagy mennyiségű szénsavas szikagot ta
lált benne: azt hitte, hogy meg van hamisítva’s azt 
mondotta (mit az ártatlan orvostanuló megenged) hogy 
ez a’ viz szokatlan sűrűségű, ’s hogy őt, mi épen rút 
dolog ! már néhányszor megcsalták legyen.

A’ múlt év’ utolsó hónapjában decemberben , dr. 
Sárossy Eperjesről ’s a’ gerlachovi t plébános ur kül
döttek két vizet a'czigelkai határbul; egyet: sós-czi-
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gelkai, másikat: savanyu-czigelkai viz név alatt. Az 
első mind természeti mind vegytani tulajdonra nézve 
ugyan az volt, mellyet két évvel előbb Krinner ur kül
dött, t. i. színtelen, tiszta, csekélyszagú, az elpárolgás 
alatt pedig koesonya-szagú, csekély sós, igen erős ég- 
vényes. A ’ vegyvizsgálat alatt pedig: sós, égvéuyes, 
ibolyósnak találtatott, csekély nyomával a' vasnak, az 
ibolyának pedig kitűnő mennyiségével. (Acidulae muri- 
atico-alcalino-jodatae cum exiguo vestigio ferri) Dr. 8á- 
rossy a’ múlt nyáron Csehország’ több nevezetes, jól 
elrendelt kutait fölkeresvén, e’ vizet, egyenesen’s tökélete
sen, a’marienbadi keresztkuttal hasonlitja-össze. Mivel 
pedig ezen viz a’ sósavas és szénsavas szikag’ mennyi
ségére nézve valósággal felülmúlja a’ csehországit — , 
kétségkívül az ibolyóra nézve i s : azért a’ czigelkai 
vizet nem a’ csehországi mellé, hanem fölibe kell tenni, 
mellyet ha mivelni ’s használni fognának, mind orvosi, 
mind pénzbeli tekintetben , ugyanazon kincseket árasz
taná a’ hazára, mellyeket Csehországra a’ marienbadi. 
Es valóban kívánni lehetne , hogy mind a ’ földesuraság, 
mind pedig a’ Sáros-megyei orvosak e’ czélra összetett 
vállal kezdenének munkálkodni. E’víznek orvosi haszná
lata annál kényelmesb 's hathatósb volna, mivel a’ czi
gelkai határban több, különböző sűrűségű szikagos vi
zet is találhatni. Vaunak ugyan Magyarországnak, még 
pedig tavaiban’sállóvizeiben is szikagos vizei legnagyobb 
bőségben, de belső orvosi haszonra nem fordíthatók; ki- 
tüuőleg forrásbul folyó ’s azért az év’ minden részében 
egyforma sűrűségű szikagos vizei pedig, különösen nyu
gati részén, igen kevés-számuak.

9 )  Decemb. 16kán: a’ czigelkai savanyúvizben. 
Ezt dr. Sárossy küldvéu ’s Tognio ur megvizsgálván: 
égvéuyes-vasas ’s ibolyós savanyúviznek találta (aci- 
dulae alcalino-martiales jodatae); mellyben jóllehet keve
sebb , mintáz előbbeniben, mindazáltal nagyobb men
nyiségű a’ szénsavas szikag, az ibolyó pedig kevés. — 
Sok megrögzött betegségnek orvoslását az előbbivel kez
deni ’s bizonyos fokig vinni, ezzel vagy a’ szomszéd 
bártfaival pedig egészen tökéletesítni lehetne.

1 0 ) December 19kén: Radomán Sáros megyében. 
Ezen dr. Sárossytól küldött viz is vegyileg megvizsgál
tatván : sós égvényes-ibolyós víznek találtatott, igen 
kevés nyomával a’ vasnak. Ez a’ szénsavas szikag’ bő
ségére nézve, mellynél az egész megyében csak az ég- 
vényes czigelkai jelesb, az ibolyának pedig középszerű 
mennyiségére nézve az orvosak' figyelmét méltán ma
gára vonhatná.

11 ) Decemb. 30kán: S e s a v n i k o n  Sáios me
gyében. Ezt is dr. Sárossy küldötte, ’s félig fagyva ér
kezett Pestre, ’s azért szálló-részeire nézve nem vizs- 
gáltathaték-meg. Sokan kénesnek mondják. Merő ré
szeire nézve: sós-égvényes víznek határoztatott, a’ vas
nak ’s ibolyónak csekély nyomával.

1 2 ) Jan. Íjén 1 8 3 8 : A’ bártfai vízben. Ezen 
igen nevezetes savanyu viz, mellynek hiresitésére haj
dan igen sokan tettek, yegyileg 1791 ben a’ mi hegye
ink’ igen hires vizsgálójától Hacquet kir. bányász-tanár 
esőstől, — 1806ban Schultesz J. A. proíessortól, — 
’s több ízben 1795  óta 1 8 1 3ig Magyarország' igen ne
vezetes természetvizsgálójától Kilaibcl Páltól,— 1816.  
’s 1817ben Tognio professor urfól vizsgáltatott-meg. 
Mindezekből az világlott ki, hogy: égvéuyes vasas sa- 
vauyúviz, mellynek erejét alkatrészeinek aránya , ’s a’ 
tapasztalás bizonyítják. 1838diki január’ első napján 
volt Tognio ur olly szerencsés, hogy az ezelőtt mint
egy 3 évvel dr. Horváth, Bártfp város’ főorvosától küh

dött vízben ibolyót födözhetett-íel, melly középszerű 
mennyiségben találtaték benne. Erről azt regélik, hogy: 
felbomlás ’s innét származó erejének elvesztése nélkül 
nem vitethetik távúira; mi épen nem igaz. Mert ha tisz
tán, jó erős edényekbe töltetik 's jól bedugatik, alkat
részeinek 's erejének hiánya nélkül igen is elvitethetik. 
Ezt Tognio ur öntapasztalásábul állítja, mert 5 0 korsó 
közül, mellyeket a’ fentebb tiszt fő orvos ur ajándéko
zott neki, 4 8  nem volt jól bedugva's ezekben mindegyik
ben a’ vas és szénsavas földek a’ korsó fenekére ültek , 
úgy hogy a’ vízben, a' vasra ható szerek közül, egy 
sem hatott csak legcsekélyebbé is , szénsava elszánván, 
minden kellemes savanyú izét elveszté, és minden korsó 
viz szétbontás által valóságos kénszagu volt. A’ két jól 
bedugott korsóban pedig erős és kellemes savanyúviz 
volt, kénszaga ’s ülledéke semmi, és a’ vasra igen jól 
hatott.

13) .Januar’ 2kan: az előbbenivel szomszédos 
Hosszúréti savanyúvizben. Kitaibeltöl vizsgáltatott-meg. 
Petényi Salamon János ur, a’ múlt őszön küldé Tog
nio urnák,'s melly: égvényes-vasas-ibolyós savanyúviz
nek határoztatott. Az előbbihez tehát hasonló, mellyel 
mindazáltal erejére nézve nem vetélkedhetik.

14) Január. lOkén: Hahó Mármaros megyének 
nevezetes savanyúvizében, mellyet kis mennyiségben 
ajándékozott dr. Lostainer. Ezen viz: színtelen, tiszta, 
igen gyenge, alig különböztethető kénszagú, csípős sava
nyú, sós-izű ; vegyileg megvizsgáltatván : égvényes- 
vasas-ibolyós víznek találtatott, az ibolyónak jeles men
nyiségével.

15) Január lOkén : a’Borkuti marmarosi savanyú- 
vízben. Ezt is dr. Lostainer ajándékozta mintegy 6 
obonnyi üvegcsében ’s az előbbihez természeti ’s vegy
tani tulajdonival, hasonlít; különbözik mindazáltal a’ 
vasnak és sósavas sóknak bőségére nézve. Az ibolyóra 
nézve az elöbbenihez hasonlónak látszik; ezenkívül ás
vány-olajt gyaníttat.

16) Január’ 17kén: a’ hires Sulíguli savanyuviz- 
ben. Ezen igen kellemes savanyúviz Mármaros megyé
ben Felső-Vissó helység’ határában fekvő hegytől, melly
ben fakad, neveztetik. 1830d. évben galicziai gyógy
szerész Torosiewicztől vegyileg megvizsgáltatott. Pesten 
a’ leghiresb orvosak igen gyakran használtatják. Ezen 
savanyúviz: szabad szénsavval, szénsavas szikagban, 
sósavas szikagban, de földekben is leggazdagabb, és 
még némi igen csekély ibolyót is úgy látszik foglal ma
gában , mert az első visszahatás (reactio) gyenge volt, 
miután 5 0  obonnyi viz egy obounyira süritetett.

Mivel mind ezen vízből csak igen kevés mennyiség 
vizsgáltathaték vegytamlag meg; ez csak minőségi te
kintetben (qualitative) tétethetett, ’s a’ felfödözött ibo
lyónak mennyiségét szorosan meghatározni lehetlen volt. 
Mindazáltal Tognio professor úr ígéri ezt is véghez vin
ni , ha az említett vizek’ nagyobb mennyiségével birand, 
melly által akkor dicső felfödözése , mint valóságos kin
cse a’ két magyar honnak, munkás életét édessé teszi, 
mellyet ő most olly szerfölött szentel a’ tudományoknak; 
de már jutalmaztatik az által is , hogy csak ő gyanitá 
pz ibolyót a’ két magyarhon’ ásványvizeiben , mellyrol a’ 
legmeglepőbb módon meg is gyózeteft ’s merész vára
kozása teljesetett, mert az eddig megvizsgált vizek közt 
már 16 ibolyós vizet talált. Es mivel Magyar’s Erdely- 
ország igen bővelkedik konyha-sós forrásokkal; nagyon 
valószínű, hogy 100 ibolyós viz is fog köztük tai a tat- 
ni, mellyeknek kinyomozása Tognio professor ur kedves 
foglalatossága leend, — Tudtomra Tognio Lajos ur el
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ső, ki Magyar- ’s Erdélyország’ vizeiben az ibolyót lel* 
födözte ’s e’ tekintetben azokat a’ küllőid’ vizeivel egy 
fokra emelte ; melly szerint, a’ már eddig tett 's ezután 
is teendő tapasztalásai a’ nevezett professor urnák a’ 
kéthaza’ nevezetességei közt valaha legérdekesb he
lyet foglalandnak. — Tgen későn födözteték-fel az 
i b o l y ó  Magyarországban! pedig illy sok ibolyós ás
ványvizek még eddig egy országban sem találtattak, 
mint a’ két magyar hazában, mert igen ritkák is. így  
francziahonbau, melly ásványvizeire nézve olly gazdag, 
hogy 5 9 6  helységet említenek az irók, mellyekuek vi
zeit az újabb időkben vegytanilag megvizsgálták, de 
ibolyót egyben sem találtak, a’ mi kitetszik egy csak 
mostan kijött munkából: „Ph. Patissier et A .F. Boutron 
— Charlard. Manuel des Eaux minerales &c.de la Fran
ce Paris 1837 .“ —

Már most a' két magyar haza dicsekhetik ibolyós 
vizeivel, de hogy azoknak megbecsülésével is dicseked
jék , legforróbb óhajtásom.

A Z  U T A K ’ K É S Z Í T É S É R Ő L .

fVe'ge.J
N é h á n y  s z ó  a’ h i d a k r u 1. Ha a’ hidainkra 

fordított tetemes költségeket, azok’ tartósságának rövid 
idejüségével összehasonlítjuk, nem hiszünk szemeink’ 
's füleinknek; mert — fájdalom! — gyakran az útépí
tésre megbizattak’ haszonkeresetének lő ágátezteszi.— 
Gömör vármegye azt határozta, hogy jövendőben min
den kisebb hid, a’ mennyire lehet általában, de min
den esetre a’ viz-állapodás legnagyobb magasságáig fa
ragott kemény köbül épitessék: mert a’ fejtett kövek 
hézagából kimosván a’ víz a’ vakolást, a’ kövek egymás 
után kihullnak. Sajnálni lehet, hogy igen sok, faragás
ra alkalmas köveink kőfaragók’ hijáuya miatt haszná
latlanul hevernek. Megyék’s egyes birtokosak azzal for
díthatnák közhaszonra kőfejtő-bányáikat, ha a’ kőfara
gók’ szaporodása által, a’ most igen drága kőfaragó- 
munkát lejebb szállítanák. — Kisebb köbül építendő hi
dak alatt csak ollyak értetnek, mellyek’ boltozata 5 
ölnél nem nagyobb. E’ szélességen felül 1 0 —12 öl 
szélességig hihető, hegyi vizeink felett még sokáig 
leszünk kénytelenek fahidakat használni ; — mellyeket 
azonban karzatokra illesztett bádog-héjjal, vagy szél
mentes helyeken egész födölezettel jóval tartósbakká 
lehet tenni. — Folyam-ágyak fölé, mellyek’ szélessége 
10-től—8 0  ölig terjed, olcsóságuk miatt közhirüekké 
lett lánczhidak legjobb sikerrel használhatók, kiváltkép 
Gömörben, hol legjobb anyag 's ügyes munkások legna
gyobb bőségben találtatnak. — Altaljában hathatósan 
buzdíthat bennünket kőhid-épitésre azon bizonyosság: 
hogy míg fahidak alig tartanak fél századig — három 
ezer esztendős kőhidakra is találunk.

U t - ő r ö k. Ezek az ut-körüli jó rend , sőt magok 
az utak’ fentarthatására tekintve nélkülözhetlenek ; — 
de hegyek közt egy , lapályon pedig két mérföldre ter
jedő vonalnál többet felvigyázásuk alá bízni nem lehet. 
Noha e’ munka könnyű, néha még is gyorsaságot ’s 
mindig szorgalmat kíván. Francziaországban koldusokat 
alkalmaznak erre olly engedelem-adással , hogy a’ 
felvigyázásuk alatt levő vonalon egyedül ők , másoknak 
kirekesztésével, koldulhatnak. Nálunk, minthogy min
den község köteles illető koldusai’ élelméről gondoskod
ni , ez szinte foganatba vétethetnék, de egyszersmind 
tagadhatlan, hogy létesíthetésével sok nehézség, ’s a’

felsőbbség igyekezete’ változhatlanságinak föltétele van 
összekötve. — Az osztozatos igazság azt hozza magával, 
hogy az ut-őrök azon községiül vegyék tizetésüket, 
mellynek útvonalára ügyelnek, — a' mellyekre nézve 
ez egyszersmind jó kamatra adott töke , mert jól épült-— 
’s szorgalmas ut-örök’ felvigyázása alatti-ut sok eszten
deig egyéb munkát nem kíván, mint az út-örök’ hasz
nálatára szolgálandó töröttkő ’s fövényhordást, melly 
szükség, hogy elég bőségben legyen minden 3 —4 öl- 
uyire prisma-formában összerakva. — Az őrök’ lökö- 
telessége abban áll, hogy minden nap egyszer a’ fel- 
vigyázásuk alá bízott vonalt áltnézzék, a’ vizeket kor
látái között tartsák, különösen pedig a’ csatornákat ’s 
hidakat bedugulás ’s beiszapodás ellen őrizzék, a’ göd
rök ’s kerékvágásokbul a’ vizet kitisztítsák , de ne a’ 
töltésbe vágott árkocskákkal csapolják azt le , hanem e’ 
végre készítendő fakalanakkal merítsék, ’s a’ sárt lapá
tokkal hányják-ki, ’s így hintsék rá az uj fövényt ; — 
minden tyúktojásnyi nagyságot felülmúló, vagy gömbö
lyű követ összetörjenek , de koránsera a’ csinált utón, 
hanem az összehordott kődarabkák mellett, hova mun- 
kájok könnyítése’ okáért sima köveket hordhatnak magok
nak. — Méltán várhatni, hogy illy őrökbül uj utak’ 
építésihez értelmes felvigyázók Qrik’ száma most olly 
csekély} lógnak jövendőbeli képeztetui. •— Tökéletes jó 
ut-készítésnél az előrebocsátottakat különösen a’ biz
tosoknak tudni elkerülhetlenül szükséges, ’s örömmel 
hiszem, hogy megyénk is idővel illyekkel dicsekhet- 
ni fog; minthogy azonban ebben crőtetett szorgalommal 
is a’ munkások’ gyakorlatlansága ’s más még legyőzen
dő számtalan akadály miatt haladni csak lassan lehet, 
’s még is törhető, ’s a’ mostaniaknál jobb utakon járni 
akarunk, olly szorosan a’ fentebbi szabályokhoz nem 
ragaszkodhatunk, ’s hacsak néhány utvonalt építünk 
évenkiut szeriutük, a’ többit pedig, lehetőkép közelítve 
hozzájok, szakadatlan szorgalommal javítjuk, hasznunk 
kitűnő , ’s utaink’ jó híre méltányos lesz hazánkban.

E P I G R A M M Á K  
Tavaszi Rózsák.

Szép vagy la'nyka ! mikint hajnal’ szelíd arcza tavaszkor , 
Ajkad bíborakint mennyei kéjt mosolyog.

Arc/.aidon szerelem nyájas rózsái pirulnak ,
Ámde virágpályád hervatag : élni siess í 

Szép a’ rózsa kies tavaszán, szép, mint te leányka!
Kelyhén játszi kecsek’ mennyei bája pirók 

Ámde varázsló borát egy köd hervasztva lefosztja 
’S dúlt kel} hét többé méh nem enyelgi körül.

Egy elfajult Rókára.
Minden róka sovány , bízzék bár véren örökké ,

Csak te ravasz tudtál megpohosulni magad !
Nincs több róka , ki igy eltudna fajulni nemétől ,

E’ föld nem szüle niég illy csuda-rókanemet.
Nyugta , tudom, ritkán lehetett furfangos agyadnak ,

Nem kis mesterség rablani illy ravaszul !
Róka! vörös-színűre cseréld a’ szürke parókát :

Tisztes szín ez — nem illeti róka fejét.
Fidicinis János.

R ej t et t s z ó.
Elsüt imoki kéz használja ; szakács az. utolsót.

Foidár a’ váz egcszt bürtüni kinra veti.
Sz. lg . Zaláiul.

A’ 8dik számú rejtettszó: V i l l á m. ________

Szerkeszti H e lm eczy . Nyomtatja T r a t tn e r -K á r o ly i



10. szám. P e s t ,  f ebruár’ 3. 1838.
G Y Ö N G Y Ö S I * A K T I  HANG.

Téli hó csikóig, 
Gyöngyösünk fagyott, 
Föld *s fa y.ii/.niarás , 
Minden ékhagj'ott.
Zord az évszakasz 
Még is egy madár, 
Mintha szép tavasz 
Volna , hangicsál. 
Tarka népözön 
Hallja hitszavát, 
Felhevül reá 
\S áldja ég’ urát.
Fs ki hallja őt,
Fs ki daljait 
Érti, így siet 
Nyitni ajkait:
„Vajha kis madár 
Fészket itt csinálj ! “
E’ vidék szelíd,
Tőle el ne szállj ! 
Jöszte, légy nyugott, 
F’ kör ölyveket 
Nem tenyészt, ’s óhajt 
Bírni tégedet.“

* * *
Üdvözöl sziiem 
Jó vidék ezért,
A’ rokon ’s kegyes 
Lelki érzetért! ‘
Szólal a’ madár ,
„Árva lettem én ,
Nem tudom mi vár 
Ram túl e’ megyén. — 
Volt nekem tanyám 
’S benne zajtalan

Éltem a’ honért,
’S im ma hontalan 
Bolygok. — FI hagy ám 
Régi fészkemet,
Vércsefaj sereg 
Üldöz engemet.
Es te jó vidék !
Hű karod között 
Tartanád , kit így 
Sorsa száműzött ? 
Hálahódolat 
’S üdv megint e/.éit 
A’ nemes magyar 
Lelki érzetért.
Az — ’s kicsiny dalom ! 
Mellyel én neved’
Zengeni, a’ halál 
Miglen eltemet.
Fs csekély szavam ? ! 
Melly , mi szent, szabad; 
Jó , igaz , ’s honos,
Higy azért szakad.
’S jaj ha !! ? — ekkoron 
Messze szárnyalok ,
Bárha hol ’s mikép 
Elek és halok ?
En magyar leszek 
Ott is oh hazám!
Szebb időt ’s tavaszt 
Kérve rád ’s reám. 
Messze vagy közel 
Ez lesz érzetem:
„Áld meg Istenem 
Árva nemzetem’!! “

A o m e z e i .

HF.GY-DÖRGKS TRENCSFNYBEN.
(Levéltöredék)

D i v é k - U j  fa lu u , január’ 8kán 1838 . Kedves 
barátom ! szives kívánságod’ teljesítendő nem késem ve
led tudatni: hogy a’ jelen törvényszünetet némelly jó 
barátok között, Nyitra megyének éjszakra nyúló azon 
tág völgyén töltöm, melly előtted, mint ismert topo
graph előtt „Bosány-, Szucsány-, Divékföld“ (a’ régi iratok 
szerint pedig „terra Bochán, terra Zuchan, ’s terra De- 
veche“)  nevezet alatt nem lesz idegen.

Nem akarom naplómat előtted leitárni, sem a’ táj
belieknél honos magyar vendégszeretetet, melly az al
földinél nem áll alantabb fokon, dicsérni; — sem szé
peiről , kik közül némellyikben Lavater sem ismerné- 
meg a’ haza’ éjszaki szülöttét, énekelni; vagy a’ regé
nyes tájat, melly sok nevezetessége miatt sokkal terje- 
delmesb leírást érdemel, festeni: mert óhajtóm, hogy 
mind ezt inkább személyesen tapasztald, mint néma so- 
raimbul olvasd. Szándékom csak azokat érinteni, mik té
ged, mint szenvedélyes vadászt ’s természetbúvárt ér
kelhetnek. — Két napig zavartuk már a’ „Fekete er
dő , ’s óriási Rokosnak,“ mint Trencsényuyel határos 
nyitrai hegyeknek őzeit, midőn harmadizben egy regé
nyes helyen leendő szép vadászattal meglepni kívánó 
szives barát’ intézése alatt e’ czélbul a’ Rudnó-Lehota- 
feletti nagy hegyek közé kimentünk. — E’ baráti kettős 
Ígéretnek megfelelt a’valóság is , mert eljutván egy — 
szirteshegység-környezte mély — völgybe , meglepetve 
bámultam, mikép a’ délnyugoti hegyek, tükörjéggel bo
rított éjszaki oldalok a’ nap’ sugárit visszaverve, legpom- 
pásb schweizi jegeseket ábrázolónak. Majd beljebb a’

fölfelé lejtő mély völgy’ közepén haladva egy barlang
hoz jutánk, melly fölött egy életveszélyes, keskeny ös
vényen , ’s a’ mélység fölött keresztül rakott ’s fagaly- 
bul csinált gátlódon kalauzolt e’ sziklás rengetegek’ utait 
ismérő lehotai pór; vágyom azonban e’ barlangba jut
hatni nem sikerült, mert két lábnyinál nagyobb ’s ki
sebb átmérőjű, 1 0 — 12 öles jégoszlopok, mellyeket a’ 
lecsörgedező patakcsák’ vizébül a’ fagy alakított, gátiák 
a bémenetelt. A’ táj maga kietlen, zordon, sziklás, ’s 
e tekintetben egyik nem utolsó nevezetessége Nyitrá- 
nak; mi pediglegigézőbb, kőfal gyanánt kerítik e’ hegy’ 
tetejét ’s oldalait majd középig a’ csipke-alakú szürke- 
szirtek elannyira, hogy nem boszorkányság a’ vadász
nak eltalálni az álláspontot, melly (ele a’ jó legelőkben 
gazdag keletszaki hegyekből felriasztott őzek, e’ szir
tes ormok közt menedéket keresöleg, szaladni kénytele
nek. Illy helyen állék én is, ’s nem vala mesterség a’ 
felém iramlott három bak közül kettőt lepuskázni. Bo- 
csátgatók már vadászi szenvedelmünk’ áldozatját a’ fa
gyos hó’ tetején a’völgybe lefelé: midőn egy dörgéshez 
hasonló rendkívüli tompa ropogás, melly mintegy három 
perczig tarta, nemcsak figyelmünket vonta magára, de 
álmélkodásra is gerjesztett. Egymást kölcsönösen kérdez
getve, azt először a’ hegy alatt gyanított barlangban 
létező gyulékony-lég’ ellobogása által okozott zörejnek 
tartók , majd ismét égdörgésnek hívők, bár a’ felhőtlen 
tiszta légkört aranysugárival megvilágító nap’ daczára 
is keményen fagyott. Jóslói komoly arezuuk azonban 
mosolygóra változott, midőn látók , hogy egy hozzánk 
közelálló és segélyünkül vett pór-lövész a’ szokatlan 
robaj’ hallatára szikla-alatti állomását elhagyva, kalap
lerántva ’s keresztvetéssel bátoritá magát. Midőn igy 
természettudományit hypolhesisünket külön alakba ruház
va egymás elé terjesztgetnők, leértünk a’ völgybe, hol 
a’ többi vadász már csoportban állván e’ tüneményről 
tanakodtak , ’s azt végre egyértemüleg dörgésnek állí- 
ták. Következet! napokon az ezen és a’ szomszéd völ
gyeken mintegy 10 □  mérföldnyi téren lakókat meg
kérdezvén , ezek is szinte hallak ezt , azon különbség
gel , hogy némellyek a’ robajt két ízben történtnek val- 
lák, mások pedig még villámlást is toldának hozzá. 
Legnagyobb mértékben tapasztalták pedig azok, kik ek
kor vadászat miatt vagy más okbul a’ hegyek közt tar
tózkodtak. Dörgésnek kelle tehát hinnem, noha nem 
felhöbül eredetinek, — miglen tegnap némi treucsényi 
ösmérőssel találkozván, az e’ tárgyban hozzá intézett 
kérdésemre illy felvilágosító választ ada: E’ dörgést 
Trcncsény vmegyében is nagy terjedelmű vidékre hal
iák, ’s okát csakugyan ott kell keresni, mert Trencsény 
megyének közép járásában, Felsö-Poruba közelében 
levő V a p e c vagy is V a p es nevű hegy mintegy négy év 
óta ropogni tapasztaltatik , olly mértékben mindazáltal, 
mint most december Síikén délutáni harmadlél órakor
__ még nem jelentkezett, mivel ekkor a' hozzá közel-
fekvö helységekben tapasztalt ablakzörgések által majd- 
majd földrengéshez hasonlita.“ Ha a’ magas  ̂ apecnek 
ezukorsüveg-idomu, ’s hegyes kúp-alakját, úgy szinte 
a’ közelében létező meleg forrásokat tekintetbe veszem, 
jelentkezései nélkül is nem alaptalanul jósolhatnám vol- 
kán-alkatúnak ; de hogy a’ löntebbi állilásrul meggyő
ződhessem , megvizsgáltam a’ hely’ fekvését, hol a
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ropogást oily nagy mértékben hallók, — ’s úgy talál
tam , hogy álláspontom a1 Vapec-hegy ’s testvéreinek 
lánc-zolatjába esvén, — az ezen hegyek’ lánczolati kö
rül lakók is nem ok nélkül tapasztalák legerősebben a’ 
robajt.

Mulatságimról, mellyekhez hasonlót a’ nagy város’ 
fényes falai közt drága pénzért sem élvezhetsz, szilárd 
lelked előtt készakarva hallgatok , szóval ezt majd job
ban előadandó; de nem mellőzhetem érinteni, hogy itt- 
mulatozásom’ idejébül egy napot a’ szomszéd völgyön 
fekvő Bajrnócz város’ ’s épségben álló várának megte
kintésére szentelék, ’s nem is bánom csekély fáradságo
mat , mert valóban, ezen még lakható ’s jó karban levő 
hazai vár megérdemli, hogy valaki megkeresse. A’ vá
rost környező kőfalak kerítik egyszersmind ezt mint 
mély sánczczal, ’s későbbkoru külső vár-épületekkel is 
háromszorosan védettet. A ’ külvár’ teremei butorzottak, 
’s az uradalmi tiszteknek kényelmes lakásul szolgálnak; 
de a' szirt-talapon magosra emelkedő belvár felső szo
bái bútor-nélküliek , ’s bennök a’ mindent megemésztő 
idő’ nyomai látszanak, — régi épitésbeli szerkezetük 
pedig igen különös; de annyival pompásb azon nagy 
tágas terem, melly boltozatának mesterséges alkatára 
nézve , egyik az illynemü ritkaságok közül ’s elhagya
tott állapotjábul kimentetését ’s jelen diszlését, ezen ura
dalom’ derék administratorának köszönhetni. Kiváltkép 
óhajtóm, hogy lásd barátom, a’ várnak kül udvarában 
töve-kerítetten még létező azon nevezetes terepély hárs
fát, mellynek terjedelmes lombjai alatt hajdan gyűléseit 
tartá Rákóczy , miről az oklevelek ekép emlékeznek: 
„Datum in arcé Bajrnócz sub T i l i a  &c.,u ’s ha valaha 
Bajmóczra vetődnél, no sajnáld fáradságodat, ’s nézd- 
meg a’ helybeli prépostnál szemlélhető 4 6  hüvelyknyi 
magos szentségtartót QVIonstrantia) — azon goth-remek- 
müvet, melly mint báró Onufrius’ ajándéka, itt már 
1400ban megvolt, ’s jelenlegis használtatik a’ helybeli 
templomban.

Mintha daczolt volna szándékommal az idő; mert a’ 
Majthényiak’ közös birtokára Kovákra büszkén letekintő 
Kesselőkő várat, ’s e’ regényes völgyet övedző hegy- 
lánczok’ tetejét látyolszerü vékony köd fedi vala, midőn 
itt végig utazám; — de annál pompásabb volt ezt más 
nap, ámbár egy távolabbi magas pontiul , látnom, 
hóimét egyszerre szemlélhetém Nyitra vizének azon 
csak patak-alakú két ágát, mellyek’ egyike a’ bajmóczi 
hegyek közti forrásokbul, másika a’Rudnayaktól bírt va- 
laszka-belai hegyekben , — ’s részint már Trencsény 
megyében kebledző zliechoi hegyek közt vevén eredetét, 
Nyitricza név alatt kanyarulnak köves pályájukon, míg- 
len Bielicz mellett egyesülvén, Nyitra foly amát képezik. 
— Egyébrül majd személyesen többet. Élj boldogul!------

Jassik Menyhért.
OSZKÁR FIÁHOZ A’ SVKD KIRÁLY.

Az A l i g .  Z. rendk.  t o l d .  a’ hamburgi lapok 
után egy még eddig nyomtatásban meg nem jelent uta
sítást közöl, mellyet Károly János (Bernadotte) svéd 
király, fijának a’ koronaherczegnek adott, midőn őt 14 
év előtt ideiglen Norvégia’ alkirályaul nevezte-ki. Ezen 
utasítás következő tartalmú: „Stockholm, april. 3kán 
1824 . Kedves Oszkárom! Azon pillanatban, midőn Nor
végiába elindulni készülsz , úgy gondolám , nem leend 
kellemetlen dolog némelly javaslatokat nyerned tőlem, 
mellyek egyszersmind viseleted’ sinórmértékeül szolgál
hatnak azon helyzetek ’s viszonyokban, mellyekbe nem 
sokára majd jutni fogsz. Sok alkalomkor egyedül ’s tenma-

gadra hagyatva állasz majd , a’ nélkül, hogy, mint ed
dig cselekvői, atyád’ karjai közé borulhass; ’s mialatt 
te a’ dolgokat ’s viszonyokat ismérni tanulod, folyvást 
kénytelen léssz az embereket tanulni, hogy óhassd ma
gad álihatatlanságjok ellen. Azt gondolám , mondom, 
hogy távul barátodtul, — attól, ki szerencséjét ’s di
csőségét vállalatid’ kedvező következményihez csatolja 
— némi hasznot lógsz abból húzhatni, ha szemeidet a’ 
következő észrevételeken jártatod ’s elméd azokat li- 
gyelemmcl kiséri; ez észrevételeket a’ szemeim előtt ki
fejlett események, nem különben, a’ világtörténet’ ’s 
főleg éjszak’történeteinek olvasása ébresztek bennem. A’ 
normannok’ charakterét isméred; te már gy enge gyer
mekkorodban kezdéd tanulni azt. A’ nemzet őszinte- 
vonzalmu (doyal} , vendégszerető és büszke; mível Eu
rópa’ egyéb tartományival kevés közlekedése volt, nép
erkölcsi bélyegét megtartá, ’s erősen ragaszkodik a’ 
régi szokásokhoz. Az éjszaki népeknél, inkább mint 
másoknál, a’ szokás második természet; ’s mivel cha- 
rakterök nem bir azon mozgékonysággal, mint a’ dél
szakon lakó népeké, tehát olly fejdelem, kit egyszer 
bizodalmukkal megajándékoztak , sok hibát kövcthet-el, 
és sok viszontagságot is szenvedhet, mi előtt azon 
érdek, mellyet maga iránt a’népben gerjesztett, elenyész
nék. Montesquieu mondá,hogy a’ becsületesség — melly 
a’ kényuri statusokban, hol sokszor még szó sincs c’ 
fogalom-kifejezhetésre, úgy szólván isméretlen, — a’ 
monarchiákban kitűnő erőben díszük, ’s itt a’ statustest’ 
lelkét a’ törvényekben sőt még az erényekben is képe
zi ; ’s a’ normannok még is másfél századig tartott füg
getlen uralkodás alatt annyi tanujelét adák a’ hűségnek, 
miszerint meg kell ismérnünk, hogy nagyrészint a’ be
csületesség szülé ez állhatatosságot a’politikai hitvallás
ban. Azon rázkódások, mellyek Európában egyebütt 
történtek, nalok soha sem vertek gyökeret, ’s nem te
kintvén némelly balértéseket , soha sem lázadtak-fel 
korlátlan hatalmú uralkodóik ellen. Akkor, midőn a’ 
svéd király ellen, ki a’ kiéli szerződés által fejdelmökké 
nyilatkoztaték, fegyvert emeltek, a’ dán trón-örökös 
készté őket arra. Továbbá a’ norvégiai nép’ dicséretére 
szolgál még az is , hogy a’ nép’ nagy tömege , jóllehet 
1 8 1 5 ,  181 6  ’s 1817ben az ottani kormány igen en
gedékeny, jóllehet a’ sajtó’ kicsapongása’s a’ hivatal
nokok’ hanyagsága példátlan volt, az uj fejdelmi ház
tól vonzalmát ’s hűségét soha sem tagadta-meg. — Ezt 
nem kell feledned. — Találkoznak ugyan néhanéha e’ 
hideg tájakon is bizonyos emberek, kiknek szellemhevét 
biztos itélőtehetség nem kiséri, ’s a’ nyilványos ügyek’ 
vezetésinél illy emberek’ vigyáztalansága nemkevésbbé 
veszélyes, mint mások’ gonoszsága és ármánykodásai. 
Te isméred az aristocratiának azon nemét, melly Nor- 
Â égiában gyökeret vert, bár többé ott nemesség nem 
létez. Te ittis, mint mindenütt, számos olly embert talá- 
landasz, kiknek nincs elég eszük önmagokat kormányoz
hatni ; ámde véleményük szerint mégis több észszel bír
nak, hogysem másokét kérjék segélyül; ’s e’ mellett ve
szedelmes hiúságból az uralkodónak tanácsot adni akar
nak. — Van sok ollyan is, kik eszmékben ’s ötletekben 
gazdagok ugyan, de terveikben annyira ingók ’s válto
zékonyak , hogy azok, mellyeket estve gyártanak, leg- 
kevésbbé sincsenek öszhangzásban a’ jövő reggeléivel. 
Illy emberek iránt mindig kétkedő lég y , ámde ne sej
tesd velők, hogy charakteröket kinyomoztad. Charak- 
terszilárdság emberben olly nagyszerű tulajdon , hogy, 
jóllehet csak kevesen bírnak azzal, mégis kiki nagy 
sérelemnek tartja, ha \ralaki átlátta gyöngeségöket. -?
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Az „erős elméknek“, kiket többnyire „nagy elméknek“ 
szokás nevezni, még kevésbbé higy, mert a’nyilványos 
ügyek’ vitelében rendszerint nem alkalmazhatók. Ők ve
szedelmesbek, mint hasznosak. Ha lebocsátkozás és sze
rénység lényeges tulajdonok azokra nézve, kik a' sta
tusok’ kormányzására hivatnak-meg: tehát dagályos 
gőg minden bizonynyal a’ legíöbb hibák’ egyike, melly 
nyilványos, ’s különösen fő hivatalokban levő íérfiakat 
diszteleníthet. Mennél magasb értelemmel tündöklik va 
laki, annál kevésbbé veti-meg a’ hozzá közelállók’ ta
nácsait ; ámde azért e’ tanácsok soha se szolgáljanak a’ 
fejdelem’ változatlan szabályiul. Neki azokat fontolatra 
szükség venni, mielőtt elfogadja, vagy félreveti , ’s ha e’ 
megfontolásnál az világlik - k i, hogy az adott tanács 
saját nézeteinél jobb, akkor azzal sajátja gyanánt sza
bad élnie; mert néhanéha nem kevesebb érdem megis- 
mérni, mi hasznos, ha a’ szerencsés vagy mostoha ki
menetelre nézve személyesen miénk a’felelősség, mintegy 
merész ideát fellogni tudni, mellyet más valaki tanács 
gyanánt oda vetett,  a' nélkül hogy a’tanácsadónak ide
je volt volna azt illőleg megfontolni vagy átgondolni. 
A’ világ’ Iegügyesb ’s értelmesb fejének is folyvást ki 
kell még azok’ tanácsát is hallgatni, kiket magánál 
erőtlenebbeknek tart, azon pillanattul fogva, mellyben 
őket tanácsadóivá tette. Okosság parancsolja a’ fejde
lemnek , hogy keveset beszéljen , valamint ismét hasz
nára van, hogy minél többet halljon; illy módon húz ő 
hasznot a’külön véleményekből; a’jók már ön magokban 
is hasznosak , a’ kevésbbé jók pedig a’ jobbakat idé
zik elő. Ingatagság és félelem egy uralkodóban a'leg- 
roszabb következéseket szülheti. A’ kevésbbé lélekismé- 
retes sok igaztalanságot ’s kegyetlenséget követhet 
ugyan e i , ámde a’ fejdelein’ gyöngesége is sok vesze
delmes mozgásnak lehet kútfeje’s az a’közügyekre nézve 
káros aléltságot szülhet. Azok, kik ballépés miatti íéle- 
lembül az előadott esetekben a’ meghatározott jogelve
ket használni vonakosznak, nemritkán végromlásra jut
tatják a’ statusokat, mellyeket önmagokkal együtt meg
menthettek volna. Folytonos keménység vagy zordonság 
egy kormányíérfiban nem mindig becsületesség’ jelei; e’ 
keménység sokszor igaztalansággal határos, ’s jól 
meg kell különböztetni a’ szigorúságnak egy másik ne
métől, mellyel élnünk sok esetben a’ kénytelenség pa
rancsol. — Ha a’ közjó ezen utóbbit sürgeti, akkor kö
telességünkben áll kérlelhetleneknek lennünk. Az igaz
ság’ nemes érzelme, a’ nyílt ’s egyenes Charakter tisz
tünkké teszi, bátran visszautasítani azokat, kik túlsá
gos követelésekkel járulnak hozzánk. E’ szokást sajá
toddá ügyekezzél tenni. Szükséges továbbá minden ki
telhető figyelmet fordítani azokra, kik a’ kormánynál 
hivatalt viselnek, hogy kitanulhasd: valljon a’ kormány’ 
szellemében gondolkoznak ’s cselekesznek é? hatnak é 
annak nézetei szerint,’s szólnak é a'kormánynyal egyenlő 
értelemben? Még az is , ki jog szerint cselekszik, de 
nézeteit csak gyönge színekkel állítja-elő , hibáz a’ po
litikai becsületesség ellen, mert mások’ gyülölségét azon 
személyekre hárítja , kiknek szólásbeli nyíltságuk tettük’ 
erejével öszhangzásban áll. — Minden országban, ’s 
kiváltkép az alkotványosakban, ’s azokban is, mellyek 
revolutiókon mentek-keresztül, több ember van, kik 
rendetlenségekről panaszkodnak, mintsem ollyanok, kik 
a’ rendetlenségek’ elhárító módjaival kívánnak foglal
kozni A’ becsületes tanácsadónak ekkor cselekedni kell, 
hiú panaszokkal nem törődni, hanem gondját egyedül olly 
tárgyakra fordítani, mellyekbőí a’ közügyre nézve ha
szon gyümölcsözhetik. Ezen becsületesség törekszik le

húzni az álarczot azokról, kik a’ status’ javát mindig 
nyelvükön hordozzák, szivükben pedig olly féktelen nagy- 
ravagyast táplálnák , melly'et semmi sem képes vissza
tartóztatni, sem kielégíteni. (Vége követk.)

A’ KÖZKPKORBELI ORVOSAK’ SZERENCSÉS ÉS SZEREN CSÉTLFX 
SORSA.

Az orvosi isméretek e’ korban a’ házi gyógy
szereken túl nem igen haladónak. Még is minő kedves 
az élet ’s egészség: abból hozhatni-ki, mert azon 
orvosak, kik ezen sötétes időszakban kevésbbé mélyeb
ben bocsátkoztak az emberi természet’ búvárkodásába, 
magoknak bámulandó kincseket szerzettek; noha némel- 
lyek éltüket is koczkáztaták, a’ mint következő példák 
erősítik: 1) Theodorich’ udvarában megholt egy aráb 
orvos, ki arany ’s ezüstön kívül csupa drágaságokban 
annyi kincset hagyott maga után, mennyit az utána jövő 
századok’ fejdelmei sem igen mutathattak , mert a’ mi 
pénzszámolásunk szerint értéke három milliót felül
múlt.— 2 ) T had d aeus  hires orvostanár a’ 13. század 
vége felé annyi kincset szerzett Bolognában, hogy azt 
egy vele egyidejű történetiró feljegyezni sem bátorko
dott, netalán az utóvilág öt nagyitásrul vádolja. Mielőtt 
a’ pápát egy halálos nyavalyábul kigyógyitá, nem akar
ta mindaddig Romát elhagyni, míg minden napra neki 
száz aranyat nem Ígértek. — 3 ) Ugyanezen időtájban 
élt B e ch i r orvos Granadában, ki önmaga dicsekvék 
Alfonsus király előtt, midőn őt hivatta, hogy aranya 
háromszorta többet nyom a’ királyénál, — 4 )  Hlyen 
volt J a q u e  C o t t i e  NI. Lajos’ udvarában, — Irtóz- 
tató halál’ félelme rettentvén ezen fejdelmet, könnyen 
megfogható, mint húzhatott az orvos hét hónap’ lefolyása 
alatt száz ezer tallért tőle. — Azonban a’ milly gaz
dagon jutalmaztatott-meg gondos fáradozásuk némelly or
vosaknak, úgy mások éltöket koczkáztaták, ha gyó
gyítások sikertelen volt— 1) 1337ben. János cseh ki
rály veszedelmes szemfájásban szenvedett, ennek gyó
gyítása egy franczia ’s egy aráb orvosra bízatott; — si- 
keretlen leven minden ipar ’s orvosi fáradozás, az aráb 
ugyan hazájába visszabocsátatott, de a’ franczia, irga
lom nélkül az Odera’ vizébe vettetett, — 2 )  Egy má
sik hasonlókép a’ habok közt végzé éltét, miután Ger- 
lach mainzi érseket földi szenvedéseitől megmenté. — 
3) Ilik Henrik’ háziorvosa nem tudván Tello infanst 
nyavalyájából kigyógyitani, öt évi monostori életre kár
hoztatott, de a’ bánat egy év előtt már megemészté 
életét.— 4 )  C r e c y  Vlldik Károly’ orvosa hivatalával 
elveszté a’ nagyok’ sok évig bírt bizodalmát is, mert 
egy dámát, kinél a’ nyavalya lefolytéban más jelek mu
tatkoztak, ő a’ vizkorságbul akart gyógyítani. — 5 ) 
De ha erre olly messze nem keresünk erősítő példákat; 
találunk a’ múlt században is!! — F a  g o t  XlVdik 
Fajos’ hires orvosa minden orvosi tudománya ’s fárado
zása mellett is kénytelen volt tapasztalni, hogy halál 
ellen nincs ótalom. (1715) Fontainebleau’ lakosai — meg
szűnvén a’ nyereség, mellyet a’ királynak nálok tartóz
kodásából merítettek — annyira felbőszültek Fagot el
len, hogy személyéhez nem férvén, képét ezer átok 
közt nyilván égették-el! Udvury Márton.

A’ VERSAILLESI MUSEUM.

Ha valaki a’ Vatikánt és sz. Péter’ templomát
ezen, egy lépcső által összekapcsolt két csudát latta ,
és szemeit mindazon márvány-albumon faradasig legel
tető, mellyek minden század’ saját cselekvenyit s ala^
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írásit oklevelek-gyanánt bizonyítják, az örömest illy el
mélkedésekre fakad:— Ő Ildik .Júliusnak egy ministerét 
képzeli magának, mint lép-tel Roma’ követkamrájának 
szószékére, ugyanitt következő beszédet tartandó :„Uiaim 
éu Önök elibe elfogadás végett kívánok egy törvényja
vaslatot terjeszteni, meliyet, hogy Önökkel közöljek, 
szentséges atyánktól a1 pápáiul vagyok megbízva. A 
keresztyén világ’ fővárosa, körülbelül 2 0 0  első s ma- 
sodrangu templomot számlál, sőt a’ szent János late- 
rani és szent Mária’ templomát is bírjuk, mellyek a ke
resztyén szertartásra méltó pápai basilikák ; ezen
kívül a’művészetek ’s vallás még szent Pál1 templomával 
is büszkélkedhetnek: — ámde még hiányzik egy tem
plom , melly a’ régi ’s újabb építészet’ csudáit pompára 
felülhaladná. Kiszámítok, hogy annak tökéletes bevég
zésére néhány század leend szükséges, de mi valljon 
néhány száz-év Róma'* öröklétéhez képest? Mi e’ nagy 
munka’ végbehajtására Olaszország’ minden belföldi mű
vészit meg fogjuk híni, ’s nem kimélendünk semmi 
költséget. Bounarotti Mihály Angelo megígérte, hogy 
Agrippa’ pantheonját, kúp gyanánt fogja négy százláb- 
nyi magosán az építendő templom lölé emelni. A ’ sz. 
atyának követkamrája nem fogja magától ama1 gyönyört 
megtagadni, hogy illyesmit végrehajtva lásson. Mindent 
kiszámítván, úgy hiszszük, hogy a’ hivők’ adakozásibul 
fedezendő költségek nem lógnak egy milliardon lelülrúg- 
ni. Ha ehez még néhány száz milliónyit teszüuk, 
úgy e’ pénzen közel ezer teremet építhetünk a’ Vati
kánban. Ez azután a’ művészi ’s katholikai Universum’ 
museuma leend. Mi azt ama’ szobrokkal lógjuk fölékesí
teni, mellyeket a’ Tiberben , a’ Mars’ mezején, a’ fóru
mon, ’s a’ Villa-adriani-ban , melly a’ remekművek’ va
lóságos temetője, felásunk. Mie’ museumot márványnyal, 
jaspissal, agát- s porphyrkővel lógjuk felruházni. Ószin
tén megvallva, nem hiszem, hogy a’ museum's templom, 
két század alatt, két milliárdnál többe fogna kerülni. Ez 
minden esetre szép summácska, de a’ művészet’ híre, 
mint Önök előtt világos, illy csekélységektől nem ijed- 
het-vissza! “

Ila valaki illy beszédet egy követkamra előtt tar
tott volna, mint bizonyost tehetni-föl, hogy most sem 
Vatikán sem sz. Péter’ temploma nem létezne. Nem lehe
tett volna elég mérget ’s epét találni a’ szemtelen minis
ter’ megtámadására, ki illy őrült dolgokra vetemülhe- 
te. Morálja ennek könnyen fellelhető ; mi azt jelenko
runk’ történeteire fogjuk alkalmazni Csak egy Ildik 
Julius ’s egy XIVdik Lajosnak juthata eszébe, egy Va
tikánt ’s egy Versaillest létre hozni. Hogy valaki illy 
terjedelmű müveket készítsen, szükséges, hogy az min
den számadás alul föl legyen mentve. Minden előleges 
ellenőrködés megfogta volna azt még kezdetében fojtani. 
Minden kétségen túl van tehát, hogy egy Vatikán ’s 
egy Versailles’ épitetése azon uj korszakban , mellybe 
mi léptünk, lehetlenség volna. Nem fakadtak e harmad
éve nagy lármára egy majompalota-épitésnek őrült té
kozlásai végett. Emlékezzünk itt a’ pyramisokra! Ama’ 
fejdelemnek, ki mainap, művészet-iránti nemes gerje- 
delmében holmi nagy vállalatot, egy dicső fölösleget, 
egy roppant remekművet szándékozik létre hozni, melly 
többet tenne, mintáz embereknek használni, minthogy 
vigasztalásukra ’s örömükre szolgálna , annak önzsebé- 
böl kell az ahoz szükséges pénzt adni, ’s azt, mit tenni 
szándéka, gyorsan kell véghez vinnie, különben ki tud
ja , milly akadályok gördülhetnek útjába. Vannak embe

rek , kik a’ Versailles! museumon holmi ócsárolhatót ta
lálnak; ők három lieunyi hosszaságu remekművet akar
tak 4 év alatt emelkedni látni, a’nélkül hogy Franczia- 
ország arra csak egy tallért is adott volna. Ezen em
berek fenhangou harsogtatják XIVdik Lajos’ hírét, ki 
3 0  évet ’s egy milliárdot fordíta reá, rníglen csak ezt 
mondá: akarom! A’ régibb fejdelmi család 15 év le
forgása alatt egy uj szeget sem üttetett Versailles’ fa
laiba , rníglen a’ liatalabb ág négy év alatt taka
rékossága mellett zsebpénzéből, ama’ fényes tallérival, 
mellyeket Cormenin ur a’ tuileriák’ boltozatiban fölhal
mozva láta, egy budoirt, ’s egy museumot alkota e1 
dicső emlékbül.

Versailles 1790tül fogva egész 1830ig hanyatlás
nak indult; ollyan volt, mintegy zarándok által látoga
tott Herkufanum, mellyre Chateaubriand maga az ő 
„kér  e s z  t y é n s  é g  s z e l l e m e “ czimü munkájában, 
Andromache’ következő verseit alkalmazá :

Je ne vois qne des toms que la ceudre a convertes,
Uu fleuve teint de sang, des canipagnes désertes

Két legitim király lépdelt 15 évig e’hamvadó romok ’s ez 
elpusztult térek közt a’ nélkül, hogy vagy egyiken vagy 
másikon segített volna. A’márvány-kövezet közt a’ fű buján 
fölsarjadt; a’ fecske a’ XIVdik Lajos által építtetett 
gerendázaton raká fészkét, ’s a’ pók, mint szinte egy 
nagy iró mondja, mindenütt kiterjeszté hálóját. A’ város 
néma szárnyaival körülölelé a’ kastélyt, ’s ez egy sir
hoz vala hasonló , meliyet egy másik sir vesz-körül. — 

Ekkor előáll Lajos Fülöp , könyörül e’ nemes 
megható ínségen, ’s helyreállítói vállalatában nem szo
rul senki’ segélyére. Ó a’ terassokat megtisztítatja, 
visszaadat a’ karzatoknak levegőt ’s világosságot; hely
reállítja Moliére’ ’s Racine’ színtermeit, visszaadja XIVdik 
Lajos’ árnyékának ismét szobáját egészen kibútorzottan; 
’s aztán philosophiai türedelméuél fogva mindent, mi hí
rünket dicsőíti, Tolbiactul egész Algier’ bevételéig bő
kezű vendégszeretetében részesít. A’ francziák’ királya 
maga fölállítja Francziaország’ történetét, melly a‘ Ieg- 
részrehajlatlanabb, festőibb’s meghatóbb , meliyet csak 
gondolhatni, és segélyül hí minden művészt, ki vászon
ra fest vagy márványba dolgozik. így Versailles, e’nagy 
halott, löltámasztatik halottaiból, rangját mint város 
ismét elfoglalja , Párisnak külvárosává leszen ’s közép
pontjává a’ művészek’, statusemberek’, utazók’ ’s he
nyék’ minden vándorlásainak. Gazdagok és szegények, 
tudósok ’s nemtudósok — mindenki buzog Versaillest 
látni; lapról lapra e’ nagy, arannyal ’s föstvényekkel 
díszesített könyvet áltforgatni, mellybe a’ király a’ ne
messég’ ’s nemzet’ minden igényeit iktatá. Száz ezrekre 
megy a’ látogatók’ száma. A’ Herculanumból bazar, az 
omladékbul templom, a’semmiből nagy valami lön; a’ por 
arannyá változott által. Egy történet, egy város, egy re- 
stauratio, a’ művészek’ egy tábora, a’nemzetiség’, haza- 
liság’, polgárisodás’ ’s ipar’ isteni műve — a’ mai Versailles!

Máchik József-
" R e j t e t t s z ó .

T éli ruhánkat jelölik 
Öten 's e/.ckbül kitelik 
Hazánk’ egy testvér-városa ,
’S a’ folyó is , melly azt mossa ;
Sőt még hullámja is ennek 
Latin nyelven megvan bennek.

Z. IslT.
A’ 9dik számú rejtettszó: T o l v a j .

Szerkeszti H elm eczy . Nyomtatja T r a t tn e r -K á r o ly i
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T  K L I D A L .

Éjszak felől 
Eljött a’ tél 
Letartani 
Mindent, mi él; 
Nincs már sehol 
Nyíló virág,
A’ föld csupán 
Hó ’s pusztaság.

0  lány ! te is 
Kit sír’ ölén 
Híven , mint most 
Imádok én ;
0  lány! te is 
llly tél gyanánt 
Hideg vagy e’ 
Lángszív iránt !

De lásd utóbb 
A* kikelet 
Elűzi majd 
A’ zord telet ,
’S majd eltűnik 
Hó ’s pusztaság, 
’S leszen megint 
Nyíló virág.

Valld-meg nekem, 
Te kis ravasz! 
Hőbbé tesz-e 
Majd a’ tavasz? 
Avagy midőn 
Most elhagyál: 
Számomra már 
El is fagyál ?

B U C S V Z Á  s.
Élj boldogul leány ,
Te hű télén !
Miattad életem 
Örömtelen ;
Most már örökre itt 
llagyandalak.
Élj boldogul leány,
Te csáb-alak !

Keress kéjelmeket 
Egy más’ öjén ,
Ki kedvesebb leszen ,
Mint voltam én :
Kinek szerelmiért 
Szerelmeket
Adandsz, — nem bánatot 
’S gyötrelmeket.

Ah ! egykor én is hőn 
Imádtalak ,
És most örökre itt 
Hagyandalak;
Csupán emlékedet,
Ezt elviszem ,
’S egyetlen kincs gyanánt 
Megőrizem.

A’ lét’ homályiban 
Ez lesz nekem 
Göröngyös űtamon 

' Szövétnekem,
’S ha majd hamvasztni fog 
A’ fájdalom ,
Ez lesz sírom fölött 
Őrangyalom.

Csendhelyi.

KISVÁROSI CASINO KS HANGVERSENY.
(Levéltöredék; P-ról P-re, január’ 18. 1838.J

Pestről eljöttöm óta édes barátom , életem szörnyű 
prósa— még pedig parlagi prosa ; képzelheted, ha meg
gondolod , hogy hivatalom’ foglalkozásai reggeltől estig 
csavargók’ üldöztetésivei, befogatásával , pinczetörők’ 
veretésével stb. telnek-el; — képzelheted még abból , 
hogy laluukban a’ legokosabb ember, Pestről megérkez
temkor, kíváncsian tudakozá: „igaz-é, hogy Buda’s Pest 
közé állandó-hidat akarnak épitui, ’s pedig — mint ki
fejezd — egy a n g l u s  i n z s e n é r i m é r n ö k k e l?  
mi szörnyű hazafitlanság! — ’s hogy azon még a’ ne
mes embernek is kell fizetni, mi égbekiáltó igaztalan- 
sá g !“ Ej! gondolám, jó lesz kissé kirándulni fészkem
ből ; behajtatok P-ra egy közellevő kisvárosra, tán ta
lálok ott valami falusitlan élvezetet; ha nem : legalább 
a’széllel megíuvatom magam’. Reggel indulék; de mivel 
ma egy hete nagy hó esett, csapás nem volt; a’farkas- 
nyomokon meg — mint falunknak jelenleg egyedüli kö
zösülésein — nem jöhettem, csak délután 4  óratájon

vergődtemP-ra. Szobát nyittatván a’város’ első vendégfo
gadójában, csakhamar egy jó barátommal találkoztam, ki 
is azonnal e’ fogadóban szállásoló nemes casinóba (nemes; 
mert e’ városban polgári casino is van, mi nemde a’ ca- 
sinók’ egyesületi czéljával szörnyen megegyez ?) veze- 
tett-be. Barátom! elbámultam az itt talalt népességen; 
Pest’ legvirágzóbb kávéházában sem látsz több embert. 
E’ forrongás’ okát kérdezvén, a’ casinói törvények mel
lett falonfüggő hirdetmény’ elolvasására utasítottak; 
gondold csak, mi lázíta össze ennyi embert e’ különben 
szomorú varosban? tan valami vándorló magyar színész- 
társaság? nem! itt a’ színészetet komédiának híják, ’s 
mi, itt a’ bakony-megyében lakó törzsökös magyarok, 
szégyeneljük , ha magyar magát színpadon bohóczczá 
teszi; azért magyar társaság ide nem is vetődik, vagy 
ha igen, többé vissza nem jő , elzálogolt bútorait visz- 
szaváltandó. Tán hát német szinésztársaság ? az sem, 
mert abba leginkább csak zsidók járnak, ’s nehány első
rangú ház, annak világos kijelentésére, hogy ő ért né
metül; itt pedig sok igazi magyarember volt, ki elrom
lott óráját német órásnak mutatandó, velem együtt ha
mar elmondaná „m ein  U h r i s t n i c h t g  e h t.“ Tán 
hát valami fa-bábokat - tánczoltató német sógor Indított— 
meg minden mozogható lábat e’ városban? vagy vala
mi kutyákkal ’s majmokkal bált-adó ? egyiksem; bár 
meg kell vallanom, hogy e’ gondolattal e’ város’ szelle
mének kellő közepében találtál; mert illyen alkalmak
kal , hetekről hetekre tömve e’ fogadó’ nagyterme, ’s a’ 
sok „éljen!“ kiáltás, tapsolás olly harsogó, mellya’leg- 
terhesb villámfelhőket is képes volna elhajtani. — Hiá
ba! einem találod barátom! valami szokatlan, kisváros
ban hallatlan, szinte képzelhetlen uj dolog csődített 
ennyi népet össze. Gondold! P-u casinói hangverseny! 
illy magas aesthetikai élvezet — kis városban! Kíváncsisá
gom legmagasb fokra feszült e’ hangversenyt minél ha- 
marébb hallani; ’s a’ casino’ játszó-teremeit, ’s olvasó
szobáját , melly utolsóban néhány német újság mellett, 
majd minden magyar újságot, a’ Tudományos Gyüjte- 
mény” s Tudománytár’néhány még felvágatlan köteteit — 
amazokat telve, ezt pedig üresen találtam — hirtelen meg
tekintvén, barátomtól ajándékozott b em en eti j e g y 
g y e i ,  beléptem a’ hangverseny’ termébe. Bámultam ba
rátom! az iszonyú néptömegen, mennyi tán soha e’terem
ben nem volt; örömkönnyek rezegtek szemeimben; nem
zetem’ aesthetikai szellemének illy tetemes előhaladásán, 
kérdeztem e’ hatalmas emelkedés’ okát, — sajnálom, 
hogy kérdeztem, mert könnyeim azonnal kiszáradtak! 
Ugyanis hangverseny, emberek’ emlékezete óta, ma van 
legelőször e’ városban, pedig — tudod a’ pesti magyar 
játékszínről — szalma nem lángol jobban ’s máskiut, 
mint honfitársaink az iránt, a’ mi újság ’s a’ mi szokat
lan; fájdalom! hogy a’ lángnak parázsa nincs; ’s még 
— hogy örömöd gyengüljön — tudd-meg, hogy e’hang
verseny ingyen-mulatság volt. N orm a ouvertureje nyi- 
totta-ineg a’ hangversenyt, kilencz leginkább dilettau- 
tok által előadva; ezt követé egy magyar variatio, — 
egy pár dal az álomjáróból , egy phantasia Bei tot-íol, 
’s egy karének, muzsika-kíséret nélkül, igazságtalan 
volnék, ha a’ darabok’ előadásában történt néhány hi
bát megróni akarnám: hiszen ki várhat itt bécsi, vágj 
csak pesti szabatosságot is? elég, hogy botrankoztato
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hibák nem voltak, ’s a’ dilettantok közt egy hegedűs 
volt, ki Pesten is érdemelne meghallgatást; elég, ha 
egy lelkes kisasszony nem vonakodott a' köz-jó iránt 
illy szolgálattal lenni, mellyet — mint barátomtól hal
iám — e’ kis városi balság nem átal kárhoztatni ; ját
szása bámulatig virtuóz nem volt ugyan, hanem elég 
ügyes, miért szíves köszönet e’ szép leánynak ! — Azon
ban néhány megjegyzést még is kell tennem. Gondold 
barátom! azon említett jeles hegedűs Spitzer Adolf 
egy helybeli izraelita-kereskedő1 lia volt; ’s mi szép, 
hogy ez — nem zárja ki a1 zsidót társaságából ? Való
ban illy nemes aesthetikai szellemű ifjú, díszére válik a’ 
p-i casinónak. Sajnos hogy azon magas bájhangok, rael- 
lyeket a’ nevezett ifjú, kivált az Á l o m j á r ó ’ némelly 
dalaiban , olly lelkesüléssel teremtett újra hangszerében, 
nem voltak képesek , sokra hatni a’ teremben; sokan 
ásítoztak, sokan épen elaludtak, sok derék bajszuak 
pedig jó eleve pipázni mentek a’ casino’ játszó-termébe; 
sokan tréfából mi v e  1 é s l  is emlegettek , amúgy ma
gyaros értelemben, a’ zsidó ifjút érdeklőt, mire eszem
be juta a’ vers :

,,Annyi miveit lelkű, hol van mint draga hazánkban ?
Itt egymás lelkét széltire csak növelik.“

Mind ezek felett valami különös delicé volt, az éneklő 
kart hallgatni; tudod, mennyire szeretek nevetni, az 
ének pedig valóságos comicum, nevetség volt. Négy 
szép hangú énekes, de — egyet kivéve — tanulatlan, 
durva hang, iskola nélkül, átkozott köhentésekkel, — 
mintha most énekeltek volna legelőször. Az első ének
nek ariája halotti volt, ez is minden Ízlés, kellem, egy- 
behangzás nélkül Megérdemlené, hogy ezen énekek’ 
tartalmát, mint költészeti ritkaságot, veled még ortho- 
graphiailag is híven közöljem. Közlöm itt legalább az 
egyik „Bölcs Gondviselés“ czimü dalnak elejét:

Ez árnyék- éltünk5 körében 
A’ bajos sors csa pasi ban

Sokan már éltek békeben,
Létévé» vágynak nyngottan.

Szelíden néha napjaink
Ámbár folynak vig óráink 

De többször borúltan;
Ám azért —
Haragra ránk az Istenek

Oh nem gerjedeznek !s a ’l.

Gondold most ez esetlen nyomorú fűzfa-tartalomhoz, 
azon fülsértő hangejtéseket, mellyekben az é  rendesen 
7-nek , az o, u-nak ([p. o. békin ruzsáim) énekeltetett, 
s azon valóságos barbarismust, melly az utóbbi ének’ 

víg melódiáját szomorú tartalomra ruházta: képzelmed 
lesz ezen sületleu karénekről , melly a’ különben igen kel
lemes élvezetet illy rútul mocskítá-el. Volt a’ hallgatók 
közt egy hatéves kis gyermek, ki midőn a’ többi dara
bok’ eljátszását kísérő tapsokban ’s é l j e n e k ’ kiáltásá
ban részt vön,  ez éneket hallgatván, fenszóval váltig 
kiáltozta: „Ez nem szép! hagyják el!“ mi mint a’ gyer
mek' tiszta művészeti ösztönére, úgy arra is mutat, 
hogy az ének még természetes sem volt, annyival ke- 
vésbbé művészi. Óhajtható, hogy az ezentúl tartandó 
hangversenyekből, illynemű aesthetikátlan ‘s izlést-facsa- 
ró énekek elmaradván a’ nemes c a s i n ó i  individuumok’ 
ízlésfinomítást tárgyazó czéljaj áldásterjesztőleg sikerül
jenek. X.

NYELVÉSZET’ TÁRGYÁBAN.

A’ nyelv, eredetét közvetve az észből veszi, mint
hogy ennek közlekedése’ szükségiben, annak létele va
lósíthatja ezét, — ’s mintegy megkiváutató első szük
ségéül szolgál, mint löldnek a’ termés. Innét a' nyelv’ 
különlélesége; innét a’nyelv’ elméukkeli szoros viszony
ban álló aráuylagos kifejlődése. Ha ez igaz, úgy a’ 
nyelvnek vissza kell térni az észbe, hogy anyjától ki- 
müveltessék ’s mint tudomány magában megállhasson. — 
Közlekedése az ész’ eszméjinek, terjeszthet abban vilá
got ; e’ nélkül elfonyad ’s haszouvehetlen. E’ közleke
dés pedig nem csupán abban ál l , hogy mingoudolatin- 
kat közöljük; — szükséges másokéit is meghallgatni, 
kifürkészni 's igy egy egészet alapítani: ’s innét ered a’ 
nyelv-tanulás’ föszüksége. — De minthogy a’ nyelv, 
eredetét az észből veszi, annak rendszeres tanulása is 
szükségkép befolyással van kiművelésére; az észnek 
szárnyakat ad a'tudományok’ világában; ereje’ próbálá
sára tágabb mezőt nyit, — következéskép ha ott némi 
sikert tapasztal, lelkesülést, ügyekezetet, szorgalmat 
szül. A nyelv már mint nyelv köszörüli az elmét, mint
hogy azt abstract dolgokkal foglalatoskodtatváu, a’ kép
zeletet tisztítja ’s gondolkodásra nyújt alkalmat; — 
de a' nyelvtanulás ’s annak tudománya, eszközül ’s ne 
czélul használtassák. — A’ nyelvek mindannyi kulcsul 
szolgálnak , mellyek által az ember képes e’ nagy vilá
got felnyitni ’s kicsinyben nagyban, hibájiban , erényi
ben szemlélni; a’ természet’ csodáit, alkotmányát 's az 
egész emberiséget megismérni, — szóval: azokat olly 
egyes tudománynak szentelhetnők, melly minden egyéb 
tudományt magában foglal. — Milly üdvös haszonnal 
jár a’ müveit nyelvek’ tanulása , különösen iljura nézve, 
nem lehet eléggé kifejezni, — ’s épen ennek meggon
dolása vezérelhetne minden nyelvtanitót arra, melly sze
rint a’ nyelveket könnyű, sebes, kedveltető módon ta
nítaná 's alapitaná-meg tanítványában. Pedig fájdalom! 
honunkban leginkább tapasztalhatjuk, milly nehézzé té
tetik mindenkinek a’ nyelvtanulás, ’s épen nem azért, 
mintha forrásúik nem volnának , hanem azon rendszer 
által, mellyel azok tanitatnak. ’S mind e’ mellett is számra- 
nézve nálunk leginkább tanulják a’műveltebb nyelveket’s 
ennek méltán örvendhetünk, minthogy e’ részben minden 
egyéb nemzetet felülhaladunk. Valljon minnyelvünkben 
való tökéletesbedésünket ez hátráltatja é , vagy olly kö
rülményekkel van összekötve, mellyek szerint végre 
egyikben sem tökéletesedünk, nem czélja fejtegetésemnek; 
itt szinte minden okoskodás oda terjedne, melly szerint 
a’ hazájának használható férfi az első örvénybe nem 
bukhatik, ’s ha néha rósz elvek [által el is téríttetik, 
elébbutóbb jó útra téreud — ’s hogy minden nyelvben 
tökéletesek legyünk, 's a' nagy haszon némi károkkal 
összeköttetésben ne legyen, — kivánhatlan.

A’ magyar már helyzete által több nyelv-tanulásra 
segítettik. Többnyire mint gyermek két nyelven beszél, 
a' harmadikat pedig alig serdülő korában, tanulja! A' 
diák nyclv-tanitási rendszere után, egyéb nyelvet is 
grammatikából látunk taníttatni. A’mester évekig izzasztja 
vastag grammatikájával a'tanulót, — ’s anyanyelvéből a’ 
mégnem ismeretes nyelvre fordíttat, mielőtt még érteni 
tudná azon nyelvet, mellyre fordít! Bizonyossággal merem 
állítani, hogy minél vastagabb valamelly nyelvtan, annál 
veszedelmesb, mert az a’ szerző’ koholmányival vau 
megtömve. — A’ frauczia ’s angol nyelv’ megtanulása, 
különösen ránk magyarokra nézve, nagyon könnyebbít
hető. Francziában a’ diák által, angolban a' német ál?



tál, segíttetünk. Mindkettő olly szükséges, hogy mind
kettő bírása által juthatunk alapos ismeretekre. ’S ezért 
is szükséges volna, könnyű's kedveltető tanítási rend
szert követni. Pedig gyakran az erős akaratot ’s szor
galmat is kifárasztja, midőn az Ifjú sikerét nem ta
pasztalja. Mert szegény tehetségű itju az, ki annak ör
vend , ha valamelly nyelv’ grammatikáját tudja, ’s az
zal megelégszik. Az élesb-tehetségü a’ nyelvet akar
ja érteni. — Minden nyelv-tan csak annyiban használ
ható , mennyiben egyedül a’ tanulótól haszuáltatik — 
ellenben mester azzal ne bíbelődjék : — ő maga legyen 
a’ nyelv-tan, mellybőla'tanuló tanulmányát meríthesse. 
Anyanyelvűnk megtanulása mintegy vezérelni Iátszatik 
azon módra, mellyet minden nyelvnél követnünk kelle
ne. A ’ franczia 's különösen az angol, olly egyszerű ’s 
könnyű nyelv, hogy annak tettlegi tanulása, legrövi
debb czélravezető ut. Ennek érintésénél legyen sza
bad ezen két nyelv’ tanítása körül, rendszert ajánlanom, 
raellymek tökéletesítését a’ jövendőtül várom. Hazára’ 
nyelvészei megengedendnek, ha csekély tapasztalással 
ezt teendem: de a’ czél szent, ’s elérésére való törek
vés annak egyik neme.

A’ tanulót legelsőbb is a’ nyelv’ természetével kell 
megismértetni; — őt annak titkaiba, különösségibe ál
talányos vonásokkal avatni-be, hogy magát abban egé
szen idegennek ne érezze. A’ franczia nyelvben rendes 
olvasást-illetö szabályok lévén, szükséges azokat a’ ta
nulóval megismértetni, úgy szinte az ejtegetésekkel, 
hajtogatásokkal, mint minden nyelv’ alapjaival, meg- 
barátkozlatni. Ezután egy jó franczia könyv— p.o. Te- 
lemaque —-  vétessék kézbe. A’ tanító, ki a’nyelvet bírja, 
itt mindazon szabályokat, ejtegetéseket, hajtogatásokat, 
szóval: mellyek az elméletit tárgyazzák, arányosan ’s 
rendszeresen az előfordulókra alkalmazhatja. Szükség 
egyszersmind , hogy , különösen eleinte , szói ul szóra 
fordittassék-le, a’ tanulót e’ szerint a' nyelv’ természet- 
tévéi megismértetvén. ITa a’ növendék németül tud, an. 
nál könnyebben eshetik-meg ez , minthogy a’ magyar 
nyelv ragai ’s rövid kitételei által nagyon különbözik 
a’ nyugoti nyelvektől. így kellemesen ’s minden unalom 
nélkül rövid idő alatt érteni fog a’ tanuló ’s ekkor nem 
árt neki magányosan valamelly jó nyelv-tant olvasgatni, 
mellyben bizonynyal isméretes dolgokat találand, ha 
mestere őt kedvvel ’s tűzzel tanitá. (A ’ beszélgetnivá- 
gyást mindjárt eleinte kielégítheti a’ tanító, de ne pár
beszédek’ (dialog) megtanultatása által, hanem könnyű 
tárgy’ felvételével ’s könnyedénes fejtegetésével. Nincs 
veszedelmesb rendszer minden tudományoknál, mint 
raellyeknél csupán az emlékező-tehetség munkálódik.

Az angol nyelv' tanitásmódja’ érintésénél, legyen 
szabad hazám’ lelkes fijára , legnagyobb nyelvészére ’s 
mély tudományú lérfiára utalnom, — ki minden üres óráit 
az ifjúság’ felvilágosítására szenteli. Mindazt, mellyeken 
jövendőm alapul — csak neki köszönhetem , ’s bizony
nyal hálám iránta csak akkor érheti el czélját, ha sze
retett hazáin előtt ügyekezetem által kivilágítom, milly 
nagygyá emeli ő magát s mennyire teszi felejthetlenné, mi
dőn szellemét ezerekre hagyja. — T. Peez Leopold ur az 
angol nyelv-tanitása által (a’ görögben, olaszban szinte 
a’ fen-leirtt módot követi) egyszersmind első vala, ki 
arra figyelmeztetett, miként kezdjek a’ már régóta 
tanult franczia nyelv’ rendes tanulásához — ’s hogy 
ezen figyelmeztetés azóta sok fiatal embert az izzasztó 
Mozin' grammatikájátul fölmentett: csak neki köszönhe
tem. — Az angol nyelvet ő , Goldsmith’ legélénkebb ’s 
a’ világot’s emberi életet híven ábrázoló regényével, a’
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wakefieldi lelkészszel kezdé-meg. Minthogy ezen nyelv
ben az olvasás nem alapul rendes szabályokon, legta- 
nácsosbnak vélé, azokat nem is érinteni eleinte. Félévi«- 
olvasa, egyszersmind fordita előttünk, mig mi őt lassul 
dán utánzók. Félév múlva képesek voltunk némi jobbí
tások mellett olvasni ’s fordítani. Ekkor egy jó nyelv
tan olvasását ajánlá — 's ennek teljesítése bizonynyal 
kedves lön. — Minden nyelvnél, de különösen e’ kettő
nél, ajánltatik a’ szebb gondolatok’ sajátitása, melly a’ 
nyelv’ gördülékenységét ’s szavak’ megtartását előse- 

~  Ezen értekezésem’ czélja nem egyéb, mint 
azon forró óhajtásom’ teljesülése, bár minél többen, a’ 
tárgyat mélyebben ismerők, értekeznének felőle. Ez 
nemzetünk’ művelődését nem kevéssé érdekelné!

Nagy Ele fi.

OSZKÁR FIAHOZ A' SVÉD KIRÁLY.

(Vége )

Huzamos béke a’ norvégiai nemzetet elidegeníté a’ 
hadi dicsőség’ pályájától, hova ezelőtt vágyja olly tüzes 
hévvel ragadta; oda kell törekednünk tehát, hogy e’ 
nép mindabban, mi a’ hadimesterséghez, ezen olly 
rendkivül-nyomos tárgyhoz tartozik, újabb előlépéseket 
tegyen; — mert olly ország, mellynek szabályozott 
hadserge nincs, napjainkban az első hódítónak birtoká
ba esik. Hautevillei Tancred mintegy harmincz norvé
giai fegyveressel igázta-meg Szicziliát; ha Sziczilia 
hadi-szellemmel, vagy néhány száz főnyi gyakorlott 
hadsereggel bír vala, úgy ezen most álmélatgerjesztő 
kalandorok’ vállalata már a’ partrakelés’ pillánatában 
megsemmisült volna. Norvégia’ hősei a’ középkorban 
félelmesekké levének Francziaországban ’s Európa’ ten
germellékein. A’ nélkül, hogy ezen időket visszaidézni 
kivánnók, szükség a’ norvégiai nemzetet meggyőzni 
arról: miszerint nem a’ gyűlések’ termeiben ékesen-be- 
szélő szónokok, sem a’ vendégségek-’s politikai lako
máknál ürített áldomások ’s toast-ok azok , mik a' sta
tusok’ önállóságát kiküzdik vagy fentartják. A’ világ 
nem lesz szabaddá, mivel szabadságára serlegek ürít- 
tetnek. Még a’leghatalmasabb birodalom sem fog dicsek- 
hetni biztos és tartós békességgel, ha nem képes ma
gát a’ hirtelen ’s előrenemlátott megtámadások ellen 
védeni ’s biztosítani. A’ status-ügyekben rendszerint ha
talmasé az igazság, ’s a’ gyöngének mindig nehezebb 
a’világ előtt igazait védeni. Nagy Fridiik mondá:,,Hogy 
háborút viselhessünk , ahoz először pénz kell , másod
szor pénz, ’s harmadszor is pénz.“ A’ bölcs lejdelem 
tudta , hogy pénzen szerezhetni ’s tarthatni katonákat. 
Ugyanazért hajlandó vagyok Machiavellel — a’ nélkül 
hogy országlási elveit elfogadnám — mondani: a’ hábo
rú férfiakat kíván , ismét férfiakat, ’s mégegyszer férfi
akat. Merész ’s báíorlelkü harezosok által urai vagyunk 
az ellenség’ segédíorrásinak. Ha tehát a’ kényteleu- 
ség neked bármikor háborút viselni parancsol, kíméld 
katonáid’ vérét, viseld gondjukat sebesült kóros álla
potukban ; kerüld az apró csatákat, ’s hadsergedet 
csak azon pillanatban koczkáztasd , midőn a’ haza di
csősége és sorsa elkerülhetlenül kívánja azt. Sok csata 
mindazáltal elveszett már, mivel egy vagy más jelesebb 
serget rendkívül kíméltek. A’ közjó kötelessegeve eszi 
a’ status’ fejének úgy kormányozni, hogy ele& eS, .J*2“ 
zel bírjon nemcsak minden roszat, melly elme loztethe* 
tik, hanem még a’ rosztól való félelmet is eltávolító?.
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Okosság parancsolja, hogy bizonyos viszony legyen a’ 
között, a’ mi fentart, és a’ között, a’ mi íentartatik. 
Innét természetesen (oly, hogy egy alkotmányos ország’ 
fejének nem szabad haboznia , midőn politikai egyensúly 
forog kérdésben. Ezen egyensúlyt csak a’ törvény’ pon
tos és lélekisméretes végrehajtása által biztosíthatni. 
Egy korlátlan-hatalmú uralkodó néhanéha minden árta
lom ’s veszély nélkül elférhet^ az általa hozott törvé
nyek’ szigorú végrehajtásától. O a’büntetéseket tetszése 
szerint lágyítja vagy súlyosbítja. Minden, a’ mit ö meg
enged , csupa kegyelem vagy hatalom’ engedélye; a’ 
status kényuri-személyében ponfosul-össze , ’s azon in
dividuumok , kik a’ statust képezik, kötelezvék a’ füg
getlen úr’ akaratjához illeszkedni. Egészen máskép van 
ez az alkotmányos országokban; itt a’ fejdelem csak a’ 
nép ’s király közt kötött szerződés’ végrehajtója, nem 
pedig kényszeriníi szabályozója a’ népakaratnak; mert 
azon pillanattul fogva, mellyben ezen akarat valamelly 
köztanácskozásban, bármi nevet viseljen ez, kinyilat - 
koztatik, az innét számozott törvényeket is úgy kell 
tekinteni, mintha azok a'nemzet’és fejdelem’ közös hely
benhagyását nyerték volna meg, ’s a’ fejdelemnek ekkor 
szorosan oda kell törekednie, hogy e’ törvények, mel- 
lyek a’ statusnak ’s a’ statusban minden egyes polgár
nak ótalmul ’s védpaizsul szolgálnak, szentül tartassa- 
nak-meg, ’s büntetés nélkül senki azokat meg ne sért
hesse. Ugyanazért a’ törvényeknek tisztáknak ’s világo
saknak kell lenniük, hogy azok’igazságát a’ józan ember
értelem átláthassa. Ha a’ törvények illy módon alkotvák, 
akkor azok’ alkalmaztatásában is kérlelhetlenek lehetünk. 
Ha egy vagy más intő-büntetés az engedetlenséget nem 
fékezhetné, akkor azt a’ törvény’ szigorúbb alkalmaztatása 
bizonyosan korlátozni fogja. A’ polgári, valamint a’ ka
tonai osztályban legnemesebb tulajdon: a’ szilárd állha
tatosság ; ez a z , inelly a’ hadseregnél rendtartást ’s 
fenyítéket szü l; innét következik: hogy, ha mindazo
kat megbüntetjük, kik kötelességiket megszegik ’s a’ 
törvényt általhágják, csak igen kevés embert lesz szük
ség büntetnünk : mert ellenkezik az emberi természettel
— magát oily büntetésnek tenni-ki, mellyről tudva van, 
hogy elkerülhetetlen. Azonban távul legyen, neked azt 
javasolnom: hogy népedet keménységgel igazgasd; — 
nekünk azon eszközöket, mellyeket a’ természettől nyer
tünk az emberek’ vezérletére , mindig mérséklettel kell 
használnunk. Szilárdság, sőt maga a’ szigorúság is, 
egy fejdelem’ polgár-erényei közt csak úgy foglalnak 
helyet, ha azok kellő pillanatban alkalmaztatnak. Nyo
mozzuk csak polgári társaságban a’rendnek elgyengülése’ 
’s felbomlása’ okát: ’s látni fogjuk, hogy e’ gyászos 
baj koránsem a’ büntetések’ lágyságábul ered , hanem 
főleg onnan, mivel a’ vétségek büntetlenül maradnak. 
A’ büntetéseknek tehát, mihelyt a’ törvénykezésirend 
megengedi, legott sujtaniok kell a’ vétkest, ’s párthí
veit visszarettenteniük. — A’ financziák vagy is pénz 
az ország’ élet-erei: fő-fontosságu dolog egy kormány- 
hatalomra nézve a’ bevételt ’s kiadást ismérni, a’ szük
ségek’ kielégítésére elegendő segédforrásokat teremteni, 
a’ nélkül hogy a’ nemzetre nézve nyomasztók legyenek
— ’s azokat okosan használni. — A’ statusnak takaré
kosnak kell lennie mindennap, hogy akkor, midőn a’ 
körülmények parancsolják, illő fényben ’s méltósággal 
léphessen-fol. — Végre a’ religio a’ nép’ fő támasza. 
A’ fejdelemnek elvből kell vallásosnak lenni, ’s ezen 
elvnek mindennap inkább és inkább kell kifejlődnie. A’

nép igen hajlandó, fejdelme’ példáját követni; ha a’ fej
delem jó keresztyén, bölcs férfi és bajnok, akkor a’ 
nép is vallásos, felvilágosult és hadakozó leend.“

RAPHAEL’ RAJZA, 
a’ szerelem’ lelkesiiletében.

E’ hires képiró, midőn egy Madonna-kép’ rajzolá
sában fáradozna, megzörrent ajtaja, ’s csudaszép le
ányzó áll előtte lesütött szempillákkal. Raphael egy 
pénzdarabkával akarván rajta segíteni, azt neki nyújtja; 
midőn megnyílván remegő ajkai a’ leánynak, e’ szókat 
rebegé : „Nem pénzbeli segélyt várok én tőled oh Raphael! 
szegény atyám hosszas nyavalyája után halállal vívódik, 
’s végső segélyedért- barátságodért esdekelve kér; — 
Isméred é N. képírót ?“ — „Hol van ő ?“ — kérdi Ra
phael. A’ leányka fölvetvén bús szempilláit, az ablakon 
által újaival mutatja lakhelyét, ’s keze Raphael kezébe 
kerülvén, ütér verését kettősen érezteté. Mint egy álom’ 
szenderébül föleszmélve, mondja Raphael: „Siessünk 
tehát a’ segéd után sohajtóhoz!“ ’s nyilgyorsasággal 
siet kerten’s bokron keresztül elhagyván a’ leányt. Vég
re az erdő szélén talál egy kunyhót, vad fügefákkal 
árnyékozva, mellyen a’ leány neki ajtót nyitván Ra- 
phaelt beereszti, ’s midőn a’ hálóterem’ kárpitját félre- 
rántá, atyját már halva találja. A’ leányzó azonnal 
atyja’ fejénél összekulcsolt kezekkel lerogyva, ájtatos- 
ságra lobbant. Raphael is mély szomorúságba merült: ’s 
Niobe’ képét megpillantván az ágy mellett igy szól ma
gában : Itt görög ecsetet szemlélek ugyan, de meg
próbálom : mi leeud e’ tökéletlen műből, ha vele szivem’ 
érzelmeit párosítom. — Mig a’ leány buzgókodék, ad
dig Raphael a’ kezdett kép’ rajzolását tökéletesítni sie
tett, ’s a’ görög Niobe’ képéből egy keresztyén leány’ 
ajtatossága szivemelö vonásokban tünt-elő. — Mély 
csend uralkodott a’ szobában; és Raphael a’ leányhoz 
közeledik, ki őt könyes szemekkel nyájasan marasztja, 
mig atyja’ tetemeit eltakaríthatja. Ekkor mondja Raphael: 
„Maradj jó leányzó ! Barátod tettleg kíván rólad gon
doskodni, ’s neki nyújtván a’ képet, igy szól: Vedd-el 
e’ képet örökségül, elhunyt atyád elkezdé azt rajzolni, 
de én kénytelen valék azt más alakba változtatni. Em
lékezzél barátodrul, kit talán soha többé látni nem fogsz.“ 
Nehéz szívvel de férfias eltökéléssel költözék-el a’ le
ánytól , ki szivében is szokatlan érzelmeket ápolt. Ezen 
képe Raphaelnek egy volt leghiresb remekművei közül. 
Iszonyú pénzsumma adatott érette a’ leányzó’ jövendő 
boldogitására: de e’ jelen óráig is a’ világ’ első képtá
rát ékesíti.

E P I G R A M M Á K  
Tollaginé keserve.

Tollaginé kesereg szörnyen hű férje’ halálán.
Mért? — mert nagyböjtben szűne meg élni szegény!

NX-kéz figyelmeztetés.
Amicorum omnia sunt conimiinia.

,,A’ szorosabb bajtársokkal minden közös“ — Itten 
Hölgyedben Cicero hív követőre talált.

Ő velem is — négy szent közt légyen mondva , barátom! 
Mint veled , olly híven közli szerelme’ tüzet.

R ej t e t t s z ó .
F.lsö tagja repül. Végből szép hangot idézhetsz.
Nem szolgál végén ketteje. Fünem egész.

Bogár János.
A’ lOdik számú rejtettszó: B u n d a . ________

Szerkeszti H e lm eczy . — Nyomtatja T r a t tn e r -K á r o ly i .
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A’ KISFALUDl'-TÁKSASÁG’ KELKTKKZTKNKK KS SZABÁLYINAK 

KÖYJD BAJZA.

Nagytekintetü gyülekezet! Ma, talán épen ez órá
ban, félszázada, hogy a1 győri megye' T é t nevű kisded 
városában, egy ősnemes magyar háznép’ uj tagja’ szü
letését üdlé. Az apa föladá áldását az uj polgárra, ’s 
az áldás az égbe hata; de ott fenn a1 gyermeknek díszes 
ugyan, de egyszersmind keserű végzet vala kitűzve:

Eredj ! mond az., légy  dicsőség ,
L égy c/.ímeie nemednek ,
Es —  ostora keblednek !

’S e’ gyermek Kisfaludy Károly volt! ’s első csapása, 
élte’ második napján, anyátlauság.

De ki kérdi már, midőn ezen egykor olly lángoló, 
olly hazahü kebel’ ömledczései érzékeny részvétre mele
gítik : melly kínok tépdezék azt viszontagságokkal teli 
itjusága’ napjaiban; ki kérdi, milly szenvedések közt 
gyüjté amaz élettudományt, melly müvei’ becsét emeli; 
’s ki kérdi: nedves vala-e a’ költő’ szeme, midőn nyájas 
enyelgései mosolyt vonnak az olvasó’ arczára ’s szivét 
kedvre derítik ? Senki! mi éljük az örömeket, ’s nem 
tekintünk be a’ kebel’ műhelyébe, hol azok lógathattak, 
nem gondolunk az árral, mellybe őneki kerültek. —  
Azonban barátunk’ születésének e’ félszázadi ünnepét ne 
zavarják szomorú visszaemlékezések ! Feledjük ezeket, 
feledjük, miképen őt épen egy fényesebb pálya’ küszöbén 
vesztettük-el, ’s mi volt ő nekünk leendő, a’ kezdet’ 
akadályai’ legyőzése után! Elég hogy ö élt , hogy e’ 
rövid éltet i s , mellyet irigy hatalmak nem engedőnek 
hosszabbra nyúlni, egy általunk szeretett ügynek áldozá, 
’s áldozá ú g y , hogy a’ maga korában , mellyet számra 
csak nyolcz rövid esztendő választ el a' miénktől, de 
fontosságra néhány évtizeddel is felérő— jótevője lenne 
ez ügynek; ’s olly emlékezetét hagyná fen, mellynek 
aegisze alatt barátai szerencsések voltak , a’ haza’ se
gedelmével, nemcsak őt, ’s benne általán a’ magyar 
irói érdemet emlékkel tisztelni, de legnagyobb részt az 
általok kiadott öszves munkáiból hárult hasznot is litera- 
turánk’ érdekében gyümölcsözhetővé tehetni. ’S ez utób
bi tárgyról szóland hivatalos előadásom.

Minthogy hazánk’ kebelében — midőn az emlék’ 
ügyében felszólaltunk — nem állott olly köz épület, 
melly azt befogadhatá: az egyesület azt Pest’ városa’ 
ligetében szándéklá felállítani, ’s pénztárát mind aján
latok’ gyűjtése, mind a’ munkák’ kiadása, mind a’ meg
levő summák’ gyümölcsöztetése által lehetőleg igyeke- 
zék nevelni, hogy a’ szabad -helyen állandó szobormű’ 
szükséges őrizése ’s fentartására tökét alkothasson. De 
1836ban a’ haza’ atyái, a’ pozsonyi országgyűlésen a’ 
nemzeti museum’ számára egy pompás épület’ emelését 
határozok , ’s e’ körülmény megváltoztatá az egyesület’ 
tervét. Hol állhata egy magyar iró’ emléke akár méltóbb 
és rokonabb, akár biztosabb helyen, mint ott? Az egye
sület tehát nem késett ő cs. k. főherczegségének a’ Ná
dornak , mint ama’ nemzeti intézet’ törvényes pártfogó- 
jának, e’ szobormüvet azon kéréssel felajánlani, méltóz- 
tatnék azt a’ m. nemzeti museum’ számára kegyesen el
fogadni neki, annak valamelly díszes szabad terén he
lyet kimutatni, ’s úgy rendelkezni, miszerint az , mint 
örök sajátja amaz országos intézetnek, ennek őriző ’s

fent a» to gondjai alatt álljon. Melly kérelemre kedvező 
válasz érkezvén ő fenségétől ’s Így az emlék a’ nemzeti 
museum szárnyai alatt mindenkorra biztosítva lévén; 
az egjesület arról tanácskozott: mikép lehelne az igy 
fenmaiadó pénzmennyiséget íolyvásti közhaszonra fordí
tani; s november’ 12. 1836., a’ íranczia aeadémíedes 
jeux floraux’ példájára e g y , leginkább olly kisebbnemü 
poétái müveket — mellyek a’ magyar académiától jutal
mat nem nyerhetnek, valamint különiéle korszerű, aesthe- 
ticai s rokon-tárgyú dolgozatokat jutalmazó, társaságot 
alkotott, illy szabályok szerint:

a’ kisfaludy-társaság’ szabályai.
E l ő s z ó .  A’ Kisfaludy Károly’ emléke’ felállítására 

’s munkái’ kiadására összeállt társaság, mind a’ két 
rendbeli kitűzött czéljának megfelelvén; úgy hitte, hogy 
a’ fenmaradt pénzalapot sem első czéljaival egyezőbb, 
sem közhasznubb módon nem alkalmazhatja, mint, ha 
annak évenkinti kamataiból jutalmakat alkot, menyek
kel, kivált a fiatalabb írókat, a’ s z é p t u d o m á n y i  és  
k ö l t é s z e t i  pálya’ gondosabb megíutására ösztönzi , 
’s eképen a’ literaturát uj jeles müvekkel gazdagítja.— 
E’czél’eszközlése végett a’ nevezeti egyesület ezentúl is 
fennállónak nyilatkoztatta magát’s változott rendeltetésénél 
fogva eddigi nevét ujjal, és pedig Kisfaludy Károly’ 
tiszteletére, t. i. kinek munkáiból az alaptőke keletke
zett: K i s f a l u d y - t á r s a s á g  névvel cserélte-fel; ’s 
a’ következő szabályokra alapítá ezentuli létezését:

I. czikkely. Őzéi .  1. §. A’ Kisfaludy-társaság’ 
czélja a' hazának , kivált fiatalabb íróit, évenkinti ju
talmak által a’ szépliteraturai pálya’ gondosabb megfu- 
tására ösztönözni; ’s igy a’ literaturát aestheticai és 
költészeti, eredeti, vagy fordított, jeles dolgozatokkal 
gazdagítani.

II. czikkely. . Ju t a l mak .  2. §. A’jutalmak’tár
gyai. 1. A’ költészet’ theoriáját, történeteit, ’s azzal 
összeköttetésben levő tárgyakat illető érdekes feladások.—
2. Bármelly nemei a’ szépliteraturai müveknek. — 3. 
Szépliteraturai müvek’ művészi fordításai. — 3. §. A’ 
jutalom, a’ többi közt legjobb munkának, mindig ki- 
adatik.

III. czikkely. N y o m t a t á s o k .  4 . §. A’ Kisfa
ludy-társaság évenkiut kiadja nyomtatásban személyzete’ 
’s pénztára’ mibenlétéről, munkálkodásairól, 's a’ be
küldött dolgozatokról, valamint azok’ sorsáról hivatalos 
jelentését.

5 . §. Kisfaludy Károly’ munkáinak csinos és hi
bátlan kiadásait igyekszik eszközölni.

IV. czikkely. P é n z t á r .  A’társaság’ pénzforrásai: 
a} azon pénz’ kamatai, melly Kisfaludy Károly’ mun
káiból, tiszta haszonkint jött és jövend még be; b) a’ 
netalán e’czélra nemes lelkű hazafiak által teendő aján
latok’ kamatai.

V. czikkely. T a g o k ;  e z e k ’ s z á m a ,  v á l a s z 
t á s a ,  k ö t e l e s s é g e i .  7. §. A’ társaság áll húsz 
tagból, kik közül minden harmadik évben egy uj igaz
gató választatik. — 8. §. Jegyző és pénztárnok, kik 
szinte minden harmadik évben újra választatnak, nem 
szükség hogy tagok legyenek. — 9. §. A’ választás 
egyszerű többséggel, titkos szavazással megy vegliez — 
10. <S. Az i g a z g a t ó  hívja össze a’ társasagot, vala
hányszor arra szükség van, viszi üléseiben az elnök-
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ség et, 's a’ társaság1 minden ügyeire övé a’ fő gond
viselés. — I I .  §. A’ j e g y z ő  írja a' jegyzőkönyvet, 
hirdeti a' jutalomtételeket, folytatja a' szükséges leve
lezést , írja a' társaság’ dolgairul szóló éveukinti jelen
tést, mellyet az igazgatóval együtt alá is ir; 's gondját 
viseli a' társaság' irományainak. — 12. §. A’ p é n z 
t á r i t o k  veszi-be ’s adja - ki a’ társaság’ pénzeit az 
igazgató’ írott kirendelése szerint, viszi a’ számoló köny
veket; ’s az igazgatóval rajta vau, hogy a’ pénzalap 
csorbát ne szenvedjen, sőt lehetőleg szaporodjék; 's 
igy a’ kamat, ’s az éveukinti jutalmak is növekedjenek.— 
13. §. A’ t a g o k ’ kötelességei: a) évenkiut legalább 
egyegy javaslatot adni be a’ kiteendő jutalomkérdésre, 
’s költői feladásra, b) a’ beküldött jutalommunkákat szi
gorúan és részrehajlás nélkül megbírálni, azokrul okok
kal támogatott véleményeket adni, hogy ezek a’ men
nyiben hasznosaknak látszanak, a’ közönség elibe is ter
jesztethessenek. — 14. §. Tagja a’ társaságnak juta
lomért nem víhat.

VI. c z i K K E L Y .  G y ű l é s e k .  15. §. A’ társaság* 
gyűlései — 1. R e n d e s e k ,  mellyek tárgyai: a’ ju
talom-feladások’ meghatározása; a’ beküldött dolgoza
toknak vizsgálat végett kiadása ; a’ bírálók’ tudósításai
nak kihallgatása, és tanácskozás alá vétele ; a’jutalmak’ 
elítélésed eszközlendő nyomtatások; a’pénzügy ; 's igaz
gató, jegyző, pénztárnok , és tagok’ választása. — 2. 
K ö z ü l é s e k ,  mellyek mindenkor íebruarius’ 6. mint 
Kisfaludy Károly’ születése napján , tartatnak. Ezek’ 
tárgyai, az alkalomhoz szabott beszédeken kívül, a’ 
kiadott ’s újra kitett jutalmak’ hirdetése, néhány pálya
munka’ olvasása, a’ társaság’ munkálkodása- ’s pénz
ügyéről szóló jelentés.

Az e’ szabályok szerint szerkesztendő társaság’ 
tagjaiul, miután a’ régi egyesület’ több tagjai, nem 
lévén osztályok a’ szépliteratura, magokat feloldatni 
kívánták, szinte a’ nov. 12dikei ülésben választattak:

Hajza József. 

Uártfay László. 
Czuczor Gergely. 

G. Dessewffy Aurel. 
Fáy András. 

Helmec/.y JMihály. 
B. Jósika Miklós. 

Kovács Pál i

Kölcse3' Fercncz.

Péczely József.
SchedeJ Ferencz. 

Stettner György. 
S/.cnvey József. 

S/.outagh Gusztáv. 
Vörösmarty Mihály.

Öszv. 15.
’S még ezen határozatok tétettek : 1. Hogy addig is, mig 
a’ museumbeli építés annyira előhaladna, hogy ő fensé
gének ez iránt kiadandó rendeléséhez képest, a’ legna
gyobb részben már kész emlék íelállíttathassék, ’s a’pénz- 
gyűjtés beiejczve, ’s az erről szóló végszámadás a’ kö
zönség elébe terjesztve lenne: az eddigi emlékre ügyelő 
egyesület fennáll; de azon köteleztetéssel , hogy a’ ju
talmazó társaságnak éveukinti járandóságát kiadja. A’ 
miért 2 Pénztárnokról is csak a’ tőke’ átadásakor kei
lend gondoskodni: addig az igazgató vevén által a’ ju
talompénzt.

Erre 1837.  februarius" 6. ’s 9d. megtartá az uj 
egyesület alkotó gyűlését, igazgatójává Fáy András, 
jegyzővé Tóth Lőrincz, taggá Csató Pál urakat nevez
vén, ’s az első évi jutalmak’ tárgyait kitűzvén, mint 
az igazgató’ jelentéséből ki log tetszeni.

A’ K i s f a l u d y - t á r s a s á g ’ e l s ő  é v i  d o l g a i r ó l .  
Jelentése az igazgatónak.
A. P é n z t á r .  1. Tőke.

1. A’ társaság’ alapításakor czéljaira szánt
summa, melly százától hattal kamatoz 1790 _

2. Éhez járult 1837 . martius’ 25. költ ala
pítványa főtiszt. Kovács Mátyás egri ka
nonok urnák, melly nála,szinte százától 
hátával kam atoz.................................. 100 _

Öszvesen 1890 —
2. Bevétel.

1. Az alaptőke1 kam atja...................  107 24
3. Kiadás.

1. Az 1 8 3 7|gki két rendbeli jutalom tíz-tíz
aranyban, 4  Ír. 4 2  krjával . . . .  94 —

2. Szolgálattétel és jelentések’ díja’ fejében 8 —

Öszvesen 102 —
Pénztár-maradék 1 8 3 8/9r e .......... 5 24

B. S z e m é l y  s é g  és  m u n k á l k o d á s .
1. Szalay László h. ügyvéd ’s m. akadémiai se- 

gédjegyzö, taggá választatott.
2. Két rendbeli jutalomtételt hirdete a’ társaság, 

mellyekre összesen 13 pályairat érkezvén , azok’ vizs
gálatával foglalkozott.

3. Uj feladás választatott, ’s legszerencsésebb meg
fejtőjének 25  darab arany jutalom határoztatott.

Mind kettőről külön jelentés szól.
Pesten, februárius’ 6. 1838 . tartott közülésből.

Fáy András s. k. igazgató.
J E L E N T É S

a’ Kisfaludy-társaság által 1838ra kitett jutalmakról.
I. Ezen jutalomkérdésre: M i b e f o l y á s a  v a n  

a’ d r á m a i  l i t e r a t u r á n a k  a’ n e m z e t ’ e r k ö l 
c s i  é l e t é r e ,  ’s m i é r t  n á l u n k  m a g y a r o k n á l  
o 11 y k e v é s  e d d i g  a z  e r e d e t i  d r á ma i  mun
ka? két felelet érkezett, mellyek közül tökéletesen ugyan 
egy sem felelt meg a’ társaság’ várakozásának; mind- 
azáltal az illy jelmondatunak: I t t  i g a z s á g  ü l  a’ 
Ihr onus  on,  a’ három bíráló (Bártfay László, Fáy 
András, báró Jósika Miklós} egyetértőleg odaítélte 
a’ jutalmat, minthogy írója a’ feladott kérdés’ mind két 
részét, több , szorosban ide nem tartozó kitéréssel ugyan, 
de mélyebben és kimerítőbben fejtegeti társánál; állí
tásait hazánk’ viszonyaihoz közelebb alkalmazza; elő
adása velős, nyelve tiszta és gondos.

Felbontatván az ehez tartozó jelmoudatos levél, 
kitetszett, hogy szerzője :

T a r c z y  L a j o s ,
a’ pápai relormatum collegiumban philos. prof.
II. E’ poétái feladásra: K é s z í t t e s s é k  b a l l á d a ,  

m e 11 y n e k t á r g y a  a’ s z á m ű z e t e t t  B é l a  her- 
c z e g ’( u t óbb i .  B é l a  név a l a t t  m a g y a r  k i r á l y )  
p á r v i a d a l a  a’ p o m e r a n i a i h e r c z e g g e l  
L e n g y e l o r s z á g b a n ,  m i n e k  k ö v e t k e z é s é 
ben M i c z i s z l a v  l e n g y e l  k i r á l y ’ l e á n y á t  ’s 
P o m e r a n i a ’ e g y  r é s z é t  n y e r é  j u t a l m u l ;  ’s 
m e l l y n e k  k ö r ü l m é n y e i  a’ h i s t ó r i á b ó l  t u d 
v a  v a n n a k :  tizenegy pályamunka érkezett. Örömmel 
látá a’ társaság majd mindenikében hol poétái lélek’ 
csillámlását, hol egyes, szerencsésen kivitt részeket, 
általában pedig sok gondot a’formában’s tisztult ízlést;
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de a’ ballada! szabatosság e's sebes menetel helyett, 
többnyire vagy lyrai ömledezéseket, vagy bő, terjengő 
festéseket. Azonban öt vizsgáló közül (JSajza József, 
gróf Dessewffy Aurel, Schedel Ferencz, Szenvey Jó
zsef és Vörösmarty Mihály) négy, a’ 9 . szám alattit, 
illy jelszóval: A ’ t e t t e t  f e l  ke l l  é r n i  s z a v a k 
k a l ,  érdemesnek ítélte jutalomra; mint a’ melly Ieg- 
szerencsésben találja el a’ balládai hangot, tömött, se
bes, elbeszélésében, a’ többinél velösebb az állapotok’ 
festésében ; nyelve legférfiasb és szabatosabb, formája 
legtisztább.

Éhez legközelebb járónak találtatott a’ 10. szám 
alatti e’ jelszóval: N e k e d  é l n i  k e l l  o hon!  ’s a’ 
8. számú az Uhlandból vett igével.

Felbontatván az elsőséget nyert balláda’ levele, 
abból, mint szerzőé, e’ név tűnt elő:

P a p  E n d r e ,
Csekén, Szatmár vármegyében.

A’ íenmaradt 12  jeligés levél, az ülés’ színe előtt 
felbontatlanul elégettetett.

A’ jutalmak, valamint a’ pályairatok’ kéziratai az 
igazgatótól átveendők.

Költ a’ Kisfaludy-társaság’ ülésében, jan. 2 3 .1 8 3 8 .
Fáy András, s.k . Szalay László, s.k.

igazgató.

LITERATÚRAI VÁZOLATOK.
Kazinczy Gábortól.

I. PASQUILL-LITERATURÁNK.
E L S Ő  C Z I K K E L Y .

Bántani mást vadság. Más a’ lélektelen író ?
Őt hozzád ’s hozzám nem köti semmi kötél.

Csipd , döfd , rúgd, valahol kapod a’ gaz latrot. Az illyet 
Ütni, csigázni, agyonverni nevetve szakad.

K azinczy Ferencz.

Jóforma tudatlanság kell, hogy a’ tollviták’ hasz
nát kétségbe hozhassuk. Fejet hajtok én minden világban, 
az okos, és önmagával tisztába jött oppositiouak, mert 
nélküle nem látom a’haladás’ lehetőségét. Csakhogy e’ vi
ták ne sülyedjenek üres lecsegéssé, ’s bírjunk elég erő
vel, személyünket az ügynek alárendelni. Mennyire tár
ták’s tartják-meg bizonyos hirvágyó irócskáink ez irányt: 
utálattal látja mindenki. Némelly lapjaink a’ legszenuyesb 
vitáknak lőnek harcztérei, hol minden, kinek eszébe 
juta , válogatott durvasággal harczolgatá le személyes 
gyűlöletét, ’s régóta rejtegetett boszuját. Tantae ne 
auimis coelestibus irae! - ’S úgy látszik , e’ betyárko
dás’ dühe nemhogy lassudnék, de növekszik, ’s elér
jük az időt, midőn literaturánk mocskok’ tára lesz, hol 
pimasz rágalmak díjazzák a’ legjelesb férfiak’ áldozatit. 
É s, fájdalom, vannak szerkesztők, kik örömmel nyitnak 
helyt e’rondaságoknak. Míg embereink’ egy osztálya előtt 
javalást nyertek ez áskálódások, a’jobb fél utálattal for- 
dul-elezen — leglágyabb névvel.— szemtelenkedésektől.

,,A’ szépművészeti lapoknak — igy szól Menzel, 
a’ német literatura’ múlt évi szemlejét adva ; ’s meglepő, 
mennyire illeszthetni szavait körülményeinkre — nagyobb 
közönségük van, mint a’ tudományos journaloknak, ’s 
azért közvetlen is nagyobb befolyást gyakorlanak a’ nem
zetre ; de csupa mulatságot vadásznak, leginkább a’ 
divat’ ’s igen tünékeny érdek’ tárgyaival foglalatoskod
nak ; csaknem hihetlen versenyzés’ közepette, bizonyos 
határzott localitasra igyekeznek vergődni; kritikájok te
hát leginkább puszta fecsegéssé lesz. A’ legújabb idő

ben , annyi terméketlen, költésre ’s következetes dolgo
zásra bármelly tudományban , elromlott , általában 
éretlen, — mindent merő könyvárosok által kikürtölt 
emberek tolakodtak e’ lapokra, ’s oily nagy iparral 
keríték kezükre, hogy már rég ismert felülegességökhez 
az ítéletnek olly szemtelenségét szülék, mint soha az
előtt Azon impietasról, mellyel a’ legszentebbet ’s leg- 
nemesbet kigunyolják, azon rágalmakról, mellyekkel 
magokat ellenségeik’ személyén megboszulják, azon ha
zugságokról, miket pirulás nélkül elterjesztgetnek, a’ 
szemtelen magasztalgatásokról, párt- és kiadóczélokra 
azon aíFectalt előkelősködésről, mellyel a’ leggazabb 
elveket philosophiának adják-ki, illetlenségökről ’stb.
ezelőtt fogalmunk sem volt.“ _

Csalatkoznék, ki hinné, hogy e’ sorokkal az idét
len irnádás’ ama’ szép napjait szándékozom pártolni, 
midőn jó barátink’ bárinilly hitványságának, minden is
mertebb név’ Firkáinak főt hajtani szent kötelességnek 
hittük. Gyűlölöm én, mint bárki, a’ parókás penész’ 
és tespedtség’ e’lelketlen korát; én sem borúlok le sem
mi név, semmi álisten előtt, ’s egész lélekkel vallom 
Uhland’ e’ szavait:

Heilig achten wir die G e i s t e r ,
Aber N a m e n sind uns Dunst;

Würdig ehren wir die M e i s t e r ,
Aber fr e y  ist uns die Kunst.

De azt nem betyárkodással akarom nyilványitni, melly 
nemtelenségekben legénykedik. Kába az és vak, ki csal- 
hatlannak kürtői bárrnilly nevet; de a’ lélek’ nagy ro- 
szasága, vagy botorság kell, hogy szemeinket behuny
juk érdemek fölött, mik tiszteletet kívánhatnak, paran
csolnak. A’ tévedést őszintén megróva se feledkezzünk 
meg , kinek mivel tartozunk.

De mire is vezethetnek e’mocskolódások ? Tán elő
fizetőink’ számát véljük így szaporitni? Az értelmesség’ 
emberei utálattal fordulnak el e’ nemtelenségektől; a’ 
más rész, igaz , javalást ujongat, mert hiszen anyagot 
lelt a’nyerítésre, millyet? az neki mindegy. Literaturánk’, 
haladásunk’ érdekében fekszik tehát, hogy kiket ügyünk
nek megtartani olly igenigen kell, ne idegenítgcssük 
pimaszságainkkal el, ’s tegyük, hogy az a’ bizonyos fél 
legalább korcsmának ne nézze literaturánkat, hol neki 
az égalité egyenlő jogokat ad, ’s ne adjunk okot azon 
diadalra , mellyre olly éhvágygyal lesküdik. Térjünk el 
e’ kártékony irányról, mellyre félreismert nézetek tévesz- 
tének, ’s ha találkoznék is még egy két kullogó, ha
gyassák szó nélkül minden fecsegése; mert az egyedüli 
fegyver az emberek’ e’ nemének hitvány lármája ellen: 
ignoralni ez időtlenségeket. „Ki rajtok diadalt vön, 
maga magát mocskolta-be.“

Sajnálnám , ha felszólalásom ismert pimaszkodáso
kat költené. Ügyekeztem soraimból kitörleni minden 
személyességet, ’s nevem isméietlenebb, hogysem sza
vaimat pártosság’ — minden árnyat ördögnek látnak 
ezen hős urak — beszédének lehetne venni. Es mikint 
én az enyémmel nem egyező véleményt is tisztelni, vagy 
legalább elnézni tudom : úgy silány hősködéseket meg
vetni , netaláni személyességeket megtorlaui, vau erőm.

T H I E R S .
( Forrás : Alig- Z. rendk, told-)

Szegény volt; vagyonossá ön faradalmai tévék; homá
lyos születését neve hírének kelle kipótoInia.Ügyészi pályá
ján a’szerencse neki nem mosolygott; iró lett, s inkább 
kénytelenségből, mint meggyőződésből szabadelmüve lön.



Itt csudálta Dantont, itt a’ hegypárti férliakat, ’s álokos- 
kodásu phantasiáját szinte tulságig űzé. Thiers mint mi 
mindnyájan szükségeket érző, élénk képzelödésü, ér
zékeny , gyönyör - vadász , ’s a’ pillanat’ rabja volt, 
nagysága’ csiráját, ezután elhagyott barátjának —  ̂La- 
íltteuek — nevét tulajdon taleutomának köszönheté. — 
Az 1830ki revolutio nélkül azonban Thiers ur vá
lasztó, választható, követ, minister, rs academiai tag 
nem volt volna. — Azóta Thiers ur más szerepet játszik: 
ö a’ monarchia’, aristocratia’, és szabaditékok’ felkent vé
dője; neve Páris’ ostromoltálása végett közi ebocsátott nyil- 
ványitásban olvasható , a’ lyoni üdvlövések között hall
ható ; Rue Transnonain’ vitézi sorában szemlélhető, az 
alliance-ok lelett alkotott törvények’aláírásiban, juryban, 
a’ sajtói vitatkozásokban látható volt. Barátit nem is
méri ; tudományát elíelejté. — Ha egy lelkesület- ’s 
erénynélküli ember, kinek több szellemi, mint erkölcsi 
neveltetése van, szerencse’ karjain ringattatva a’ hatalom’ 
lépcsőin halad, a’ magasban közönségesen szédülés szok
ta megkapni. Elszigeteltetését érzi, támaszkarokat nem 
talál, mert önvigyázata nincs , ’s mivel hasonlók nem 
környezik, a’ néphez számláltatni nem akar, ’s bármint 
izzad i s , nemes ember ’s grandseigneur még sem lehet; 
épen nem különbözik azon műszerektől, mellyek hajlé
konyak , összetekerhetők , minden elpattanás nélkül 
végeikkel összenyomhatok, ’s ismét mint a’ nyíl vissza- 
rugódnak. Thiers ur gyakran nyiltszivüségéről, szabad- 
lelküségéről, a’ külczimek’ utálásáról, ’s a’ júliusi revo- 
lutiohoz ragaszkodásárul szinte tikkadásig beszél. De 
ugyan ki vonja ezt kétségbe? — Termete, növése nincs, 
azonfelül igen kellemetlen: külsejére ollyan, mint azon 
hajfodrászok délszaki Francziaországban, kik az egész 
világot beszappanozni készek. Szónoklata valami kólái, 
tartása, mint párisi gaminé. Orron átdunogó szava a’ 
fület igen bántja. A’ tribün’ márványa vállaig ér , hall
gatói alig láthatják. Iránta senkinek, sőt önmagának 
sincs bizodalma; erkölcsiségét, mellyről, ha őt hallgatjuk, 
meggyőződnénk, goromba szójárásával megsemmíti. Ék
telen alakú barátjai, ellenei, szóval: senki sem szenved
heti , ’s még is ha e’ kis ember a’ szónokszékre fellé
pett, olly otthonos, kellemes és dús szellemű, hogy 
szinte csudálásig hallgatjuk. Nem olly metsző ’s villám - 
gondoláid mint Dupin, komolyan hangzó szava nincs, 
mint Odilon-Barrotnak, nem mosolygó-gúnyu, mint Mau- 
guin, Sauzet’ hullámzó ékesszólása, ’s Guizot’ átható 
elméje nincs birtokában; — ő magasszerü elme, és sen
kiéhez nem hasonlítható. Rendesen nem beszél , csak 
fecseg, hanem elevenen, könnyen, bőven és szikrázva; 
lelkes, ’s szellemdús szavait történeti rajzokkal, anek
dotákkal, és finom észrevételeivel fűszerezi, ’s ez mind 
hihetlen ügyességgel, szónoki fogással történik, csak 
elhajítva, elszakasztva, most összeszöve, majd felbont
va, ’s egy újabb odavetéssel egyesítve. Rögtönös gondo
latiról mondhatnók, hogy már fogantatása előtt léteztek 
légyen. Óriás egyszerre annyit kimondani, mint ö, kép
telen. — A’mindent egyenlítő természet ezen törpe’ fér
fi uságát úgy látszik gyarló gégéjébe szoritá. — Sza
vai,  mint a’ szúnyog, röpkédnek, ’s benneteket olly 
véletlenül megcsíp , hogy nem tudjátok a’ csípés melly 
oldalrul várható. Némellykor hirtelen elhallgat a’ szavába 
vágóknak felelhetés védett, ’s olly meglepő, biztos-hatású 
replicát akaszt nyakukba, hogy viszont nem felelhetnek. 
Ha hamis, és igaz oldalú tárgy lorog fen, Thiers e’kü
lönböző oldalokat egybe vonja, zavarja, előttünk lepke-

könnyüséggel játszatja, ’s az embernek nincs ideje fe
lületes áttekintéssel álokoskodását lelfogni. Nem tudom, 
szabálytalan rögtönzésében, oliy különnemü állítások’ 
halmozásában, ’s mind ezen elmeszikrák’ ’s hangok’ 
összezavarásában áll-e kiszámított hatású mestersége ; 
hanem egyedül ö az, kit beszédben legnehezebb, de ha 
olvassuk, legkönnyebb megczáfolni. Thiers ur politicus 
megbukottink legmulattatóbb ámitója ,féleslátásu sophista, 
legügyesb ’s utólérhetlen szemfényvesztő — ő a’szónok
szék’ Boscoja. Ollykor nagy megindulásba jő , ’s a’ sze
rencsétlent utáuozhatlanul játsza. Sokszor nyíltszívű, ’s 
a’ hibás közvélemény felett bánatosan fohászkodik. A’ 
szelíd ’s hízelgő’ szerepét is felveszi, ’s azon pillanat
ban, midőn benneteket czirógat, meg is körűiül. A’ kis 
áruló! — Azonban polemikája nem sértő, nem csípős; 
mert politikai axiómája nincs. Minden theoriát gyűlöl, 
semmiről sincs valódi, sem álfogalma. A’hatalmat sze
reti, nem azért mintha neki használna, hanem csak 
különféle kinézések végett. Guizot a’ hatalomra kevély, 
mig Thiers csak élvezni akarja. Élte’ kétharmada sze
rencsét nem látott: most az élvezetek’ tengerébe egy 
kiehültnek kapzsiságával süllyed. Daemoni szelleme aj
ka’ ránczaiban újhegyeiben rángatózik. Eletmüvezete 
ollyan mint Voltaire-é: gyarló ’s ingerlékeny-idegü, 
gyors, minden benyomásnak engedő; vidám, makacs 
mint a’ gyermek, komoly mint egy philosoph,

REGGELI ÖTLETEK.

Naponkint uj meg uj feltalálások tűnnek szemeink
be. Füleinkbe hangzanak az uj tervek ; az óriási mun
kát kívánó remekelmék’ ábrázolatai, — fájdalom! — 
mindenfele a’ sok adósságtétel is!

A’ szerencse bájoló tündér; de csalatkozik, ki ben
ne helyezi minden bizodalmát. Csak erény azon valódi 
jó , melly nem függ sem a’ szerencse’ sem a’ fejdelmek’ 
hatalmától: csak az erények’ gyakorlása által nyerhet- 
ni-meg az emberek’ becsülését ’s a’ szív’ nyugalmát.

A’ fecsegő nehezen gondolja-meg, szólás-dühe 
mennyi béketürést kíván a’ hallgatókban.

Ki ruházat által akarja csupán magát mások előtt 
kitüntetni, hasonló a’ lahéjtermö fához, — héja sokkal 
többet ér tövénél. —

A’ liatal tőkék termékenyebbek a’ véneknél. de a’ 
vén tőkék jobb bort teremnek. A’ fiatal emberek is több 
tárgyrul tudnak szólani, de a’ meglett öregek többnyire 
eszesebben. Udvury Marion.

A P R Ó S Á G O K .

F * gróf, ki Talleyrand urnái nagy kegygyei fogad
tatott, azzal dicsekvék, hogy a’ dámák őt igen meg
különböztetve kedvelik , noha feje olly kopasz volt, mint 
egy tyúktojás. Egy újév’ reggelén tisztelkedvén a’ her- 
czegnél, azt mondá: D* asszonyságnak valami ritka 
újévi ajándékkal szeretnék kedveskedni, ’s nem tudom, 
mivel? „Ha ritkasággal akar barátom kedveskedni, 
tehát adjon néhány hajszálat fejéről“ monda Talleyrand.

R e j t e t t s z ó .
Nyár' szép napjaiban ki eresz t munkálta iparral ,
Éhség nem lepi-meg , mikornn vont barma betoppan.
Férfi' keresztneve, bog)ha fejetlen. Visszafelé sok 
Durva lakost számlál még , bár szép része világnak.

Sz. lg . Zaláiul.
A’ 11 dik számú rejlettszó: T y ú k h ú r .

Szerkeszti H e lm eczy . — Nyomtatja T r a t tn e r -K á r  olyi.



13. szám P e s t ,  f ebruár’ 14. 1838
NÉHÁNY SZÓ A’ SZÍNJÁTÉK ELLEN ÉS M ELLETT.

Majd mindennap halljuk mondatni: „haladunk a’ kor’ 
leikével“ — vajha e’szók ne volnának csak üres hangok! — 
„naponkint a’mindenbeni tükéletesbülés tűnik élőnkbe“— 
de talán csak csillogó külfény mind, minek semmi tár
gyas valósága nincs ? tán csak zsibbasztó inger, melly 
érzékeinket vakítja, hogy igy a’ valódi igazat, ’s he* 
lyest eredeti tisztaságukban ne láthassuk, következőleg 
saját beesők szerint ne méltathassuk? illy ötletek kelet
keztek elmémben egy városi társaskörből hazatértemkor, 
— hol bizonyos számú férfiak valának jelen , nőszemé
lyekkel vegyest. Egész utamban a’ föntebbiekkel foglal
kozott vizsgálódó elmém ; többszer röppent bús sóhaj mel
lemből, mert nem a'kint találám az előhaladás’ hévmérő
jét, mint kell vala találnom. Legott hivatkoztam, — a’ 
műveltség’ nem olly poutoni állása iránt, — azon tár
saságra, mellyből haza tértem; — csinos társaságnak 
mondhatom, mert az általányos szép ízlés koránsem 
vala száműzve , — ’s a’ tökéletesb utáni vágy egyen- 
kint majd mindeniknek fő-elvül szolgált, — ámde még 
Illy kis-köru társaságbauis voltak, kiknek ez volt fö-elvök: 
„maradjunk a’régi mellett“; — ezek tüstint megfejték a’föl
adást, ’s bebizonyíták, hogy koránsem olly nagy sebes
séggel haladunk, nem is olly tetőpontján állunk még 
a’ miveltségnek, ’s hogy sokkal sebesebb léptekkel me
hetnénk e’ nemes pályán. E’ társaskörben több beszél
getés, és különféle tárgyak fölötti vita közt a’ pesti ma
gyar színház’ ünnepélyes megnyitása legérdekesb tárgy 
vala. üröm sugárzék szemeinkből, — áldás hangzók 
azon jeles honfiakra, kik indítóji, előmozdítóji, ’s való- 
sítóji valának e’ dicső vállalatnak. De ezen ártatlan 
örömnek csak hamar találkoztak zavaróji, — egy illy 
parányi társas körben is, — gondolám magamban, — 
hát még országszerte hányán lehetnek, kik balvélemé
nyük's félszeg állításaik által, a’józanul gondolkodónak, 
’s a’ nemesen érzőnek e’ tárgy-fölötti édes örömeit meg
keserítik!?? —

Bizonyos D . . . .  úr több rokon-érzelmű társával 
(mert természetes, hogy similis simifi gaudef), kik se- 
cundáltak mellette, roszalá minden véleményünket, sőt 
kárhoztató édes örömünket; mondván: „no hisz van is 
minek örülni, jobb volna sírnátok ; szeretném tudni, mi 
haszon van akár egyik, akár másik színházból; ez épen 
ollyan , mintha egy iskolát gondolnánk , hol minden ro- 
szat, és semmi jót nem tanítanak, — csak pénz ’s időté
kozlásra szolgáló intézet, hogy pazéroljuk-el mindket
tőt; hol hiúságot tanul minden ember ’s szerelmet; 
ezekre mutatják*meg az igaz utat, holott mindkettőre 
színház nélkül is igen hajiadók vagyunk; aztán ki győz
né még elószámlálni, minő tetemes károkat okoz , szó
val: a’ rósz erkölcsöt összesen a'színházban tanulhatni- 
meg.“ — Boldog isten! milly silány ellenvetések, — 
mi mindnyájan ámulánk D . . . .  ur ’s társinak botor néze
tein, miket tűzzel ’s vassal védenek. Szegény színház! 
pénz ’s időtékozlás’ helye! valljon nem több pénzt pazé- 
rolnak-é el D . . . .  ur's társai a’kávéházakban ? — nem 
örömestebb mennek-é olly helyekre, hol az éjjeli ifjak 
szoktak tivornyázni, hogy ott a’ fecsegők’ számát sza
porítsák? Nem láthatják által D . . . .  ur ’s társai, még 
nagyitócsöveu sem , mikép kevés embernek van annyi 
okossága, hogy magának illedelmes gyönyört szerezhes

sen , s hogy többnyire mindenki egy gyönyörűség után 
röpkéd, a’ mi t. i. már szenvedelmévé vált ? csak ebből 
is kitetszik, milly elkerülhetlen, kivált nagy városokban, 
egy nyilványos mulatóhely, hol a’ vágyódó szív élvezetet 
találhat akár vig, akár szomorú játékokban — azt pe- 
dig, hogy mibe kerül ezen időtöltés, mindenki tudhatja;
pazérlása az pénzünk ’s időnknek, mint D ___ur ’s
társai állitják; a’ ki színházba jár, űzessen értékéhöz 
képest a’ legdrágább, közép, vagy olcsó helyért; maga 
nemében pazérlas csak az, ha valaki megerőteti magát, 
’s nagy költségeket teszen. Zárjanak-be minden színhá
zat, mégsem fogják azok pénzüket kímélni, kik pénzért 
akarják magokat gyönyörködtetni, keresnek azok más 
alkalmat, ’s nem jobb-é ha ollyat keresnek, hol okos 
gyönyört lehet élvezniük? — Továbbá rendes foglalko- 
zásiuktul nekünk is szabadoknak kell lennünk, hogy igy uj 
erőt ’s vidámságot nyerjünk , különben is vannak 
órák, mellyekben nem képes az ember valami fontosat 
végezni; szükség hát, hogy egész valónk a’ magát-gyü- 
nyörködtetés által fölviduljon. — Ha már most én ezen 
élvezetet, ezen fölvidulást a’ színjátékban találom-föl, 
úgy időm nincs eltékozolva Igaz ugyan, hogy a’ szín
darabokat honu is olvashatnók , ’s igy gyönyörűséget, 
hasznot is meríthetnénk belőlük; de csak a’ színpadom 
nyilványos előadás által használhat leginkább a’ színdarab, 
midőn t. i. a’ színész vagy színésznő ügyessége áltat 
mintegy életet kap a’ szerep. Sokan vagy nem olvas
nák a’ színdarabot, vagy hanyagságból nem éreznék azt 
eléggé; — mert előadás nincs, — a’ színpadon pedig 
ez teszi érezhetővé, ez okoz benyomást. Elveszti a’ leg
jobb darab is erejét, ha az előadás nem gerjeszt figyel
met, — egy jó színész’ ügyessége legjobb orvos itt, ö 
gyanithatlan kényszerit minket figyelemre; valljon nem 
jobb-é hát — lolvidulás lévén a' czél, — színházba 
menni, mint más helyet keresni, hol bor ’s kártya a’ 
mulattató ? — nem jótékonyabb hatással van-é amaz 
egész lényünkre; ez pedig nem kártékony befolyással 
bir-é egész életünkre? — sőt nemcsak miénkre, hanem 
még utódinkéra is? Legyenek hát színházak, bennük 
jeles színészek és színésznők képeztessenek naponkint!
— ez forró vágyam, — D . . . .  ur 's társai fölhozzák 
azt is ellenvetésül: hogy a’ színjáték hiúságra ’s szere
lemre csábít. Valljon azt teszi-é ez, hogy a’ színjáték 
ürügyet ad a’ szépnemnek sőt a’ férfiaknak is, mikép 
egész pompában fölpiperézve mutogathassák magokat ? 
Azt teszi-é, hogy a’ színdarab’ tartalma által olly kíván
ságokra ’s követelésekre csábitatunk, mellyek csupán 
érzékeink’ ’s eleven képzelődésink’ megnyugtatásukra 
irányozvák ; ezekről épen nem vádolhatni a színjátékot,
— mert az elsőre minden nyilványos társaságok, — ’s 
igy még azok is, mellyek ahitatosságra rendeltetvék,— 
adnak ürügyet; — a’ második veszélynek ki vagyunk 
téve minden társaságban, hajói nem figyelünk magunk
ra. Meg kell ugyan vallanunk, hogy a’ színdarabok 
többnyire telvék bűnös szerelemmel, szerelmi ármá
nyokkal , miket , mint mindennapiakat boszonkodás  
nélkül nem hallgathatni; hogy sokszor túlzásra ve- 
temülnek az írók ; de ez az írók' hibája , — minek el- 
távoztatására figyelmezui lehet; de bár mennyire Iig> címez
zenek is, mégsem lehet a’ szerelmet kihagyni, legföleb 
is csak óvást tenni, mikép kevesebb darab végződjék házas
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ságon, vagy szivvallomásou, — mert joga van a’ sze
relemnek a’ színpadhoz, minek örökös trónja a’ szívben 
létez. Azonban okos és ártatlan szerelem nein legistenibb 
gyönyörüsége-é az embereknek? — a’ természet an
nyira rokonitott minket ezen vágygyal, hogy nélkülez- 
uünk lehetetlen; különben is a' szerencse és szerencsét
lenség, — mi ezen vágybul származik, — aránylatban 
ál l , következőleg sohasem lehet a’ szerelem’ szép olda
lát, nem annak dőreségét megmutatni, hogy igy aztán 
előttünk gyűlöletes lehessen. Ezért nem nélkülözhetni a’ 
színjátékban az okos , azért nem a’ dőre szerelmeseket 
is. —

A’ gyönyörűségen kívül, van még a’ színjátéknak 
más haszna is, mi sokkal lölségesb; ez az, mi a’ nem
zet’ érdekeit előmozdítja, főleg édes anyanyelvűnket. 
Ezenkívül ízlésünk, értelmünk, szivünk, erkölcsünk, 
életmódunk , mindig talál ürügyet finomodásra a’ szín
játék’ nézésében; az értelmes és együgyű , a’ magas és 
alacsony, az elméncz ’s nem-elméncz, az okos és eszte
len megtalálják egy jó színdarab'szemléletében gyönyörű
ségüket és saját hasznukat, ha bár különböző módou-is. 
És épen ezért érdemel a’ száljátéki mulatság elsőséget, 
mivel az közönséges. Ez a’ nagy iskola , az élet’ isko
lája, hol jót, roszat tettlegesen mutatnak-meg , amazt 
mint követendőt, ezt mint megvetendőt; ’s épen ezérí 
tanúsággal teljes , mert itt a’ jó ’s rósz előáll következ
ményivel együtt, amaz reményt nyújtandó, ez pedig 
szivrehatólag fenyitendő. —

A’színjáték- elleni, minden balvéleményt vajmi kön
nyű volna legyőzni. Legyen egy ügyes, nemesérzésü fel
vigyázó a’ színészek mellett, — ennek biiálata alá es
senek minden előadatandó darabok ; ez ne engedjen játs
szam semmi botránkoztató darabot, — sőt még a’ da
rabokban előíorduló botrányos helyeket is hagyja-ki, —  
igy mind a’ két nem , öreg 's iljú , nős ’s nőtlen saját 
erkölcse’ sérülése nélkül hallgathat minden darabot. To
vábbá a1 jó tehetségüek serkentésükre, miképen ezek 
a’ színpad’ számára dolgozzanak, ’s jó darabokkal ked
veskedjenek, — lenne szabadságába a’ felvigyázónak , 
legalább az első előadás’ jövedelmét átadni az írónak, 
mint más országokban történik. Kívánatos volna az is, 
hogy a’ színészek állandó rangba ’s fizetésbe helyez
tessenek , hogy eltép illendően élhessenek, ’s álláspont- 
jokróli azon szemrehányások, — miket meg kelj valla
n i, sokszor igazságtalanul, de sokszor igazságosan is 
tesznek, — elhárítatnának. Ha a’ szinjátéki intézet illy 
alapokon álland, úgy az ügyes színész egyik haszno
sabb tagja Jeend a' köztársaságnak, ’s nagyobb születé
sű , vagy családu sem fogja szégyeneim, illy álláspon
tot választani. Ezen terveket könnyű létesitni, csak 
nagylelkű honfiak, csüggedetlen bátorságu , ’s akadá
lyokkal szembeszálló szivüek kiválhatnak. Hála nektek 
honunk’ nagylelkű férfiai! kik mind ezen tervet létre ho- 
zandjátok , országunk’ fővárosában ; hála nektek, hogy 
már nagyobbrészint e' terveket valósítátok ! adja a’ magya
rok istene, hogy fáradhatlan munkásságtok valósítsa mind 
azt, mit sok nemesszivü rég óhajt, és szivszakadva vár!

Ha a' szinjátéki intézet illy alapon álland, akkor 
tán D . . . .  ur és társai sem fognak illy s o v á n y  e l l e n 
v e t é s e k e t  k o h o l n i .

Úrit egyi F- Ny áru dról.

T H I E R S .

(Folytatása.)
T h i e r s  ur inkább iró, mint kormányíérfi, ’s in

kább művész, mint jró. Egy hajdankori dísz-edénynyel

melegebben foglalkozik, mint a* szabadsággal. Revolu
tion^ nagy lérfiai iránti enthusiasmusa csak iljúi Iclke- 
sület vala, mellyTbe azon boszonkodás vegyült, hogy7 
semmi, — azon remény, hogy nagyságra útja elzárva 
nincs. Nem sokára a’ nagy világ’ élvezetei lelkében 
gyöngédséggé változának. padlásrul a’ salonba egyszerre 
négy lépcsőn ugrott alá, ’s aranynyal hímzett kerevete- 
ken nyugasztalá tagjait, mintha szalmát sohasem tapin
tottak volna; — ösztöne nagyra vivé, mint másokat 
születés és szokás. — Csupa közöubösségböl scepticus, 
morál- vallás- politica-literatura — rövideden : igazságot 
semmiben nem helyez, szive érdektelen, ’s a’ nép’ ügyén, 
mellyben tettleges részt vesz, kaczag. Hasonlít azon 
anyaghoz, melly a’ napon sok szint játszik, bizonyos 
színe még sincs, ’s mellynek kissé sűrűbb szövete is 
átlátható. — Ha kedvetek tartja, a’ tengerészet-, hadi-, 
bel- ’s igazság- és diplomatái ügyet rá bizhatjátok, 
csak milliókat ne, vagy legalább ne százankint, mert mint 
rostában viz, úgy elvesz kezei közt a’ pénz. Ez csak 
ég nála, és még sincs hozzá hasonló ügyes számadó, ő 
ezt számsorozás’ mesterségének nevezi. Mindazáltal e’ 
természetes ’s féktelen nyelvű fecsegőt kedvelem , velem 
mulat, nem declamál; mint a’ papok, egy hangon nem 
szónokol. Az való, hogy végre türelmemtől megfoszt — 
hanem ez ollynemü unalom, melly által azon szónoklás’ 
egylormasága okozta unalomtól menekszem-meg, melly
nek a’ hallgatók, a’ kamara’ kinzottjai, déltől esti 6  
óráig áldozati. — Thiers ur egy nevelt ’s szellem-érzésű 
asszony’ eleven képe, ki a’szóuokszéken nem áll, hanem 
ü l, ’s ezer tárgyról fecseg, egyikről a’ másikra grá- 
cziakint átlebeg, a’ nélkül, hogy néznők ajkait, vjgyáz- 
nók szelleme’ működését. Hiszem , hogy Thiers ur épí
tés z e t- , költészet-, jogászat-, tengerészet- ’s haditan
ról folyton 3 óráig értekezni képes , a’ nélkül, hogy ez 
vagy amaz volna , — ha t. i. egy két órával előbb tu
dósítjuk, hogy értekezésit hallani szeretnők. A’kanczel- 
laria’ elnökét aligha zavarba nem hozza, midőn a’ kor
mányzásmódot festegeti. Ha kőbányákról, hydraulikai var 
kolatról beszél, azt gondoljuk: ha nem építőmester, bi
zonyosan kőmives. Gay-Luzaccal a’ ehemia felett vitáz
na, ’s Arago-t a’ telegraph’ irányzására oktatná.— Két
ségben soha sincs, mert tudja, kivel beszél. — Thiers 
ur 14 óráig szünetlen dolgozhatik, de bezzeg várhat
tok, míg csak neve’ aláírására is bírhatjátok. 0  talán 
jó parlament-, nemkülönben kormányzó-minist er. Látta 
ön Thiers urat a’ kamara' iró-szobájában? Nem csudál- 
ta Ön éleslátásu szellemének ressource-ját ? Ha Thiers 
Salvandy úrral a’ spanyol ügy felett vítáz, ollyau mint 
az eleven, ügyes bikaküzdő egy vgstagtestü bika’ elle
nében. Salvandy ur Thierstöl faggatva, ostromolva, 
Qkoskodásiban csak izzad és szuszog. Thiers ur’ feje ’s 
ágyéka körül vagdalkozék, és számtalanszor megsebe- 
sité. Végre a’ nézők’ nagy nevetségire, szarvánál fog
va gyepre térité. — Látja, hogy hallgatóji unatkoznak, 
ásitoznak , a’ törvényszékhez, melly e’ sikert várá, for
dul, ’s a’ jemappesi diadal’s a’ háromszinü lobogó lelett 
ajkain kiröpitett phrasisai hallgatóji' figyelmét megújít
ják. E’ quasi-rcvolutionalis tirada sikerül, a’ kardosak 
tetszést zörgetnek, ’s ő ismét nyeregben ül. — Ha 
királyáról 's annak erényeiről szól, akkor-— sipitó hangja
oíly lágy, ’s a’ könnyektől szinte o lvadó!-------Minden
változékonysága mellett is szép elméje van, ’s bár gon
datlan, még is olly szónoki segédforrásokban dús, ügyes 
kormány-tapasztaltsága van, hogy szinte olly nélkülez- 
hetö, mint nem.— 0  olly gyámoszlop, melly akadályra van. 
— Ha ma nyugszik, ’s holnap hivatalosan foglalatoslío?
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dik, akkor a’ parlamentet kormányozhatja: de bizonyos 
követőkre mint Guizot ’s Odilon-Barrot számot nem tart
hat; sátoráról, mellyet majd itt majd amott üt-íel, ’s 
lobogójáról rá nem ismerhetni, ez ugyan kévéssé fejér, 
kék és vörös: de azért sem egyik sem másik. — Mcg- 
csalódtam, de ki is n e ? — midőn állitám, hogy Thiers 
ur , minden elméje mellett is, a’ fő kormányzók között 
helyet nem foglaland: mert köztiszteletben nincs, és te
kintettel nem bir. — Tekintetet csak feddhetetlenség, 
mint Dupont de 1' Eure-nél ; önmegnemtagadáshoz 
csatlakozott politicus Charakter mint Lafayettenél; kiter
jedt ’s izzadva szerzett birtok mint Perier Kazmérnál; 
bőkezűség, ’s herczegi nagylelkűség mint Laífittenél; 
méltóság ’s fényes születés okozta előítélet mint Broglie 
herczeguél; katonai fesz , győzelmi fény , és dicső 
karddal kivívott érdemek mint Gérárd marsainál; száza
dos ősök és személyes érdem, mint Mólé grófnál, ’s 
végre csak becsületes és szerény élet szülhet mint 
Royer Collardnál, gyakran kellemes bánásmód és si- 
ma-tapintatu beszéd is mint Talleyrand herczeguél, ’s 
ez olly honban nem megvetendő, hol egy ötlet a’ cabi- 
netbe parancsképen niegyen , 's a’ ministerek, csak ex- 
peditorok , Írnokok. A’ fen említett akárrnellyik tulajdon
sággal sem bírt Thiers , így tehát tekintetre , ’s köz
tiszteletre nem számolhatott. Jóllehet tekintete nem volt, 
még is első minister lön, ’s a’ mi több, még kegye
lemből is kiesett; tán a’suhannék örülnének, ha a’ por
tához követnék küldötték volna. Thiers ur az udvar’ íeg- 
alázatosabb embere, sok titok’ tudója, ’s minden intrigue- 
ek’ tettleges részese volt, mellyeket összebonyolitott 
ugyan , de ki is fejtett. Utat ’s módot mindenben talált; 
ö a’ tribune’ ressoureeja volt. Itten minden igazságot 
okaival legyőzött, mindenre volt felelete, jó vagy rósz, 
magára sohasem váratott, ’s tán alkalom sem volt, a’ 
hol beszédfonala megszakadt. — A’ doctrinairek , kik
nek megbizottjok vala, Thiers urat lel sem vették. Bár 
hízelgésül őt czirógatlák, csapodárságától még is tartot
tak ’s körmöléseitöl; a’ kerevetre magok mellé sohasem 
ültették; egymástól mindig bizonyos távúiban maradtak. 
Úgy tekinték őt, mint consequentia-’s elvnélküli embert, 
kinek velők együtt ugyanazon politicus vétkei valónak , 
de vallási tekintetben rokonok nem voltak, ’s bár kabátja 
kikefélt vala , hiedelmük szerint revolutiói port még is 
rejthetett. Thiers szolgaiságát békét lenül szenvedő. Er
re amarra hajlott, mászott, hogy őket kikerülhesse. Meg
buktatásukat titkon koholá. Nagyságuk alatt kézzelláb- 
bal fáradott. — Es a’ ministeriumnak — sírt ö ásott.

(Vége követk.)
A' HANG VISZONT’ VAGY JLLKDKK' ÁLDOZATJA.

(Novella.)

,0  anyám, be szép volt ö !‘ — „Igen , igen, 
gyermek — viszonzá az élemült matróna, ’s kibocsátá 
kezéből a’ lonalat, ’s a’ fül többé nem hallhatá pörgését 
a’ rokkának, mellyet korareggel óta a’ tölgyfa’ zöld 
lombjai alatt forgatott — igen, igen; szép tollak szé
pekké teszik a’ madarakat. Hát ugyan miilyen volt öl
tözete?“ — , Azt nem tudom — felelt a’ leányka r— 
szemeim csak arczulatán lüggtek. Én boldog volnék, 
mint egy királyné, ha mindig közelében lehetnék* —  
„, Valóban vétek volna e’ szerencsét megtagadni tőle — 
szólt hirtelen egy gyöngéd ’s kellemesen csengő asszo- 
nyi szózat; a’ vadrózsa-bokrok’ ágait egy gyöngéd kéz 
itt kétfelé osztá, 's egy szűznek fünséges szép alakja 
tünt-elö. — Te tehát boldognak érzenéd magad’, mint 
egy királyné, ha folyvást nálam lehetnél ? — kérdé az

idegen hölgy — En magam is egykor királyné leszek;
legalább a’ jósok nekem illy sorsot hirdetnek. __ És te
mit mondasz erre, tisztes jó anya? hajlandó vagy é e’ 
kis lánykát gondviselésem alá bízni?4“

Emmi’ arcza itt örömtül sugárzott; pillanati majd 
a’ szép isméretlen hölgyre szegültek, majd az élemült 
nagyanyára, ’s gyermeki arczát folyvást élénkebb bibor- 
láng borítá. — ,„Én gondját fogom viselni — folytató 
az ifjú herczegasszony — én őt kis komornámmá teen- 
dem ; szivemnek a'lánykához, magamsem tudom miért, 
különös vonzódása van4“ S’ e’ szavak közben hattyúke
ze végig simult a’ szőke hajfürtökön, mellyek a’ gyer
meknek naptól-barnított nyakán aláfolytanak. — Úri 
népnél gyakran uralkodnak illynemü szeszélyek — 
válaszolt az agganya — de legyen; a’ lánykát oda 
engedem, ha tetszik, ürülök megszabadulhatni a’ tehertől; 
már öreg vagyok arra, hogy magamon kívül még mások’ 
számára is dolgozzam; reményiem, Ön nekem valamit 
fizetni is fog azért, hogy a’ lányka szolgál, mert én 
öreg vagyok és szegény “ — ,„Ezer örömmel!4“ — vá
laszolt a’ herczeghülgy; övéiül leoldá a’ gazdagon hím
zett erszényt, kivett abból néhány aranyat ’s általnyujtá 
az aggnőnek, ki azt minden köszönet nélkül logadta el, 
egy pillanatig a’ napfényen csillogtató, ’s aztán zsebébe 
rejté. — ,,A ’ leányka maga beszéljen magáért — foh- 
tatá az aggnő — felelj Emmi, akarod é követni a’ her- 
czegasszonyt ? “

A’ gyermek’ egyetlen válasza az volt, hogy kis 
kezét örömmel fekteté az isméretlen hölgy’ kezébe, sze
meit egyszersmind arczulatán nyugasztá. ,„Hallgatni an
nyi mint megegyezni — válaszolt Sophia; mert az ide
gen hölgy a’ czellei herczegasszony volt, a’ hannoverai 
választólejdelem’ jegyese. — En tehát elviszem öt ma
gammal , ’s mivel még néhány óráig itt mulatunk, el
utazásunk előtt csinosan felislogom öltöztetni.“ A’ her
czegi hajadon itt aláhajlott a’ gyermekhez, ’s csókot 
tűzött homlokára.

„ Ő tehát elhagy engem, mint édesanyja engem 
egykor elhagyott — megszólalt újólag az élemült asz- 
szony — Ön pedig, kit gazdagság’s magas születés 
büszkévé tesz, azt gondolja, hogy néhány mézes szó 
’s egy két nyomorult aiany már elég e’ gyermeket tő
lem gyámoltalan öregtül elrabolhatni. Ön nem gondolja 
meg szép kisasszony, milly szomorú állapot leend 
reám nézve ez aggíának lombjai alatt mindenkitől elha
gyatva magányosan ülnöm. — De hagyján! — az em
berek mind hálátlanok! Én nem tudom , van é ereje az 
átoknak; mindazáltal a'beközelgő hosszú magányos téli
estvéken leend időm azokat kimondani,“

Sophia megijedt a’ zsémbes aggnő’ zordonságáu, ’s 
a’ kis Emmi reszketve simult hozzá. A’ herczeghülgy 
egy pillanatig tétovázott, de a’ gyermek’ arczvonalmi- 
bpu jelentkező aggodalom keblében elhatározást szült. 
„Nem volt szándékom téged busítani jó anya — viszon
zá szelíd hangon — meggondolatlanság vala tőled kí
vánnom, hogy gyermekedet egy idegennek engedd által; 
de nyugodjál-meg; én a’ kis lánykával igen kegyesen 
és szelíden fogok bánni, ’s ő tudtomra adja majd, hogy 
rajtad is mikép ’s miben segíthetek.4“

E’ szavak ’s ama’ nyájas pillanat, melly azokat ki
sérte, végre meghatók az élemült asszonyt, ’s arczan 
a’ szigorúság legmélyebb szomorúsággá változott. „En 
igaztalauúl cselekvém — imígy szólalt-meg — halaval 
tartozom istennek, hogy az árva gyermeknek pártfogója 
akadt; én igenigen parányit tehettem javara, s ha meg
halok, őt éhség ölné meg. Vigye tehát cl inagaval ot
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én magánosán is meghalhatok.“ Ezt mondván az agg- 
nő elfordult ’s rokkáját kezdé pörgetni. De a herczeg- 
hölgy észrevette, hogy a’ matróna’ szemeiben nehez 
könnyek csillognak, inellyekuek büszke volt szabad fo
lyást engedni. ,„Nálad hagyjam a’ gyermeket ?“‘ ker- 
dé a’ herczeghölgy. — „Nem, nem! szólt hévvel az 
élemült nő — hisz látja Ön, milly aggodalmasan simul 
kebléhöz, csak vigye őt el magával, adjon neki édes 
csemegéket és szép ruhát; tőlem alig kapott egyebet 
feddő szónál ’s verésnél “ Itt ismét rokkájához lordült; 
de harcza keblének nehéz volt — ’s a’ könnyek egy
mást űzve gördültek redős arczan alá.

Sophia az emberi nyomort ’s keserű ínséget nem 
ismérte, de keblében érzékeny szív vert. O megfogta 
az aggnő’ kezét, de szó nélkül, mert valakit vigasztal
ni még eddig előtte isinéretlen foglalatosság volt. „Ah! 
— megszólalt az aggnő, miközben mély megindulását 
legyőzni törekvők — ah ! ön szép herczegasszony, nem 
isméri az élet’ főszerencsétlenségét,— a’ szegénységet! 
sok nyomor van ez életben, de a’ szegénységhez ha
sonló egy sincs! Szegénység fosztá-meg életétől férje
met,  — ’s becsületétől leányomat! — A’ szegénység 
e’ kedves gyermeket itt velem átoknak nem pedig áldás
nak tekinteti. — Vigye ön tehát el magával, ’s az ég 
terjeszsze kegyelmét mind a’ védasszonyra mind a' véd- 
lettre.“ — A’ herczeghölgy néhány pillanatig hallga
tott , mert egy még eddig isméretlen érzemény szállá- 
meg keblét. ,„ Emmi! — megszólalt végre — neked 
nagyanyádat elhagyni nem szabad , mert ő már öreg, ’s 
igy segélyedre van szüksége ; de akarom , hogy mind
ketten hozzám jőjetek. Látod e’ rózsabokron itt a’ bim
bókat? mielőtt kelyheiket megnyitják, ismét itt leszek 
’s magammal viszlek benneteket.“ •— Sophia megcsó- 
kolá a’ lánykát, ’s egy rózsát leszakasztván — eltá
vozott.

Emmi minden reggel a’ vadrózsa-bokorhoz ment; 
egy bimbó a” másik után kifeslett már, ’s csak három 
vala még virágzandó; ekkor egynap az ágok hirtelen 
hátrahajlottak ’s a’ herczeghölgy ismét az örvendező 
gyermek előtt állott. A’ figyelmes vizsgáló most észre
vehető , mikép a’ herczegleány’ igéző arezulata nem egé
szen felhőtlen. Tizennégy nap elég vala némi árnyékot 
ez angyalarczra terjeszteni. — ,Nagyanyám otthon be
tegen fekszik ‘ megszólalt a’ kis leányka. — „ Hozzá 
megyünk tehát“ — válaszolt a’ herczeghölgy; ’s kis 
vezetője után lépdelve a’ nyomornak színhelyére jutott, 
mellyről még eddig legkisebb fogalma sem volt. Az ala
csony nedves hajlék csak egyetlen egy szobával birt, 
mellynek omladozott falain az eső szivárgott-be. Egy 
vén korhadt asztal ’s rozzant székből állott a’ ház’ búto
ra ; — a’ szegény haldokló asszony szalmán feküdt. 
Sophia megborzadt, olly irtóztató halovány volt azon 
arcz, mellyre pillanatai szegültek. — „Emmi mondá 
nekem, hogy eljövend— rebegé egy erőtlen tompa szó
z a t — most nyugottan halok-meg“ — A’fiatal választó- 
fejdelemnő — mert Sophia most már a’ hannoverai 
György’ nője volt — a’ szalmanyoszolyához térdelt-le. 
,,A’ szobaföld nedves; Ön majd gazdag öltözetétbe fogja 
mocskolni — szólt reszketeg hangon az öreg — Ön ifjú 
dáma ma halványabb, mint minap ; én sokkal jobban 
ismérem a’ gond’ arczvonalmit, hogysem csalatkozhas- 
sam. — Úgy van úgy! ez igen szomorú élet! ha a’ lé
lek szenved, a’ test is sínylődik! — Én most megha
lok — ’s a’ haldoklónak megnyílik a’ jövendő. Én nem

látok szerencsét Ön’ borongó kék szemében, nem Iátok 
nyugalmat Ön’ folyvást változó arezszinében. Hanem ott 
fen él egy isten; — ha a’ próba nehéz, annál dicsőbb 
a’ jutalom — e’ hitben akarok meghalni. Lépj közelebb 
hozzám Emmi; kövesd e’ nemeslelkü isméretlent, kinek 
itt ezennel általadlak —  neki nagy szüksége leend sze- 
retetedre.“

A’ haldokló asszony’ szózata itt lassú , érthetetlen 
inormogássá változott. A’széirohanat betaszítá a’hajlék’ 
ajtaját. Tisztán özönlének-be a’ napsugárok — ’s a* vá- 
lasztóherczegnő’ szemei egy halottnak merevült vonalmin 
nyugottak. (Folytatása követk.)

N Y I L A T K O Z Á S .

E’ lapok’ utolsó, 12dik számában, bizonyos urak’ 
hősködéseiről akarárn elmondani Ítéletemet, elkerülni 
igyekezvén a’ személyeskedés’ legtávolabb gyanúját. 
Miután nálunk most napirenden van, első íérfiaink’ leg
szentebb igyekezeteinek páratlan pimaszságú mocskol- 
gatása: e’ nyomorú irány e l l e n  nyilatkozva, azt szán- 
dékozám tenni, mit meggyőződés és hit parancsol. So
raimat a’ nagyobb közönségnek irtain — mert hiszen a’ 
jobbak tudják, mit kell ez áskálodásokról tartani — , ne
hogy e g y  véleményt hallva csak, — mellynek páratlan 
szemtelenséggel*! terjengetésére minden megtéteték — 
e’ koholmányokat végre ne annak nézze, minek kell. 
V á z o l a t o m a t  az utolsó lap adá, eltördelve. 
Az ügy általán igen érzett fontossága parancsolja 
tehát kinyilatkoztatnom: milly öl ömmel nyilványítám 
e’ iniserabilitasok’ megvetését: úgy egyelőre a’ min
den összefüggés nélkül közlött czikkely’ semmi tekintet
ben ki nem elégítő hiányosságát eninagam fölfedezni 
kénytetem. Végezésűl: rablónak nemcsak azt nézem 
én, ki pisztolyt szögezve mellemnek, pénzemet kéri. — 
Pesten, febr. 12d. 1838 . Kazinczy Gábor.

E P I G R A M M Á K .

A ’ jövendőkor' szóvá 
Kgy hazafi s irja  fűlött.

Dalnok! emelkcdj-föl koszorútlan sírod’ öléből,

’S nézd , az utókor mint tiszteli hamvaidat:
Bár kortársid lángeszedet méltatni uem érték ,

Szent emléket emel nyughelyed’ orma fölött.
Hála korodnak , hogy tisztán engedte korunknak 

Megkoszorúzni dicső dalnoka’ hiilt porait.

A' Félfiölcs.

Váltig kérkedik a’ félbölcs lelketlen agyával ,
’S minden földi-valón túl magasítja magát.

Emberiségét a’ bódult ismérni csak akkor
Kezdi tanulni , midőn — sirja felé közeleg.

R e j t e t t s z ó .
Telve egész, lankas/.t; üresen mint fúria zaklat.

Négyét kertednek irtsd-ki növényi közül.

Fog úr János.

A’ 12dik számú rejtettszó: T e l e k .
Szerkeszti H e lm eczy . — Nyomtatja T r a ttne r - K ároly i.
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KERESKEDŐ-CASINÓI TÁNCZVIGALOM. 

február’ Okán 1838.
A’ pesti casino’ tünde'rterme esti 9 órakor már tel

jes lényözöuben vi!ágIott,’s különösen messzekitündöklő 
varandája (üveges-erkélye) olly szikrázó szemekkel 
tekinthetett maga körül a’ holdvilágtól gyengén világí
tott Pestre ’s Budára : a’ minő lángoló szemeket vethe
tett ekkor számtalan idekészülő édesanya , már bálilag 
felöltöztetett, felvirágzott, ’s épen csak még fejér kar- 
keztyüjét íelhuzó ékes leányára.

A ’ rendőrség, éjjel, csak keltőnek engedi-meg a’ 
sebes vágtatást: a’ tüzifecskendőt vivőknek, ’s a’ — 
bálbamenőknek ; — ’s ez utóbbi szabadság-kivétel, olly 
lármás dobogást, zajos csörtetést ’s vágtatást okozott ez 
úttal a’ különben csöndes, méltóságos (épen ez napon 
f e n s é g e s  ne ve napj át  is üllő) „Dorottya-utczában,“ 
hogy, ha valamelly tüzkármeutő-társaság részvényes-tag
ja, ez éjjeli száguldozást látta, ’s a’ ténytől sugárzó varan- 
dát távúiról megpillantotta volna , aligha „tüzet“ nem 
kiáltott, ’s minden arra-vágtató báli szánkót mentésre 
siető fecskendőnek nem idvezlett volna.

A ’ kereskedői csarnok— egykor tán még persákat, 
arábokat , ’s chinaiakat is befogadandó! — ezúttal báli- 
szánokat fogadott-bé, mellyekből a’ körülálló lámpás
gyermekek’, kíváncsik’ ’s egyebek’ láttára eleinte több
nyire egy virágos fej , rá egy pár fejérselyem czipe ’s 
végre egy, könnyű leplekbe burkolt szellemi lény, ’s tüs- 
tlnt nyomába a’ vigyázó édesanya lépett-ki. Más batá- 
rokbul feketeöltözetü, lejérkeztyüs, bástyák éssánczokká 
idomított hajú tánczosak tüntek-elő, ’s a’ fejér lépcsö- 
zeten országút gyanánt, kigyódzó zöld posztón , vig lej
tésekkel siettek fölfelé.

A’ Casinoterem’ ajtaja előtti n a g y  t ü k ö r  —  ezen 
sokatlátó, de semmit ki nem mondó néma Lavater — ez, 
az illycnkor száz széptől is titkon kérdezett Páris — 
clkezdé functioját. Nincs olly tánczosnő, ki ebbe legalább 
futó tekintetet ne vetne, ’s a' visszasugárzott szelíd két 
szemből ez öröm-szavak ne volnának olvashatók: „hah! 
ma én leszek a’legszebbik;“ nincs olly tánczos, ki ebbe ne 
nézne, ’s haját igazítva önmagához illy monológot nem 
tartana „biz’, ez a’ f r a k k  jól áll.“

Maga a’ tánczterem fényére, tükörfalaira ’s a’ ben 
sétáló báliszépekre tekintve az „ezer egy éjszaka“ tün
dértermivel vetélkedett: ’s valóban azon másszor szo
katlan iszonyú hőség is , melly magát azonnal jelentgeté, 
már magában is nolle-velle mindenkit a’ hő napkeletre 
emlékeztetett, a’ nélkül, hogy tudatott volna: valljon a’ 
több mázsa égő viaszgyertya, vagy a’ sok villogó bájos 
szem, vagy tán a’ 800on felül béeresztett báli-sokaság 
é a z , melly e’ rendkívüli hőséget okozá: — ’s még is, 
alig kezdé-el Zöhls mesterkezével bájos keringőjit, azon
nal electrizálva lön az egész nép-sokaság, — ’s ezen 
izzasztó nagy orosz-íürdö’ daczára is keringett a’ terem 
’s vele a’ két kisebb oldalterem, szóval: minden tér, 
mellyet néző ellenségképen nem loglalt-el; ’s ez egész 
par-force tánczolatból a’ „kalaposlegény“ czimü vig- 
darabnak amaz isméretes szójárása majd hallhatólag 
szólalkozott — k i: „ha nem megy is minden kedvem sze- 
réut, még is — azért is — nur allerweil üdéi, kreuzfidél, 
fidél!“

A’ kothschild-család.I
E’ család, olly roppant befolyású egy néptörzs’ tör

téneteire, melly bár páratlan sorsától az egész főidtekéu 
elszóratva nemzetisége’ egységét híven megörzé, e’ ne
vezetes népre, melly haza ’s minden törvény nélkül, 
vallásáéit kivevőn, felötlő patriotismusa’ megőrzését inkább 
vad előítéleteknek, mint tulajdonos charakterének kö
szöni; — e’ család, mondom, roppant hatalma’ legfőbb 
részét, tagai egyesülésének köszöni. — Midőn Franczia- 
ország a’ zsidókat emancipálta, ’s minden politikai ’s 
polgári körfalat, melly eddig őket a’ többi lakosoktól el
szigetelő, eltörlött: Iöl 1 elé az alkalmas eszközt eredeti 
characterök’ eltörlesztésére, ’s hogy belőlük franczia 
polgárokat alakítson, kik honfitársaiktól, mint vallásos 
zsidók, csak templomaik’ falai, de nem mint emberek, 
elkülönözvek. A’ franczia forradalom így tévé ismét jóvá 
a’ nantesi edictumot: türelmes törvényhozás’ lépvesszője 
által nagy számát huzá Francziaországba a’ gazdag ’s 
müiparos külföldieknek, kik a’ rendet tisztelik; ’s az 
őket biztosító törvényeket áldják, és szorosan őrzik ’s 
tartják. A’ franczia zsidók korunkban a’ társaság’ min
den rendéivel egyesültek, lassankint minden fokra lép
nek ’s nemcsak kereskedést, de tudományokat ’s művé
szeteket is űznek; az itélőszék jelenleg * ) egy zsidót 
számlál leglelkesb tagjai közt; zsidó vitáz ’s hoz törvé
nyeket a’ követek’ kamarájában; — egyike a’ legjelesb 
lyrai műszerzöknek — külföldi zsidó. Néhány külső 
szokást kivéve, mondhatjuk, majd misem létez többé 
Francziaországban Mózes’ törvényéből, e’ minden józan 
haladást tiltó törvényből, ’s a’ zsidók, eszmékre, szo
kásokra , erkölcsökre egészen egyesültek a’ keresztyén 
társasággal. De Francziaország’ lelkes és emberi példája, 
a’ többi országban követőkre nem talált; egész Eu
rópában, sőt Angliában is, a’ zsidók még elkülönzött 
néptörzsököt képeznek , a’ közönséges törvényektől ki
zártat , ’s ideigleni biztosítást csak nagy bajjal nyer- 
hettet; —

A’ B o t h  se  hi ld ek mindent megtevőnek hitsor- 
sosaik’ emancipatiojára, ’s e’ család’ történetei szorosan 
egyesülvék Európa’ zsidó-törzseiével; d eck ’s rokonaik 
rnentvék hálától a’ kormányok”s országok iránt, menyek
től tisztelet’ jeleivel ’s fénypolczokkal halmoztattak-el, 
vagy inkább : azokat nekik eladák. Minden ország’ zsi- 
dóji, Francziaországot kivéve, mindent e’ dús család’ 
hitelének ’s kincseinek köszönnek. A’ R o t h s c h i l d -  
családnak hatalma a' pénz' hatalmában áll, 's jelenko
runkban több joggal mondhatjuk e l , mint akármikor: 
„ki gazdag, az minden.“ A’ pénz csudákat tőn e’ család’ 
részére. így láttuk, miként Nátháéi, ezen ifjabb fia a’Frank- 
íurtban nemrég meghalálozott Rothschild Nathanael- 
nek, — alig érkezők meg Konstantinápolyba,’s a’ hívők’ 
uralkodójától, a’ nagyúrtól, fényes kísérettel s z e m é 
l y e s e n  logadtatott. Így bocsátaték Rolhschild Károly 
Rómábau ő szentsége’ szent kezének csókolására, és 
Lionel, Nathan’ öregebb lia, az Izabellarend' lovagénak 
méltóságával tisztelteték meg. Ennyi elég, hogy bőven 
láthassuk, mi nyomatékük van az e’féle kegyjeleknek.

A’ R ot hs eh i I d - család’ alapitója, Mayer An- 
zelm, majnai Frankfurtban, a’ zsidóutezában született,

* ) E ’ czikkelyt a’ múlt évben egy külföldi lap adá.Szekrényesy.
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ronda emberakolban, melly még most is el van a’ város
tól szigetelve. Jehova’ szolgálatára határzá magát, ’s 
tanulmányit végezve, tudós archaeolog lón. Mind ennek 
ellenére, atyja Haunoverába küldé a’ kereskedés’ ele
meinek isméretére, mit Mayer ügyesen és sükerrel tőn 
meg, a’ nélkül, hogy kedvencz tudománya’ gyakorlatá
ról lemondana. A’ laudgróf, azóta hesseui nagyherezeg, 
próbára tévé isméreteit ’s becsületességét, ’s több fontos 
ügyben bizá-meg; ’s 180  lben udvari pénzváltójává ne- 
vezé. Bizalmát nagy szolgálatok viszonozták. Napoleon’ 
uralkodása alatt a’ nagyherezeg’ magánybirtokait ban- 
quiere’ föláldozása menté meg. A’ Rothschildház rövid 
idő alatt a’ legnagyobb tekintetüek’ egyike lön Németor
szágban. Dalberg, a’ herczeg-primas, Napoleon’ szán
dékát pártolólag, ki a’ zsidókat emancipálni akará, 
Rothschildet a’ választottak’ collegiumába lépteté. De 
midőn a’ sors’ hatalma a’ francziákat Németországból 
kitolá, ellenhatás nyilatkozók e’ nép iránt; Frankfurtban 
az izraeliták rang- és birtoktekintet nélkül ismét a’zsidó- 
utczába szorítattak, ’s minden nyilványos egyesületből 
kizárattak, ’s nem rég az ideje, hogy a’ casiuoba egy 
Rothschild léphetett.

Mayer Anzeim 1 8 1 2en halt-meg; öt fiának nemcsak 
nagy birtokot ’s hatalmas hitelt hagyva, de élte’ példáit 
i s , ’s bölcs tanácsokat, mellyeket ők lélekisméretesen 
követtek. Mindenek fölött ajáulá , hogy egyesülve ma
radjanak; ’s engedelmeskedtek. — Napoleon’ megbukta 
után a’ hitelrendszer, melly eredetét Angliában vévé, 
behozaték a’ szárazlöldre, ’s e’ rendszerrel, minden visz- 
szaélései, 's a’ kölcsönzés’ dühe. A’ Rothschild testvé
rek fölszólitattak: vegyenek részt Ausztria’ pénzügyi 
reformatiojában.

Az ausztriai statuspapíroknak, mellyeket 1823ban 
hoztak folyamatba, 1840 ig  kell folyniok; 1 8 1 7en Porosz- 
ország 13 milliót kölcsönze a’ íranklürti háznál. Az öt test
vér Franczia- és Angolország’, ’s majd minden más ország’ 
minden nagy financziai munkálatiban részt vön. Meg- 
győzhetlen phalanxot alakítónak magok közt; ők , vagy 
ügyvivőik, bírák Európa’ minden fontos helyeit ’s híven 
ama’ szokásukhoz: soha semmit egyedül nem tenni, de 
minden munkálataik fölött együtt tanácskozni, azon egy 
megtörhetlen rendszert követének. Hatalmuk oily nagy 
lön , hogy tetszésük szerint rendelkezhettek volna hábo
rúról ’s békéről.

Az 1 8 2 4 —26diki nagy rendűiét meg nem ingatá 
a’ Rothschildházat, Az angol bankjegyek miuden helyet 
elárasztónak, a’ tőkepénzesek versenygtek, kinek leend 
legnagyobb hitele; azon váratlan változások, mellyeket 
Délamerjka’ alkotmányai szenvedtek, Európának megszór 
míthatlali sommáiba kerültek , . . . ,  és mind ezen csapás 
közt a’ Rothschildház semmi veszteséget nem szenve
dett; szerencséjére egy váltólevele sem volt forgásban, 
A’ legelső házak, Goldsmith Londonban, Reichenbach 
testvérek Lipcsében, megbuktak, Frankfurt’ két leggaz
dagabb háza megszünteté fizetéseit; Berlinben Benecke 
tönkre jutott. „Mi baj?‘‘ kérdék nyugodtan a’ Roth- 
schildek. Szerencsésen kiállók a' hessen-darmstadti nagy- 
herczegség’ financziai krisisét, ’s legújabban a’ még 
veszélyesbet Spanyolországban, ők 13 milliót veszé
lyeztettek Ferdinand’ kormányának kölcsönzöttet. Bár 
Lionel, ki ez ügyben azonnal Spanyolországba utazott, 
az új kölcsönt elveszté, de a’ 13 millió mentve volt.— 
Nathanael' halála nagy ütést ada Londonnak , melly 
Párisban ’s hihetőleg Európa’ minden fő helyein viszhang- 
zék. Hány király tűnhetnék-el a* földiül, a’ nélkül,hogy 
börse-krisist okozna J — Nathanael, Londonban, a’ csar

Iád’ főnökének nézeték, bár nem ő volt a’ Iegidősb. Test
vérei , ’s ezeknek magzatai úgy szólván gyermeki tisz
telettel viseltettek iranta. Az öt ház társaságban kormá- 
nyoztaték, kivéve a’ londonit, melly főnöke' kizáró kor
mánya alatt állt.

A’ Rothschildek’ anyja még él; ő.a’ védangyal, ki 
fölöttük őrködik , egy jó , tulajdonkép láthatlan angyal, 
mert még mindig Frankfurtban lakik, a' zsidóutezában, 
mert szereti nyomorú nemzetét. — Azon jótéteken kívül, 
mellyekkel hitsorsosai’ szegényeit elárasztja, az egyedüli 
kitüntető előjog, mit számára fentartott, az, hogy min
den hónapban fejér függönyöket húz kis ablakaira És 
e’ kedvenczlakát nem hagyja soha e l , kivevén ha leg- 
idösb fia’, Anzeim' kerteibe sétálni megy. Ő gyermeki
ben büszke , bölcseségökben, birtokukban, ’s talán, mint 
mondja, hirökben. És miért ne mondaná ezt ? Korunkban 
senki sem fog ebben megütközni. Nem hasonlíttaték-e a’ 
Rothschildek’ anyja a’ Bonaparték anyjához ?! Senki 
sem találhatja e' hasonlatot tulvittnek, vagy nagyított
nak. A’ két termékeny anya közt csak egy különbség 
van — az elsőség bizonyosan a’ legszerencsésbé.

A’ Rothschildek valóban tisztes helyet víhatnak-ki 
a’ históriában, ha azon befolyást, mellyet pénzök nyújt, 
jól tudják használni, azaz: nemcsak személyes dicsvá- 
gyok ’s hiúságokra , de hitsorsosik’ társas helyzetének ’s 
erkölcseinek javítására, az által, ha a'philosophia’ igye
kezeteit a’ zsidók’ emancipatiojának kiküzdésére, Euró
pában, főleg Németországban, erősen segélendik.

A’ nyilványos és magányos hitel, ezen egészen uj 
hatalom, Európában korunkban erős alapokon áll. Azt 
leginkább a’ Rothschildháznak köszönhetni. Megjegyzésre 
méltó, hogy e’ hatalom,/ képviselőiül legfőkép ollynem
zetek’ fiait választja, mellyek a’ világ’ egyensúlyában 
semmi-tekintetüek, mellyeknek romjai a’ földteke’ felén 
gunyoltatnak, üldöztetnek, vagy soha más, mint alá
rendelt szerepet nem játszónak : elöszer zsidókat, aztán 
genfieket, végre görögöket. Londonban és Párisban, 
Frankfurtban és Hamburgban a’ zsidók első helyen állnak, 
másodikon a’ genfiek; Szentpétervár’ első banquier-je 
zsidó, Bécsé görög; Necker genfi volt, Gellatin, az 
amerikai egyesület’ első pénzügynöke is az. Puszta tör
ténet ez, vagy nem isméihetjük-é e’ csaknem általányo- 
san igaz lettdologban, a’ gondviselésnek egy csodálatos 
szerkezetét, melly dúlás' és rombolás' szellemének elle
nében, egyensúlyt hozni-elé az által szándékozik: hogy 
a’ tőkepénzeket, mellyek olly barátai a’ bekének, ’s 
mellyek nélkül háborút folytatni nem lehet, olly férfiak’ 
kezébe adja, kikben a’ nemzetek’ versenygésének, ’s a' 
földbirtok - nagyításnak gondolata semmikép föl nem 
éledhet? — Kazinczy Gábor,

T  H I K R s .

. (V é g e )
Thiers ur — dicséretére legyen mondva — mig 

minister volt, a’ vallásban látható előmenetelt tön. Az 
udvarban, a’ szónokszéken gyakran, ’s legörömestebb 
az istenről, angyalairól, szentegyházról, az ég’ áldá
siról, és a’politikában nyilványitott jövendőnek titkairól 
beszélt. — T h i e r s ’ ajkain ez csak istenkáromlás volt. 
— Rue de Grenelle’ bölcsei az arany ’s bársony sző
nyegre térdeltek, az atheisták vakbuzgókká lőnek. Thiers 
ur nem vala szent — ámde roszakaratu sem. Szeret
ni, gyűlölni nem tudott, Böszültté lehete tenni őt; de 
ön indulatából sohasem volt. Könnyelmű charakterét, 
cynikus beszédeit rósz neveltetése okozta. Jót nem is kap. 
hatott. Telteit rosszaság nem vezérlé. Gondolkozásmód
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jából pénz vágyát következtetni nem lehet; ’s ezt igazán 
mondom és valóban — nagy bátorság. Több ideig el
lenkezőt hittem. Végre kénytelen vagyok megváltani, 
hogy poi tefeuille-jét nem minden érdem nélkül hagyá 
oda, és hogy ő és Guizot uralkodásuk’ megszűnte után 
azon alávalókhoz nem számláltathattak, kik

Pour ne pás au logis les mains nettes ,
Auraiéul du buvetier empörte les serviettes.

Röviden ismétlem, hogy Thiers ur csudaszellemü, 
az eszközök’ feltalálásiban ritka, formákban sima tapin
tata , értelmes, szabatos, finom ’s eredeti teremtmény, 
’s kedves, mivel nem olly lény- ’s méltóságvadász, mint 
a’ tribün. Nyiltszivüségéről szólani kétszínűség volna. 
Ragaszkodását a' juliusrevolutióhoz mellynek elárulója 
volt, dicsérni ocsmány irónia. O a’ conventet bámulta , 
’s még is a’quasilegitimisták’ szótöbbségéhez kapaszkodott. 
Pór-eredetű, ’s még is aristokratát játszik. A’ pairek’ örök
ségéért vetélkedett! ő volt a’ népszerű Dantont dicső
ítő szónok, ki letérdelt, hogy királya’ czipecsaljával 
játszhassék; ő a’ garderobe’ legkisebb titkainak ava
tottja volt. ü a z , kinek inkább mint másnak a’ Tribün
höz kellett volna szitui, ő ugyanaz, ki a’ fond’ ’s tele
graph’ gyanús kormányát vivé. — Thierst Guizottól egy 
világ választja-el. Egyik engedékeny, a’ másik szikla- 
nyakú, Thiers urat ifjúsága’ emléke balra, Guizot-t 
ereiben buzgó ’s pezsgő legitimismus jobbra tolja. A’ 
félelem azon perczben tette őket barátokká, midőn a’ 
juliusrevolutióban megbukásukat várták: a' diadalodtól 
haszonvágyukból idegenekké lettek ; ha kezet fogtak, a’ 
vér körmeik alá tolult, a'szónokszéken egymásnak adott 
csókjaik judási csókok valának, — az árulás' és halál’ 
csókjai. - -  Tehát ezen jó barátoknak is el kelle egymás
tól szakadniok ! — köztük inkább charakteri, mint vé- 
lekedési ellenszenv uralkodik. Meglátjuk, a' két baj
vívó közül mellyik leend győztes. — Dicső ökölharcz! — 
Az utolsó ülésben Thiers scylla és eharybdis közt hi- 
hetlen ügyességgel evezett, minden balra- vagy jobbra- 
tartás nélkül. Látható volt, hogy a’ külügyek’ kormá
nyáról jőve. Beszéde a’ ministeri ambitiók’ remeke , de 
ki is dolgozta, hogy rögtönzésnek látszassék. Ú jszö
vetségéről a' dynasta’ oppositioját hizelgve tudósítja, 
Molé-t protect injával biztatja, Guizot-t pedig megbukása’ 
gyalázatával szinte lesújtja; mind ez csak lappangó ha
ladással ’s rejtett szavakkal történik. A’ jól belátók bi
zonyosan hiszik, hogy néni ártana, ha Thiers urat mind 
a’ két fél megnyerné. — O azonban ennek bizonytalan 
szövetségese, a’ másiknak nem eléggé lekötelezettje: az 
oppositiónak nem eléggé pártütö,a’ doctrinairek pedig roya  ̂
listaságával elégületíenek. O! a’ juliusrevolutio egykor 
az illyszörüek ellen rettenetes panaszt teend. Kiáltani 
fogja: „Azoktól, kik a’ megbukott királyságot Gentbe 
kisérték, semmit nem vártam. Hanem ti júliusi férfiak! 
t i, kiket szennyes homályból emeltem-ki, ’s karon fog
va lépcsőrül lépcsőre egész a’ hatalom’ polezáig vittem 
— mit tettetek dicsőségem’ nevelésére? “ . . .  M .G .

A’ RANGVJSZONY’ VAGY JIJJÍDJÍK’ ÁLDOZATJA.
[Folytatás.)

„Ne mulass, Emmi, engem illy dalokkal többé“ 
szólt a választóherezegnő egy kellemes lánykához, ki 
vánkoson ült lábai előtt ’s egy régi népdalt énekelt.

Néhány .év mind Sophia herczegnönel, mind Emminél 
nagy változást idézett-elö; a’ kis árva leány ékes haja- 
donná virágzott-fel; de ö nem va!a olly vidorkedvíí, mint 
egykor hasonló életkorban herczegi gyámasszonya. 0  
többnyire tűnődő és hallgatag volt, ’s szelíd szavát csak 
akkor hallató, midőn énekelt, vagy az előidőbül népre

géket olvasott-fel az ifjú herczeglinak, ki a’leány’ ifjúsá
ga’ daczára is különösen gondviselése alá bízatott; Emmi 
gondolkozni tanult, mert szenvedés a’ gondolatok’ anyja. 
Gyámasszonya iránti vonzalma és szeretete határtalan 
volt. 0  csak hamar sejté, hogy a’ herczegnő nem sze
rencsés; hogy a’ bársonyruha nem képes szive’aggodal
mas verésit legyőzni, sem a’ gyémánt-korona eloszlatni 
a’ homlokán borongó felhőket.

Sophia egészen más élethez szokott, mint melly 
szamára a hannoverai udvarban nyílt. Előbbeni herczegi 
honját őszinte egyszerű szeretet melegité; ő anyjának 
kedvencze volt. De rögtön egy hideg barátságtalan 
légkörbe helyezteték által, hol az élet csak a’szertartá
sok’ és feszes formaságok’ kötelékin lüggött; hol a’gon
dolatok ’s érzelmek némileg tilalmazva voltak; mint her
czegi áldozat,- mellyet előítélet ’s álbüszkeség követelt, 
adta-el kezét, de szívét visszatartotta. Olly férlihoz 
adatván nőül, kit nem szerethetett, gondolá hogy leg
alább majd becsülni fogja; ámde őt még becsülni sem 
vala képes A z t , hogy férje vele nem törődik ’s állha
tatlan charakterű, még szíve csak elviselhette volna, 
ámde hogy ezenkívül még legaljasabb gyönyöröket is 
vadász, ’s legocsmányabb hízelgésekre hallgat, őt lelke 
előtt utálat’ tárgyául tévé. — »Sophia ennélfogvást rend
kívül megváltozott, hanem azért még kellemesb ’s sze
retetreméltóbb volt, mint ezelőtt; arcza ámbár igen ha- 
laványnak látszék, de e’ halaványság egy havirózsának 
szép gyöngéd fejérsége volt; nagy szeme a’ hold’ vilá
gához hasonlita; arczvonalmiban lelkesség 's búskomor
ság jelentkezék. —

„Hagyj-el engem most, Emmi“ — megszólalt a’ 
herczegnő. Az ifjú leányzó a’ vánkosrul szomorúan pil
lantott hozzá fel, de engedelmeskedett; azonban még alig 
ért az ajtóhoz, midőn gyámasszonya őt ismét visszaszó- 
lítá , érezvén, hogy néma részvétét nem nélkülözheti. 
Aranyos karszékébe hátratámaszkodva újabb elmélkedé
sekbe sülyedt, ’s tüzes képzelőereje ismét azon alakot 
varázslá lelke elé, mellyel olly sokszor foglalkozni sze
retett. Ezen alak a’ szép fiatal K* gróf volt, kinek 
Hannoverába nemrég történt megérkezte majd minden 
udvari hölgyet megbüvölt. De a’ szerelem’ ösztöne éles» 
látással bír; a’ herczegnő igen jól tudta, hogy a’ bál
ványozott idegen csak neki hódul; — csak egyetlen egy 
pillanatot, — csak néhány szót váltónak egy mással,’s a’ 
herczegnő még is tudta, hogy szerettetik.

A’ nap’ utolsó sugárai elenyésztek a’ láthatárrul; a’ 
lámpa tisztán világított a’ teremben, de az ifjú herczegnő 
még lolyvást gondolatokba merülten vesztegelt. Szép 
haja gazdag fürtökben folyá-körül halavány de igéző 
arczát; szempilláin könnyek ragyogtak. „Miért szület
tem olly sorsban, melly szívemen erőszakot tesz— imígy 
sóhajtott magában — miért adá nekem a’ természet ez 
érzelmeket, ha vétek azoknak hódolnom? — Érzem — 
ah mélyen érzem, hogy e’ földön nincs boldogság —- 
a’ szerelem’ üdvén kívül.“ — Egy halk zörej költé-lel őt 
ezen ábrándiból; szíve megrezzent,’s pillanati K* grófra 
szegültek, ki az ajtón észrevétlenül bejött’s most előtte 
letérdelt. Egy pillanatig a’ herczegnő’ keblében azon 
öröm, hogy öt láthatja, minden más érzelmet elnyomott, 
kezét neki áltatengedte, mig a’ másikkal arczát födözte 
el. Álma rögtön megvalósultnak látszék; ő nem kérde, 
mint jött az ajtón be; ő csupán azt érzé, hogy a’kedves 
férli jelen van, ’s hogy szíve most kimondhatlanul boldog.

„Sophia, kedves Sophia!“ — megszólalt alig hall
hatótag a’ gróf. Szavának hangja a’ herczc^not folijesz-
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té ábrándiból. „Gróf! — imezt viszonzá, fölemelkedve 
karszékéből ’s minden lélekerejét egyesítve — Ön e’ pa
lotában idegen, ’s talán nem ismeri az itt uralkodó szo
kásokat. Én Önnek az ittléteit meg nem engedhetem; ’s 
parancsolom , hogy tüstint távozzék.“ — De a’ liatal gró
fot sajátlagos merészsége és szenvedélyheve tovább 
is térdein marasztá. „Kiáltsa-be őrjeit fenséges asszony! 
fejemmel adózzam vakmerőségemért. Én nem kívánok 
egyebet, mint fönségedet látni, — életemet csekély ár
nak tekintem illy gyönyörért!“ — A’ herczegnő rnégha- 
tárzatlanúl álla helyében. Ekkor X# gróf hirtelen feláll 
’s hozzá közeledik. — „Ön azt mondja szép herczegasz- 
szony, hogy én ezen udvar’ szokásit nem ismérem — 
íolytatátüzes beszédességgel — azt gondolja Ön, hogy 
nem ismerem azon veszélyt, mellynek magamat kit eszem ? 
Ön’ kezének egyetlen mozdulata , — Ön’szavának egyet
len hangja halált hozhat reám. De mi egy vesztőhely 
embernek azon kínhoz képest, hogy érzelmeit a’ kebel1 
sötét mélyiben elzárni kénytelen! Ha meg kell halnom,
— tehát hallja-meg előbb, milly kimondhatlanúl szeretem.“

Sophia elhalványult ’s reszketett, ’s nehogy földre 
essék , kénytelen volt karszékéhez támaszkodni. „Miért
— imezt rebegé— miért tevé-ki Ön illy veszélynek ma
gát ?“ — „Tehát kedves Önnek életem ! — folytatá a’ gróf, 
’s előtte ismét térdre omlott. — Ne aggódjék Fenséged; 
az arany, melly nekem bejövetelt szerzett, visszatérte
met is fogja biztosítni. — Csak mondja , hogy nem gyű
löl ; — hegy néhanéha szabad lesz fönségedet láthatnom, 
’s fönséged’ arczán olvashatnom boldogságomat“ — Kön
nyek özönlenek itt az ifjú herczegnő’szemeiből. — „Csak 
egyetlenegy szócskát — esdeklett K* gróf — legyen az 
akármi, csak szavának édes hangját hallhassam“ So
phia’ ajkai mozogtak, de e’ mozgás olly heves volt, hogy 
szavait nem lehető érteni. — „Csak ezen egy szót mond
ja-ki fönséged — rimánykodék a’ gróf — szabad é vi
szont eljönöm? ’s mikor? ah mikor?“ — „Soha, soha!“
— válaszolt a’ herczegnő ; de hideg borzanat szállá-meg, 
midőn e’ szót kimondá. Azonban erejét ismét összegyüjté 
’s folytatva imígy szólt: „Gróf, én már eddig is túllép
tem az üledék’ határin az által, hogy Ön szavait béké
vel hallgattam; mint nő és anya nem parancsolhatok 
érzelmimmel. Én sorsomat nem választám önkint — de 
köteles vagyok az égi végzetnek hódolni. Távozzék-el 
tehát késlekedés nélkül, Gróf úr!“ — ,,’S Fönséged a’ 
kötelesség'illy agyrémének kíván engem föláldozni ? kérdé 
K**gróí szenvedelmesen. — Én, én Önt nemhagyhatom-el!“

Kétségbeesés^ mutatkozott a’ herczegnő’ halvány 
arczvonalmiban. Ó erőtlen volt elvonni kezét a’ grófiul, 
mellyet ez szorongatva tartott. Csak néhány pillanat múlva 
bátorult ismét némileg föl. „Gróf! — imezt rebegé — 
értse-meg, hogy én nem vagyok kevésbbé szerencsétlen, 
mint Ön. — De ki ajakimról e’ vallomást hallá, annak 
többet hallania nem szabad. Én meg vagyok győződve's 
bizton számolok rá, hogy Ön holnap elhagyandja Han- 
noverát“ 'S mialatt e’ szókat mondá, a’ grófot egészen 
a’ terem’ bejárásáig kísérte 's az ajtót maga nyitotta-meg.
— A’ gróf legnagyobb elérzékenyültében hajtá lejét So
phia’ kezére le ’s parancsának engedelmeskedni akart —  
's íme! itt hirtelen halk zörejt hall; a’ gróf körültekint, 
’s a’ hosszú de fényesen kivilágított corridor’ végén egy 
alakot pillant-meg, melly ugyan hamar ismét visszavo
nult, de mellyben még is a'választóherczegnek egy ke- 
gyenezére ismért. Most meggyőződvén a’ minél gyor
sabb eltávozás'szükségéről, követte a'herczegnő’ intését

’s elsietett; Sophia pedig haláthaloványon maradt a’ kü* 
szöböu hátra. — „Isten vezesse, gróf! — éljen szeren
csésen, örökre!“ suttogá az elmenő után.

De e’ szók a’ herczegnő’ ajkain alig lebbentek-el, 
midőn hirtelen szörnyű rémültére látja, hogy a’ távozó 
gróf’ lábai alatt egy csappantyú ajtó nyilik-meg, mellynek 
támaszai minden kétségen kivül szándékosan huzattak 
félre, ’s K* grót egy hangos sikoltással, melly a’ 
goth-gallérjában hangzott vissza, a’ mélységbe zu
hant-le. Sophia oda iramlott, de visszaborzadt a’ lá
bai előtt tátongó iszonyú torkolattól. — Alant a’ 
mélységben egy hangos nyögés hallatszék, ’s azután 
minden elcsöudesült. Sophia hasonlag le akart ugorni, de 
ekkor hirtelen egy kéz által visszatartóztatui érzé magát. 
— Emmi volt a’ kétségbeesett herczegnő’ megszabadítója.

[Vege következik.')
V A D H 0 Z S.

Minap bizonyos felső-vármegyei uraság vala nálom, 
’s ugyanekkor szóba jött, hogy tájunkon a’ vadrozs az 
idén igen szép termést adott; a’ vendég csudálkozva 
kérdezé: „mi az a’ vadrozs ?“ én csak annyit mondhaték, 
hogy az a’ harmad-évben elvetett, ’s tavaly is termett 
gabona’ másodévi productuma; ’s midőn némi közbejött 
környülállások annak további magyarázatát félben sza
kasztaták , többé e' tárgy elő sem fordult. Két hét múl
va egy,’s ismét néhány nappal később más levelet veszek, 
mellyekben felföldi tisztelt vendégem’ útasitása' kö
vetkeztében azon gabonafajból kérnek tőlem magvat, 
melly egymásután kétszer, még pedig szántásvetés nél
kül , olly igen bőven terem. Kapós illy mag, mivel olly 
bő uzsorát ad. De hogy másokat a’ levélírástól ’s neta
lán az alkalom’ hozzám-fárasztatásálól megkíméljek, kik, 
nem tudják, mit nevezünk mi alföldiek vad r o z s n a k ,  
ime olvassák. — Tájékunkon majd minden évben kisebb 
nagyobb mértékben terem, de az idén olly bőven, hogy 
ha fele nem , egy harmada gabonatermésünknek , bizo
nyosan vadrozsbul állott. Ez a’ volt évbeli gabonatermés- 
betakarításkor elhullott szemek’ következő évbeli termé
se. Vidékünk áldott ritka fekete földje különösen alkal
mas e’ gabona-termésre, a'nap’ ’s levegő’ hatásai által 
a’ mag-befogadásra eléggé megporhanyulván, — de hogy 
olly bőven fizessen, mint az idén, azt a’ megelőzött időjá
rások okozzák, nevezetesen: nagy szárazság, ’s égető 
forróság, melly a’ földet mag alá elkészítse; lágy, nem 
száraz fagyos tél, melly a1 földbe nem mélyen esett, 
következőleg csak íennyedén gyökerezhető plántácskát 
ki ne ölje, ’s végre olly jó tavaszi időjárat, minővel az 
idén áldatánk |meg. — Mennyire készité-el a' tavalyi 
szárazság a’ földet mag a lá , kitetszik onnan is , hogy 
nálunk, részint a’ takarmány, részint a’ nagyon meg
fogyott igavonó marhák' hiánya miatt több gazda árpá
ját a’ tavalyi silány tengeri- (^kukoricza) vetés után min
den szántás nélkül az idén elveié, ’s csak vasfogassal 
elébb, azután tövisboronával takarták-el ’s épen olly 
termést kaptak, mint kik szántásba vetettek. Nádudvar, 
december’ 32kén 1837. Horváth József.

R e j t e t t s z ó .
1 .—. 7  Örökös urával diszlik

Erdélyben e ’ szép v idék ,
. 1 2 3 4 7 E rre  függeszted ru h á d a t;

I 2 3 Szép nemnél ez is fő -é k ,
3 4 5 6 Os-n é v , nádorok’ sorában ,

Nem egy viselte hazánkban 
3 4 5 6 7. Pénz: belőle sokat v ég y ,

K ülönben nem messze mégy.
Vincié IgnúcX.

A’ 13dik számú rejtettszó: Gy o mo r .
S z e r k e sz t i H e l m e c z y .  —  N yom tatja  T r a t t n e r - K á r o l y i .
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H A L Á S Z D A L .

Tiszának szögvizén lebeg 
Az ifjú’ csolnaka,
Bús ajkain keservesen 
Hangzik hattyúdala.

„Horogra fe l, ti kin halak !
Horogra jojetek;
Én ah! kit a’ lány megcsala,
Halászlegéuy leszek“ —

’S midőn a’ vizhullámokon 
Így zengi bánatát,
Horgára kis halacska jő ,
Felejtve önmagát.

„Ne sírj halacskám! oily igen,
Ne sírj , megszántalak ;
Menj-vissza , éld gyöngy-életed’, 
lm ! elbocsátalak.“

,En többé vissza nem megyek —
A’ kis hal igy rebeg —
Pogány kézzel hű kedvesem 
Egy lányka fogta-meg.

O hőn rimánykodék neki;
De kőszívűt talált;
’S most már hogy elholt kedvesem —
Óhajtom a’ halált/ —

’S az ifjú még tovább halász 
Könnyezve csolnakán;
Hah ! mert megismerő hamar,
Hogy ő : — a’ csalfa lány.

Mátravidéky.

NÉHÁNY ÉSZREVÉTEL

a) A’ folyó évi Társalkodó’ 5ik és 6ik számában közlőit 
illy czimü értekezésre: „Mik okai, hogy a' magyar 
földbirtok nem jövedelmez illően ? a birtokosok nyer
nének é az á lta l, 's mi befolyása lenne a' nemzeti 
jó llé tre, ha nagyobb földbirlokosink haszonbérbe ad

nák jekvö  jószágaikat

A’ tisztelt Szerző, értekezése' elején mingyárt hazánk’ 
több birtokosinak szép jószágiba vezet, ’s azoknak nyo
morít állapotját látván, mély íohászszal azon állításra 
fakad : „bárha ezek haszonbérbe adatván , mind magok
ban mind környékükön áldást árasztnának!“ mertél — 
mint a’ szerző tovább fejtegeti — ,,a’ birtok’ tökéletlen 
kezeltetése, az eszközök’ csekélysége vagy hiánya, a’ 
kezelők’ ügyetlensége vagy lomhasága, néha hűtlensége 
i s — de többnyire a’ tisztek-iránti bizodalmatlauság ezt 
szükségessé teszik.“ — Mind ezen, ’s ezer ezekhez ha
sonló vád a’szerzőnek azon axiómáját p. o. „adjuk bérbe jó
szágainkat“ — nem hitelesítik, sőt ellenkezőleg azon 
legközelebbi gondolatra vezérelnek: miért kezeltetnek 
rosszul a’ jószágok ? honnan ered ezen bizodalinatlan-

s a g , ’s eszköz-hiány ? vádolhatni é minden birtokost 
ezekről? ’s ha egyet nem, — miért a’ többit? ’s a’ t.

Ha a’ betegnek keze vagy lába fáj, szükséges é , 
hogy azt mingyárt elmessük? Úgy vélem: minden okos 
orvos a lehetőségig kerüli azt — ’s oily szereket hasz
nai, mellyek inkább annak kigyógyulását eszközölhetik, 
így  van földbirtokunkkal is; — azért hogy nem kezel
tetik illően, hogy némelly tisztek ügyetlenek vagy lomhák, 
nem szükség,mindgyárt haszonbérbe adni. Tőlünk függ 
a’ birtok’ jobb kezelése, az ügyesebb, szorgalmasb tisz
tek megvalasztasa, úgy szinte birtokunk’ czélszerübb 
rendezése, — ’s míg ezeken segíthetünk — ’s ügyekezet 
mit nem valósithat ?! — ne nyúljunk végső eszközökhez. 
Vannak hazánkban olly birtokosak, kik okosan rendsze
rezett gazdaságjokat, tudományos ’s értelmes személyek
kel látták-el; kérdezzük-meg ezeket: bérbe adnák é jószá- 
gikat? úgy vélem, nem — ’s ha ezeket mi is követnők, 
mit komoly, elszánt akarattal el is érhetünk— rövid idő 
alatt örömérzettel tapasztalhatnék jövedelmeink’ napon- 
kinti szaporodását, gazdaságunk’ gyors előhaladását. 
— Hogy számtalan birtokosunk’ gazdasági politikája ’s 
rendszere rósz lábon áll — tagadhatlan; de a’ bérlő ké
pes é ezen helyzetet megváltoztatni ? — ’s hogy a’ szerző 
ur’ szavaival éljek: képes é áldást a’ vidékre árasztani? 
ha most egyenközt huzunk közte ’s a’ birtokos közt — 
mit tennünk kell, hogy hasonlításunk egyoldalú ne le
gyen — kérdem: miért nem tehetné ezt a’tulajdonos is? 
Erről mitsem szól a’ szerző. — Azonban vizsgáljuk-meg 
ezen vádokat egyenkint. — A’ birtok’ tökéletlen kezel
tetése más szavakkal csak ennyit jelent: hogy nem ér
tőkkel ’s tudatlanokkal kezeltetjük; az eszközök’ hiánya: 
a’ pénz lehet; e’ nélkül a’ bérlő is mire megy ? a’ tisz
tek’ügyetlensége, lomhasága, hűtlensége, az irántuk vi
seltető bizodalmatlauság — mind annyi jele az intelle- 
ctualis és morális erő’ hiányának. — Ha egyik uraság ta
lál jó tiszteket, miért nem más is? — ha egyik képes 
őt serkenteni, vezetni — miért nem más is? — ha ezek
nek igy alapult gazdaságjok kamatoz, miért nem a’ másé 
is? — Tanuljon a’ birtokos maga is , ha egyebet nem, 
legalább azt megítélni: miképen ’s miután kelljen ja' 
szükséges személyeket megválasztania.

így tehát ezen vádak lényegesen nem hatnak a’ 
szerző’ azon elvére : „bérbe adjuk jószágainkat,“ vagy is 
arra: „jobb bérbe adni, mint magunk kezelése alatt meg
megtartani.“ — De továbbá , a’ kibérlésnél számtalan 
akadály ötlik élőnkbe. Lássuk ezeket egyenkint. — A’ 
legtökéletesb szerződés mellett sem javítja a’ bérlő jó
szágunkat , ’s nem is javíthatja, sőt ellenkezőleg terheli. 
Miért? — Töhb évre nem szerződik a’ bérlő akkor, ha 
a’ termesztmények drágák, ’s ezen kedvező körülményt 
egy áldott év elenyésztetheti. Nem szerződik a’ birto
kos akkor, ha a’termesztmények olcsók. Altaljában véve, 
mind a’ birtokos , mind a’ bérlő egyéb körülményeknél 
fogva is, hajlandóbbak a’ rövid szerződéshez. — Ha pe
dig rövid időre bérel, önhaszonkeresése azt súgja fülebe: 
hogy a' birtokot lehetőségig használja — ’s e' szerint a 
földet megterheli, a’ jobbágyokat zsarolja, — erkölcsi 
kifejlődésükre nem tekint; az épületeket nem javítgatja, 
's a’ íundus instructust csakugyan megviseli. De ha ez 
bár máskép volna, bátorkodom kérdezni a szeizőuitol. 
hol vegyünk olly bérlőket, kik tökéletesen kezelkedhetue-
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nek jószágainkért ? vagy nagyobb birtokoknál, hol p. o. 
az évi-bér 5 0  — 100 ezer pengő forintot teszem,’s raely- 
lyeket nagy rövidség nélkül elkülönözni nem lehetne? 
A’ bérlő is, ha sok pénze vau, inkább maga vesz jószá
got ; — ha pedig pénze nincs , mivel műveli a" jószágot, 
mivel kezeskedik érette? Továbbá a’bérlőnek, ha fermeszt- 
méuyeiből valódi hasznot akar vonni, kereskedési viszony
ba kell állnia, — ezt pedig hogy tehesse csekély pén
zével? —

Tanácsoljuk tehát inkább azt, hogy földesuraságaink 
először magok tanuljanak, csak annyit is, mennyi egy 
derék lérfiú’ megválasztására elégséges. Mert egyedül 
ettől lügg a’ gazdasági rendszer, felosztás, kezelés; 
ettől, a’ többi tisztviselő’ választása, helyezése, ezekre- 
való hatása, charakterök’ fejlődése ’s kiművelése, ser
kentése — áltáljában az egész tiszti-test’ iránya és szel
leme. Tölök függ a’ lelkészek’, tanítók’, bírók’ válasz
tatása,’s ezek által a’jobbágyok’pallérozódása, kifejlődése 
’s boldogsága. Tanácsoljuk azt: ne sajnálják ezen tisz
teket jól fizetni ’s jutalmazni — de meg is büntetni; 
birtokukat lassankint összevonni, commassálni; pénzüket 
javításokra , gyárokra ’s egyéb iparágokra fordítani: ’s 
ekkor nem lesz szükség arról gondolkodni, hogy birto
kaikat bérbe adják! —

Értekezése’ folyamában a’ szerző úr’ még azon 
állításán is megütköztem , miszerint úgymond: „azt ki 
váiinám, hogy minden gazda, gabona-’s takarmány* féle 
termesztményit, sertés-, juh-, szarvasmarha-tartás, hiz
lalás ’s pályinkafőzés által maga használja-fel, igy a’ 
szántás-vetés bőven jutalmazna, sőt, merem állítani, két
szerié bővebben mint a’ ju h  tart  á s .“ — Ezen állításban 
nagy ellenmondás van, mert ha a’ juhtartást javasolja 
termesztményeink’'elhasználására, ugyanezen juhtartás 
kétszer annyit jutalmazzon , mint ugyan a’ juhtartás !! 
Azonban tán a’ szerző ezt máskép gondolta ; kövessük 
őt oda is. — Minden rationalis gazda a’ körülmények 
szerint rendezi gazdaságát’s termesztményeinek válasz
tását ’s elhasználását is. Egészen öszhangzó helyzetek 
nincsenek, hol a’ gazda , termesztményit mind maga 
használhatná-el, — vagy ha elhasználhatná is, hogy az 
által bizonyos nyereséget várhatna; különösen ollyan 
gazda , ki mindent kicsinyben kénytelen vezetni. Mert 
hogy a’ nagyobb mennyiségben űzetett ipar-ág, mint p.o. pá- 
lyinkatőzés , vagy czukorgyár, jobban kamatoz — hasonló 
körülmények k ö zt-- ’s a’ kisebbek vele a’ concurrentiát 
nem állhatják-ki, magából az állításból kitetsző. Hogy 
pedig ezen csekély-birtokú termesztményei’ elhasználá
sáért még a’ pályinkafőzést is használja, azt hazánk’leg
több vidékén még a’ nagyobb birtokénak is vigyázva ta- 
nácslanám. A’ hol jó bor terem , ott pályinkát csak té
len , — ’s ott is csekély mennyiségben iszszák a’ pórok,
— sok megyében épen nem — ’s bár sehol sem innák !
— A’ sertés és szarvasmarha-tartást is ritkán tehetni 
kamatozhatóvá ’s ezeket a’ juhtartással, a’ magyar’ egye
düli pénz-forrásával, csak; egyenközbe is tenni, ’s még 
kétszerié felül jövedelmeztetni akarni, milly képtelenség! 
Ha értelmes tudok lenni a’ szarvasmarha-tartásban, ’s 
más ipar-ágokban, lehetek a’juhtartásban is. És ez, ha 
nem is alapításakor tüstint, később minden esetre a’leg
gyümölcsözőbb gazdasági-ág magyar hazánkban. Mit 
csinálnánk sok mérföldnyi kopár legelőnkkel, hol egye
dül birka tengődhetik; mivel trágyáznék hideg agyag- 
iöldinket, ha birkaganéjunk nem volna. A’ birkatenyész
tés’ haszna olly világos, hogy arról kétkedni, vagy azt 
a’ sertés, szarvasmarha-tartás, pályinkafőzésnél két 
lépcsövei alább tolni — minő képtelenség! — Sőt azt

mondom, hogy nem is gazda az, ki, — ha a’ birka-tenyész
tést a’ körülmények , helyzet, égalj megengedik, ipar
ral nem műveli. Azért, hogy uémelly oktalan birka-te
nyésztő, rósz sikerrel folytatván gazdaságát, birkái el- 
hulltanak: vegyen ahoz-értőket melléjük, ügyeljen a’ 
párosításra, nemesítésre, finomításra — de különösen a’ 
tömöttségre ; — fogadom, más következményei lesznek lá- 
radozásinak ! Szász-és más külországok , mellyek szám
talan adóval vannak terhelve ’s hol a’ föld’ becse három 
annyi, mint nálunk — a’ birkatenyésztést mint egyedüli 
gazdasági-ágot legjobb sikerrel munkálják — ’s a’ sertés 
és marhatartást rég elhagyták! ’s egyedül mi lépnénk 
vissza? — „Csak tanuljunk — ’s mindig tanuljunk“ legyen 
jelszó gazdaságunk körül, ’s ne gondoljuk, hogy, ha va
lamit tanultunk , már minden tudunk! — Ozorán január’ 
30káu 1838 .

Szoport Nagy Károly.

b) Egyket szó, azon kérdésre', mi befolyása len
ne'. a3 nemzeti jó llé tre , ha nagyobb földbirtokosink 

haszonbérbe adnák fekvő jószágaikat ?
Hogy kisebb földbirtokosoknak , — kivált ha megyei 

tisztségre, vagy más hivatalokra választattak , — mind 
önhaszuuk’ mind a’ nemzeti jóllét’ tekintetében, sokkal jobb 
az ő fekvő jószágikat számos évre adni haszonbérbe, 
csalhatlanúl kiviláglik Horváth József urnák, a’ folyóévi 
Társalkodó’ 5 ’s 6dik számában közlött igen érdekes ér
tekezéséből. Ámde a’ nagyobb birtokosakra nézve, vé
leményem szerint, ez — legalább most még — épen el
lenkezőleg van ; mert:

1) Nagy uradalmakban sokkal könnyebb, ügyes 
tiszteket kapni, mint úgynevezett farmereket, azaz: 
haszonbérlőket. — 2J A’ magyarországi mostani farmer
— örmény és zsidó — csak zsíros pusztákat, csekély 
bérért, fogad haszonbérbe; ’s igy olcsó jó föld, nagy 
tőkepéuz, minden ipar nélkül is jól kamatoz ott, hol min
den ember csak sovány marhát ad-el. Két forint, v. leg
följebb 2. f. 3 0  kr, olly gósen-kövérségü földért mód- 
nélkül csekély haszonbér, pedig többet nem adnak. 3 ) A’ 
nemzeti jólétre nézve, csak nagyuradalmakban, látunk min
dennemű gazdasági tárgyat nemesittetni. Itt találkoznak 
a’ külföldiekhez hasonló finombirkák, itt angol ’s aráb szár- 
mazatú lovak, itt — még hellyelközzel — magyar 
szép szarvasmarha, itt lóherés-, repeze-, ’s burgonya
földek ; midőn a’ haszonbérlők, rettegvén minden nem 
tüstint kamatozó költségtől, minden gazdasági ágban 
a’ középszerűségnél i§ alantabb állnak. 4 )  Igaz, hogy 
az örmény, maga szükségire termesztvén csak gabonát, 
legeltetés által a’ földet észrevehetökép nem soványitja,
— de a’ trágyát nem használván, sőt azt szerteszét a’ 
pusztában, minden legkisebb gond nélkül, a’ levegő’ pré
dájául engedvén,idővel csakugyan, mindinkább soványabbá 
’s terméketlenebbé teszi azt. — 5 )  A’ nemzeti ipar’ ki
fejlődése, egyedül nagy uradalmakban lehetséges. így  
ser-, pályinka- ’s más iparházakat többnyire nagy uradal
makban látunk. — Haszonbérlőnek minden tőkepénzét 
elnyeli a’ földmivelés, ’s misem juthat illy mellékes ipar
ágokra. — 6 ) Az örmény tehát, mint mondám, csak 
lassankint rontja a’ földet, ’s pénze lévén fizet; — de 
hol akadnának nagy uradalmak olly haszonbérlőkre, kik 
a’ földet nem rontanák — ha csakugyan van még némelly 
kicsigázott magjai- földön routanivaló, — ’s kik a’ ter
méketlen esztendőkben is fizethetnének ? vagy 7.~) Mel- 
lyik haszonbérlő venne-ki olly földet, melly annyira el-



69
erőtlenült, hogy azt csak nagy költséggel, ’s több év’ 
lefolyta alatt, lehetne ismét gyümölcsözővé tenni. —

Ez előtt egy pár évvel, Nádudvarra küldetem, egy 
részjószágot haszonbérbe venni, — nagyon olcsón — 
ha jól emlékezem, igen tág legeltetési-jog ’s regálék 
mellett 1 f. 12 kr. pengőben holdját — a’ gabonát ju* 
niusban, a’ háromszakaszos földeken, türhetőnek, de a’ 
majorföldet ’s termését oily silánynak találám, hogy azo
kat megjavítani három-évi haszonbérért sein vállaltam 
volna magamra. — Kérdém az ottlakó kerülőtől: mimódon 
használják e’ földeket ? Ezeket, uram, már régóta har
mad ’s negyed dézmára adják, de már a’ lakosak bele
untak, és sehogysem akarják elvállalni — volt a’ felelet. 
Egy két tyúkon kivül e’ tanyán, tiz év alatt, semmi 
gazdasági állat nem létezett, következéskép egy mor
zsa trágyát sem lehete látni. E’ körülmények, termé
szet szerint, elijesztének a’haszonbérléstől. — „Exempla 
sunt odiosa“ — jól tudom, — de ezen példa csak azért 
vau felhozva, mert bizonyítja: milly nehéz haszonbérbe 
adni vagy venni földet, áldott hazánkban. — Épen ak
kor, Nádudvar’ szomszédságában, kínáltak egy 3 0 0 0  
holdas pusztával, 52  krért pengőben holdját. Nem tu
dom kiadathaték-é illy áron, vagy sem? — — Bol
dog isten! — mért törekedjenek már az illy földek’ 
birtokosai csatornák’, vasutak’ ’s a' t. készíttetésén ? Millió
kat lehetne még Magyarországban a’ földjavitásra fordí
tani. — Úgy hiszem Rothschild, Sina ’s több tözsér’ dolga 
még az itt; kik olly rosszul kamatozó földeket teljes
séggel nem akarnak átvenni, ’s pénzükkel ezeknek is 
nevelnék becsét.

Meg nem lóghatom, miért nem jőnek az Amerikába 
költözkedő bajorok hozzánk lóidét haszonbérbe vagy 
örökösen átvenni; midőn az „Ofner 3 ^ llttg“ból láthat
nák , hogy az Ohión túl sincs olcsóbb föld, mint nálunk. 
Minap ugyanazon ujság’értesitői részében Szánkon — Ma
gyarország kellő közepén, 5 0  hold földet 2 0 0  I. pen
gőért kínáltak örök áron. —

Torok Ferenci.

A’ KANGVISZONY’ VAGY JLLKDKK’ ÁLDOZATJA.

( Vége )

Hosszú ’s életunalommal párult szomorú évek hu- 
zódtak-el a’ régi várban, hová a’ választóhercZeg’ félté
kenysége nőjét száműzte. Sophia évekiglen nem tekin
tett a’ régi várnak lalain ki; ’s a ’ mit látott, az csak bör
tönöseinek sötét arcza volt. Ő a’ váron kívüli világgal 
legkisebb érintkezésben sem állott, ’s az idő’ haladását 
csak azon változásból vévé észre, mellyet neki a’ tükör 
mutatott. <J igen ifiantan 's legszebb virágéveiben került 
a’ sötét börtönbe; — most haja már megritkult ’s az 
egykor fényes aranyszög-hajfürtök őszülni kezdenek. 
Azon nap’ reggelén rnindazáltal , mellyröl itt beszélni 
szándékunk, boldognak érzé magát. Mihelyt a’ hajnal 
pirulni kezde, fölkelt hogy egy lénynek álma fölött vi- 
raszszon, ki neki egyedül tévé e' földet kedvessé, — ’s 
ki miatt egyedül vala képes imádkozni 's reményleni; egy 
tizennégy éves gyermek szunnyadóit a'kis mellék-terem
ben. E’ gyermek az ö fia, György herczeg, volt, ki múlt 
éjjel felvigyázója elöl megszökött, hogy élte, veszedel
mével az árkon átuszszék ’s boldogtalan anyját meglát
hassa. — „Milly édesen alszik a’ kedves! — szólt ma
gában a jó anya — valóban vétek őt most fölkelteni 1 de 
ö még sokáig alhatik , ’s ki tudja, látja é még anyját 
ez életben valaha.“ Sophia azonban fölmeutve lön a' föl

keltés’ kénytelenségétől, mert a’ gyermek hihetőleg anyja’ 
jelenlétéről belösztön által értesülve, szép szemeit föl
vető ’s gyöngéd hangonsusogá: „anyám!“ -  Az elvesz
tett életfölötti bánat, az álgyanú fölött érzett keserűség, 
az évekig tartott fogság’ szenvedései mind elenyésztek 
ezen egyetlen boldog pillanat által. Ő ezer meg ezer 
kérdést intézett szive’ gyermekéhöz; legforróbb óhajtása 
volt fiának életmódjáról, neveltetéséről ’s mulatságiról 
valamit hallhatni, — ’s mégis minden zörreuésnél szive 
megdöbbent, attól tartván, hogy mostmost jőnek tőle 
öt elszakasztani.

„Hisz’ te nem reggelizesz anyám!“ — szólt a’ kis her
czeg ; ki anyja mellett ülve igen jó étvágygyal látott a’ 
reggelihöz — „Most még nem, kedves íiam — felelt a’ 
herczeganya — ma péntek van ’s mióta itt logoly vagyok, 
mit sem eszem, mielőtt a’ kápolnában elvégeztem imád
ságomat“ — „Be szomorú hely ez — folytató a’ herczegfi, 
a’ nedves lalakra pillantva, mellyeken a’ kárpitok itt ott 
elmállottan csüggének-Ie — de azt mondják, hogy én 
egykor Anglia’ királya leszek; akkor anyám, akkor majd 
fölséges palotát adok szállásul.“ Sophia szomor-édesen 
mosolygott, ’s megcsókoló a’ gyermek’ homlokát, kinek 
szőke hajfürtéi az övéinek színét viselték.

Az órák enyésztek, ’s még mindig nem történt nyomo
zás az eltűnt herczegfi miatt, ki anyját a’ kápolnába ki
sérte. Egy sötét rom vala e z ; rozzant kúpjának repedé- 
kein által pillantott-be a’ napvilág; az oszlopok nagy- 
részint megtöredeztek, ’s a’ sírboltok itt amott félig nyíl
tan álltának, mintha öbleikből kibocsátni akarnák halot
tikat. A’ herczegfi megborzadt, midőn a'hideg márvány 
padlatra letérdelt, hol szegény anyja már olly sok évig 
végzé jámbor imádságait. Az isteni szolgálatnak vége 
lön, a’ herczegnő az oltárhoz járult most 's az élemült 
pap’ kezéből elfogadó a’ szent vacsorát, de mielőtt a’ 
megszentelt kehelyből ivott, a'Megváltót hítta ártatlan
ságának tanúbizonyságaúl. Midőn imígy térdelve szólott 
istenhöz, a’ tető’ nyiladékin által a’ napnak egy fényes 
sugára lövelt reá le; nagy kék szeme égfelé volt emelve, 
hova szózatát küldé; arcza egy dicsöültéhöz hasonlita.
— E’ pillanatban közelgő léptek hallatszának, ’s a’ ká
polna csakhamar tömve volt idegenekkel. —

„Tudtam hogy itt fogom őt feltalálni — megszólalt 
egy élemült, tisztes-tekintetű úr, ki az ifjú herczeg’ ne
velője volt. — Igen fájlalom kegyelmes asszony — szólt 
a’ herczegasszonyhoz fordultán — hogy illy kellemetlen 
szomorú kötelességet kell teljesítenem; ő lönségénck 
azonban tovább e’ helyen mulatnia nem szabad.“ — „En 
azt nem is vártam — válaszolt Sophia; — elég szeren
cse reám nézve, hogy őt egyszer ismét karjaimba zárha
tóm , kivált miután szivem súgja, hogy öt ez életben 
többé látni nem fogom. Isten hozzád kedves gyermek! 
mondd-meg atyádnak , hogy érette ma imádkoztam elő
ször.“ — „Kegyelmes asszony — megszólalt a’ nevelő
— én nem csupán kellemetlen hirt hozok. Ha Ön kissé 
engedékenyebb kivárnia lenni, megvagyok bízva fenséges 
férjének bocsánatjárói értesítenem , sőt arra is reményt 
nyújtani, hogy az udvarhoz - visszatérésre cngedelmet 
nyer“ — „Soha soha! — válaszolt a' herczegasszony — 
én bocsánatot nem fogadok-el; én bocsánatról mitsem kí
vánok tudni; — én követelem, hogy ártatlanságomat 
ismérje-meg a’ választóherczeg; én az udvarhoz csak 
úgy térek vissza mint herczegasszony, ha férjem ünne
pélyesen kinyilatkoztatja, hogy e’ sanyarú bánásmódot 
’s hosszú rabságot méltatlanul s z e n v e d t e m s  ha nem, 
ugy az udvarnál engem soha sem latnak többé .
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Az udvarmester némán vonult vissza. A’ herczegfi 
még folyvást szorosan átölelve tartá anyját; de az ön- 
kiut bontakozott-ki karjai közül „Vezéreljen isten, kedves 
egyetlen fiam“ szólt hozzá, miközben őt a1 bejárásig kí
sérte. A’ herczegíi szomorúan ült lovára lö l, — ’s a’ 
nehéz vaskapuk csakhamar bezáródtak utána. — „Most 
ismét magam vagyok!“ szólt a’ herczegnő mély sóhajjal 
— „nem nem, kegyelmes asszonyom — vigasztaló egy 
szelíd szózat, ’s im egy nő-alak borult lábaihoz — több 
év óta várakoztam e’ kapuk előtt, ’s csak ma valék sze
rencsés bejöhetni“ — a’ herczegnő alig vala képes a’ 
sötét’s idő előtt elhervadt nőalakban megismerni egykori 
kedves szép Emmijét.

Szép nyári est vala. A’ leáldozó nap végsugárait 
levelié a’ sötét goth terembe. Az ágy’ zöldbársony füg
gönyei fakó szint váltónak, valamint azon kolcsagtollak, 
mellyek egykor azt ékesítek. Sophia, a’haldokló herczegnő, 
ágyon feküvék, leje öntudat nélkül pihent a’ vánkoson, 
mellyről azt többé föl nem vala emelendő. Fiának láto
gatása lelolvasztá a’ keserültség’ jegét, mellyet a’ szen
vedett méltatlanság szive korül összetorlasztott; ő érzé, 
hogy még szerettetik, ’s édes gyermeke’ kedviért meg- 
bocsátá a’ keblébe oltott kínokat. Emmi’ megjelentével a’ 
múlt időnek boldogabb képei mind megújultak emlékeze
tében; a’ herczegnő’ sötét terme volt mostaniul fogva Emmi 
egyetlen világa. — De a’ szerencsétlen herczegnő fog
sága már végéhöz közelgett. A’ haldokló meghajtó fe
jét a’ vánkoson, mintha szemei valakit keresnének. A’ 
fenséges beteg’ veszedelmes állapotját tekintetbe vevén, 
Emmi engedelmet nyert, a’ várat elhagyni: ő volt So- 
phiától megbízva, hogy egy levelet adjon-által herczegi 
férjének, ki most már Anglia’ királya volt. O épen most 
látogatta-meg választóherczegi tartományát és Sophiá- 
nak börtöne mellett vala elmenendő. Emmi egy közel
ben álló vendégfogadónál várta az érkezőt. Már alko
nyodul kezde, midőn a’ király’ kocsija ugyanitt megálla
podott. A’ fejdelem világot parancsolt hozatni, melly 
kötelességet a’ fogadós- leány egy aranyért Emminek 
engede-által; ő elhozá a’ gyertyavilágot’s átadá a’ le
velet is. A’ király kezéből kiesett a’ pipa — ő a’ levél
ben nőjének kezevonásira ismert — „Meghalok“ kiálta- 
fel a’ fejdelem, a’ kocsiba hátrahanyatlott; az általányos 
zavarban, mellyet a’ felségnek e’ hirtelen változása oko
zott , Emminek alkalma volt észrevétlenül eltávozhatni; 
azt azonban látta, hogy a’ király’ arczvoualmai halálát 
hirdetek.

A’ hold tisztán világított az égbolton ’s fotyasztá 
ezüst lényét a’ haldokló herczegnő’ termébe, midőn Emmi 
hozzá belépett. Fejét a’ vánkosrul fel akará emelni, hogy 
hű komornáját üdvözölje, de ezt tenni erőtlen volt; szó
lam akart, de a’ szóhangok elhaltak ajakin. — „Kegyelmes 
asszony! én általadám önlevelét a’ királynak “ szólt 
lassú hangon Emmi. A’ herczegnő’ arczát sötét biborláng 
futá-el utószor, ő minden erejét egyesité a’ végjelenésre. 
„En öt egy lensőbb itélőszék elé idézem, melly egyszer
smind hatalmasabb's igazságosb, mint az övé“ mondáre- 
begve. Itt görcsös vonaglás kapá meg ’s ö nem vala 
többé. — Férje a’ király ugyanazon órában halt-meg. 
(\Nemeiből)

•SCOTT W A L T E R , IV ik GYÖRGY’ K O R O N Á ZTA TÁ SA ’ N A PJÁ N .

A’ ..Waverley“ lángelmű szerzője e'nagy ünnepély’ 
alkalmakor kitűnő becsületben részesült, melly neki

Szerkeszti He lme cz y .  —

igen nagy örömére szolgált. Ő sehogy sem akadhatott 
kocsijára, ’s kénytelen volt a’ fényes szertartás’ végződ
év e l Westminsterből reggeli 2 órakor gyalog térni szál
lására vissza. De rögtön ő és fiatal kisérötársa olly sűrű 
embertömegtől láták magokat körülvétetni, hogy az 
utóbbik már aggódui kezde Scott Walterért, kit kösz- 
véuyes Iába igen gátolt a’ menésben. A’ skótziai vasas
ezred kört képezett a’ kormányuagyok ’s a’ íőtisztvisc- 
lők’ számára, és Scott Walter most egy őrmesterhez 
fordult , barátságosan kérvén őt , bocsátaná keresz
tül. Az őrmester röviden válaszoló: hogy szoros pa
rancsa vau ’s kívánságát nem teljesítheti. Mig a’ 
költő az őrmestert folyvást rábeszélni iparkodott, újabb 
néptömeg hullámzott elé, ’s fiatal kisérötársa ijedten ki- 
álta-fel: „Vigyázzon Sir Walter Scott, az istenért 
vigyázzon!“ — „Mit? hogyan? — szólt álmélkodva az 
őrmester — Sir Walter Scott? már ez más; ennek át 
kell menni. Helyet vitéz társaim, helyet Scott Walter’ a’ 
mi híres foldink’ számára!“

JELES-MONDATOK CSAPLOVICS - tói 

(lásd „Századujik'“ 8d számát')

Hugo Grotius és Puffendorf kétségtelenül okos em
berek voltak: de még Hlyeknél is nem gyérek a’ bolond 
gondolatok.

A’ nyelv és szájpadlás éldelnek ’s kellemesen csik
landoztalak, mig más részek kellemetlen működésekkel 
kénytelenek foglalatoskodni.

Valamint az emberi test szalagférget ’s egyéb ge- 
lesztát táplál, a’ nélkül hogy azért beteg legyen: épen 
úgy kénytelen a’ társaság némelly ingyenélőket megszen
vedni , kik jóllétét szintúgy elősegítik, mint a’ szalagge- 
leszták az emberi testet.

Míg a’ méhek’ ’s pillangók’ tápláléka méz: tüskét 
eszik a’ szamár.— A’ dolgozó méh fáradsággal gyűjti a’ 
mézet, míg a’ here otthon hever, a’ királynéval enyeleg 
’s magát hizlalja.

A’ közönséges természetjog nem egyéb bolond-jog
nál Igen helyes volna , ha annak taníttatása egészen 
megszűnnék; mert nem állván egyébből agyrémeknél, 
az ifjúság’ fejeit megkábitja a’ társaság’ legnagyobb 
kárára.

közli Rudtrics Ferenci.
MULATTATÓ TÁR.

J e a n  P a u l  mint utazó egykor egy kis város’ 
kapujához érkezett. A’ kapu-őrség’ káplárja kilépett — 
jegyzötáblát tartva kezében. „Ön’ neve uram?“ kérdezd 
a’ káplár Jean Paultól. — ,Richter4 — felelt Jean Paul.
— „Ön’ hivatala ?“ — , En Autor vagyok 4 „Autor
— Autor? — tudakozó megütközve a’ káplár — mit 
értsek e’ szó alatt?“ — ,N o’s ez azt jelenti, hogy én 
könyveket készítek.44 — „Ugy-e mosolygott a’ káplár — 
már ezt értem. Mai nap az ember különféle isméretlen 
czímnevekkel ruházza-fel magát. A’mi tartományunkban 
olly embert, ki könyveket készít — k ö n y v k ö t ő 
ne k  hínak.44

R e j t e t t s z ó .
Vont hárm át kap tuk  te is , én is  még születéskor. 

Em bert em berré nem teszi más , csak egész.

Búgár János.

A’ 14dik számú rejtettszó: Fo g a r a s .
N yom tatja  T r a t t n e r - K á r o l y i .



VERBŐCZY ÉS TÖRVÉNYKÖNYVE *)

Midőn II. József király 1 783banaz erdélyi-magy. 15- 
kanczelláriának tudtára adá, hogy a’ Verbőczy’ Tripartitu- 
ma csak addig állhat-meg, mint t ö r v é n y k ö n yv , ’s tör
vényes elítéléseknél szabályul csak addig vétethetik, míg 
az i g a z s á g g a l  ’s o r s z á g t ö r v é n y i v e l ,  menyek
nek főbbjeit akará adni, ellenmondásban nincs: csodál
kozva hallá az ország’ nagyobb része .Verbőczy’ nevé
nek , az eddig annyira szentnek ’s magasnak megsér- 
íetését, ’s ezért a’ király’ szavait mint az o r s z á g ’ 
a l a p t ö r v é n y e i n e k  n y i l v á n y o s  m e g s é r t é s é t  
megrová. De ha a’ dolgot közelebbről nézzük meg, ki
tűnik, hogy II. Józsefnek nem volt olly igen nagy nem
igazsága, miilyennek azt némellyek gondolák. Igaz, 
hogy Verbőczy István, egykor a’ kir. Curia’ itélömes- 
tere- protonotariusa — késöbjb II. Ulászló alatt kir. sze- 
mélynök, a’ törvénykönyvet, vagy az úgynevezett opus 
tripartitum juris cousvetudinarii uugarici-t királyi pa
rancsra irá, ’s azon megtiszteltetést nyeré, hogy ezen 
munkája, mellynek a’ parancs szerint Magyarország’ 
minden közerejű,akár irott,akár szokásbeli törvényei’ töké
letes, hív ’s rendszeres előadásának kellett volna lenni,
II. Ulászlótól egész tartalmában ’s terjedelmében tör
vénykönyvvé erősíteték; még pedig ezen erősítés’ alap
jának a’ király erről adott iratában , uov. löd . 1 5 1 4 . 
ezt mondja: quia omnia capitula, universosque titulos 
et articulos in eodem libello (4. i. a’ Verbőczyében} con- 
teuta et couscriptos, . . . .  justos et honestos esse ac 
consvetudiues approbatas, et jura regni nostri Hungáriáé 
partiumque et regnorum eidem iucorporatorum et subje- 
ctorum r i t e  t a n g e r e ,  i m o me r  a v e r b o r u m  ex- 
p r e s s i o n e  i l l a  c o m p l e c t i  a g n o v i m u s .

De ezen szabály is közerejű, „testi sibi contradicenti 
nulla est adhibenda fides ;“ ezt pedig joggal lehetne Ver- 
böczy’ említett munkájára alkalmazni. Élőbeszédében azt 
mondja, hogy igen nehéz, sőt „humano propemodum in- 
genio május,“ a’ magyar törvényeket „certam in seriem 
íormulamque et ordinem redigere, ac litcrarum monu- 
mentis illustrare,“ mert hazánkban az ő koráig „eo in 
genere nihil exstitit, aut origine diuturnum, aut sanctione 
stabile aut perenni usu et observantia roboratum, s e d e x 
c u j u s q u e í e r e  p r i n c i p i s  a c r e g i s  n u t u e t  
a r b i t r i o  n o v a e  c o n s t i t u t i o n  e s ,  n o v a -  
q u e  e d i c t a ,  per singulas nedűm aetates, séd pau- 
cissimorum quoque annorum spatia emanaverint.“ Itt te
hát a’ törvényhozó- hatalom’ végrehajtását csupán kirá
lyi n u t u s  és a r b i t r i u m  teszi, 's világosan állítatik, 
hogy Magyarország’ eddigi királyainak majd mindegyike 
puszta ö n k é n y e ,  t e t s z é s e ,  a k a r a t j a  ’s g o n 
d o l a t a  szerint hozott új t ö r v é n y e k e t  ’s a l k o t á 
s o k a t ,  a’ nélkül, hogy erre a’ Rendek’ legkisebb be
folyása is szükséges volt volna. — A’ fölség’ itt érin
tett jogának ezen egyoldalúságát valóban még magának 
II. Ulászlónak coufirmationis acta-ja is erősíti, melly a’ 
Verbőczy’ tripartitumát világos törvénykönyvvé emeli; 
midőn a’ király benne ezeket mondja gondoskodásáról

*) Statistische Aufklärungen über wichtige Theilc und Ge
genstände der oester. Monarchie (Grellniann H. M. G. 
göttingai prof.tól). 1. Köt. 1. 459—468.

fölvételében az országra üdves törvényeknek : „et eo ipso 
tempore — mihelyt az ország békét nyere — et postea 
non semel varias Constitutiones et Statuta, partim s pon
té n o s t r a  propr i a ,  partim p r e c i b u s  et suppl i -  
c a t i o n i b u s  Fidelium nőstroruin Dominorum Praelato- 
rum et Baronum, ceterorumque Procerum et Nobilium 
edidimus.“ Itt a’ király nyilván mondja, hogy különféle 
törvényeket ’s alkatokat csupán ö n h a t á r z a t á b ó l  ’s 
ö n k é n y e s e n  — sponte sua propria — bocsáta-ki. ’S 
ha itt némelly törvényekre nézve a’ Rendek megemlíttet- 
nek is, ezért még sem mondja: „consilio et consensu,“ 
de „precibus et supplicationibus“ — legalázatosb ese- 
dezésire — a’ Rendeknek adá egy részét e’ törvények
nek, úgy, hogy ebből sem lehet a’ Rendeknek tulajdon
képi jus communicativum-át kihúzni.

Es most mind ezzel hasonlítsuk - össze azt, mit 
ugyancsak ezen Verbőczy a’ király’ törvény adói hatal
máról munkája’ második részében beszél: ’s önmagávali 
ellenkezése kiviláglik. Mert ha a’ III. tit. §. 3 ezt mondja: 
„attameu princeps proprio motu et absolute constitutiones 
facéré n o n potest, séd accersito interrogatoque po- 
pulo: si eis tales leges placeant, an ne? Qui cum re- 
sponderint: quod sic! t a l e s  postea sanctioues pro le
gibus observantur:“ a’ törvényhozó hatalmat legvilágo
sabban a’ Király’ és Rendek’jus communieativumává teszi, 
mig ellenben, föntebbi szavai szerint, az egyedül a’ kirá
lyok’ egyik fölségi joga volt. — Egy más megrovás, 
mellyet Verbőczy érdemel, az, hogy nyilványos nem
igazságokat ’s tévedéseket az ország’ határzott törvé
nyeinek ad-ki; például munkájának csak 1. P. II. T. 
hozzuk-föl. Itt t. i. azt mondja: omnes Domini Praelati 
et ecclesiarum Rectores ac Barones, ceterique „Magna
tes atque Nobiles et Proceres Regni hujus inelyti Hun
gáriáé et ratione nobilitatis, et bonorum temporalium una 
eademque libertate exemtionis et immunitatis praeroga- 
tiva“ egészen egyenlők. De mivel a’ világi nemesség a’ 
királytól nyert javait elzálogosíthatja, elcserélheti 's bi
zonyos esetekben el is adhatja , ellenben a’ papságnak , 
az olly birtokokban, minthogy ecclesiajához tartoznak, 
arra semmi esetre joga nincs : azon állítás’ hibássága, 
mellyröl az idézett helyen szó vala, azonnal kiviláglik.

Altaljában úgy látszik, hogy Verbőczynek nagy 
hivségén ’s pontos szorosságán, mellyel, mint II. Ulász
lónak, munkája elibe nyomtatott confirmatoriuma mutatja, 
a’ hazai törvényeket ’s rendezéseket összeszedé, ’s Tri- 
partitumábanlenyomaté, csakhamar kétkedni kezdettek, 
mert már az 1527dik országgyűlés, munkáját mint hi
básat elveié, ’s 1. Ferdinandotmegkéré, hogy a’ budai 
Consilium 16 assessorai’s más, egyezésével választandó 
törvénytudósok’ választmánya által, új törvénykönyvet 
készítessen, ’s azt aztán közönséges országgyűlésen a’ 
Rendek’ jóváhagyásával királyilag megerősítse, — olly 
törvénykönyvet, mellyben ő fensége’ elődeinek minden 
törvényei pontosan összeszedve legyenek, hogy ezek 
szerint hozassanak az Ítéletek a’ status’ polgárinak él
tükről ’s javukról. Ha pedig ezen czélt Verbőczy olly 
pontosan teljesítette, az ország’ törvényeit ’s a’ királyi

* ) L. Ferdin. I. Deer. I. art. 3. Falnia História Ungariae 
T. 111. p. 8.
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rendeleteket oily szorosan összeszedte , 's tartalmu
kat oily helyesen dolgozta volna egy közönséges tör
vénykönyvvé: hogyan nézheti vala a' mar megtörtéut 
dolgot az 1527ik országgyűlés ueintörténtuek?’s hogyan 
kérheti vala a’ királyt olly ünnepélyesen ennek elvé
geztetésére ? —

’S valóban, maga Verbőczy is távul vau munkáját 
olly tökéletesnek ’s hibátlannak nézni, mint azt hazánk
ban az embereknek egy osztálya tenni megszoká. Nem csak 
egész őszinteséggel megvallja, „ea duntaxat, quae a 
majoribus meis accepi, quaeque observari in pertractan- 
dis judiciis, causisque discutientibus vidi, audivi, didiéi; 
in uhum quasi volumen contuli ac digessi;“ — de élő
beszédében is viszonozva kér mentést ’s kegyet a’ talán 
megtörtént hibák ’s tévedések miatt, mert minden aka
dályokon felül, inellyek muukáját nehezíték, még„supra 
hominis caplum est, ea omnia, quae vei forensibus in cau- 
sis emergunt, vei ad judiciorum rationem accomodantur, 
memoria teuere.“ Bizonyosan tehát több volt az, mint 
c s u p á n  s z e m é l y e s  g y ű l ö l e t e  az akkori nádor
nak, Báthory Istvánnak, mint azt Palma helyesen meg
jegyzi, hogy Verbőczy az 1527ik országgyűlésen 
elvetteték.

Különben pedig, bár szembetűnő, de épen nem ki- 
magyarázhatlan , hogy 1) Verbőczy’ Tripartituma, bár 
1527dikben elyettetve, még most is mint hiteles törvény
könyv létezhetik ? —- És 2 ) miként történhetek az meg, 
hogy ezen 1527dik elvetés semmi más országgyűlésen 
szóba nem véieték? — Mert, mi az e l s ő t  illeti, a’ 
históriából tudjuk, hogy 1. Ferdinand Erdély’ vajdája 
Zápolya Jánosban ellenkirálylyal küzdött, kinek végre 
a’ béke’ megkötése után, nemcsak egész Erdélyt, de 
Magyarországnak is nagy részét átengedni kéuyteték. 
János szerencséjét nagy részint Verbőczy’ factiojának 
köszönhető; e’ nagy fontosságú párthíve iránti hálából 
tehát annak Tripartitumát magyarra fordíttatá, ’s azt 
törvénykönyvül nemcsak Erdélybe bevitte, de magyar- 
országi részbirtokába is. Az ország' többi részének, 
melly Ferdinanduak maradt, az 1327dik terv szerint 
új törvénykönyv i g é r t e t e t t  ugyan, de soha sem 
a d a t o t t ;  jobbnak hiányában tehát az országnak ezen 
része is Verbőczy’ munkájának használatára szorult. 
— Midőn később János’ halála után a' török császár 
Budát ’s az ország’ azon részét, melly Zápolya’ birtoka 
volt, ad deposituin elfoglald, ’s a’ várakat török őrser- 
gekkel megtörné, e’ körülmény is segélte Verbőczy’ 
tekintetét. Mert szerencsés volt e’ változásnál nemcsak 
semmit nem veszteni, sőt még a’ török császártól miut 
f ő i t é l ő m e s t e r  hat arany napizsolddal Budára reu- 
delteték,mi által nem volt nehéz, munkájának törvényes
ségét megtartani, ’s az abban foglaltatott törvények’ 
erejét mindig jobban megalapítói. — De hogy m á s o d 
szor:  Verbőczynek egykor elismert hibássága egy or
szággyűlésen sem emfiteték ’s meg nem jávitatott, az 
nem lehet különös, ha meggondoljuk, milly nyugtalan, *)

*) jjPorro cum Bathoryus palatínus i m p l a c a b i l i  in Ste
phanum Verbóczinni o d i o  u s q u e  a d e o  f e r r e t u r ,  
u t o pus  q u o q u e ab e o d e ni c o in p i I a t u ni , et 
sub titulo Tripartiti juris consvetudinarii approbatum 
d e t e s t a r e t u r ,  iisdeni Consilii reg. Budensis assessori-  
bus negotium datum fűit, ut omnia decessonim Hungáriáé 
regum decreta in unum corpus colligerent, juxta quae 
deinceps de capite et fortunis civiuni judicaretur.“ Falnia 
az eml. helyen.

viharos idők korbácsolák hazánkat 1527  óta. Mert nem
csak török hadak pusztítak e l , de ön fijaiuak zavargása 
is segíté eldulatasat. Illy idők nem voltak alkalmasok 
gondolkozni az elődöknek azon rendeletéiről , mellyek 
a' hazának békés javalását czélozák

A’ dolgok’ illy állásánál, könnyen megfogható: hogy 
Verbőczy’ munkája, bár hitelnélkülisége hajdan az or
szággyűlésen is olly nyilványos ünnepélyességgel ismér- 
tetett el, még is az egész hazában közerejü törvény- 
könyvvé einelkedheték, ’s e’ tekintet’ birtokában máig 
is megmaradhatott.

Kazinczy Gábor,
G RETN A -G REEN .

Qf\utfö: ,,L' Emancipation

Gretna - Greeu-t ’s kovácsát, kinek hatalma van 
^ ai?ykrittauuia fi- és leányörökösei' házasságát jogszerű- 
lég megkötni, utóbbi években olly gyakran hallók emlí
tetni , hogy múlt évben kirándulván éjszaki Angliába, 
lángoló vágy keletkezett bennem meglátni e’ hires helyet 
és férfit. Szép, derült augusztusi reggel vala, midőn a’ 
Carlisletől Skótországba vivő utón meuék. Carlisle utol
só angol város, melly a’ Scott Walter’ honába vezető 
utón fekszik, mintegy 10 mfölduyire a’ két ország’ha
táritól. Megállitám kocsimat egy kis folyamon innen, 
melly Sark név alatt isméretes ’s partjait egy csinos kül
sejű ház előtt szép hid köti össze és Skótországban valánk. 
Az első skót, kit honában megpillanték, mozdulatlanul, ’s 
gondolatokba merülve, vagy tán nem is gondolkodva állt 
kapuküszöbén. Skótországról már igen sokat álmodám ; 
Scott Walter’ csodálatra méltó beszélyeit számtalanszor 
olvasám, ’s így azt gondoltam, hogy olly országba lé
pek , mellyet már jól ismérek. Gondolám, hogy a’ ten
gerpartokat ’s clan-okat látom, kiknek történetiben már 
olly jártas valék; hogy üdvözleuem kell a’ Melrose - 
zárda’ falait, meglátogatnom a’ kenilworthi magányt, 
lelkemnek végig szárnyalni e’ költői ország’ minden bá
jos emlékképein, ’s megfürdettem a’ Tee’ vagy Tweed’ hab
jaiban. Gondolám, hogy föltárul előttem az egész kedves 
Skóthon olly fényben, úgy sziuezve, mint Ivanhoe’ és 
Rob Roy’ csudateljes ecsete lösté. Az abbotífordi re
mete’ halhatlan könyveinek dicső hősei már kezeiket ké
szültek nyújtani leiéin, ki minden hadaik-, ütközeteik 
’s csatáikban élénk részvéttel kisérém őket. Egy skót
tal állék tehát szemközt. De kívülem mindenki más két
kedett volna, hogy skótot lát , mert ö nem viselt sem 
koczkás mellényt, sem hatszínű plaid-et, sem kakastol
las kóczsapkát, sem himes czipét,sem claymore-t. Flan
driái haszonbérlőnek, ki házajtaja előtt áll, becsületes 
haszonbérlőnek, ki kék posztóbul mellényt, feketébül 
nadrágot, lábain fekete harisnyát, fején széles karimá
ja sapkát hord, lehetett volna őt tartani. Mármár kisér- 
tetbe jövék, magamban azt mondaui: hogyan, tehát Scott 
Walter csakugyan füllentett volna?

De ez istenkáromlás lett volna, mert a’ férti, ki 
előttem állt, hires ’s a’ britt-szigetek’ minden zugában 
isméretes vala; egy férfi, ki erősb, mint az összes angol 
aristokratia, erősb, mint a’ törvények’ akaratja, erősb, 
mint minden, mi erős és hatalmas; ő a’ sarksbridgei 
szerény vámszedö vala, ’s félelme a’ gyámatyák ’s her- 
czegekuek, kiknek fiaik czimerpaizsukkal akarják elfödui 
egy színésznő’ nevét; ’s félelme a’ királyoknak, kiknek 
testvéreik aljas kalandornöket tesznek herczegnőkké. 0  
tehát a’ sarksbridgei hidvámszedő ’s olly házasságok’ 
megszentelője volt, mellyek máshol meg nem köttethet?
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tek , Házában, mellyet úgyszólván vendégháznak mond. 
hatni, nemcsak egy nyugtalanság szünik-meg, nemcsak 
egy aggodalom enyészik-el, nemcsak egy s z í v  kezd 
nyugottabban verni, nemcsak egy drama lel kifej lést, mert 
e’ hid előtt megsemmisül az atyai, gyámsági, bírói 's papi 
hatalom. E födél alatt büntetlenül daczolhatui e’ hatal
makkal.

A’ sarksbridgei vámszedő’ ház, czéljához csudálatra- 
méltólag van építve. Közte ’s a’ carlislei ut közt van a’ 
sarkoni átjárás; ő tehát kapuküszöbéröl végig lát a’sik 
utón ’s igy a’ gyámot vagy atyát, kik t. i. az egybeke
lésnek netán ellenszegülnének ’s ezt tenniök joguk volna, 
megérkeztük elölt sokkal előbb veheti észre. Ő valódi 
Argus, ki sem éjjel sem nappal nem zárja-be szemeit. 
Éjjel meghallja a’leglassúbb ostorcsattauást ’s lüttyentést, 
inelly a’ folyam’ túlsó partjáról áthangzik; nappal meg
látja a' legkisebb poríelleget, melly az utón keletkezik. 
O bizonyos magyarázhatta» ösztönnél fogva sohasem 
csalatkozik-meg. Az ostorcsattanásról, a’ füttyentés’ 
hangjáról , a’ porfellegcse’ természetéről megisméri 
nyomban, tiszti foglalatossága kivántatik-é, vagy sem. 
Ha szerelmes párt lát az utón elősietni, rögtön feltárja 
kapuját ’s a' hídhoz rohan. A’ kaput felnyitja a’ szerel
mesek ’s bezárja az üldözők előtt. Amazok szabadon 
lehetnek, és sem ö sem ők bárkinek gátlásától sem télnek 
többé. Vágtatva jöhet a’ gyám, atya vagy testvér; rö
pülhetnek az utón, mint Faust doctor az üres téreke» ; 
lovaikat sarkautyúszurás által megszárnyasithatják, úgy, 
hogy majdmajd párájokat adják-ki — ők még is későn 
érkeznek! Három perez elég, a’ fiatal férfit ’s leányt 
oldhatatlanul egyesíteni.

Nyombani üldöztetéskor a’ sarki vámháznál megáll
nak a’ jegyesek; ’s ha nem oily sürgetés a’ veszély , 
Gretna-hallba mennek ’s elérik azt , mielőtt a’ szívnek 
ideje volt volna sebesebben vagy lassabban dobogni. Gret- 
na-hall nagy vendégház Gretna - Greenben ’s a’ Great- 
uey és Springfield helységeket elválasztó köztéren fek
szik. Gretna-hall’ ’s a’ sarki vám’ tulajdonosának házas
ságkötési hatalma ’s joga van. Széles és sik út vezet 
házához ’s házajtaja fölött óriási betűk mutatják nevét. 
Mihelyt egy kocsi megáll nála, ő legott megjelenik a’ 
jövevényeket elfogadni, ’s ő nem oka, ha három perez 
alatt nem váluak házaspárrá.

Egész Európában nincs tán hiresb hely, mint Gretna- 
hall. Ennélfogvást csudálni kell mind azon tévedést, 
regét és hazugságot, mellyeknek e’ ház tárgya Ion. 
Gretua-Green-t majd közönségesen ismérik | mint skót 
helységet, melly nem messze fekszik az angol határok
tól , ’s hol egy kovács lakik, kinél a” három sziget’ min
den szerelmes párja menedéket keres, ha szüléik-, vagy 
gyámjaiktól meg nem nyerhetik a’ házassághoz kivántató 
megegyezést. Tudva van , hogy e’ kovács hatalmat tu
lajdonít magának nemcsak angolokat, de külföldieket is 
összekötni, mint ezt 1836ban tévé a’ Capuai herczeggel 
’s a’ szép irlandi miss Penelope Smith-tel. E’ párt a’ ki
rály’ nevében az angol egyházi fötörvéuyszéknél tett el
lenmondás’ daczára is ő adáössze.

Azon kérdésre: a’ gretua-greeni kovács mikép juta 
e’ hatalomhoz? felelhetni annak ismétlésével, mit e’rész
ben e g y , nem tudom mellyik, romániró gondolt-ki. E’ 
romániró beszéli, hogy voltak hajdan skót királyok, kik 
azon borzasztó háborúkban, melíyeket határikon innen 's 
túl szünetnélkül folytattak, csatavesztésük után gyakran 
lőnek kényszerítve futásban keresni menedéket ’s a’ he
gyek mélyutaiban ’s völgytorkaiban vagy hű alattvalóik’ 
kunyhóiban elrejtezni. így történt egykor, hogy illy

szökevény szállást talalt egy gretna-greeni kovácsnál, 
ki őt saját élte’ veszélyeztetésével házába fogadá. Hálá
ból a’ király e’ háznak ’s annak, ki benne laknék, örök 
időre jogot ajándékozott, hogy jegyeseket háboriitatla- 
nul eskethessenmeg így  magyarázzák e’ titkot, ’s 
mi több, még e’ mondás’ kétségbe nem vont jogszerű
ségét i s : „király azt nem húzhatja vissza, mit király 
adott.“ E’ magyarázat tökéletesen megnyugtatja azo
kat, kik törvényes házasságra lépni kívánván Gretnába 
jőnek; mert kezeskedik, hogy e kovács nem kovács, 
hanem a’ törvénytől megismért és felhatalmazott királyi 
akarat’ végrehajtója. így beszélik a’ gretna-halli foga
dós hatalma’ eredetét, ’s e’rege egész Európában elter- 
jedett, és egész Európa elhitte azt. De mi ezen dol
got még tovább nyomozzuk.

{Folytatása, következik.')

L 1T R R A T U R A I VÁZOLATOK.

Kazinczy GáborlóL 

I. P a s q u i l l - l i t e r a t u r á l i k .
Második czikkely

Schreyt, wenn ihr schreyen wollt, aber nehmt dennoch 
in eurem kleinen Mund nicht Brocken, die nur ein lutherisches 
Maul fassen und schlucken kann; sonst bleiben sie stecken, 
und ihr stellt mit der Mnndsperre vor eurem Publikum.

Menzel.

Midőn e’ lapok’ 12dik számában egy, előttem szent 
ügyben felszólalók, s z e m é l y e m e t  sokkal csekélyebb
nek hivém, hogysem o k a i m a t  azon nagy férfiak, 
kiket nevezetlenííl soraim illettek, érdemesnek lelhetnék, 
tekintetbe venni. Mert hiszen tévesztett számítás volna, 
magarn-forma incognitus ember ellen intézni a’ humor’ 
amaz öldöklő nyilait, míg jeles férfiak’ érdemei valának 
föl, czéltárgyúl, veeudhetök. De a' Rajzolatok’ szerkesz
tője lapjai’ ladik számában Schedelt leczkéztetvén, al
kalmat vön' magassága’ egéből lepillantani, ’s tudtomra 
adni: ad consilium ne accesseris, antequaml voceris; 
egyszersmind elmondván, a’mit én elhallgaték, hogy a’ 
b i z o n y o s  urak alatt őt, ’s a’ Hirnök’ é r d e m e s  ( ! )  
szerkesztőjét értéin. Ürülök, hogy ismét elméssége e titkok 
fátyolét löllebbenté, ’s szívesen ismérem el, hogy nem csa- 
latkozék. Azonban ne higye, bogy becses nevöket azért 
hallgatám el, mintha elmésségök’ súlya alatt elmorzsoltatni 
rettegtem volna ; koránsem! de a’személyeskedés’ e’bősz- 
dühe ellen felszólalva, igyekeztem hogy éumagam leg
távolabb gyanújába se essem. Én személyes barátot li- 
teraturában nem ismerek, de személyes ellenséget sem; 
’s mint kívánom, hogy barátság el ne vakítson, úgy be
csület-elleninek tartom, hogy a’ személy’ gyűlölete vak
ká tegyen érdemek iránt. Ti mindig harag- és pártnél
küliséget kürtöltök, minden árnyban pártoskodást álma- 
doztok, ’s magatok character’s testhiány’ feszegetéseig 
alacsonyúltok-le. Mi köze a’ s z e m é l y n e k  a litera- 
turával? ’s character’ dolga-e, azt nézni, ’s nem a’ mű
vet?— „Most harczol ember és ember, és szándék van, 
csak embert bántani.^

Ne vélje a’ Rajzolatok’szerkesztője, hogy a’ szo
bán forgó czikkely Bajza’, vagy Schedel’, vagy bárki’ 
védelmét irányozza. Jeleit adák, hogy nem szorulnak 
idegen pártolásra, ’s hogy nem azért hallgatnak—-mint 
tán a’ Rajzolatok’ szerkesztője magának hízelkedik 
mintha felelni nem tudnának: de mert erdemok ala i- 
nak leiék, i l l y  fegyverek ellen víui. De en, mond a
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R.’ szerkesztője, v o c a  tus nem vagyok közügyben 
fölszólalni, úgy hiszem, mindkettőnknek egyenlő voca- 
tionk vau, ’s ha a’ v o c a t i o  alatt mást elméskedett 
érteni: az olly kérdés, mit nem mi fogunk eldönthetui.

Itt vége volna mondani valómnak. A’ K. szerkesz
tője látja, hogy én ót fontosb embernek tartom, mint 
mások, kik feleletre sem méltatják zajongásait. De még 
egy pár szót az ügy’ tekintetében.

M. úr színházunk’ naponkénti üresbülését az igaz
gató’ hibáinak tulajdonítja, ’s kézzel-labbal erőködik a’ 
német’ elsőségét kitüntetni. ’S ezt azzal, hogy kiszemeli, 
miként h ú s z  nap alatt színházunkban t i z e n e g y  víg-, 
’s három daljáték adatott, míg a’ nem zsenge, de évek 
óta rendezett német, olly hasonlíthatlanúl bővebb reper
toárral ’s személyzettel h a t  daljátékot. Az illy beszé
dekre, Schedel’ feldönthetlen igazságé okaira (ezeket a’ 
jövő számban} hivatkozva, bátran elmondhatni, hogy 
„csak fülnek alkalmatlan zsibongás.“

Nem akarom feszegetni: okos dolog-e. tökéletes- 
bülést nem percztől, de évektől várható n e m z e t i  in
tézetről miugyárt születésében íg y  szólani; mert hiszen 
vannak tán emberek, kik az illy hitványságokat nem 
annak nézik, minek kell, ’s meglehet f ? ) , hogy M. úr’ 
czélja jó — : de tudja-e a’Rajzolatok’ szerkesztője, mit 
tesz az h a z á n k b a n ,  az apathiák’ e’ Chiuájában, annyi 
mindenféle ’s megnevezhetlen akadály közt, nyelvet ’s 
így nemzetiséget érdeklő intézetet létre hozni, ’s azt e’ 
hitvány nép’ igénykedései’ ’s ismert mániája’ ellenében 
tengetni? Nézzünk végig évkönyveink’ lapjain, ’s lássuk: 
tőn-e valaha valamit az egész? ’s — többnyire süker- 
telen— áldozatúl nem mindig egyesek adák-e magokat ? 
’s ki kívánhat okosan egyestől azt, mit az egész nem birt 
tenni? ’s milly jutalma lesz a’ nemcsak nem méltány- 
lott, sőt rágalmak’ mocskával elöntött áldozatoknak? — 
És vannak 100  p. ltos urak, kik vakon, vagy is job- 
*ban: e l v a k i t a t v a  a’ szent ügy iránt, megfeszítik min
den ügyekezetöket, hogy veszése’ perezének örülhesse
nek ! És vannak emberek, kik literatúrai éltök’ sírja 
fölött ingva, emléket egy , nekünk annyira szent, ügy’ 
sértegetésivei akarnak emelni! Megvetés fejökre! —

E’ perezben veszem a’ Hírnök’ lodik számát, ’s 
abban Orosz’ észrevételeit a’ Társalkodó’ 12dik szá
mában közlött czikkelyemre. A’ Hirnök’ nagy-tiszteletű 
szerkesztője tudatni akarja velem, milly szerencse az 
nekem, hogy ő a' k p r o s ,  h i r e s ,  t anul t ,  c z í m  e s ,  
h i v a t a l l a l ,  f i z e t é s s e l  és b e f o l y á s s a l  biró 
iró, az én fiatal, hiretlen, tanuló, czímetlen, hivatallal, 
fizetéssel ’s befolyással nem bíró csekélységemet, leg- 
magasb észrevételére méltatja ’s mint tanácsadó szól, 
de csak azért, hogy e’ humánusnak látszó köpeny 
alatt igen jól ismért rugdalkozásait a’ Tiszt. Társa
ság’ ’s ennek tagjai ellen eldöldözhesse. — „Igen 
heves ’s egyoldalú czikkelyemben, úgy mond, a’ kér
dések’ egyikét sem fejtém-meg“ Bizonyossá teszem 
Orosz urat, hogy az , jól-e vagy roszúl, más kér
dés, de megtörtént, ’s nem az én bűnöm, hogy az, 
0 .’ kritikai összemorzsoló vesszejét születése előtti ha-

*) Honnan ered a’ T. Társaságnak e’ szün-nélküli meghar- 
czolgatása: vannak rá adataink. Szennyezze be magát az 
Akadémia bizonyos urak’ neveivel : ’s csend lesz és béke. 
Hinc illáé lacrj’mae Kaz. Gál.

Szerkeszti H e lm eczy .

lállal kerüle ki; ’s örülni fogok, ha alkalmat nyujtand 
szegény béna gyermekemet világra adhatni. —

Ennyit 0 . úrnak. Vegye végzetül, semel pro sem
per, azon barátságos bizonyítást, hogy beszédeit mint 
kedvtelésből vevén csak észre; mert őt olly embernek 
tartom, kit ignoralni, kinek jól ismert garázdaságait 
ignoralui kötelesség. * )

*) Minthogy a’ kritikák vagy antikritikák” olvasásában nem igen 
sok olvasó talál gyönyörűséget, hogy Társalkodónk lite
ratúrai csatatérül ne szolgáljon , ezentúl akár egy akár 
más resztül csupán lapjainkhoz csatolandó ruéllékletül 
nyomtatásban fogadjunk-el illyeseket.

A’ Szerkesztőség.

M ULATTATOK’ TÁRA.

Némi társaságban bizonyos nemes dáma vitatá, 
miszerint sajátlag három emberfaj van: nemesség t. i. 
polgárság, ’s cselédség, melly azonban úgy külön
bözik egymástól, mint a’ porczellán , durva czin, ’s fa
zekas-jószág. Nem sokára ezután parancsolá inasának, 
hogy a’ dajkát a’ gyermekkel együtt szólítsa-le a’ telsö- 
teiemböl. Ez a’ lépcsőkig mene, ’s ott megállván, teli 
torokkal kiáltá: „Vén f a z é k ,  hozd le azt a’ darabka 
por ez  e l l á nt .

,Be szép ez a’ nap!‘ — mondá valaki egy dermesztő 
januári napon. — „Szép, uram, szép, csakhogy gyönge 
— megszólalt egy akkor is didergő czigány — Uram 
isten! — folytatá — teremthetnél már másikat; ez meg 
jó lenne holdnak.“

E L E G Y  T Á R

Jan. Íjén a’ stockholmi polgárság a pénz
csarnok nagy termében fényes tánczmulatságot adott. 
A’ kir. család esti 8kor jelent meg számos és fé
nyes kísérettel. A ’ korona-örökös polgárnővel a ko- 
rona-örökösné pedig polgárfival tánczoltak. — A 
Resmick-egyházban (Angliában) a’ múltkor két sze
mélyt eskettek össze, kik összesen 1 1  szer járultak 
már oltár elibe; az asszony 4szer, a’ férj 7szer, 
amaz három férjt, imez hat asszonyt temetett mar 
el. —

A’ liverpooli Chronicle egy irományt közöl Bra
zíliából , melly szerint Ceara tartomány Maceyo hely
ségénél Assu folyam torkolata mellett egy ritka fényű 
’s léghajó-nagyságú meteort láttak, melly hasonló 
zajt okozott a’ mennydörgéshez, ’s belőle számtalan 
kő hullott földre, melly tiz franczia mértföldnyi 
tért borított el. Ezen kövek nagyobb része Maceyo - 
nál esett le ,  ’s többnyire néhány lábnyira hatott 
a’ homokba. Embert nem sujta halálosan , hanem 
csak megsérte, de tömérdek marhát ütött agyon. 
A ’ homokbul felásott kövek közül némellyik 80 fon
tot is nyom.

R e j t e t t s z ó .
Erdei fát tesz egész. Négy végső : asztalosoknak 

Összeragasztja müvét. Vége[dügökre siet.
Sz. lg .  Zaláiul,

A’ 15dik számú rejtettszó: N e v e l é s .

— Nyomtatja T ra t tn e r -K á r o ly i .



17. szám. P e s t ,  feb ru ár’ 2 8 . 1838
az épít te tn i határozott javító és dologház 

abaujban

Azon boldogító szellemtől, melly az emberi viszonyok 
minden ágainak kimivelésére törekszik, ’s a’ nagyobb 
tökélyre fejlendő nemzeti crkölcsiség, köz bátor- és 
boldoglét előmozdítását sürgeti, ns Abauj vármegye’ 
KK. ’s Bitjei is lelkesítve, a’ setét tömlöczben sínylődő ra
bok’ sorsának javítására, ’s czélszerü elrendezésére 
fordították figyelmüket; ez okbúi kineveztek egy jeles 
küldöttséget, melly is a’ tárgyhoz méltó szorgalommal 
’s tudományos fáradsággal folyó tebr. Iákén tartott köz 
gyűlésben olly jeles tervet terjesztett e lő , melly való
ban a’ köz várakozást meglepöleg jóval felülmúlta , an- 
nálfogva nemcsak teljes megelégüléssel, de közlelke
sedéssel el is fogadtatott. Voltak, kik a’ nemeslelkű 
ajánlások, mások kik kamatozó részvények útján vitat
ták e’ szent czélnak létesítését. De a’ mi, az e’ tárgy- 
báni közlelkesedésnek hévmértékét a’ legtisztább fény
ben mutatja elő, az : hogy még a’ legreudkivülibb, de még 
is törvényes módokhoz t. i : a’ marcalis gyűlés útján a’ 
köz igazság mértéke szerint is egész elszántsággal, 
készek a’KK. s RRdek e’ nemes ügynek valósítását sür
getni. Csak azon nemes ösztön, hogy az ügy szentsé
ge ne veszítsen érdemébül, tisztaságából, ’s annál 
szebb fényben tűnhessék elő , okozta, hogy a’ köz igaz
ság kivánatit, a’ nemeslelkü ajánlatok keresztyén mód
ja felülmúlta.] Leginkább pedig kitüntették magokat a’ 
szép lélek, nemes szív, ’s ezen keresztyén tárgyban hosz- 
szas elmélkedés, olvasás és barátkozas dolgában : Co- 
máromy István első, Vitéz János másod-alispánok, Des- 
sewffy József gr, Barkóczy János gr, Pécsy Emánuel 
gr, Patay Sámuel, Melczer Aloiz, Bárczay Mihály, 
Jakabfalvi András táblabirák , Domokos Sámuel, és Pé
csy Sámuel íő szolgabirák. Örökös hála azonban a‘ 
szenvedő emberiség nevében Barkóczy János gróluak, 
ki bár ezen megyében csak igen keveset bir, még is a’ 
nemes lelkű ajánlatokat 5 0 0  pengő forinttal megindí
totta, ’s érdemes követőji 4 0 0 0  pengő forintig emelt 
buzgó ajánlásaikkal ezen közgyűlés folyamatját örök 
emlékezetben maradandó korszakra emelték ’s dicsőítet
ték. — Építési tekintetben , a’ lehető tökélyt legczéli- 
rányosabban megközelitő angol „sugárterv“ fogadtatott 
e l , ’s ns. Kassa városa is megkéretett, hogy e’ közczélra 
szentelt intézet ügyében , a’ ns. megyével egyesülne és 
segédkezet nyújtana, mire kétségenkivül megegyezé
sét örömmel adandja. Ezen újonnan építendő javító ’s 
egyszersmind dolgoztató ház'czéljához vezető, erkölcsi 
és anyagi tekintetből hat összemunkaló szabály válasz
tatott: 1-ör A’ rabok osztályoztatása; 2-or Kénytetett 
némaság; 3-orMunka és mesterség-tanulás; 4-er Val
lási oktatás’s e’ mellett irás, olvasás, és számvetés tanu
lása; 5-ör Éjjel magányos elkülönítés; 6 -or Vessző és bot 
helyett más szelidebb ’s emberibb, haszonnal egyesitett 
büntetés, úgymint taposó-kerék és más e’ félék — Ezen 
terv elfogadása, és létesítése által egy olly intézet fog 
alapulni, melly minden tekintetben hazánkban elsőség
gel diszleni fog ’s kétség kívül, minden jóra ’s nemesre 
törekedő hazánkban számos vetélkedő társra fog találni. 
Lehetetlen minden lelkes hazafinak e’ részben méltó 
örömét ki nem nyilatkoztatni. A’ javító és dologház 
ügyében kiküldött biztosság terve s tudósítása imez: 
Tek. Ns. A^ámegye! A’ megyebeli tömlöczök megvizs

gálása, ’s czélszerübb karba hozatallá iránti kiküldetésünk

következtében alázatosan jelentjük: hogy, miután e’ 
fontos tárgyban, a’ régibb ’s újabb Népek’ emlékeit , 
a „ közelebb és távolabb élő Nemzetek intézkedéseit, 
különösen pedig Hazánkban ns Arad, és Nógrád me
gyék buzgó törekvéseit, igy tehát az őszkortul a ’ jelen
korig mindazt, mi e’ tárgyban történt, egybe vetettük, 
azon szomorú resultatumokra jutottunk: hogy mivel a’ 
légi vad, sőt magok a’ pallérozott pogányok is, csak 
büntetni, boszszulni, ’s kegyetlenkedni tudtak, de nem 
javítani, mellyek példáját, a’ lenevadak elibe való ki
tételekben, a kinpadok minden mesterséges nemeiben, a’ 
tömlöczöknek, mély ’s örökös éj-Iakta, büdös, nedves 
és rettentő szerkezetében helyheztették, miként azt Cicero, 
Sallustius, és több classicus iró‘ emlékeiből tudjuk; 
ahozképest a’ tömlöczök’ javítása, egyedül a’ keresz
tyén Vallás áldása, és ajándéka, méltó tehát porba es
nünk es imádnunk a’Megváltót, ki a’ pogányság kegyet
len szellemét az általa hirdetett szeretet’ világánál meg- 
utáltatta. — Az első századok’ keresztyénéi a’ testvé
ri ’s felebaráti szeretet alapítójának, azon isteni paran- 
csit „éheztem, ’s ti, ennem adtatok; szegény voltam, meg 
ruháztatok; tömlöczben voltam, ti, hozzám jöttetek“ olly 
lélekisméretesen értették ’s teljesítették hogy szeren
csétlen rabjaikat, a’ világ távolabb részeiből, Ázsiából 
is , segítették ’s ápolták; mihelyt azonban, a’ 4 dik szá
zadban a’ nemeslelkü Konstantinnal a’ keresztyén vallás 
statusvallássá leve : az a’ törvényhozásra is azonnal hatni 
kezde. A’ pogány tömlöczök, amaz eleven sírboltok azon
nal megvilágosulni, a’ szerencsétlen rabokról a’ lánczok 
leoldatni, a’ nemek külön választatni, tisztán tartatni, 
illően tápláltatni, az illető püspökök ’s lelkészek által 
hetenkint meglátogattatni, vigasztaltatni, szükségeik , 
panaszaik gyorsan orvosoltatni rendeltettek Theodóz és 
Jusztinján törvényemlékei szerint, a) — E’keresztyén kö
telességnek később Borromaeus Károly majlandi érsek és 
cardinalis , olly fényes példáját adá b ) , hogy a’ töm
löczök és rabok javítási ügyében általa tett intézkedések 
a’ jelen miveltebb századnak is csak dicsőségére ’s be
csületére szolgálhatnának. — Azután Claudius Bernárd 
és Paulai Vincze Franeziaországban az evangélium’ ezen 
ágában hatáskörükhöz képest hasonló lelkesüléssel buz- 
gókodtak. Míg végre 1773ban Howard János Angliá
ban a’ hardingtoni grófság főispánja, nemcsak hazája, 
de Európa tömlüczeinek nagy részét, szerfölött nagy 
költséggel ’s fáradsággal meglátogatta, ’s tudományos 
mély vizsgálódásinál fogva, nemzetét, a’ Vallás ezen el- 
parlagult ösvényének mivelésére készíteni kezdette.

Minek következtében a’ felebaráti szeretet’ keresz
tyén hősei, a’ kinpad műszerire támaszkodó büntető ha
tóságokat a’ nagy Oczeánon innen és túl, meleg vetél
kedéssel iparkodtak arról meggyőzni, hogy a’ szeren
csétlen foglyokat nem elég megítélni ’s tümlöcz’ lenekére 
sújtani: hanem őket az isten fiának, a’ szeretet alapí
tójának parancsa szerint, mégis kell a’ tömlöczben láto
gatni; ’s onnan merítendő tapasztalásokból megtanulni, 
mint kell a’ nagyobb romlottságot megelőzni, ’s keresz
tyén szeretet világánál javítani. De épen ez időtájban

*j S. Cyprianiis 40 levélben a’ mimidiai püspökökbe/. — a) 
Cod.Theod L. 9 tit. 3. L. 9. t. 2. — Cod. Justin L. I t.t. 4. 
S. 22 — Canon 80 de electione procur. panpeium Lanon. zy>. 
Incarcerali diebus Domini ab Cedes, praepositisvisitentur. — 
bj Acta Ecclesiae Meiliolan. a S. Caiolo condita.
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sebes léptekkel kezde a’ miveltség, ’s uépesedés 's azzal 
együtt, fájdalom! a’ vétkek 'saz ismét vlsszabukdozo vét
kesek is növekedni, anuálíogva a’ büntető-hatóságok a sze
retet vallásán alapult felszólamlásokat csupa ábrándozó 
theoriáknak tekintvén, azokban elegendő biztosságot nem 
képzeltek. — E' végből emeltettek nagyobb procentua- 
tióra a’ vesszők ’s korbácsok. Ott keresték tehat a vét
kek szaporodása okát, hol az nem volt, t. i. a’ büntetés
nek nem elegendő keménységében; mellyből természete
sen következett, hogy a' Vallás' hibás elmellöztével vá
lasztott hibás mód mellett, a’ vétkek statistikai progres- 
siója megmaradt, sőt jobban növekedett, mint az előbbi 
humánusabb feuyitő mód mellett.— Ezen, a’ tömlöczök’ 
folyvást növekedő impopulatiojából merített statistikai 
adatok a’ keresztyén szeretet barátinak hatalmas fegyve
rül szolgáltak, a’ büntető hatóságok’ gyászos tévedéseik 
legyőzésire. ’S a’ milly keserűk, épen ollyszívhez szó
lók valának azon vallásos igazságok, inellyekkel har- 
czoltak. Végre is tehát némelly lelkesb hatóságok mé
lyebben kezdettek gondolkozni 's általlátni: hogy mégis 
lélekben járó dolog, még a’ pogányoktól öröklött tömlö
czök’ szerkezetével ’s physikai brutalisátiókkal a’ bűnöst 
elnyomoritani, ’s a’ status’ terhére koldussá tenni; ’s hogy 
sokkal czélirányosabb lenne a’ vallás és szeretet’ szent ös
vényét követni, 's a’ bűnöst egykori hibája miatt kérész-- 
tyéu utakon 's módokon javítani, ’s hasznos polgárrá for
málni. — így keletkeztek, az okos hatóságok szomorú 
tévedéseikből, más nemzeteknél is a’ legszebb 's legval- 
lásosb keresztyén intézetek, millyenek a’ szülétlen sze
gény árvák- dolog-és javitó-házak, nemkülönben a1 mun
kás gyarmatok’ alapításai. És ámbár ezeknek mind hár
ma , mint lánczszem, ’s elválhatlan kapcsolatban van
nak 's együtt tesznek egy egészet: kiküldetésünk mind- 
azáltal a’ megelőző ([praeventiv) intézetekre nem lévén 
kiterjesztve, hanemcsak a’ már vétekbe esett szeren
csétlenek’ lehető javítására határozva: ahozképest e’ 
tárgybani alázatos véleményünk az lenne ; hogy mivel az 
isteni Gondviselés magas kegyelméből a’ Megváltó által 
alapított szeretet országának tagjai vagyunk; vallásos 
kötelességinket teljesitenők csak akkor, midőn a’ tettes 
megye házánál levő egyenesen az egészség ’s emberiség 
ellen szerkesztett, de ezen kívül is javítási czélra egé
szen használhatatlan tömlöczök helyett, egy javitó-házat 
méltóztatnék a' tettes ns Vármegye alakítani. — Ennek 
sikerülésére nézve pedig két kútfőre, úgymint morális és 
materiális tekintetekre kívánjuk a’ tettes megye’ kegyes 
figyelmét vezérleni.

Az első, vagy is a’ J a v í t  ó-ház morális szerke
zetét a’ mi illeti, erre nézve mulhatlauul szükségesek 
a' következő feltételek: lször Hogy a’ rabok minde
nek előtt elosztályoztassanak ifjabb vagy idősb koruk
hoz , kisebb vagy nagyobb vétségökhez, elsőbb vagy is
mételt rósz tettükhez — testi fenyítékre, vagy a’ nélkül 
tett megitéltetésökhez képest. Mert a’felebaráti szeretet 
követőji, kik az isten parancsolatja szerint, a’ tömlöcz’ 
lenekén íetrengő szerencsétlenek meglátogatásira vallá
sos figyelmüket kiterjeszték, ezen osztályozás mellett 
valóságos keresztyéni lélekkel szólalnak fel , midőn azt 
mondják: hogy a' büntető-hatóságok akkor, midőn min
denkorú és vétkü embereket; ifjakat, a’ vénekkel; a’ 
kisebb, vagy épen történeti vétkeseket, a’ megrögzött 
gonosztévőkkel minden felebaráti fszeretet ’s keresz
tyéni tekintet nélkül összezáratnak ’s halmoznak, 
magok nyitnak alkalmat e’ szerencsétleneknek még 
nagyobb megromlásukra. Mi természetesb ugyan is 
mint az , hogy a’ megrögzött gonosztévők, kik egyik 
tömlöczbül a’ másikba vándorolnak, mennél több töm-

löczbe jutnak, ’s azokban, minél több ’s újabb isméret- 
séget kötnek’, a’ gonoszságnak annál több nemeire, ’s 
a’ törvény előtti védelemnek annál több ravaszságira 
kölcsönösen tanítják egymást. ’S mivel rendszerint uual- 
mokbau ’s hevertükben eféle erkölcstelen beszédekkel 
mulattatják egymást, az először oda keveredett’s velők 
összezárt szerencsétlent is eltanitják; sőt ha lenne is 
benne valamelly bűne iránti töredelmesség, azt legyaláz
zák, sz ivét’s lelkét mirigyes, és pestises beszédeikkel 
teljesen megroutják. Ezek oily practical igazságok, 
mellyek előtt minden, ki a’ vallás és humanitás legki
sebb szikráját hordozza keblében, tisztelettel kénytelen 
hódolni ’s annál fogva lehetetlen az osztályozás’ rend
szerét az emberiség’ gyarlósága iránt viseltető lélekis- 
méretes kötelességből, de a’ status’ közbátorsága’ esz
közlése tekintetéből is el nem logadni.

Sor. Az egyes osztályú raboknak is az egymással*! 
beszélgetés ’s értekezés szorosan tiltassék m eg, és ez , 
kemény böjt, ismételt esetben pedig még szigorú testi 
büntetések súlya alatt is tartassék meg. Ezen e l n é mí 
t á s  i r e n d s z e r  megelőzési tekintetben t. i. a’ követ
kezhető vétkek’ megakadályoztatásira nézve is, nagy 
fontosságú morális büntetés. A’ mennyiben e’ mellett 
ugyanazon egyosztályú foglyok is csak arczulatban 
’s testben ismérik egymást, de lélekben ’s organicus 
hibáik hajlandóságira nézve nem; ’s igy annál keve
sebbé lehetnek befolyással kölcsönös megvesztegetésre 
’s annál kevésbbé barátkozhatnak, vagy szövetkezhetnek 
össze; majdan a’ kiszabadulás’ idején elkövetendő újabb 
merényekre. Az elnémitás’ ezen rendszere közkormány
zási nézetből is fontos morális büntetés; mert a’ status 
csendességének, a’ nemzet jóllétének fentartására nézve 
a’ törvények iránti engedelmesség mulhatlan leltétel; mert 
továbbá a’ rab azért lett rabbá,mivel a’ törvények iránti 
engedelmességet megszegte. Hogy tehát javulhasson, a’ 
status pedig nyugott maradhasson, törvényes engedel
mességre kell őt szoktatni; ha pedig a’ rabnak olly ki
csinységben, mint a’ beszéd, olly csekély dolognál, melly 
ellen legkönnyebben hibázhat, vad, és szilaj akaratja 
megtöretik , törvényiránti engedelmességre csak hamar 
megszoktattatik. így az engedelmesség ezen mindennapi 
és practical tanulása mélyebb gyökeret ver azé szivében 
mint azoknál, kik napokat, éjeket ’s éveket együtt tök
nek a’ tömlöczben, ’s kiknek testük csak az időszakon
kénti verésekhez, de nem a’ törvényes engedelmességhez 
szoktattatik ; ’s akaratjok’ javulása practical próbára nem 
tétethetik. Az elnémitás’ rendszere physikai büntetési 
szempontból is kemény ’s minden pillanat! neme a’ bün
tetésnek. Mert noha csendesen, de még is mélyen hat 
a’ bűnös’ lelkére és szivére; hogy a’ vad és téktclen 
indulatokat desperatióig képes kinzaui. És a’ milly hasz
nos következései vannak a’ javításra nézve, épen olly 
becsületére szolgál a’ vallásnak; hogy ezen szelidebb , 
de folyvást tartó ’s beható morális büntetésnél fogva a’ 
kinpad’ műszereit, a’ vesszőt és ostort mérsékleni, ’s 
más lélektani szelidebb és javítóbb módokkal is lehet 
enyhíteni, úgy annyira, hogy amazokat t. i a’testi bün
tetéseket, a’ nagyobb fontosságú vétkek’ eseteit kivevén, 
csak a’ szoros némaság’ megszegése idején kellene ’s le
hetne a’ kisebb bűnösök ellen használni. Végre az el
némitás’ rendszere a’ javító-ház gazdaságos feutaríása 
tekintetiből is fontos erkölcsi büntetés; mert e’ szerint 
félannyi erővel félanuyi költséggel meg lehet a’ rabokat 
zabolázni, ’s az összeszövetkezések ’s kitörések ellen 
őrzeni De c ’ mellett

3or. Minden egyes osztályú rabok hétköz-napokon, 
egy közös műhelyben olly mesterségekre, mellyek az
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életben leginkább mindennapiak és szükségesek, taníttas
sanak. A’ keresztyén philanthrophia barátit az igazi val
lás szövétneke vezérlé ezen lélekisméretes rendszerre. 
Lélekrázó volt ugyan is a’ íömlöczöket látogató nemes- 
lelkü férfiaknak tapasztalni, hogy a' physikai kínzó bün
tetések' súlya alatt még inkább el lehet vadítani az em
bert, de nem javítani; 's hogyaze'képen elbaromított go- 
nosztévö végre is úgy költözik ki a’ tömlöczbül, mint 
a' statusnak, és minden egyesek élet- és vagyonbeli bá
torságuknak elkeserített ellensége. A’ mi igen is termé
szetes; mert ha a’ romlottság fiai, az okos hatóságok’ 
felügyelése alatt, semmi jót, semmi erkölcsiséget (melly- 
uek hijánya miatt kerültek tömlöczbe) nem tanultak, 
hanem csak brutalisátiót: önkényleg következik , hogy a’ 
milly vad szellemmel 's vad szokásokkal vetik öt ki a' 
büntető hatóságok ismét a’ világ’ zajos zivatari közé, 
épen oily kegyetlen baromi életet fog ő követni; habár 
darabokra ’s izekre össze log is roncsoltatok Ezen el- 
vaditás és baromítás’ rendszere helyett kezdék tehát a’ 
telebaráti szeretet’ követőji a’ munka és mesterségtanu
lás, szelíd, de hasznosan javító morális büntetés’ rend
szerét ajánlani. Javítási szempontbul ugyan is felette 
fontos morális büntetés ez; mert a’ rabot rendszerint 
a’ heverés, e’ minden rosznak szülő anyja, vezette a’ vé
tek’ útjára; a’ heverés volt azon haszontalanul vesztett 
idő, melly vele a’ vétket végrehajtatta ; a’ heverésért 
tehát szakadatlan munkával kell öt büntetni; hogy az 
időt jóra használni megtanulja ’s megszokja. A’ mes
terség-tanulás statusgazdasági nézetből is tontos morá
lis büntetés; — mert a’ heverés szüli a’ szegénységet; 
a’ szegénység pedig izgatója ’s nógatója a’ véteknek. 
Midőn pedig a’ vallásos-hatóság a’ heverőt és szegényt 
valamelly mesterség-tanulással bünteti, ad egyszersmind 
olly életmódot az ő kezébe, mellynél fogva mindennapi 
szükségeit födözheti, és igy az által polgári tekintetben 
javulását is eszközölheti’s élelmét megkeresheti. A’mester- 
ség-tanulás a’javitó-ház gazdálkodó fentartása ’s az ártat
lan publicumnak a bűnösökért mennél kevesebb köllséggel- 
terheltetési tekintetéből is fontos morális büntetés, mert a’ 
mennyiben a’ bűnös rabok’ tartása a’ statusnak neveze
tes költségébe kerül, ahozképest minden egyes rab, 
minden dolgozó erejével ’s tehetségivei adós a’ statusnak, 
és tartozik a’ reá fordított költségek’ megtérítésével, ’s 
e’ részbeni káratlanitásával. Valóban nem közönséges 
erkölcsi botránykozás, hogy azok, kik a’ rabok által 
tűz, lopás, ragadozás, vagy másképen megkárosittaitak, 
azután a’ törvényhatóságok által a’ kártevő rabok tar
tásával újabban is károsittatnak, vagy is kárt kárral 
pótolnak. 4szer. Minden egyes osztályú rabok , vasár
nap és ünnepnapokon, magok külön műhelyeikben az 
isten, vallás és erkölcsiség’ törvényire: azon kívül ol
vasásra , írásra 's rajzolásra taníttassanak. E’ mellett 
pedig naponkint, reggel, délben és estve háromszor 
imádkozzanak. Sőt éjjeli szobácskájokba is nekik imádsá- 
gos könyvek nyujtassanak. A’ szeretet’ országát mélyeb
ben vizsgáló emberbarátok munkás és fáradságos vizs
gálódások után azon statistikai resultatumokra jöttek, 
hogy a’ tömlöczek’ impopulatioja némelly országokban 
tudásra nézve a’ tudatlanság arányához úgy áll, mint 1: 
lOOhoz; azaz míg egy találkozik, ki vallást, Írást ’s 
olvasást tanult, addig 99  találkozók, ki sem vallást 
sem Írást, sem olvasást nem tud. Minthogy pedig a’ 
világon csak két dolog van, a’ mi nem csalhat: a’ val
lás t. i. és a’ számok, ahozképest tagadhatlan, hogy 
a’ szerencsétlen rabok rendszerint a’ vallás és tudás’ 
hiánya miatt jutnak az emberiség’ gyászhelyére. E’ szo
morú igazságnál fogva kezdék a’ keresztyén philanthropia

baráti a szerencsetlen rabok’javulasara es szelidülésére 
nézve a’ vallás és oktatás’ rendszerét ajánlani annyival 
is inkább, mennyivel bizonyosabban a’ tapasztalás tanítja 
hogy ennek a’ tömlöczben olly érdeme ’s olly sikere van, 
hogy azt a’ szabadság kellemeivel biró szabad ember 
nem is képzelheti. Mihelyest ugyanis a’ vallás gyökeret 
kezd a’bűnös szivében verni, önkényleg kezdi azt érez- 
ni, hogy neki mulhatlanul javulni ’s kettöztetett igye
kezettel kell a’ megbélyegzett lélekisméretet ’s becsüle
tet helyrehozni, ’s hogy habár az elszenvedett büntetés 
után neki a status törvénye megkegyelmez is , de az 
isten és saját lélekismérete nem, mindaddig, míg belső
leg önmaga is sejditeni nem fogja, hogy szakadatlan 
töredelmessége ’s keresztyéni példás magaviseleté által 
már nemcsak a’ világ, de az isten’ kegyelmére is szá
mot tarthat. A’ vallásos oktatás’ rendszere mulhatlanul 
szükséges továbbá a’ javításra nézve azért is, mert ha 
a’ születés vagy nevelésbeli hibájával megbélyegzett 
rab, a’ polgári életre szükséges egyik vagy másik mes
terséget rabsága ideje alatt legjobban megtanulta ’s a’ 
legszebb tökélyre emelte volna i s , mind a’ mellett, 
mellyik philosophus kezeskedhetik érette, hogy ha az 
istent félni, a’ vallást tisztelni meg nem tanulta,nem fog-e a’ 
statusnak ‘s minden jónak még fortélyosabb ellensége 
lenni, mint együgyübb állapotában volt.

Sször. Minden egyes rabot éjszakára mulhatlanul 
külön kell zárni a’ maga külön szobácskájába. Fontos 
javító morális büntető eszköz e z ; mert miután a’ rab az 
isten-adta napot, az óra e t  la bo r a  szent törvényei 
szerint vagy is lelki és testi kötelességeinek teljesíté
sével elvégezte, magányos és szomorú állapotba téte- 
ték , ’s neki arra alkalom adaték, hogy vétkes voltát’s 
hibái’ nagyságát megismérni tanulhassa, ’s ezen melan- 
cholicus helyzetében mindaddig csak a’ jó és rósz közti 
különbséggel ’s jövendő javulásával foglalatoskodhassék. 
Mert az embert isten úgy alkotta, hogy a’ lélekismére
tet az első Bírót mindenki önkeblében hordozza, ez vi
gyáz minden hibás tetteire, ’s ha ennek szózatát, a’ 
szív’ vétkes dobogása, ’s hajlandósága, akkor, midőn 
a’ bűnös a’ bűnt elköveti, elfojtotta is; de csak hamar 
annál keserűbb szemrehányásokkal ébreszti fel. És ki
nek lélekismérete nem tiszta, arra nézve, az éjjeli ma
gány, egyik neme az élet borzadalminak. Az éjjeli óra 
zendülése sokszor rettentő pillanatokban serkenti fel ő t; 
kivált ha rémitő magányában nincs semmi társa, semmi 
vigasztalója, csak maga a’ vétek, mint rémitő üldözője 
lép elibe, minden borzadalmival kisértetve. így maga 
a’ bűn, a’ bűnösben a’ bűnt, gyakran keményebben fe- 
nyiti, mint a’ kinpad minden műszerei.

6s0or. A’ szeretet országának vizsgálóji, kik ama 
nagy törvényhozó , a’ Jézus parancsa szerint vallásos- 
kötelességjöket a’tömlöczek látogatásiban is buzgón gya
korolták, fájdalommal voltak kénytelenek megvallani: 
hogy a’ megátalkodott ’s ismételt vétkesek’ javítását 
physikai sanyargatásokkal is , mindazáltal minden elkol- 
dusitás ’s nyomoritás nélkül szükség eszközleni; ahoz
képest a’ physikai fenyítékek olly nemeiről is mélyen 
belátó bölcseséggel gondolkoztak, mellyek a’ társaság, 
ra nézva, de magára a’ javitóházra is haszonnal gya
koroltathatnak; ’s mint a’ vesszők és korbácsok, haszon
talanul el nem pattognak. Illyenek a’ többiek közt a 
taposó-kerekek, mellyekkel fűrészelni, őrlenii, vizet sgé- 
pelyeket hajtani, szóval hasznot is hajtani, de fényit- 
getni is , következőleg a’ gonoszakkal éreztetni lehet,
hogy a’vallás és törvény parancsit, mint az emberiség üd
vének ’s a’ status jólétének szentségét, bárki és bárkik 
legyenek is azok, testi szenvedelmek súlya alatt is meg-v



sérteni nem szabad Ezekből tagadhatlan, hogy na a’ 
büntető hatóságok a’ szeretet nagy mesterének paran
csa szerint a’ tömlöczöket meglátogatni ’s azokra több 
figyelmet fordítani fognak, úgy a' kínzó ’s az emberi
séget állatiságig lealacsonyító eszközöket bizonyo
san nélkülözhetni fogják. Ezek létesítésére nézve mind-
azáltal Másodszor: a’ keresztyéni szeretetnek azon ma
teriális és practicai áldozatja is szükséges, hogy a tek. 
ns vármegye czélirányos javító* házat építtetni rneltoz- 
tatuék. E végre tehát más, a’ vallás’ e’ szent ösvé
nyén már elébb haladt nemzeteknél is helybenhagyást 
nyert, két szerkesztési módot bátorkodunk ajánlani u. m. 
az .|* alatti sugár-tervet , és az ,||* alatti méhkas-ter
vet. Részünkről a’ sugár-tervet czélirányosbnak látnok, 
mivel ebben is a’ csendre, rendre és dolgozási műhe
lyekre nézve épen úgy megvannak a’ mulhatlauul szük
séges építészeti kiváljatok, mint a’ méhkas - tervben ; 
ennél azonban tökéletesb 1) egészségi tekintetben; 
minthogy a’ szellő, minden oldalról tisztítja, 2 )  építési 
tekintetben; minthogy a’ költségekhez képest sugáron- 
ként, ’s apródonként is létre lehet hozni; 3 )  javítási 
nézetből, minthogy a’ felvigyázó az épület közepében 
levő lakjából az intézetnek minden rabjait majd egy
szerre ’s észrevehetetlenül minden pillanatban láthatja, 
a’ nélkül, hogy ő azok által viszont láttathatnék, ’s igy 
ezen terv a’ lehető tökélyt annyira közelíti, hogy a’ 
fogoly észrevehetleniil i s , nemcsak a’ mindentudó és 
látó istennek, de egyszersmind a’ felügyelőnek is , min
den tudása ’s látása alá vagyon vettetve **) Egyéb
iránt épen ezen tervek egyikének, és semmi más, it- 
hon készítendőnek elfogadására nézve szükségesnek 
látjuk megjegyezni: hogy a javítási intézetek’ archi- 
tecturája egészen uj művészet; mert noha a’ régi mi- 
veltebb nemzetek is az építészetet magos fokra emel
ték, tőlük tanulta a’ jelenkor is a’ pompás egyházakat, 
palotákat, és színházakat építeni; de a’ vétek örvényébe 
sodrott ember gyarlóságinak javítására a’ pogányság 
vad és vastag materialismusa fel nem emelheté. Mig te
hát a’ javitó-házak’ architecturája jelen tökélyét elér
hette volna, az, a’ gazdagabb ’s miveltebb statusoknak 
sok milliót haladó költségeikbe ’s veszteségeikbe került, 
Ugyanazért is az előttünk e’ részben is utat tört nem
zetek szomorú tapasztalásaik ’s példáik után, nem le
het a’ javitó-házak’ alakításában magára az architectu- 
rára nézve is minden figyelmet ’s ovakodást elegendő- 
leg nem ajánlanunk; nehogy az eszközök nem akarásá
val a’ czéltól távol essünk ; nehogy a’ következő kor , 
azt , a’ mire mi rosszul költöttünk, idő előtt összeron
tani kéuytelenittessék. Ezen a’ maga helyén ’s idején 
tett íigyelmeztetésünk következtében bátorkodunk a’ ke
resztyéni! szeretetnek e’ részbeni practicai létesítésébe is 
ereszkedni; jelesül pedig a’ mennyiben ehez telek és 
pénzbeli fundus kívántatik: az elsőre nézve az lenne 
alázatos vélekedésünk: méltóztatnék a’ tek. vármegye, 
ns Kassa városát, a’ külvárosban egy alkalmatos, ’s 
az -f. alatti terv szerint, mint egy fél köblös ’s közel a’ 
Csermely patakhoz, melly az épület’ tisztaságára szol
gálna, fekvő teleknek általengedésére 's rész szerint kö
zös használás végett leendő felépítésére felszólítani. Mi 
pedig a’ másodikat, t. i. a’ pénzbeli fundust illeti, erőseu 
hiszszük: hogy az t , miveit századunk’ fiai és leányi ke
resztyéni nemeslelkű ajánlások de a’ szorosabb érdekű 
részvények ’s végre a’ köz vigalmak’s mulatságok utján 
is boldogító és a’ szenvedő emberiség’ javára segedel- 
mezö módokon bízvást össze fogják szerezni. Ezen ártat
lan forrásokat , más tettes megyék atyáskodó gondos

*) tízekről bővebben értekezik G Julius „Vorlesung über
die gefängnis künde“ nevű munkájában. Berlinben. 1828.

kodása is , már gyakran, ’s igen bölcsen jó sikerrel 
használta. Ehez járulna még azon környülállás: hogy 
a’ pénzzel csak szűkén adakozható köznép a’ szükséges 
anyagok’ összehordásában nem kis segédeimül lehetne. De 
magok nagyszámú rabjaink is a’ szükséges követ meg
törhetnék , a’ téglát megkészithetnék. A’ mennyiben pe- 
a’ javitó-házak lelkes czélja a’ szerencsétlen foglyok’ 
munkáltatásában ’s a’ közéletben szükséges mesterségekre 
megtauittatásukbau állana, kevés mesterlegénynek, mint 
oktatónak segedelmivel, magokkal a’ rabokkal, vala
mint a’ kömivesi úgy az ács ’s asztalos munkát nagy 
részben megtétetni lehetne. így  hozta létre az auburui 
javitó-ház lelkes felügyelője, Lyndsz úr az -ff. alatti 
siugsingi, ezer kis szobából álló javitóházat, mellyet 
előbb csak száz logolylyal kezdett, és az időközben meg 
szaporodtakkal szerencsésen bevégzett. így tehát kétel
kednünk sem lehet , hogy azt , mit időnkben és 
éltünkben egy lelkes hazafi buzgósága létre hozott, ezen 
tettes megyének kisebb fontosságú tárgyaknál is annyi
szor kifejtett energiája minden kétségen kivül végrehaj
tani képes leszen. Es ekkor a’ tettes megye következő 
resultatumokra bízvást számolhat: 1) hogy a’rabnak a’ 
javitó-házban elromlani teljes lehetetlen; 2 ) hogy a’ 
fogság ideje alatt, a’ szoros rendhez, csendhez, enge
delmességhez , munkához és vallásos érzelmekhez szok
tatott és szokott rab , miután a’ polgári életbe visszatér, 
hasonló rendszeres, csendes , engedelmes, munkás és 
erkölcsi életet fog követni; 3 ) hogy ha némellyik talán 
gyökeresen meg nem javult is, legalább a’ becsületesség’ 
szokásit magáévá tette. Az előtt t.i. ő heverő volt, már 
most megtanult dolgozni; az előtt életmód nélküli volt, 
már most tud Írni, oivasni, tud mesterséget, mellyel min
dennapi szükségeit becsületes utón ’s módon födözheti; az 
előtt rósz társalkodásbul is rósz ember volt, most pedig 
megtanulta azt nélkülözni, ’s attól félni; az előtt val
lástalan volt, ezután pedig legalább Ízlése ’s hajlandó
sága lesz az erkölcsi elvekhez, mellyeket a’ vallás szent 
ösvényén tanult; szóval megtanult a’ törvények iránt en- 
gedelmesb lenni. 4} Nyomos okok kezeskednek érette: 
hogy ezen javító intézet utján a’tömlöczök impopulatioja 
lassankint leolvad; midőn most naponkint a’ statusra 
nézve veszélyesb ’s fenyegetőbb állásban mutatkozik. Es 
igy, ha a’ javitóház most nevezetes költség anticipatióját 
kívánná is, az jövendőben nemcsak financziai de morális 
gazdag interessel is vissza fog térülni. 5 ) Ez megyénk
nek egyik legszebb dicsősége, vallásosságának egyik 
legfölségesb napja, a’ status biztosságának egyik leg- 
hatalmasb garantiája leszen ; áldással és köszönettel ko
szorúzva , annyival is inkább pedi^, minthogy sem nagy
ság , sem méltóság, sem szív tisztasága, sem életmód’ 
okossága ne tántorítson senkit azon elbizakodásra, hogy 
nem jöhet olly nap ’s nem üthet olly óra, melly őt vagy 
kedvesit, a’ tömlöcz’ fenekére sújthatja. Az emberi 
dolgok’ bizonytalansága, a’ szenvedélyek’ soha nem vélt 
lobbanása, a’ körülmények csudálatos összebenyolodása 
emlékeztesse még a’ legjobbak gyöngyeit is arra, mit a’ 
vesztőhely gyászfiának lelki segedelmezésire idézett ne
mes lelkű Avillai János igazi keresztyéni belátással mon
dott vala van: „Jól sietek tehát ápolni azt,  kihez hasonló 
lehetnék, ha az isteni gondviselés’ magas kegyelme ótal- 
mát fölöttem ki nem terjesztette volna. Mellyeket e’ szerint 
midőn a’ tettes vármegyének bölcs megfontolása ’s ke
gyes gondoskodása alá terjeszteni szerencsénk vagyon, 
nagy kegyelmébe ajánlottak mély tisztelettel maradunk 
Kassán febr. 12. 1838 . a’ t. ns vgyének alázatos szolgáji 
Vitéz János másod alispán; Patay Sámuel tbiró, Bárczy Mi
hály tb.; SzobonyaÁbrahám tb., Kelez István fősz.biró ; 
Olasz János tiszti főügyész; Mézner Sándor aljegyző ss.kk.
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B É L A.

A’ K i s f a l u d y - T á r s a s á g  á l t a l  j u t a l m a t  n y e r t  
b a I I á d a.

Leni? a1 »erény , n’ mén rolian , 
Ki rajta Béla ü l ;
Lnva^kalamlot szomjaz, ő ,
’S királyhölgyért hévül.
Csatára hoz villámvasat,
A’ hölgyhöz lángszivet, — 
Csatázva röppen két sas e l ,

A’ gyors lovag felett.

Ks várat ér lengyel-tetőn , 
Sötétet, gyászolót,
Klót te népcsoportokat,
Ks véres lobogót.
Kard nem ragyog, kürt nem riad , 
Nincs semmi háború ,
Ks még is minden arczokon 
Sötétlik a’ ború.

,,K’ nép talán megunta már 
A’ tartós bék-idöt ?
Hadisten , áldomásoddal 
Deritsd örömre öt !“
, 0  hősfi, gúnyra mért fakadsz, 
A’ nép’ fájdalmánál :
A’ vésznek percze elközelg,
’S e’ hon gyalázva áll.*

A’ himök szó l, ’» tovább fakad 
Az átok ajkain;
Leír egy roppant óriást,
Irtózat’ hangáin :
Ama’ zordon pogány vitézt,
Ki ellenük kiszállt,
’S ki ennyi milliók között 
Bajtársra nem talált.

Elmondja, hogy közügy felett 
Párharc/, fog dönteni ;
’S öreg király ’» lengyel-fiak 
Nem mernek küzdeni;
Mert mind , kik eddig ellene 
Csatára szálltának ,
A’ nemzet’ legjobb hősei , 
Kudarc/.ot valltanak.

Lefesti a’ király leányt , 
Atyjának karjain ,
Ki a’ győző’ jutalma lesz ,
Kgy ország’ halmain,
JUellyekröl a’ nép-áldomás 
Magas felhőkig ér ,
\S már már pogánynak kincse lett 
J Ily drága pály abér !

Hall Béla ’s hősi nagy szive 
Harczos haragra gyúJ.
,,Vétkezd le gyászod’, o király, 
Ne fájjon ott halói!“
Biztatván igy zeng szózata 
A’ fényszék’ zsámolyán; —
’S fölvillan ádáz fegyvere 
Kgy nemzet’ alkonyán.

’S miként a’ szablyavillanás, 
Merész a’ hős maga ;
Fölötte ifjú bájban ég 
Országok’ csillaga.
’S nagy híre , a’ tiport hazán, 
Miként szél, elfuval,
Ks minden bánat fölszakad 
A’ véres alkuval.

Hüs Bog’ hulláminál ,
A’ véres part fö lö tt,
Áll a’ pogányvitéz,
Csapongó kedv között.
’S felejtve végzetet 
A’ ferde nép körül;
Győzelmi ünnepet 
Orömjóslattal ül. —

Lassan , lassan , pogány !
Várd el hős párodat ,
Ne ünnepeld korán 
Győzelmi nászodat.
Magasztal és aláz 
A’ kardok’ istene;
Az ünnep tor leh e t,
Haláldal a’ zene.

’S im a’ jelelt idő int véres reggelen,
Nagy kíséret között hős Béla megjelen.'
„Csatára fö l, pogány!“  így harsog szózata 
’S a’ nemzetsors fölött megvillan a’ csata.
A' tompa liarczi kürt vad hangon fülrivall ,
Ks a’ pogány köszön kardnak csapásival.
De sújt egy más aczél, mit hőse’ karja bir ,
’S nyomán nyílnak sebek, mélyen miként a’ sir.

Az aggó nép körül képez csoportokat, 
Jósolva végzetet ’s jövendő sorsokat,
Ks szájról szájra zeng: ki oszta sok halált,
Az óriáspogány , párjára most talált,
’S míg menny ’s pokol között kétségben állanak , 
Az üdvet és halált eldönti két alak.

’S ott fekszik a’ pogány, égő sebek között, 
Elhörgve életét a’ véres part fölött ;
De a’ magyar’ vasa villogva fonmarad;
S áll a királyi szék — s a’ lengyel hon szabad.

Örömre kél «’ nép, 
Naijy földet elborít,
’S virággal hinti el 
A’ bajnok’ Vitait.
'S Béla’ lábaihoz. ,

Ki véde nemzetet,
Rak dús ajándékot, — 
Királyhölgy kincseket..

,Orzónak zsold ! — nekem 
Magad vagy pályabér ,
Kivel a’ félvilág’
Kincstára föl nem ér.‘
Így Béla, — 'g összeforr 
A’ lány- s lovagkebel ,
Ks egész lengyel haza 
Orömnászt ünnepel.

( A t h e n . )  Cseke. Siat. mgyéően l'np Endre.

ÉSZREVÉTELEK A’ TAGOSZTÁLY’ TÁRGYÁBAN.

A’ gyakorlati életben olly sűrűn tapasztalt tétová
zások ’s ingadozások a’ tagosztály’ tárgyában engem is 
felszólásra ingereltek, minthogy én abban homály nél
küli világosságot óhajtók: mert az e' tárgyruli kérdé
sek milliók’ sorsát érdeklik, kik még e’ fölött mind Ho- 
nosim is; ’s igy ezen viták, mind az emberiség, mind 
a hazafiság’ lánczával lévén szivemhez csatolva, öröm
mel fogadom, ha netalán hibás nézeteimet, az e’ tárgy
ban jobban beavatott, kiigazítandja.

Én azt hiszem, hogy hazánk jólétének fö-talpköve 
a’ mezei gazdaság és marhatenyésztés; míg ez nem ja
vul, addig földhöz ragadt szegények vagyunk, csak en
nek magasulásával terjed a’ jólét Mert az olly szegény, 
ki önmagán segíteni nem tud, bizonyára mások’ előme
netelében is csekély eszköz: de gyarapodván a‘ mezei 
gazda, szaporodni fognak nála a' szükség’ kényelem’ v. 
fényűzés’ czikkelyei; azok foglalatoskodtatui fogják a’ 
művészt ’s mestert; ébredvén ’s tökéletesbülni kívánván 
az tárt kaput lel a’ mechanika, ’s igy a’ többi tudomány. 
A’ polgárság, nagyobb keresetmódja után leszen csak 
képes erőmüvek*, gyárak’, vasutak', csatornák’, ’s egyéb 
részvények’ (actiák) birtokosává lenni, ’s ez által kel 
a’ belső kereskedés lábra, rnelly, ámbár sokan csekély
nek tartják, még is mind Angliának, mind Ejszakame- 
rikának, roppant külkereskedése mellett is, fő kincse; 
ezt nyomban követendi a’ külső is. így eredetid a’ jobb 
mezei gazdaságból a’ mesterség, kereskedés, művé
szet, tudomány, mellyek mint hű rokonok ’s testvérek 
kézen fogva követik egymást, ’s áldást hintenek uj hon- 
jokra. Mind ezt csak úgy érhet jük e l , ha czélszerü ren
deletek által a’ szorgalom terjesztetni fog. Engem ugyan
csak leginkább aggaszt azon tudat, hogy népünk do- 
logtalan. Ezer eszme ’s panasz fekszik ezen egy szóba 
szorítva ! mert a' dologtalanság csak egy középpont, csak 
egy anyagi’s erkölcsi vonal, rnelly felett a" munkásság
ból eredő határtalan áldások’ hosszú sora, egyesnek 
szintúgy, mint egész nemzeteknek az ínség'örvényéből, 
a’ jólét’ polczára emelkedés: — rnelly alatt szinte ha
tártalan a’ tikkasztó Ínség serege, ’s egyeseknek s egész 
nemzeteknek eltörpülése, lealacsonyulása. Ez tehat a 
fő nyavalya, mellyen segíteni kell; ez azon kötelesség, 
mellyet minden hatóságnak elháritaui, egész a' kit élhe
tőségig, szoros tiszte. Mert nem az éghajlat szüli a 
dicső nemzeteket; hisz’ ollyanok a’ föld’ minden 'észen 
már valának , ’s ugyanott: hol egykor a’ Nép a’ fény 
fő fokán ragyogott, később az elhamvadt nagyság rom-
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jai fölött az ínség’ rémképekül! vánszorgott: hanem a* 
szorgalom azon szárny, mellyen a’ nemzetek az ég felé 
emelkednek, ’s melly nélkül miudenik sírjába omol. 
Európa, Ázsia, Afrika ’s Amerika bizonyságai ez állí
tásomnak mert B e r z s e n y i k é n t :

N e m  t e n g e r ,  n e m  e g y é b  h e l y h e z e t  u lk u t a  

A ’ n a g y  n é p e k e t  é s  b ir o d a lm a k a t .

M in d e n  n é p , h a  j a v á t  i s m e r i ,  n a g y , s z a b a d  

' S  b o ld o g  m in d e n  id ő n  ’s  h e l y e n .  —

T e d d  a ’ d u r v a  G e t á t  a ’ T i b c r i s b e z  é s  

A ’ h é t  h e g y ’ l a k o s i t  B o s z p o r u s z ’ ö b l ih e z  ,

B a r l a n g  l é s z e n  a m o t t  a ’ C a p i t ó l iu m  ,

’S  i t t  új R ó m a  e m e l k e d ik .

Elpuhúlván Róma, Velencze, rabigábagörbedt; ’s csak 
a’ napokban még vadon Amerika a’ szorgalom’ malaszti 
által a’ csillagok között hordja büszke fejét!

Mi bennünket illet, föltevén a czélhoz vezető sike
res eszközöket, az ipart eszközlenünk, úgy hiszem, kön
nyű leszen. Hisz nem azon nemzet é ez , melly a’ Vol- 
gátul annyi nemzeten és földöu keresztül a’ Dunáig tört 
utat magának, ’s idegen világrészen hazát alkotott? 
Nem azon nemzet é ez , melly századokon által a’ ke- 
resztyénség’ védfalavolt? Igaz, mind ez régen elmúlt! 
de valamint egykor a’ legnyomasztóbb vállalatok, leg- 
sajnosabb nélkülözetek, az idő’s körülmény’ minden ter
heivel dicső megvívás sajátja volt e’Népnek, ’s mind ez 
valójában nem a’ tehetetlen lomhaságnak, hanem szaka
datlan munkásságnak volt gyümölcse: úgy most is, ezen 
egykori lélek-ébrenség, melly még ki nem halt ugyan, de 
mélyen szunnyadoz, fölébresztetvén a’ jelen század utáni 
egyszerű csendes munkásságra, kétségkívül elég leszen. 
— Nem lappang tehát elmaradásunk’ okai között semmi 
ollyas, mi a’ nemzeti Charakter’ következése volna, ha
nem én azt a’ mezei gazdálkodás’ tömérdek hijányiban 
találom. Hogyan is lehetne azon gazdának haladni, ki 
nem azon darab földjét műveli, mellyet akarna; nem 
azzal veti-be, mivel szándékoznék ; nem olly marhát tart, 
minőre vágya lenne: gyakran egy határban 1 0 0 0 ’s több 
hold kiégett legelőjén egy darab marha el nem élhet; 
lölöslegét a’ közlekedés’ akadályi miatt soha valódi ha
szonnal nem adhatja el, minthogy a’ szállítás’ költsége 
az áru’ értéket felülmúlja ’s a’ t. így  a’ haszon a’ fárad
ságot századokon által nem jutalmazván , a’ gazdából 
minden iparösztön kihűlt. Így bukott az egykori fényes 
nemzet dologtalanság’ örvényébe ! — Ez tehát korunk’ fő 
feladata, hogy e’ hiányon segítsünk; adjunk alkalmat 
magán segíthetni a’ gazdának ’s gazdaságát jól elrendel
hetni; szegjük-le lábairól a’ békót, mellytül a' fonák 
gazdasági rendszer miatt eddig előre nem léphetett: ak
kor bizonynyal, valamint hajdan képes volt magának jólé
tet ’s fényt kivíni, úgy mostis utólérendi a’ külföldet. 
Erre egyetlen mód, véleményem szerint, a’ T a g o s z t á 1 y.

( Folytatása Következik.')

A' P E S T I  m a g y a r  é s  n e m e t  s z í n h á z  M Ú L T  ÉV NEG YED BEN .

Minap a’ pesti magyar színház’ repertóriumának vál
tozatossága és érdekessége , hasonlítva a’ német színhá
zéval , kétségbe hozatott. Kezünkben van most a’ „Pesti 
nemzeti játékszíni zsebkönyv 1838ra“, valamint az „Al
manach des k. st. Theaters in Pesth 1 8 3 8 “; ’s ezek’ 
vezérfonalán lássuk a’ szóbahozott különbséget.

A' magyar színházban m. é. august. 22töl decem. 
1 5eig , vagy is 116 nap alatt 101 ízben volt játék, ’s

minthogy néha két darab is: összesen 109 előadás; a’ 
német zsebkönyv csak nov.’ végéig megyen, ’s aug.’ 
22től ezen időig 101 nap alatt 99  játék volt, 105  
előadással. Kettő’ híján összeüt tehát az estvék’ száma ,
’s így a’ két időszakot helyesen össze lehet hasonlítani.

A’ magyar színházban 88féle darab adatott, a’ né
metben csak 73féle; a’ magyarban csak 14 darab is- 
mételtetett, ’s összesen csak 21 szer, a’ németben 17 
darab, összesen 32szer. Tehát több darab ’s kevesebb 
ismétlés nálunk, mint a’ németeknél. A’ darabok’ n e 
m e i r e  nézve az összehasonlítás nem lehet olly pontos, 
mert a’ német zsebkönyv nem jegyzi fel azokat a’ dara
bok’ czímei mellett. Áll pedig e’ tekintetben a’ következő 
arány: a’ magyar színházban adatott 18 ízben szomorú- 
játék, 24  ízben dráma, 4 7  ízben vígjáték, tehát u. n. 
szóló játék összesen 89  ízben; a’ németben 56  ízben; 
paródia a'magyarban 7szer, a'németben 18szor; opera 
nálunk 13szor, a'németben 31 szer; azonfelül nálunk 
még 6 ízben verseny, seenák ‘s egyéb. Az operákra 
nézve tehát kedvezőbb a‘ német színház' aránya, t. i. 
3 1 : 1 3 , ’s azonfelül ott 19fé!e opera fordult-meg a’ 
színen, midőn nálunk csak 4  (Zampa, Sevillai borbély, 
Norma, Montecchi). De nem kedvezőbb a’ többi da
rabokra nézve í z l é s ’ tekintetében, mert midőn a’ német 
színen a’ karzatra volt inkább tekintet, itt a’ páholyok’ 
és földszin embereire volt.

Most menjünk át a'numcricus hasonlítástól a’ belső 
viszonyok’ ’s a’ körülmények’ fontolgatására. Augustus’ 
22dike a’ német társaságot tökéletesen organisálva, min
denkit a’ maga helyén betanítva, számos szerepekre tö
kéletesen elkészülve, a’színházat minden részeiben (2 4  
év óta) készen találta, gazdagon ellátva minden gon
dolható eszközeivel a' színi előadásoknak. Ellenkező volt 
a’ magyar színház’ állapotja. A’ vásárt nem vala taná
csos pénzbeli tekintetből elszalasztani, ’s így a’ ház 
megnyittatott, de félig készen; sem elégséges öltöző 
szobák, sem ruha- ’s eszköztárak , összesen talán húsz 
huszonnégy díszítmény, minden egyéb szükséges esz
közöket is, úgy az öltözeteket minden darabokhoz külön 
kelle , újra, ’s rögtön csináltatni; ’s midőn a’ darabok’ 
választásáról vala szó, száz meg százféle tekintet és 
akadály vete minduntalan gátot: ehhez diszítmény kelle, 
melly nem volt; ahhoz ruhák, mik nem voltak; ama’- 
hoz színész, ki még nem volt itt; tíz húsz egyébhez 
próba, mert a’ társaság ’s a’ hely új volt; de honnan 
venui időt, e g y s z e r r e  annyi darab' tanulásához (mert 
minden nap új darab kelle), vagy csak átolvasásához 
’s próbálásához; de e' próbákhoz is honnan venni h e- 
l y c t ?  minekutána a’ színház' belsejében kőmives és ács, 
díszítő és színész még hetekig is küszködött egymással 
minden arasznyi helyért! 'S a’ társaság nem is vala 
együtt; a’ ház kedden nyittatott meg, 's Lendvay és neje 
az előtti szombaton jelentek csak meg, ’s vevék át soha 
Uem is olvasott keddi szerepeiket; ekkorra váratott Kán
tornő is, de hiába, ’s az elmaradott helyett Laborfalvi Róza 
vala kénytelen ugyanazon nap a’ Belizar’ hitvese’ nagy 
szerepét keddre betanúlni, ’s nemcsak ezt, de Kantomé’ 
egyéb játékait is rögtön elvállalni! "S a’ hangászkar hir
telen és egészen uj emberekből szerkesztetett össze; 
egészen újakból az éneklő kar i s , úgy hogy ha a’ szi- 
nésztársaságra nézve fele a’ szerepeknek uj volt, az 
orchesternek és karnak uj volt mi nde n .  Ki ezen,igy  
improvisált iutézet’ számithatatlan nehézségeit nem tart
ható is szemmel, de egy színház’ szövevényes praxisáról 
csak némi fogalommal is bir, ’s kénytelen másfelül meg- 
vallani, hogy a’ partéiról ezen ezer belső bajokat sejteni
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is alig lehetett: igazságos leszen megvallani azt is, hogy 
az igazgatóság olly (eladást fejtett-meg, melly a’ gon
dolható legnehezebbek közé tartozik. Az o p e r á r a  
nézve láttunk nagy számbeli különbséget a’ magyar és 
német ház' összehasonlításánál, mert az alatt, hogy ez 
18félét adott, ott csak négy került színre. De ha fel- 
veszszük, hogy e’ 18 között csak három (Seeräuber, 
Postillon, Macbeth) vala új; hogy a' mostani német 
játékszínnek legnagyobb ereje épen az operában közpon
tosul ; ’s hogy német operát, mint sziuésztársaságot ál
talában összeállítni akaró egész Németország' színi sze
mélyzete közt választhat; az alatt hogy nálunk egy ideig 
még az sem vala elhatározva, tanácsos-é ebbe is eresz
kedni, lehetséges leszen-e valami türhetőt adui a’ nem
ben? mindent pedig újra kelle teremteni, az énekeseket 
és kart az intézet’ költségin tanitatni, sokakat a’ hang
jegyeken kezdve — ’s így nem lehet e’ különbségnél 
fogva a’ magyar játékszínt’ elmaradásról vádolni. De 
érdekes még a’ két intézet személyzete' számát is össze
vetni. M a g y a r  színész 2 0  (közte énekes 4 ) ,  szi- 
nészné 11 (közte énekes 4 ) ,  összesen 31 . N é m e t  
színész 23  (közte énekes 9 ), szinészné 16 (közte éne
kes 8 ). Magyar kar 24 , német 29  személy. Táncz- sze
mélyzet nálunk nincs, ott 13 személy. Hangászkarunk 
2 8 ,  a’ német 4 3  személy. Látszik ebből is, hogy a’ 
német szin az operára vau nagyobb tekintettel, a' ma
gyar, már körülményeinknél fogva is, a’színjátékra; de 
hogy az operára nézve is a’lehetségest megtevé, 's még 
többet dec. 15ke óta, mit nem is szükség külön megje
gyezni. Legvégül pedig nem fogja elkerülni senki’ fi
gyelmét , hogy a’ magyar repertórium valamint eddig is 
egy részt a’ budai, úgy most is egy részt magától a’ 
pesti szintársaság’tagjaitól kénytelen növekedését várni: 
midőn a’ német táraság előtt egy , kétségkívül a’ fran- 
cziánál is, gazdagabb drámai bibliotheca áll tárva, melly- 
ből ha tetszik, minden nap új darabot adhatna — 's mégis 
többet ismétel, mint a’ kevesbbé gazdag készületü 's 
kisebb személyzetű magyar szin.

E’ néhány adat ’s figyelmeztető tekintet éreztetni 
fogja minden, méltányosan gondolkodóval, lehetett-e a’ 
pesti új játékszíntől akár változatosság, akár érdek, 
akár feszült ipar’ tekintetében, okosan és igazságosan 
egyebet és többet várni, mint a’ mit az, a’ minden kez
detek’ legnehezebbikében , tett ’s egyszersmind a’jöven
dőre nézve előkészített ?
(Többek kívánatéra az Athenaeumból) S. F.

Válasz F-k  , P rol P-re január. 18kán 1838. irt 
's a' Társalkodó 1 iáik számában közlőit Levél

töredékére.
Hányszor intettelek édes Barátom, hogy mielőtt e’ 

vagy ama’ tárgyról véleményedet kimondanád, arról lé
nyeges isméreted — fogalmad — legalább kimerítő tu
datod legyen: különben a'szigorún bíráló közönség vagy 
oktalannak tart ’s kinevet, vagy elménczkedésiden epére 
fakad's megvet; de te , kinek az óvó tanács fölösleges, 
igazán pandúr-káplár módjára rohansz — semmit nem 
gondolva miről — mit szólsz vagy írsz — egy újabb 
tanujele ennek előttem fekvő Levéltöredéked. Azt írod

hogy P-n két Casino van — nemes és polgári — 
hogy a’ nemes Casinoban Spitzer Adolf izraelita tag — 
’s e’ volt a versenyzők egyike. 0  Logical Logical kár 
volt ezen iskolát' nem ismételned — talán ekkor a' P-i 
Casinót nemesnek — magyar aristokrata értelemben nem 
bélyegeznéd; — azon Casinot, mellyben zsidó is tag;  
azon Casinót, melly téged isméretlcnt vendégül fogadott

’s nemes leveledet felmutattatni nem kívánta; — azon Ca
sinót, melly múlt évben egy divatos hírlap m eg szü n te té 
sével elveit tudtodra is eléggé nyilványitá. — Hiszen
czélod sem volt ugy-é? a’ P-i Casiuoról igazat írni_
hanem azt kívántad ezen soraid után „nemes — mert e1 
városban polgári Casino is van — mi nemde a’ Casinók 
egyesületi czéljával szörnyen megegyezik, tett fontos kér
dőjel által 's átaljában Levéltöredékeddel tudatni — hogy 
avatottja vagy a’ Casinók iránya isméretének — tudod 
az inzsenér nevét magyarul — voltál bécsi és pesti hang
versenyekben— hogy a'színészet nem komédia's azt in
kább kell pártolni — miut valami fabáb-tánczoltatót —- 
vagy kutyákkal ’s majmokkal bált-adót. Oh barátom ! 
illy csekélységekért nagy kár volt a’ P-i casinót nemes
nek gúnyolni — falutok legokosabb emberét nevetségessé 
tenni — a’ P-i közönséget — hol Komlóssynak ismért 
jeles színész társasága évenkint megfordulhatni szeren
cséjének tartja — 's még bútorait tudtodra is soha nem 
zálogolta-el — a’ magyar színészet iránt részvétleuség- 
röl vádolni — midőn már maga az i s , hogy P-n német 
színész társaság meg uem élhet, a’ P-i közönségnek a’ 
magyar színészet iránti részvétét ’s így például szolgál
ható nemzetiségét nyilván tanúsítja! — még nagyobb 
kár volt pedig hangversenyt birálgatva illy mellesleges 
kitérengésekbe avatkoznod. — Mindezen felül még szem
beszökő hazugságokkal is tetézed valótlan közlésedet! 
— Azt irod ugyanis, hogy P-n emberek emlékezete óta 
legelőször volt hangverseny — pedig ott Heberle , ezen, 
Európa több fő városiban méltó tapsokkal jutalmazott 
hangmüvész — a’ csákáuysip feltalálója, múlt években 
többször adott hangversenyeket — és nem ingyen — 
hogy a’ P-i hangverseny ingyen mulatság volt ’s ezért 
hallgatta iszonyú néptömeg: — hiszen egyesületi hang
verseny levéli az erre mulhatlanúl kellő költségek a’ 
Casino-tagokat, kikből és családjaikból állott az általad 
látott néptömeg — lejenként részletesen érdekelték — 
egy két vendéget pedig 's ezek között téged is a' hang
versenyben bérmentesen részeltetni a’P-i Casinónak joga 
volt, mellyért hálátlanul megrovást épen nem érdemel, 
annyival kevesbbé, mivel az általam is igen ismért P-i 
közönségről bizton mondhatom, hogy a’ bemeneti dij 
mellett adandó hangversenyekből sem fogja magát kivonni, 
sem kevesebb számmal nem leszen. — Ne felejtsd bará
tom soha, hogy olly mértékkel mérnek neked, a’ millyel 
te mérsz másoknak — ten érdekednek a’ valót ne ál
dozd föl — légy igaz közlésiében — senkit ne gúnyolj — 
senkit nevetségessé ne tégyr. S. L.

KGY MULAT’ HOSSZÚ ÁLLASA
1822dik év’ vége felé don J’edro’ kormányától szál

lításra kibérlett három brazíliai hajó Assu - tartomány’ 
partjain kiszálliták a’ könnyű gyalogság’ harmadik zász
lóalját ’s fiatal vezérét. Az uj császárság szerencse’ fo
kán állott; ellenség nem fertőzteté földét; a’ Portugá
liák mindenütt megveretve kénytelenek voltak Európába 
visszahajózni. Andiade’ ministeriuma reformált törvénye
ket adott az országnak ’s minden hatalomnál alkudozék 
Brazília’ elismértetése iránt. A’ harmadik könnyű zász
lóalj Amargozo erősségbe, a’ hasonnemü folyam’jobb part
ján 's tengerbe ömléséuél vala beszállandó, hogy féken 
tartsa az indián törzsököket, mellyeknek nomádcsapatai 
bekóborlák a’ környéket. A’ kiszállás’ helye Lagamar 
nevű mestizség-lakta szegény halász helység volt s a' 
fellegvártól álgyulövetnyire feküvék. Kiosztván a’ fiatal 
tiszt parancsit, a’csolnakok 70 0  férfit, fö- s altiszteket 
’s katonákat szállítónak partra s kirakák az élelmezé-



sükre rendelt manioc-, liszt-, eleség- ’s (üstölthus men
nyiséget. A’ könnyű katonaság ötödik zászlóaljának 
parancsnoka, ki eddig őrizeten volt az erősségben, mint
egy 2 0 0  féríival jőve bajtársának elibe. 0  3 0  eves, 
magas és szép tiszt, de kérlelhetlen szilárdságú vala , 
melly charaktervonás arczán is mutatkozék. A’ két csa
pat’ katonáji hamar kiszállnák az élelemszerekct, mert 
Lagamar’ lakói dicséretre méltó szorgalommal segiték 
őket. Mielőtt fellegvárba hordattak az élelemszerek, 
Eusebio Torres vezér parancsoló, hogy a’ zsákok 
számitassanak meg. ,Vezér! — szólt egy sergeant-ma
jor , — miután megtörtént a’ számítás , egy zsák ma
nioc hijányzik* — „Bah! egy zsákkal több vagy kevesebb! 
Ha elhányódott, megtaláljuk; ha ellopták, azt valamelly 
szegény ördög , kit éhség kiűzött, éltévé; arról tehát 
egy szót sem!“ — A’ vezér ’s altiszt, kik közte’pár
beszéd keletkezett, francziák valónak. De a’ brazíliai pa
rancsnok mindent hallott 's tiszttársának ellennyilatko
zása’ daczára is parancsot adott a’ helységben ház-mo
tozásra. A’ zsákot, úgymond, megtaláljuk, mert e’ fé
szekben egy ember sincs, ki képes volna 3 2 0  reis ( 2 0  
shill, vagy 10 gar.) értékű lisztmennyiséget egyszerre 
bészerezni.

A’ motozás, a’ francziák’ clleneztére is , megtör
tént ’s a’ zsákot nem sokára meglelék egy A n t o 
nio D i a z  nevű szegény ficzkónál. Ez óriási test
alkatú mulát vala ez , Torres’ katonáji megkötözék ’s 
megpuskaagyazván készülőnek őt az erősségbe vezet
ni. 0  kunyhójában négy 2 —6 éves gyermeket ’s fi
atal nőt hagya, kinek nyomor által elrútított arcz- 
vonalmiból is mutatkozott még az egykori szépség. A’ 
francz. néhány pénzdar. kívánt kezébe nyomni, de boszúsan 
adá azokat vissza, kinyilatkoztatván, hogy készebb gyer
mekestül nyomoruan elveszni, mint ellenségtől valamit 
elfogadni. Másrészrül Antonio, búcsút véve övéitől, a’ 
lrancziához lépett, és súgva mondó neki: , Vezér, ha 
agyon nem lövetsz, atyám’ régi puskáját egypár jó töl
téssel előbbutóbb ellened használatidon».* Pillanataiban ’s 
tagmozgásiban valami ollyas volt, mi szilárd eltökélésre 
mutatott. ,Ugy tartom, fenyegeti Önöket* — szóla Tor
res, a’ tranczia és a' katonák közé állva, kik Antoniót 
elhurczolák. „Semmi esetre — válaszolt a’fiatal küllöldi, 
ezen élénk jelenetnél még folyvást gondolatokba merülve 
— Ön csak nem hiszi, hogy váilrojtimat bárki által is 
megsértetni hagyjam.“

Antonio szidalmazva az uj jövevényt, kis kíséretével 
(ölment a’ hegyre. Midőn a'tranczia egyedül vala tiszt
társával , igy szólt hozzá: ,Milly szigorúság! így bá
nik Ön e* szerencsétlennel ? Én jó szándékkal’s béke
szókkal jövők , Ön kiszálltom után mindjárt ellenséges 
helyzetbe ton’s (elforgató cselekvésem egész tervét. Go
lyó engem nem rettent, találjon bár nyilvánvos csatá
ban, vagy jőjön falromok mögött leskedő árulótól. 
Szorosan véve ez is puskás, csakhogy egyenruha nél
kül. De arra gondolni, hogy, mialatt ön folytatja azon 
pályát, mellyen nekem az egész lakosság' gyűlöletét 
hagyja örökségül, e’ kunyhók’ minden födele alul szit
kok keletkeznek majd ellenein ; hah! vezér, ez által Ön 
megkeserítő itt-tartózkodásomat 's ha nem kellene (élnem, 
hogy gyávának mondanak, nyomban sürgetném visszahi- 
vatásomat * — „Bajtárs, bajtárs! — mosolygva szóla 
Torres, — láthatni, hogy épen most jő Rio Janeiro’ 
termeiből. Maradjon csak szelíd gondolatai mellett 's 
majd tapasztalandja, hat hónap alatt mire jutaud. Ha

úgy tevék, mint Ön szándékozik, most nem áilnék már 
Ön előtt 's hamvaimnak nem jutna keresztyéni temető 
nyugalmuk“ A’ fellegvárba érkezve Antonioért a’ fran- 
czia még egyszer ’s ismét siker nélkül vető magát köz
be. — „Reggeli 8 óráig én vagyok itt parancsnok,
— szóla Torres elhatárzott hangon; — de 8 órakor ’s 
egy perczkor, vezér, azt teheti, mit jónak Iát Hat hó
napig itt zsarnokkint uralkodhatik. De nem egyszer (og 
tanácsiinra visszaemlékezni ’s nem egyszer megbánni,hogy 
nem követé azokat. E’ helyre szigorú's vassal lelétültal- 
pig pánczélozott, érczöklü lovag kívántatik.

Amargozo erősség, mellynek katonatanyái kicsinyek 
’s kényelmetlenek, mint mondók, a’ hasonnevű íolyam’ 
jobb partján ’s tengerbe ömlésénél íekszik. Csak egy 
köríallal, két bástyával és sánczczal van körülvéve, mel- 
lyek mindennemű k ő-és kavicsból, mellyel a' partnál 
sóval-rakodó hajók kihánytak, idomtalanul épitvék. A’ 
környéken sok verem van, mellyekben a’ forró napsugá
rok megjegezlék a’ só t; Assu tartomány egész Brazília’ 
sókamrája. — Az erősség’ éjszaki részén levő Íolyam’ 
tengerbe szakadásától csak egy órányira hajózható ’s a’ 
hajók még itt is nemegyszer kerülnek zátonyra. E’ föld
határ inindazáltal sok hajóval van minduntalan borítva, 
mellyek itt̂  sóval rakosznak-meg a’ tengerparti vidékek’ 
számára. Élénk itt ’s fölséges a’ kilátás a’ folyó’ part
jain emelkedő erdőkre, mellyek ragyogó tollú madarak
kal népesitvék. Emberlakot seholsem láthatni; Lagamar’ 
helysége délre fekszik; más oldalrul csupán a’ magas 
erősség lebeg a’ végtelejiség fölött, ’s e’ magányt oily 
ritkán háborítják emberek, hogy a’ halak aggodalom 
nélkül úsznak a’ csolnak után, ’s ha egy bananfa' árnyi- 
ban pihen az ember, ezer meg ezer gerlicze félelem nél
kül röpkéd a’ feltámasztott puska körül — Ezen állatok 
elárulják, hogy vészt nem ismérnek, mert ritkán láthat
ni őket olly helyeken, hol a’ polgárisodás hosszabb idő 
óta embereket gyűjtött össze.

Hlyen volt a’ harmadik zászlóaljnak a’ végzet által 
hat hónapra kimutatott számüzetési helye. Az uj kato
nák alig pihentek-ki, midőn vezérüket meglátogatá Mar
tins János kapitány, egy dús földbirtokos, ’s polgármes
tere Manóéi Gonsatve szigetnek, melly az erősségtől 
mintegy két órányira, Lagamar helységtől pedig, hol a’ 
kiszállás történt, délre fekszik. Ó szeretreméltó, nevelt, 
szabad ’s nyilt-arczu férfi vala, gazdagon szcrszámozott 
öszvéren járt, ’s csak egy szolgát hozott magával. Jö
vetének czélja volt a’ két főtisztet vacsorára 's éjféli mi
sére meghűli ,mert épen dec. 24ikc vala. Meghívását 
örömest fogadák-el ’s útnak iudulának a'sziget felé; La- 
gamaron keresztül menvén a’ két katona, észrevevé, hogy 
a’ lakosak irántok elfogulvák, mert vagy futottak előlük, 
vagy csak komor arczot ’s fenyegető tekintetet láttának. 
Martins ur hallván a’ történteket, igen helytelenítő a’ bra
zíliainak magaviseletét 's szendén mondá a' francziának : 
„Lelkemre mondom, kedves parancsnok ur, e’ pillanatban 
bármi egészséges is, éltéért még sem mernék kezeskedni!“
— Ez rósz vigasztalás vala.

(Vége következik.')

R ej t e t t s  zó.
Pá»ztori sípjáról le tt híres hárma. Kitűzött

Négyire jutni sietsz. Harcz fia hordja egészt.
Vincse Ignúcz.

A’ 16dik számú rejtettszó: F é n y ű .

Nyomtatja T ra t tn e r -K á r o ly i .Szerkeszti H e 1 m e c z y.
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A ’ V Á R Ó  I F J Ú .

Ha a’ hű nap’ munkás zajára 
A’ bájos alkon}7 csöndet int ,
’S a’ hold, mint hű nő jó urára,
A’ földre nyájasan tekint;

Ha csöndes éj fáradt szemekre 
Megnyugtató álmot lehel,
Es uj keservek- ’s ó sebekre 
Telítve a’ tündér lepel ;

Ha a’ szív milliók’ kebleken 
Vágy és remény nélkül dobog,
’S az észvilág a’ bölcs’ fejében 
Munkátlanűl ’s gyöngén lobog :

Álom ! ne szállj az én szememre,
Mert a’ nyugalmas éj’ ölén ,
Ki szót adott, szép kedvesemre —
Szép kedvesemre várok én.

Te néma éj ! sok titkaiddal,
Födözd be a’ hozzám jövőt,
Födözd be barna fátyoloddal 
Hogy kandi szem ne lássa őt.

Te szende hold ! ki most ragyogva 
Haladsz az ég’ kék téréin ,
Gyéren világolj csak ’s borongva 
Az érkezőnek léptein.

’S te lányka! rózsa ajkaiddal,
Esengve kérlek , oh , siess!
Csók és gyönyör ’s szerelmi lágy dal 
Várnak reád : siess, siess!

R I.

É S Z R E V É T E L E K  A ’ T A G O S Z T Á L Y ’ T Á R G Y Á B A N .

( F  olytatáx.)

Hol Tagosztály vagyon, ott megnyílik próbálatla- 
noknak a’jó példák’ mezeje, mi a’jobbágy előtt elkerülhet- 
len : minthogy ő sem drága gazdasági könyveket nem 
vásárol, sem külföldi utazásokat birtoka mimódoni mü- 
vclhetése’ tekintetéből tenni nem ío g ; földesurának ma
jorsága pedig sokkal terjedtebb, hogysem ö arról magáéra 
arányt vehessen, bárha legvirágzóbb lenne is az: ’s így 
a’ régiről a’ jobbhoz-*érést csak az eszközölheti, ha mind 
a’ városi polgárok, mind egy része a’ nemességnek 
földművelőkké lesznek. Ezek olvasván, látván, tapasz
talván, a’ köznép között mintákat fognak állítani, mit 
a’régi birtok’ egyvelges kevertségében bizonynyal tenni 
képesek nem lettek volna: de különzött állásukban, mint 
kényelmes gazdák, Tusculanumjok’ közepén lakot, hogy 
egy tekintetre mindent átláthassanak, ’s istállót fognak 
építtetni, mellyekböl a’ trágyahordást mindenüvé közel 
éreudik. Ez más szóval annyit teszcn, mintha minden 
darabföldet az egész határban a’ helységhez közel vin
nének; már pedig azt minden határ nyilván mutatja:

meunyivel jobbak a’közelfekvő földek, mint a’ távul esők. 
Ezek mutatandják meg, hogy azon földet, mellyet bármi 
mellékes utón már többé nem nagyobbíthatni, belső érté
kében végnélkül nevelhetni. Ezek fogják előtte példa
ként a’ legelőt, mellyet illetőségükben kaptak, felszántani, 
lóherrel, muharral ’st. e’f. bévetni; ’s ember helyett mun
káikban erőmüvet használni, mi főleg Alföldünkön olly 
igen szükséges; léteiket csatornák által öutöztetni ’s t. 
el. Ezek fognak az örökösen gabona-termő földekben, 
vagy legalább az eddig, majd egészen haszontalanul 
hevert ugarokban, dohányt, czukorrépát, komlót, lent, 
kendert, repczét, ’s a. t. a’ kelendőség’ kivánata szerint 
vettetni; ezek mint csinosb-izlésü emberek, birtokaikba 
vezető utak mellé fasorokat rakatni; ezek mint érzékeny 
atyák gyermekeiknek gyümölcsfákat nevelni, ’s az ag- 
gottak ’s gyermekek’ foglalatoskodtatása végett, eperfá
kat ültetni, ’s ez által a’ szép haszon mellett, a’ kopár, 
kiholt tanyákból zöldelve bájoló ligeteket alkotni, ’s ez
zel az ízlést terjeszteni; ezek fognak szinte az állatte
nyésztés ’s állatfajok’ nemesítésiben jó példát adni ’s az 
istállózást megkezdeni; ezek az áldott esztendők’bő ter- 
mésit a’ szőkébbekre megtakarítani: ’s ezt követve meg- 
óni a’ népet (borzadva mondom) a’ bő hazában a’ főrész- 
por-ételtül, vagy éhenhalástól}, a’ mit mind ekkorig ke
gyes kormányunk annyi atyáskodó igyekezetei, ’s e’ 
tárgyban olly gyakran meg-megujitott jótékony rendele
téi nem eszközölhettek. így lesznek ezek a’ nép’ neve- 
lőjivé, melly a’ jó példát látván felnyílik szeme, gondol
kodni, összehasonlítani fontolgatni ’s próbálgatni kezd. Ez 
által megnyílván az Ítélet’ mezeje, az ember’ belső erejét ’s 
becsét érezni kezdvén látandja, hogy nem a’ íondorgó 
ármánykodás az, mi boldogít, hanem a’ szakadatlan 
munkásság; haladni fog az erkölcsi világban, a’ pulya 
tehetetlenség-’s gyáva tespedésből a’ teremtő szorgalom’ 
országába lép; ’s mint hajdan vezetőjét a’ csatatéren 
vérezni látván, lelkesülve omlott ellenére, ’s mindenkor 
fényt ’s jóllétet aratott: úgy mostis a’ jó példa után , 
oda hagyván a’ régi rósz gazdálkodásmódot, szintolly 
lelki éberséggel fogja telkeit művelni, ’s belőlök a’ le
hető hasznot létre idézni. Mert nem azon nemébe a’ gaz
dálkodásnak , mellyre szomszédi kárhoztatják, fogja ölni 
fáradságát; hanem abba, mire természeti hajladósága 
már magától ösztönzi, lelendi szorgalma’ jutalmát. így  
kedv ’s haszon mindenkit egyaránt sarkalván, megkez
dődik a’ nemzeti nagy orvoslás, a’ dologtalan családból 
gondolkodó ’s munkás polgárok lesznek: azaz , a’ nyo
mor ’s Ínség örvényéből bőség1 ’s áldás’ polczára emel
kednek.

így lévén e’ tárgyról meggyőződve, sajnálva ta
pasztalom több közbirtokos, ’s áltáljában a’ jobbágyság 
között, már előleg azon eszmét elterjedve, hogy a’ tag
osztályt a’ jobbágyságközött nem létesíthetni. Illyés hí
rek’ terjesztése ritkán foly belső meggyőződésből, gyak
rabban a’ dolog’ helytelen felfogásából ered , leggyakrab
ban pedig ollyanoktól származik, kik nem tudják ugyan, 
miért beszélnek de még is beszélnek , talán hogy tanul- 
tabbaknak láttassanak, mint miilyenek valóban : ’s mégis 
mindenkor olly szomorú következésüek, hogy az itélge- 
téshez nem szokott paraszt-gazdák között mélyebb gyö
keret vernek , mint a’ külföld’ legjelesb példáji, mely- 
lyeknek a' nép boldogsága' előhaladását köszöni.
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De hogy a' régi osztálymód és tagosztály közötti 
különbséget nyilván láthassuk, vegyük gyakorlatilag a 
dolgot, ’s menjünk végig az egész szabályozáson ’s an
nak következésein. Az úrbéri czikkek kihirdetését jóval 
megelőzte a’ jobbágyság között országszerte azon hír, 
hogy uraik az uj törvények által sorsán segíteni kíván
nak. Ezen hir’ következtében rögtön a kihirdetés után 
több megyében csoportosan tolongtak hatóságaikhoz az 
urbér’ behozatás végett, mellyet noha nem értettek, de 
közhír után felsegélőnek, boldogítónak gyanítottak. Lás
suk tehát elfogulatlan szemmel: miiészen e’ folyamodás’ 
következése ? Minden felsöség a’ folyamodást igazságos
nak, törvényszerűnek látván, azt eszközlésbe véteten- 
dőnek fogja ítélni. Akkor a’ határok fölméretvén az osz
tály’ kivánata szerint a’ munkáló mérnök , a’ körülmény 
szerint, egyenes vonalakat húzván, ezek között minden 
gazda (régi birtokát elvesztvén)’ vagy ház szám, vagy 
egyéb megállapítandó kulcs v. sor szerint, csip-csup 
darabjait meg fogja kapni. Ezen egyszerű eljárás addig 
tart, míg kinekkinek illetősége egészen ki nem telik; 
a’ legelő tovább is legelőnek, a’ mocsár mocsárnak, 
homok homoknak , mint örökké volt, hagyatván. Ezen 
mód által elkerülhetlen az, hogy sok, kinek földjei mind 
közel voltak, több távol eső darabot ne kapjon ; elke
rülhetlen , hogy azon gazdáknak , kik eddig minden föld
jeiket jól művelték, helyettük kopár, sovány földek ne 
jussanak; elkerülhetlen, hogy azok, kiknek minden föld
jeik a’ dűlök’ közepén voltak, talán több helyütt is szé
len kapván, kárnak mint eddig jobban kitéve ne legye
nek; elkerülhetlen , hogy szép, meneteles földjeik helyett, 
meredeket ’s vízmosásost ne kapjanak; elkerülhetlen, hogy 
a’ lusta gazdák a’ legjobb földekből ne részesüljenek, 
mellyek kezeik alatt ismét legrosszabbakká válandnak:
’s ki győzne minden lehetséget előszámlálni ? Ez mind 
megtörténvén, kik az uj szabályozást olly igen sürgeték, 
akkor veszik észre, forró vágyaiknak minő sikere lett. 
Akkor látandják, hogy, a’mint reményiették, eddigi bir- 
tokjokat hatszorosan megnem kapták, ’s érettük keveseb
bet mint eddig még sem adóznak, nem szolgálnak. Ak
kor bánkódnak az elveszett földek után, akkor irígylik 
a' lomháknak jutott jó földjeikbe ölt szorgalmukat, akkor 
rettennek-el a’ rosszakra fordítandó fáradságtól; ’s az 
elégületlenség közös leszen. — Ez olly helyeken fog tör
ténni , hol a’ helység, szabályozás által talán némi ter
hek’ könnyebbülését tapasztalandja: hanem, a’ hol eddig 
kegyesb bánásmód divatozott, ’s az uj rend semmi más 
hasznot, mint a’ határnak egyenes vonalokra osztatá- 
sát, veszteséget pedig talán igenis érzékenyt szült, mi 
fog ott történni? azt csak az idő lejtheti-meg.

Ez az új törvényczikknek a’ régi osztálymód szerint 
practicus végrehajtatása; mit a’ jobbágy olly szivszakadva 
várt, mellytöl annyit reméllt, mellyet olly forrón óhaj
tott! kérdem tehát azokat, kik ezen osztálymód’ baráti, 
mikép mutatja meg ez úton a’ nemesség segíteni kívánó 
szándékának valóságát? Hol találja ebben fel a’jobbágyság 
vakbuzgósággal táplált édes eszméje'valósitását?Mit nyert 
általa a' jobb gazdasági rend? Mit a’ marhatenyésztés ? Mit 
a’ nemzeti közös gazdaság? Micsoda erkölcsi előlépési 
tön általa a’ jobbágyság szorgalomban , Ízlésben, jó
zan gondolkodásban? Hogyan mozdittatik általa elő a’ 
nemzeti jóllét, az utak, csartornák, kereskedés ’s mes- - 
térségek tekintetében? — Én azt hiszem, hogy ezen mód 
a' helyett hogy czélhoz vezetne, a’ jobbágy a’ végzett 
szabályozást úgy fogja nézni, mint az árva jóltevőjének, ki 
egyetlen támasza ’s reménye volt, sírhantját !'s ha meggon
dolom, milly zajgó nyugtalansággal erőtette sok helyen a’

szabályozást, érzékeny csalódásának, ha nem mindenütt is, 
de valóban sok helyen, legrosszabb, talán borzasztó követ
kezményitől félek. A’ mire már is elég szomorú példa van 
több helyen a’ biró ’s esküitek’ választásikon történt esetek
ben. Mi fog tehát történni ott , hol egész jövendője el- 
döntetését képzeletétől annyira elesve fogja látni ? ’s ím .' 
ez azon annyira pártolt közös gazdálkodás!

Különös ! hogy a’ régi közös gazdálkodás, ’s patri
archális élet hősei egész helységeknek, hogy együtt 
lakhassanak, kaszárnyákat nem építtetnek; valamennyi 
kert-kerítést le nem szaggatnak; a’ szőlők’ védárkait be 
nem vonatják; pedig ez által mind közösséget eszközöl
nének ! Nekem úgy látszik, mintha ez által az elkülö- 
nözés’ jóságát tettleg elismérnék : csakhogy azzal, a’ mit 
kicsinyben jónak tapasztalnak, nagyban megmérkezni 
nem bátorkodnak. Mert tapasztalásból azt is tudom, hogy 
egy békeritett, jól müveit, *s ízlés’ kellemeivel fölékesi- 
tett kertecskét ők magok is többre becsülnek holdakra 
terjedő kopár földnél. És még is milly szorgalommal 
óvakodnak a’ tagosztálytól, a’ mi ugyancsak egyedül 
képes a’ mérhetetlen terjedésű ’s kutyatéjjel sűrűn elle
pett, csak 3 0 —4 0  esztendő múlva is használhatlanuá 
leendő legelőt, bájoló angol kertekké, dús lóherésekké 
moharosakká ’s t. e’f. változtatni. Mert a' foldkiterje- 
dés egyedül nem teszi a’ birtokos’ jólléte’ talpkövét, sőt 
ha annyira növekszik az, hogy a’ tulajdonos' erejét megha
ladja, veszedelme leszen; mert tömérdek munkája mellett 
i s , minden földjét csak gyéren, csak szemre művelhet
vén, azok mind elromlanák, ’s birtokosukat magok után 
vonják. Laudato ingentia rura, exiguum colito. Nem 
kivánom tehát én az uradalmaktól, hogy terjedelmes 
birtokokat adjanak jobbágyaiknak, hanem azt, hogy an
nak, mijük vagyon, okos használására oktassák: mert 
példából tudom, hogy a’ 2 0 0 0  négyszeg-ölbül álló sla- 
voniai hold’ birtokosa szegény; ’s tudom továbbá, hogy 
az uradalmi tiszt’ sarkalásira a’ köz legelőből lóherést 
fogó község áldva hálálja azon tettet most, melly ellen 
egykor zúgolódott; ’s marháik’ tetemes javulása, fárad
ságuk’ dús bére.

a  égé következik.)

G R K T  N A-G K E E N.

(Folytatás.)

A’ skót egyháznak egy tisztes határzata szerint 
házasságkötéshez nem kívántatik sem a’ meghatározott 
forma’ felolvastatása, sem papi közbenjárás. Hogy a’ házas
ság törvényszerű legyen , elég ha a’ felek’ egyike egy 
vagy több tanú’jelenlétében kinyilatkoztatja, hogy ő a’ 
másiknak férje vagy nője. Néhány év előtt szóba hozá 
e’ határzat’ erejét az angol-egyházi lőtörvényszék. Ne
vezetes és csudálatos szóvita volt ez, mellyben a’ három 
ország’ legügyesb törvénytudóji vőnek részt. Következő 
eset szolgált alkalmul ezen, a’ britt törvényszékek’ év
könyveiben nevezetes, vitályra. Két fiatal ur, az ország’ 
leggazdagabb ’s elöbbkelő családiból együtt utaztak Skót
országban egypár ledér ’s könnyelmű leány’ társaságában. 
A’ sors úgy akará, hogy mind a’ négy utazó egy skót lel
kész’ házához beszálljon; itt a’ fiatal urak nejökül 
mutaták-be a’ két leányzót, ’s ezek, mint ollyanok igen 
jelesen játszották szerepeiket ott-mulattuk’ ideje alatt; a’ 
dolog természetesen csak tréfa volt, miről a’ fiatal 
urak, Londonba- visszatérvén , rég megtelejtkeztek. De 
ki irja-le bámultokat, midőn a’ két nöszemély sürgető, 
hogy őket a’ világnak, mint törvényes nőiket, mutassák- 
be. A’ lordok váltig szilárdul álliták, mikép sohasem
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jutott, ’s uem is juthatott eszökbe, velők házassági vi
szonyba lépni; de ezek hivatkoztak azon nyilatkozásra, 
mellyet amazok a’ skót lelkész ’s egész családja előtt 
tőnek. A ’ lordok hasztalan ügyekeztek a’ két leánynyal 
alkudozni ’s pénzáldozattal nyomni-el olly dolgot,melly 
a’ törvényszékek előtt botrányos lett volna; de a’ leá
nyok, ügyvédektől ingereltetve, miben sem akarának 
megegyezni, ’s igy pörre került a’ dolog. A’ skót lelkészt 
elhivák családostul. Ezek egyértelmüleg bizonyiták a’ 
két fiatal úrtól hallott nyilatkozásokat, ’s a’ két leány 
a’lordok’ törvényes hitvesiül ismérteték-el a’régi határozat 
betüértelme szerint.

Ezek szerint a’ sarki hidvámszedő’ ’s a’ gretna-halli 
fogadós szabaditéka csak régi egyházi törvény. így tud
juk, hogy az illy egybekeléseknél divatozó szertartás 
csupán a’ felek’ kölcsönös elismerésének megerősítéséből 
áll. A’ jegyesek azonban nem maraduak-meg a’ gretna- 
greeni egyszerű szertartás mellett, de ha idejük engedi, 
megtartják azután a’ törvéuyszabta szokást is. A’ ta
pasztalás , vagy saját belátásuk, megtanitá őket, hogy 
szükséges némi külsőségeket megtartani elpalástolásaul 
annak, mi az egybekelés’ illy nemében szabálytalan és 
szokatlannak látszik, ’s hogy a’ nőnem’ gyengesége ’s 
kérkedése örömest keres formasági leplet, melly alá 
búhassék. Megtartják tehát az angol rituale’ nagyobb ré
szét, a’ kiszabott formaszerüségek’ felolvasását, a’ szo
kásban levő kérdéseket, a’ házasság-szentségi imádságok’ 
elmondását ’s a’ felek’ felszólítását, hogy térdeljenek-le ’s 
nyújtsák egymásnak kezüket.

A’ dőreség’ legfőbb foka lenne valamelly ország’ 
alkotmányában, ha törvény tiltaná azt, mit törvény meg 
enged; ’s bármilly számos és komolyszerü az angol tör
vényhozás’ hibája, illy dőre még sem. Maga az okosság
szabta elv, hogy olly országban, melly Írott törvények
kel kormányoztatik, minden szabad , mit a’ törvény nyil
ván nem tilt; a’ világ’ egy országában sem tartatik-meg 
a’ torvény betüértelme szerint szorosabban ’s jobban. A’ 
skótszerü házasságok tehát törvény szerint büntetést nem 
érdemelvén, nem valami kimagyarázhatlan illedelem-ér- 
zetnél, hanem egész és tökéletes törvényességük’ nyil- 
vállyos elismerésénél fogva megállhatók. E’ törvényes
ség tisztán kiviláglik azon ítéletből is , mellyet az angol
egyházi főtörvényszék hozott a' följebb elbeszélt esetben. 
Onnan is látható e’ törvényesség, hogy az angol törvény
székek elfogadják a’ skót esketők’ tanúlevelét ’s ez elég 
a’ házasságkötés’bizonyosságának megállapítására. Azok 
is, kik a’ skót határokon copulatióval foglalkoznak, jegy
zőkönyvet vezetnek az angol-egyházi törvényhozás-szafcta 
példány szerint, ’s azok , kik házasságuk’ megköthetése 
végett szolgálatokra szorulnak, tanulevelet, szükség
esetben előmutatandót, adatnak maguknak összeadatásuk 
megtörténtéről. Csalatkoznak tehát azok , kik azt vélik, 
hogy a" gretna-greenbeli házasság-kötések csupán tör
vénytelen szertartások, mellyekhatással épen nincsenek 
a’ házasfelekre ’s gyermekeik’ törvényességére. Szintúgy 
csalatkoznak azok is, kik azt hiszik, hogy illy skótsze- 
rüleg egybekelt házaspárok szokásszerint még egyszer 
megeskettetik magukat az angol egyház’ szabályai sze
rint. Ez ha meg történik is , bizonyosan nem azért, hogy 
a’ megelőzött esketés megerösitessék, hanem hogy meg
szüntessenek az egyik vagy másik félnél netán kelet
kezett vallásos kétkedések.

A’ skót ipar szintolly pangó állapotban marad vala, 
mint mozgékony jelenleg, ha a’ sarki hidvámszedő s a’ 
gretna-halli fogadós kizáró birtokában maradtak volna illy 
jövedelmes iparnak. Házasságok nemcsak Gretnában ’s

a’ szomszéd Springfield helységben (hol a’ gretna-halli 
csapiárosnak ’s tiszt-társának a’ hidvámszedőnek hatalmas 
concurrenseik vannak), hanem más két határhelységben 
is köttetnek, Annan-beu t. i . , melly Graitney-től nem 
messze íckszik , és Coldstrean-ben , hova hasonlag né
pes út vezet. Coldstrean-ban történt, hogy ide bizonyos 
reggelen Anglia’ mostani legjelesb (érfiainak egyike jött 
egy fiatal dámával, ki a’ helység’ fogadósa által Broug
ham Harry, most lord Broughamnak 's a’ britt király- 
ság’volt kanczellárjának nejévé lett. A'springfieldi mindkét 
eskető egy vendéglöházzal bir , mi foglalatosságukhoz 
mulhatlanul megkivántatik ; de házaikat legkevésbbé sem 
hasonlíthatni a'gretna-hallihoz, melly azokat külső fényre 
’s belső kényelemre végtelenül felülmúlja. Legrégibb 
azonban a’springfieldi két telepitvény. Egyik közülök az, 
mellyben az eszme „házasságokat kötni“ Paisley József 
lejében fordult-meg legelőször. A’ másik hajdan a’ hires 
vagy inkább roszhirü kovács’, Laing Dávid vagy Dániel 
tulajdona volt. — Gretna-Green Paisley József telepit- 
vényének köszönheti európai hírét; 17BO körül történt, 
hogy e’ férfi a' tér’ közepén fekvő halmocskán szerény 
házat építtetett. E’ halom ma is Megg-halomnak nevez
tetik, mert hasonnevű czigánynö üzé ott csinyait. Pais
ley’ czélja vala itt dohány-és pálinka kereskedést nyitni 
’s magát ’s övéit abból táplálni. Nem ő volt oka, hogy 
ez neki nem sikerült, mert mind egyiket, mind másikat 
annyira tisztelte, hogy ö maga több pálinkát megivott, 
több dohányt kiszítt, mint valamennyi vevője. A’szükségnél, 
mi sincs találékonyabb. Egy reggel tehát a‘ derék Paisley is 
föltevé magában, hogy házat nyitand skótszerü házasság- 
kötésekre. A’ gondolat uj vala, mert Paisley volt első , 
ki azt teljesedésbe hozá, ’s nem is hágott túl a’ törvé
nyesség’ körén, mert mindkét lábával támaszkodott a’ 
minden skót előtt isméretes régi törvényhozásra. 0  azzal 
kezdé mesterségét, hogy a'környék’ minden lakóját ma
gához csábitá, 's azokat, kik bizonyos dohány-, vagy 
pálinkamennyiséget tőle vásáriának, ingyen vagy sokkal 
kisebb díjért ígérte összeadni, mint a’ szomszéd papok. 
Azonban igen keveset használt e’ nyerészkedése; 's uj 
kereskedési munkálatai csak a’ szomszéd helységek’ igen 
keskeny körére lettek volna szorítva, ha a’ papság at
tól tartva, hogy méltósága-és jövedelmiben kárt teszen, 
a’ törvények’ egész szigorúságával ellene nem zúdul 
vala. A’ papság nem voná ugyan kétségbe az egyházi 
határzatot, mellyre Paisley tárnaszkodék, ’s szerinte tör
vényszerű a’ házasság, ha teljeskoru ’s kétnemű ember
tanúk előtt nyilványitják, bogyók lérj és teleség; de 
állitá, mikép egyházi tag hivatandó, hogy a’ többivel 
vagy egyedül járjon el tanukint tiszte hivatalában , a’ 
dij pedig minden esetre az illető egyházi kerületnek fi
zetendő. E' pör élénken voná magára a’ közönség' figyel
mét. A' törvényszékek Paisley mellett nyilatkozónak, 
kinek hire most még inkább elterjedett, s nem sokára min
den házasulandó, kinek egybekelését megtagadó az angol 
egyház, Gretnába sietett, hogy a’ kész szolgálatú do
hány-’s pálinkaárus által elismért törvényszerű utón jut
hasson kívánt czéljához. ’S íme! itt alapszik Gretna-Green’ 
európai hire. (Vege következik.)

EGY M ULAT’ BOSSZUÁLLÁSA.

(Cége 0
Manoel-szigetet, mellynek hossza l/á» szélessége y4 

mföld , a’ száraztól néhány öluyi széles csatorna valaszt- 
ja-el, mellyen sajkán járnak keresztül. A’ lakosak’ szama 
nem több 2 0 0 .n á l, kik mintegy 70  házban laknak. Ko-
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zepén homoksikság van, mellyet alig árnyekoz néhány fa, 
’s rajta legkisebb nyoma sem látszik a' földmivelésuek. 
A’ tengerparton körösleg pálmalevelekkel födött kunyhók 
’s két vagy három nagyobb épület emelkeduek , közöttük 
Martins kapitányé és egy általa épített kis kápolna, ’s 
a’ papiak. A’ helyhatóságtól adott lakoma igen pompás 
vala. A’ kapitány’ fiatal, nevelt ’s szép leányai legna
gyobb kellem- , Ízlés- és megelőzéssel diszlekedéuek 
mellette. Asztal fölött nevezetes esemény történt. A’ 
brazíliai íensöbb ’s alsóbb körök’ szintolly barati a’ toas- 
toknak ’s áldomásozásuak, mint Nagybrittanniában. „Ön, 
bajtárs , éljen!“ megszólalt jól francziául a’ brazíliai pa
rancsnok. „Ön hasonlag!“ válaszolt a’ frauczia jól-por- 
tugálul. „Hah! — folytatá amaz, kissé pajzánul, — 
nevezetes, hogy Ön olly tiszthez hasonlít, kit kilencz év 
előtt a’ vic-vigorre-i pap’ házánál fogtam-el, midőn W el
lington’ zászlóit követéin!“ — ,,’S Ön, bajtárs, — felelt 
a’ frauczia, kinek feje szinte nehezülni kezde, — meg- 
lepőleg hasonlít egy portugáli tiszthez, ki engem azon 
időben, midőn Soult marsai’ zászlóit követőm, loglyává 
tön. Szerencsére akkor könnyebb lábaim voltak, mint 
most; a’ padlásról, mellyen zárva valánk, azon éjjel 
egy közelben elmenő és szalmával megrakodott szekérre 
ugrám , elbuvám rajta, ’s reggel egy órakor ismét bajtár
sim közt valék.44 A’ két zászlóalj-főnök egymás’ karjaiba 
rohant ’s örömkönyüket hullatának portóival telt serle- 
gikbe. Ők tökéletesen megismerek egymást ’s a’ vendégek 
mind megvalának indulva. Éjiéikor minden korú, nemű és 
szinü lakos a’ szigetsikon, gyönyörű csillagos ég alatt, 
jelen volt az éjféli misén, mellyet a’ pap, miután jól lak- 
mározott, isten’ színe előtt e’ bizarr csoportulatok közt, 
mellyek , mint varázsvesszőiül illetve , térdve hullának, 
tartott.

Másnap 8 órakor Torres’ zászlóalja, vezérestül a’ há
rom sumacára (hajóra) szállt, mellyeken a’franczia’s 7 0 0  
embere jövőnek. Egy óranegyed múlva Antonio szabad 
volt; de az erősséget vad ’s marczoua tekintettel ha- 
gyá-el, és szókat mormolt, mellyeket a’ jelenvoltak nem 
értének. Két nap múlva a’ parancsnok sétalovaglásl tőn 
lovagostorral kezében,’s fején katonasipkával. Az erősség
től mintegy óranegyed-távulságra, egy mély útban, ösz
véren lovagló athletai-termetű férfival találkozók, kinek 
vállán kuríály, oldalán vadászkés ’s öve alatt két pisz
toly vala. A’ parancsnok benne — Antóniára ismert ’s 
tüstint pisztolyaihoz kapott, de a’ szolga nem tévé azo
kat a’ tokba Antonio leszállt ’s a’ nemzeti udvariság’ 
pontos megtartásával közeledők a’ francziához, megcsó- 
kolá kezeit ’s lábait, izmos karjaival átfogá őt ’s komor 
hangon szóla: ,én Exclliád’rabja vagyok.4 — „Szép, ba" 
rátom, szép — felelt a’ frauczia a’ nélkül, hogy nyu- 
gottabb lenne , de csak ereszsz-el, mert összezúzod bor
dáimat! Apropos, Antonio, tudódé, mi hirszárnyal ró
lad ? azt mondják, esküvéssel fogadtad , hogy engem 
agyonlősz.“ — ,De Exctiád e’ mondát csak nem hivő?4 
— válaszolt a’ mulát félig ravasz, félig tréfás arczczal. 
A ’frauczia a’kint ínte fejével, hogy azt igen-re is nem-re 
is lehete magyarázni, de azután szilárd hangon legott 
mondá: „hallod Antonio, ha illyesmít forralsz agyadban, 
előbb tudasd azt velem , hogy elkészülhessek ’s mint jó 
keresztyén halhassak-meg.44 E’ váratlan nyilatkozás ha 
tással látszék lenni a’ babonás mulátra; ő a’ nélkül, hogy 
szólt volna, felült öszvérére ’s mindketten, a’ frauczia 
és brazíliai, ellovaglának egymás mellett, mintha egy
mást sohasem látták volna, amaz, sétáját végezni,

imez, útját folytatni. De Antonio a’ környéken egyik 
lakostól a’ másikhoz járt-el, hogy a’ rémitő csatászokat 
részére hódítsa, mert legborzasztóbb bosszúterveket ko
holt az amargozoi kis váró'rség ellen. Ennek parancs
noka meg nem engedhető már embereinek, hogy az erős
ségből egyenkint kimenjenek, mivel többé vissza nem 
térének ’s véres testeiket másnap az erősség’ sánczai- 
ban leiék.

1 822ki dec. 3 1 .’s 1823.jan. 1 je közti éjjel 12'/4 
órakor rögtön réniitő orkán keletkezék, egyike azon 
pusztító viharoknak, mellyek a’ szerencsétlen Amerikát 
gyakrabban meglátogatják’s mellyekről nekünk Európá
ban fogalmunk sincs. Vad zajongással üvöltött a’ szél 
's homok-hegyeket toriaszta, mellyek, miután a’ térsé
gen elhörnpölygének, az erősség’ sánczaiba zuhantak ’s 
egy óranegyed alatt megtöltők azokat. A’ homokozón 
elömleszté nem sokára a’ mellvédfalakat ’s behányá az 
álgyukat. Sűrű fekete felhők egymást-üzve vonulfak-el 
a’ kiállított őrök’ fejei fölött; a'hold halvány, homályos’s 
fenyegető vala. Az őrök megkettőztetének, a’ parancs
nok talpon vala, hogy mindenhol személyesen jelen le
gyen, ’s a’ behányt álgyukat kiszabadhassa. Ekkor ré- 
mito kiáltást hallauak.. . .  borzasztó csend követé azt.... 
most olly rettentő ’s félelmes moraj keletkezék újra, 
hogy renge a’föld... Az indiánok vérszomjasán nyomulának 
a’ fellegvárba, mert a’ homok a’ vársikkal egyesité azt. 
Golyó ’s uyilzápor omlik a’ katonákra, ’s a’ vad in
diánok álgyutalpakról kannibali zajt indítva álgyuik 
mellett fojtogatják kökéseikkel a’ pattantyúsokat. E’ 
közben dobok pörgene'k, trombiták harsognak, harangok 
zúgnak ’s az egész várőrség fegyverben áll; ekkor egy 
altiszt jelenti, hogy az ellenség a’ katonatanyát felgyujtá, 
a’ láng áttört a’ födélen ’s ez recsegve szakadt-le; a’ 
lőportár szerencsére épségben maradt. ,Haljunk-meg fegy
verrel kezünkben!4 hangzék az erősség’ védőiuek köz
szava. Nem sokára égdörgés vegyül az orkán’ üvölté- 
sibe; az egész ég tűzben áll. Sikerült azonban egy pár 
álgyut kiszabadítani, mellyek kartácsokkal megtöltet
vén , az ellenséget tömegenkint zúzták le. Az erősség’ 
balrészén lecsap a’ villám ’s mivel a’ vadak’ egy főnö
két megöli, a’ többiek ezreukint szétszórakozuak ’s vad 
futásban iramlanak-el.

Az éj’ hátralevő részét sebesültek’ kötözgetésivel, 
holtak’ eltakaritásival’s tűzoltással töltő a’(várőrség Vi- 
ranatkor a’ derék Martins János kapitány is eljőve 120  
gyarmatossal, hogy segítségül legyen a’ sánczok’ tisz
tításában 's az épület’ kijavításában. A’ brazíliaiak 89  
holtat, 260uáltöbb, ’s ezek közt néhány nehéz-sebesül
tet számitának; de az indiánok 1000 holtat hágyának 
a’ fellegvár körül. A’ lőportoronytul tiz lépésnyire An
tonio’ holttestét lelök-meg, kit három golyó ért. Arcza 
még halálban is fenyegető vala. Ezen elbeszélés nem 
költemény, hanem tettdolog, ’s Írója a’ többször emlí
tett frauczia tiszt. ([Lit. u. Kr. BI.)

R e j t e t t s z ő .

Já r  végsőn k ik i; még magyarok nem járnak egészen;

Elsőmből készül, ’s sok m illióba kerü l.

Sz. lg. Zaláiul.

A’ 18dik számú rejtettszó: P á n  ez  él.

— Nyomtatja T r a t tn e r -K á r o ly i .Szerkeszti H e lm eczy .
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KSZRKVKTKLKK A’ TAGOSZTÁLY’ TÁRGYÁBAN.
(Vége-)

De nieis: lévén győződve a1 felől is , milly tömérdek 
kincse fekszik használatlan az országnak, az elhagya
tott mocsárok, homokosak, szikesek, erdőhizakok ’s t. 
illyesben, kérdem az óság’ párlolójit: valljon azokat örökö
sen mostani miségökben kívánják é megtartani ? vágyván 
é más mód a’ Tagosztalyon kívül ezeket használhatókká 
tenni? Bizonynyal ezen czélra is egyetlen mód csupán 
a’ Tagosztály. Mert valamint századok óta senkisein 
javította azt, a'mi közös, úgy századok fogják találni ’s 
hagyni tespedésben a' közöst. Mert hogyha lenne is mé
lyebre látó ’s embericbben érző gazda közönkint imitt 
amott, legjobb igyekezete ’s legszentebb czélja mellett 
is tehetne é valamit a’ jóléthez a’ nélkül, hogy az ér- 
tetlen sokaság igyekezetét ne semmisitse-meg ? Például 
ha egypár jobb-érzésű gazda homokosakba ákáczokat 
ültetne, valljon egy hét múlva nem lennének é azok ki
törve, szakítva? így lenne az ipar’egyéb ágaival is. De 
jusson bár nekem kerített illetőségembe mocsár, azt 
felárkolhatom a’ nélkül, hogy abban valaki gátoljon; 
hogyha tagosztály létez, fel is árkolom, mert fáradságo
mat gazdag szénarendek jutalmazandják ott, hol eddig 
büzhödt gőzölgéssel terhelt levegő veszélyeztető egész
ségemet. Kapjak bár homokost, a’ belőle buján felnö
vendő ákáczok ’s gyümölcsfák, a’ mellett hogy konyhá
mat fával bőven ellátják, élvezetet nyújtanak, sőt pénz
hez is juttatnak, ’s még azon lelki örömet is szerzendik, 
hogy az egykor haszonvehetetlen föld szorgalmam után 
díszük, ’s a’ Iákon ingó gyümölcs fáradságom’ áldása. 
Legnagyobb haszon pedig az, hogy a’ fa dolgában az 
ország’ olly nagy szenvedő részét erdő fogja ellepni ’s hol 
most sem építésre, sem tűzre, tömérdek távolságig sem
mi fa nincs , hol a’ szem hasztalan eped enyhítő zöld 
galy után, hol most a’ tikkadt marha hasztalan keres 
bogárzás ’s égető napsugár ellen árnyat, ott gyönyörű 
ligetek fognak virulni. így e’ mód szerint az erdők na- 
ponkinti ritkulása ellen az annyiszor igazságosan ország
szerte zajgó panasz megszűnik, ’s a’ nemzeti gazdaság
nak uj forrása ’s kamatozó tőkéje nyílik: melly valamint 
egyrészrül a’ levegőt tisztítván egészségessé teszi, úgy 
más részrül magának a’ most kihalt, unalmas, dísztelen 
vidéknek, életet s kellemet kölcsönöz. így a’ most még 
csak legelőül sem használható rósz földnek minden neme 
maga módja szerint haszonvehetővé válik 's ez az egész 
országban úgyszólván egy uj országot alkot.

Hát azon szövetségről, melly a’ Tagosztály ’s 
marhateuyésztés között vagyon, mit mondjak? itt a’ szá
mítás’ tömkelegében minden vezérfonalat elvesztek, nem 
tudom, hol kezdjem, hol végezzem. Ha számítom azt, 
hogy elhagyatott legelőinken tengődő ’s alig mozogható 
marháinkat soványságuk miatt milly olcsón vagyunk el
adni kénytelenek; jó táplálás mellett pedig (mit a’ föld
terjedés szorgalom után bizonyosan megengedne) milly árt 
lehetne azokból kapni ? Hozzá adom még azon kárt, melly 
éhségtül ’s ártalmas füvek által i s , mellyekkel legelőink 
el vannak lepve, ’s kiirtatásukra semmi gond, okozott 
marhadögbül ereti, egy részrül az által, hogy a’ mar
hájától megfosztott gazda munkájában hátramarad; más 
részrül azon csorba miatt, melly a’ megkevesült összes 
marhaszám miatt a'jövendő tenyésztésben történik. ’S ez

mind azon tőkén felül, mellyet az elesett marha mennyi
sége ér. Hozzá vetem még azon majd minden esztendőn
ként elesni szokott számot, melly a’ marhadög’ alkalma
kor azért, mivel a’ marhát a' közös legelő átka miatt el 
nem különözhetni, elkerülhetlenül megtörténik :’s Nemze
tem elveszett kincsének olly kábító nagyságára bukka
nok, hogy azt magát eiéginditóoknak lelném valamennyi 
legelő elosztatasára s felszantatasára. Mert hasztalan 
addig, mind a ntn. in. k. ht. Tanácsnak bármelly szigorú 
és szorgos intézkedése , mind az orvosi karnak veszély’ 
esetén a’ marha elkülönzése, mellett bármilly kézzel 
fogható okok’ felhordogatása , míg azt physice lehetővé 
nem teszszük, miről ők metaphysice olly meggyőzőleg 
értekeznek. Ugyanis: hogyan különözze el nyárban mar
háját a‘ gazda, midőn rétjének egész termése télre alig 
elegendő, legelőjéről pedig sokhelyen kutyatejnél egye
bet táplálékul nem hozhat; gabnáját a* végett le nem 
kaszálhatja, vetett takarmánya pedig nincsen. Csupán 
ezek által a’ dögtül megkímélt marha’ ára 10  év alatt 
4 0  millióra megyen.

Mennyivel máskép állnak a’ dolgok ott, hol Tag
osztály létez. Ott minden elkülönítés önmagától követ
kezik. Úgy szinte, hogyha a’ Tagosztály’ kényszerítő 
következményeinél fogvast legelőnknek, csak egy része, 
— azon ezernyi ezer holdnak , melly országszerte szo
morú, kiaszott, kiégett külsejével keseríti az utast, de 
még inkább a’ tulajdonost, — felszáutatnék, hány millió 
szekér lóherét, muhart ’s egyéb takarmányfajt lenne az 
képes megteremni? Hány mill, mázsa ezukorrépa, hány mill, 
zsák burgonya teremne meg azon? ’s hány millió gyü
mölcsfa díszlenék rajta? mellyekből czukrot’s pályinkát 
főzvén, az ipar 's kereskedés’ ágaira szintolly hasznosak 
lennének, mintázok’ hulladéki a’ marhatenyésztésre’s 
hizlalásra. Ezek’ hiánya miatt pedig mennyi pénz vesz
el? Egyetlen, némi fontossággal bírónak látszó ellenve
tés a’ Tagosztályra nézve, mellyet igen gyakran ellengör- 
díttetni hallok, az, hogy általa a’ jobbágynak minden 
földje egy testben lévén, az a’ jégveszélynek ki vagyon 
téve; ’s igy az által nemcsak az idei haszon, hanem 
még a’jövendő elvethetés’ reményétől is egyszerre meg
úsztatván, ez legrövidebb út a’jobbágyot ínségbe taszítani, 
’s azt a’ szükség’ minden ostrominak feláldozni martalé
kul: de több darabban levő földjei közül hogyha elver is 
némellyeket a’jég, a’ megmaradottak szükséget legalább 
egy részben pótolják. Igaz, hogy ez szomorú eset; de 
hála istennek, ritkább is, mivel ennek elkerülése miatt 
a’ jövendő jobbulás'minden eszközeit löl kellene áldozni. 
Hisz a’ tűzveszély sulyosb a’ jégnél, ’s talán nem is 
sokkal ritkább amannál, mégis sohasem hallottam, azért, 
hogy a’ tűz a’ gazda’ egész vagyonát egyszerre el ne 
emészsze, lakháza helyétől 1 0 0 0  ölre istállóját, ismét 
1 0 0 0  ölre félszerét, más 100 0  ölre szénáját, ettől még 
tovább szalmáját, szinte juh-aklát,‘s ismét annyira barma’ 
ólát ’s minden tanyáját egyenkint építeni: minek tehát 
a’ jégveszély miatt a’ határ’ minden részén úgyszólván 
isten’ haragjában szerteszórt ’s néhol szinte mérföldnyire 
egymástól szomszédoskodó dirib darab földek ? Mint min
den szorgos gazda, mennyire csak eszközölhető, összesíti 
épületeit, hogy egy részrül valamennyire jobban felü
gyelhessen ; más részrül minden állatit minél kevesebb 
idő vesztéssel elláthassa’s minél több kezet kímélhessen-



78

m eg: úgy szinte szükséges ez okoknál fogva, hogy va
lamennyi birtoka összesítve legyen. Mert valamint ter
hes lenne a’ befogni kívánó gazdának tűzveszély miatt 
lovaival az istállótul 1 0 0 0  ölre épült szerszámkamrához 
a’ hámért, onnan ismét 1 0 0 0  öl távolságú íélszerhez a 
kocsiért, onnan még tovább takarmányért bol^ongani, 
mielőtt megindulhatna; úgy szinte lárasztó ’s idövesztő 
silány kezelés az, ha lakombul a’ hatar1 minden szögle
tén csúcsán levő földemhez, vagy egyik földről a’ má
sikhoz jutás, órákba, vagy mint néhol az altöldőu, lél vagy 
tán egész napba is kerül. Hogyan trágyázhatom, ho
gyan művelhetem én azt óhajtásom szerint, mennyi idő
ember- ’s marhaláradság vesz-el, míg egyre vagy egyik 
földről a’ másikra jnthatok ? Mennyi idő vesz-el azzal, 
hogy a’ nap’ közepe táján más munka lévén, az addig 
megtehető csekély dolog a’k i-’s bejövetelt nem érdemli? 
Mennyi az által, hogy egy löldemen estvefelé végezvén 
munkámat, már a' másikra menni elkéstem, ’s a’ hátra
levő napot veszteglésben töltöm? így a’ szemergős, ’s 
hellyelközzel ki-kiderülő időben, ez gyakran több cse
léddel , ’s több marhával. Mind ez csekélység az időt 
mint legdrágább kincset kímélni nem tudóknak. De épen e’ 
nyavalyán kívánván segíteni, vesse fel kiki: mennyi nem
zeti erő dűl ez által dugába, semmiségbe 10 millió em
ber között! Hány ember szokik ez által apródonkiut he
nyéléshez ! De ha ott vagyon házam, hol cselédem, hol 
istállóm, hol marhám, milly hamar ’s kényelmesen fo
gatok akkor ! A zaz: hogyha egy tagban van minden bir
tokom , földem ott , hol cselédem ’s marhám, a’ mellett 
hogy az élet’ távolra-hordását, ’s az ezzel elkerülhetlen 
kapcsolatban levő szem-kihullást, nemkülönben a’ trá
gyahordásnak majd egész terhét megkímélem ; soha időm, 
bánni kevés legyen az, kéznél lévén minden teendő, 
munka nélkül nem vesz-el; ’s tapasztalás tanítván az 
egyébkiut gondolkodni nem tudót, hogy kis időnekis 
hasznát vehetni, egyszersmind szorgalomra szoktatja. 
Ezen egy pár óranyereség ismételt esetekben az egész 
nemzetnél igen igen sokra megyeu!

De hogyha valóban megtörténnék is néha azon szo
morú eset, hogy a’ jég  mindenemet elpaskoluá, évek’ 
lolyta alatt okosabb és szorgalmasb gazdálkodás által 
hányszor kinyertem már azt előre, mit egy jégverési év 
által vesztettem, ’s mit talán a’ rég elszórt földü mód 
mellett is szinte elveszítettem volna? E’ fölött még az 
is lehető, hogy épen tagosztályuak kell vala lenni, hogy 
minden kártól megovassam. így tehát ezen legszomorúbb 
eset is inkább látszó, mint valódi kártételü, mert az 
elszórt gazdálkodásmódbeli, örökös évrül évre, imez pedig 
vaktörténeti ritkaság. De még ennek is megengedvéntöké- 
letes fontosságát, kérdem: valljon nem könnyebb és si- 
keresb mód é ezen veszély-elháritásra a’ jégkármentesitő 
társaságok általi biztosítás, mint a’ földarabolt gazdálko
dás ? Hátha még a’jobbágyság között a’ kölcsönös kármen
tesítés , mint sok helyen — főleg külföldön — létre hozatik, 
nem szűnik é meg egészen e’ nehézség?

Van még egy ellenvetés, mit e’ rendszer ellen némi 
alapossággal gördítenek, ’s ez, a’ kivántató épületekre 
szükséges k ö l t s é g  f o g y a t k o z á s a .  De ha felvesz- 
szük,  hogy számtalan olly apró határú helység van, hol 
akárhol essék is a’ jobbágy’ illetősége, ez sohasem es- 
hetik annyira, hogy az neki távolsága miatt költséges 
épületek’ állítását tenné szükségessé. Fölveszszük továbbá 
azt is, hogy nagyobb határokban is szinte igen sok gazda’ 
kiváutatóságinak közel keltvén a’ taluhoz feküdni, ezek
nél is szinte minden építés fölösleg volna. De ha végre 
csakugyan megengedném is azt, hogy a’ rendszer mel

lett minden egyes gazdának az építés elkerülhetlen, még 
akkor sem olly nyomos az ellenvetés, minőnek első te
kintettel látszik. Mert úgy-e istállója ’s félszere most is 
vau minden gazdának, ’s akkorsem lesznek más épüle
tek szükségesek, mint mostan ; csakhogy azt , mit most 
házához épít, akkor szállásán leszen. De ha továbbá, 
még újabb épületek’ szükségét teszszük is fel, még az 
sem leszen elég ok ezen mód-elmellőzésre. Mert ha 
azok' szükségét áltlátandja a’ jobbágy, az egyéb bajt 
szülni nem fog, miutazt, hogy a’ gazda szorgalmát ket- 
tőztetni fogja e’ szükségének is födözésére. De ez ismét 
egy lépés a’ nemzeti nyavalya-orvoslásra. Ez állításom 
nem ábrándozás, bizonyítják azt a’szőlőkben létező bor
házak ’s piuczék, mellyek bár többe kerülnek, mintegy 
istálló ’s félszer, mégis minden gazda addig iparkodik, 
míg azt megszerezheti, mert szükségét átlátja; sőt né- 
mellyeket nemcsak a’ szükség, hanem a’ kényelmesség 
is annyira megkísért, hogy több darab szőlejében, több 
borházat épít; ámbár az neki annyi hasznot nem hajt, 
mint istállója. így a’ kisebbről nagyobbra vonván követ
kezést, bizonynyal valamennyinek mind istállója mind 
egyéb szükséges gazdasági épületei lesznek, mihelyt 
annak szükségéről meg fognak győződni.

Jól tudják a’ Tagosztály’ hasznait az uradalmak, 
azért semmi szabályozásban egy sem kívánja illetőségét 
dülönkint kiadatni; hanem ha több egymás mellett fekvő 
helységben birnak is, azoknak határira sem tekintvén, az 
egész uradalmi részt egytagban kívánják összeszorittatni 
a’ jégveszély, ’s építési költségek cszökbe sem jutván; 
és még is a’ jobbágyság közt, ezen boldogulást ’s elő
menetelt szülő egyesítést létre hozni sokan nem törek
szenek, ámbár magoknak közvetetlen hasznuk lenne be
lőle. Pedig ha osztály’ alkalmakor ők diribdarab földeket 
kapnának, bizonynyal igenigen elégületlenek volnának. 
Hogy ezen elégületlenség fontos okoknak lenne szülemé
nye, én is úgy vagyok meggyőződve: de épen azért, 
mivel ezen birtok-egyesítési módot a’ szertedaraboltnál 
jobbnak, czélszerübbnek , hasznosabbnak elismérjük, kö
zöljük azt jobbágyinkkal i s , kik az elég tisztán nem 
látás’ esetében talán nem is kívánnák azt. Hisz ők mind 
hazánkfiai! ők nem boldogulhatnak, nem emelkedhetnek 
a’ nélkül, hogy ránk szinte hasznot ’s lényt ne derítse
nek,’s nem sülyedhetnek a’nélkül, hogy bennünket magok 
után ne vonjanak.

Ha talán valaki azt vetné ellen, hogy az uradalmi 
telkek’ összesítése, kiterjedésük miatt, igen is czélszerű, 
de a’jobbágyi állományokban kicsinységök miatt nem esz
közölhető. azt hiszem, hogy részemre szólana. Mert a’ 
paraszt gazda’ szállása (tanyája) az arányt véve, gyak
ran nagyobb, mint az uradalmak’ szélesen terjedő major
sága ; mert a’ jobbágynak az minden tulajdona , de az 
uradalmaknak egyes határokban eső illetőségek csupán 
részei birtokaiknak: — erejüket tekintve szintazon arány* 
áll; mert a’ jobbágy’ egész erejét egy szállás (tanya) 
szintúgy elfoglalja, mint a’ több uradalom az uraságokét.

Így tévesztjük el a’ következéseket, az eredvénye- 
ket, gyakran a’ kicsinyről nagyra gyakran a’ nagyról 
kicsinyre. A mi áll a’ kertekről, szint az áll a’jobbágy min
den földéről, a’ mi áll az uradalmi majorságról, az áll 
a’ jobbágyi állományról is. Ki tehát meg vagyon az 
uradalmi elkülpn^ött öszszesítés’ jóságáról győződve, nyu- 
gott lélekkel eszközölheti a’jobbágyi illetőségek egyeukint 
elkülönözését is. Csakhogy nem minden határt egy minta 
szerint; mivel a'helybeli körülmények gyakran igen határ- 
zólag alakulnak v. módosulnak , mintáz már több-rendű 
igen pontos, és kimerítő értekezésből, nyilván kitűnő.

i
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Erősen megvagyok győződve, miképen nem sok van 

azon hiedelemben, hogy utolsó országgyűlésen azért al
kotók Hazánk' atyjai úrbéri bölcs törvényeinket, hogy a’ 
netalán logyatkózást szenvedő (öldesuraságok jobbágyai
kon nyerekedhesseuek ; vagy hogy az irtványbirtokot jö
vendőre biztosítsák; vagy hogy a’netalán 3 -  3 0 0  négy- 
szeg-öllel kevesbet biró jobbágynak a’ leendő szabályozás 
által illetőségét kiegészítsék. Ez mind igen csekély, 
mind igen silány ezél lenne, mellyet gyakran háromszo
ros költséggel ’s fáradsággal kellene eszközleni. Két
ségkívül magasb ’s fellengzőbb volt az ország’ irányo- 
zatja ’s ollyan, milly olly méltóságos testhez illő; ollyan, 
melly az egyesnek sorsát szintúgy , mint az egész tömegét 
általkarolja; ollyan, melly a’ nemesség’ segíteni-kivánó 
fényes ígéretének, ’s a’jobbágyság’ nagyszerű várako
zásának megfeleljen. Ok az ország élet-erét akarták meg
indítani, felszabadítani; azt akarták t. i. hogy e’ gabona- 
termő országban gabona teremjen; azt, hogy e'maihate- 
uyésztö országban marha tenyészszék. Azaz:látván azt, 
hogy a’ közös gazdálkodás után, századok múlva is csak 
ott teng ’s pang a’ nemzet a’ culturában, hol egy pár 
századdal ezelőtt állott, Tagosztály által akarták a’föld
művelők között a’ szorgalmat ’s józan gondolkodást 1Ö1- 
éleszteni; hogy kiemelkedvén az örökös ínség- és nyo
morúságból, legyen mit eladnia, ’s legyen miből vennie, 
azaz tétessék általa mozgásba Londonnak talpköve, a’ 
kereskedés ’s mesterséges ezek szárnyra kapván jőjenek 
utánok a’ kellemesek ’s fellengzök, az olasz hon’grátiáji,a’ 
hangászat, festészet, szobrászat, kertészet, szóval: az em
beri méltóság’ egyetlen oszlopa : a’ tudomány’ minden ága.

Soknak igen érdekes vitatásiból, de még többnek 
óbrándozásiból látom, hogy e’ czélokat népnevelő inté
zetekkel kívánják elérni; mi bizonynyal nem más, mint mi
dőn az oktatóknak gyakorlati gazdálkodást akarnak ke
zeikbe adni. De véleményem szerint a’ népnevelés’ első 
iskolája a’ Tagosztály, ’s az ezekben oktatókkiut foglal
kozó nemesek ’s polgárok , mint már fölebb mondám. 
Mert mint láttuk, a’ földhöz tapadt szegénynek sem ke
reskedéshez , sem mesterséghez , sem tudományhoz, sem 
módja, sem ingere nincsen : de a’ jólét minden hasznos
nak, kellemesnek, fölöslegnek, pompásnak szülőanyja. 
— Ne tanítsuk tehát a’ festőnek szánt gyermeket óra- 
csinálásra, a’ kertészt aranymüvességre, a’ szitakötőt 
asztalosságra, a’ paraszt-gazdává leendőt grammatikára v. 
földleírásra addig, míg hivatása’ elveit tökéletesen nem 
isméri, ’s isméretei után birtokát szabadon nem kezelheti. 
Hogy ha minden nyelv’ grammatikáját, a’ világ’ minden 
városinak neveit ’s fekvésit tudja is azon növendék, kiből 
földmives leszen, mit használ, ha a’ föld’ nemeit, azok’ 
müvelésmódját nem ismeri, úgy szinte a’marhák’ nemesb 
fajait ’s azok’ betegsége orvoslásmódját ? De ha mind ezt 
tudná is , még egy lépést sem haladott addig , míg bir
tokát isméretei után nem rendezheti, vagy is míg tag
osztály nincs. Ez által jöhet csak jobb karba, ’s miután 
szükségei már ki vannak pótolva, csupán akkor áldozha- 
tik kelleme vágyainak; akkor lehet belőle vagy gyer
mekeiből mellékesen kertész, hangász, íestö, historicus 
vagy csillagász; de mind eni;ek talpköve a’ mezei gazda
ság’ jobb módja , a’ Tagosztály. Esztergom febr. 14én,

N agy  s. k. mérnök.
G R K T N A-G R K K N.

{ l ége)
Valóban csudálatos, hogy más egyéb, csekély-hirű 

helyek a’ könyvekben körülményes leírásokra méltatvák, 
G r e t n q-G r e e  nnek pedig mindeddig történet-írója nem 
akadt. — Graitney-ben és Springfieldben hasztalan tuda

kozódunk a’ vidék’ nyomtatott útmutatója ’s a’ helységek’ 
történetei és leírása után. Illy könyvet még Londonban 
sem találhatni. Mielőtt éjszaki Angliába indultam a’ 
főváros’ minden könyvárusinál keresék Gretnárul szóló 
iratokat; egész Mont-blanc-ot halmoztak-íel előttem köny
vekből , mellyekben Gretua-Greenrül egy vagy két mon
dat vala, de közülök tudásvágyomnak egy sem felelt-meg. 
Aem vala tehát egyéb hátra, mint hogy magam tegyek 
első nyomozásokat a’ skót copulálók’ helyeiről. Ez az , 
miért a’ carlislei utón valék; miért a’ sarki hídon át
mentem , s kilürkésztem Paisley’ lakát, ’s a’ vidéket és 
mindent kinyomoztam, mi e’ lurcsa-hirű helységet ’s em
bereket tárgyazza, s Európában első irám azt, mi itt 
az olvasók szeme előtt van. Csupán egy mesét nem 
fejthettem-meg. Mi annak oka t. i., hogy a’ sarki hidvám- 
szedőrül, Springlieldről és Graitneyröl senki sem beszél: 
Gretna-Green pedig mindenki szájában forog? Ez annál 
csudálatosb, minél népesebb helységek Graitney és Spring- 
field; Gretna-Green ellenben csak a’község’ rétje, melly- 
nek közepén egy magányos hajlék áll. — Akadhatni é 
másutt a’ névzavar’ hasonló példáira? Nevezik é másutt 
Párisi Marsmezőnek, Bécset Práternek, Berlint állatkert- 
uek,Madridot Stradonak? Említik é Skótziában Perthet,ha 
éjszaki vagy keleti szigetekről, ’s Glasgow-ot, ha zöld sik- 
ságrul beszélnek? Mikép történt hát ez Gretna-Green-nel?

Emlitém már, hogy Paisley József a’ község’ rét
jén egy halmon épité házát; e’ haiom ma is Megg-ha- 
lomnak neveztetik ; de az sokkal csekélyebb vala, mint 
sem a’ szomszédságon kívül másutt isrnéretes volt volna. 
Hanem a’ gretnai réten népes-ut vive keresztül, ’s így 
isrnéretes volt a’ határon innen is. Tudta ezt Paisley, ’s 
tudta azt is , milly fontos rá nézve, hogy azoknak, kik 
szolgálatát kívánják, pontosan kijelölje háza’ fekvését. 
Szóval tehát s írásban nevezé azt Gr e t n a-Gr e ennek. 
Nem sokára az egész vidéken igy nevezteték a’ helység 
is , ’s e’ neve máig megmaradt. — Jelenleg már nyoma 
sincs Paisley József házának, de a’ község’ rétjét még 
mindig Gretna-Greennek híják ’s e’név folyvást emlékez
tet az első nyerészkedőre, ki a’ házasság-tárgyazó régi 
skót határzatot kikereste. Hogyhogy? ’s később a’ kere
set’ fogalma ’s a’ helység’ neve annyira összeolvadtak 
volna, hogy többé el sem választatnak egymástól? úgy 
kell lenni, ha meg akarjuk magyarázni, miért nem em
lítetnek Graitney és Springfield, midőn a’ skót copulálókrul 
történik szó. Paisley.t 1 790ben különös sorscsapás érte; 
háza t. i. *s minden, mi abban volt, elégett. Aggnök álliták, 
hogy szándékosan gyujták-lel a’ házat, mert azon ha
lomra vala építve,mellyen Meggüzé boszorkány-csínyait; 
hitszónokok pedig égi büntetésnek hirlek azt azon rablásért, 
mellyet Paisley az egyházon követett-e!. Paisley megeskütt, 
hogy az egyházi megye valakit felizgatott a’ház-íelgyujtás- 
ra. Értelmesb szomszédok végre azt hivék,hogy a’ tűz egy 
házaspár’ gondatlanságábul származott, mellyet az ezt 
megelőzte napon a’ gretna-greeni fogadós adott össze, ’s 
melly a’ tüzlángok között leié halálát is. Bármi volt a’ 
veszély’ iuditó-oka , Paisley nőstül és szolgálóstul nagy 
üggyel bajjal megmenekvék, ’s csekély maradék-butorá- 
val Springfieldbe vonult. Ott egy ifjúkori barátja, Laing 
Dávid v. Dániel, kiről már fölebb tevénk említést, ’s ki 
„vén kovács“ név alatt isméretesb vala , fogadá őt há
zához. Egy évig élt ö ezen barátjánál, míg végre 
hála a’ haszonnak , mellyet neki dicső iparága jövedel
mezett — képes lön Springfieldben más házat szerezni. 
Azóta folyvást esketett,'s küzdött a’papsággal. 1814ben 
a’ hitszónokok’ állítása szerint egy elkárhozottnak, — 
’s végpillanatibau oldala mellett volt unokahuganak val
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lomása szerint pedig egy szentnek halálával mult-ki. 
Ezen unokahugáuak térje magara vállalá a1 nagyatyai 
foglalkozást, ’s azt most is folytatja ugyanazon házban, 
mellyben mi sem változott-meg, mióta Paisley benne le
települt, hogy a’ házasságok’ jegyzékét folytassa, ’s do
hányt és pálinkát áruljon.

Paisley’ barátja, a’ vén kovács, míg komája vele 
egy födél alatt lakott, igen megkedvelte a’ dohányt ’s 
pálinkát, ’s kivált a’ házaspárok skót-szerű összeadatá- 
sát. A ’ kovács, ha a’ jó Paisley néha a’ pohárba mé
lyebben pillantott, ’s nem vala képes azok előtt, kik hi
vatalkodását ohajták, illő súlyegyent tartani, nem egy
szer vevéáltal’s végzé szerepét. így bizonyos gyakorlati 
ügyességet szerze, és szintúgy értett a’ jegyesek’ es- 
ketésihez, valamint a’ lópatkoláshoz. ’S elhagyván őt 
Paisley, azt hivé , hogy nem sérti-meg a’ barátságot ’s 
volt vendége’jogait, ha maga’ kezére veszi át az eskető 
hivatalt, mellynek példával ’s tettel, elméletileg s gya
korlatilag megtanulására olly jó alkalma volt. Az uj 
telepit vény tehát versenygve nyittatott-meg Gretna-Greeu’ 
elöbbeni lakosával; ez egyébiránt a’ két barát’ jó egyet
értését legkevésbbé sem zavará-meg, sőt a’közöskereset 
annál szorosabban csatlá őket egymáshoz. Springfieldben 
nevezetes egyezésről beszéltek előttem, mellyet a’ két 
barát kötött ’s aláirt, ’s részrehajlatlan tanuk szerint 
évenkint legíölebb két vagy háromszor szegett-meg. Az 
első czikkcly kölcsönös ’s felbomolhatlan barátságot kö
tött-ki; a' másodikban igéi é a’ két egyezőiéi, hogy egy
más helyett ingyen szolgálatid,’s a’copulatiót elvégzendi, 
ha valamellyik nem volna képes azt személyesen elvégezni; 
a’ harmadikban mindketten ünnepélyesen igérék , mikép 
csak lelváltva ittasodnak-meg, hogy egyik közülök min
dig képes legyen a’ házasulandókat összeadni. Ezen 
egyezés’ évenkiuti két vagy háromszori megsértése egye
dül a’ harmadik czikkelyre terjedett-ki; egyébiránt a’ ba
rátság soha meg nem háboritatott. A’ skóthatár Ores- 
test és Pyladest birt a’ két esketőben. Irigységnek árnya 
sem mutatkozott a’ két férfi közt; ők vígan haladtak 
ösvényükén az egyezés’ tartalma szerint, dohányt hosszú 
fíistgomolyokban szivogatva ’s pálinkát szörpölgetve. So
káig tartott ez igy; de mindennek, jónak szintúgy mint 
rosznak, eljő vége. A ’ példás és hü barátságnak véget 
vete Paisley József halála. — Megmagyarázhatlan tör
ténet vagy sentimentalismus áltál, mellyet egy kovácsban 
soha sem kellett volna keresnünk, néhány óra múlva 
meghalt a’ vén Laing Dávid vagy Dániel is, ugyanazon 
nap, mellyen barátja eltakarhatott. E’ történet Spring- 
fieldnek, babonáslakóira semmi hatással nem vala. Egy 
ősz lérfi a’ helységben állitá, mikép az emberek megvan
nak győződve, hogy a’két barát természeti halállal lialt- 
m eg, mert látták holttesteiket ’s jelenvalának temetésü
kön. De a’ vén kovács’ eltakaritatása után néhány hét
tel csakugyan azon hír szárnyala, hogy a’ dohányárus
nak ’s vén társának halála titokteljes ’s magvarázhatlan 
körülményekkel van kapcsolatban. Az egyházi kerület’ 
hitszónoka kiásatá a’ holttesteket, ’s a’ koporsókban eb-; 
jelesül Paisley Józsefében spitz-, Laing Dávidéban usz
kár-maradványokat leltek, mellyek feketék valának. 
Laing Dávid vagy Dániel akár mint becsületes ember 
’s jó keresztyén halt meg ’s temettetett-el, akár ördög 
vivé őt el, elég hogy ő nötelenségben mult-ki ’s háza 
idegen kézre került. Az uj acquisitor az elődéről elter
jesztett bizarr hírek által olly kevéssé zavartató magát, 
hogy én Springfieldben meglátogatván őt, láttam, milly 
vígan kovácsolt az ülővason, melly fölött egy négy

szögű paizs, nevét, Sowerby Józsefet, mutatá. Ő most 
a’ leghiresb copuláló, kihez a’ három ország’ szerelmes 
párjai leginkább folyamodnak.Ámbár lényre egymástól igen 
elütnek a’ skót határok’ házasságkötő négy telepitvényei, 
valódi ’s anyagi rendeltetésükre nézve némileg még is 
közelitnek egymáshoz. Az egyiknek úgy mint másiknak 
vaunak szobái az idegenek’ számára; a’ gretna-hallinak 
hat, Elliot — és Sowerbyének egyegy. A’ tudomány és 
szellem, mellyeknek e’ házak szállást adának, minden
hol , kivált falakon ’s ablaküvegeken, nyomokat hagyá- 
nak , ’s fülirások, emlékmondatok ’s mindennemű allegó
riák tanúji azon hangulatnak, melly azokat teremté. 
Nemcsak egy helyeu olvashatni nagy dicséretét a’ házi
úrnak. Ez csakugyan legnevezetesb emlékkönyv, mel
lyet láthatni, kivevéu a’ jegyzőkönyvet, mellybe a’ nő- 
szültek’ ’s tanúk’ nevei iratnak. Ezt azonban nehéz 
megpillantani azoknak rendületlen discretioja miatt, kik 
a’jegyzőkönyvet vezetik. — Végre, minden copulálónak 
segédje van azon esetre, ha valami őt gátolná az es- 
ketés’dolgában. A’ sarki hidvámszedő szabót, a’ gretna- 
greeni fogadós saját fiát, Elliot vargát, Sowerby kovács- 
inasát fogadá segédül. Ez olly intézkedés, mellynél mind
egyik fél nyer. A’ segédek számot tarthatnak a’ dij’ egy 
részére ’s a’ szorongatott szerelmesek gyakran megme- 
nekszeuek a’ néhány becses perez’ visszatérithetlen vesz
teségétől , ha talán szerelemféltő vágytárs, kérlelhetlen 
gyám — vagy pedig szívtelen atyától üldöztetnek. E’ mel
lett a’ házasság szintúgy törvényes erejű, ha az illető 
lelek’ nyilatkozása a’ vámszedő vagy szabó, kovács vagy 
ennek inasa előtt történt. E’ reform nem rég hozatott 
be. Eddig a’ copuláló, ha nem vala honn, vagy beteg
ség gátlá hivatalnokkodásában , kocsis vagy postalegény 
által, ki az egybekelendő párt hozta, helyettesité ma
gát. Illy helyettesítés’ alkalmakor történt egykor, hogy 
bizonyos angol dáma a’ tanúk’ egyikében, kit odahivat
tak , hallani a’ házasság’ nyilványitását, mellyet külön
ben a’ sarki hidvámszedő előtt kellett volna tennie, haj
dani kocsisára ismért. E’ tanúra ő nyugtalan szemé
remmel nézett ’s három lépésre visszaugorva kiáltott- 
fel: „nem, nem, ennek jelenlétébén soha !‘ Semmi, még 
jegyesének gyöngéd kérelme sem birhatá e’ dámát ar
ra , hogy olly embert fogadjon-el tanúul , ki nála ko
csisképen szolgált. „Ú gy, miss, szabót fogadhat el, ha 
inkább azt akarja“ szólt a’ postakocsis, kinek megsér
tett önszeretete felülmúló azon tiszteletet, mellyel Ang
lia’ egyik kitűnő nevének tartozott ’s ki maga s egy 
szabó közt olly nagy hézagot látott, mint mi egy király 
’s koldus közt. ,ígeu, szabó legyeif — válaszolt a’ dá
ma. A’ végzet akará, hogy egy szabó épen kéznél vala. 
Ez olly ügyesen ’s könnyeden viselé magát, hogy őt a’ 
vámszedő állandó segédül hivá-meg. Most a’ három te- 
lepitvény’előljáróji is e’ vámszedő példájakint, mint mon
dók , segédekről gondoskodónak. — Titokban tartatván 
az egybekeltek’ jegyzéke, a’ házasságok számát, mely- 
ivek a’ négy telepitvényben köttetének, lehetlcn ponto
san meghatározni; de nem igen távoznánk-el az igaz
tól , ha egy év alatt körülbelül 8 0 0  párra nem terjed. 
A’ copulálók’ dijára nézve mi sincs megállapítva. Azok, 
kik kocsin jőnek, legalább két guine-t tartoznak fizetni, 
szegény ficzkók pedig nébány pohár álé vagy whisky’ 
áráért is megcskettetnek.
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,  DUNÁNTÚLI HÚSZ’ UTAJRÓL.

Andrásy Károly gr., idei Társalkodónk’ 7 . ’s folyta- városa alatt pedig, hol a’ Becsből Győrig futandó vas-
tólag 8 és 9dik számában némelly észrevételeket közlőit pályán álláspont remélhetik, ’s hol is a'házhelyek (eze-
magyarországi utainkról ’s a’ nemzetet hanyagságáért lőtt szemét - raktér) már annyira megdrágultak, hogy
mintegy korholja, melly eddig olly kevés gondot fordított egy egy , koránsem uagyterjedékű , négy ’s ötödfél ezer
a’ közösülés’ ezen legfőbb eszközére. Az igen tisztelt váltó forinton vásárollatik; ölelkezik a’ talán legrégibb
grófnak ’s mindazoknak megnyugtatására , kik nemzeti de nem mindenkor a’ ieggondosabban tartottal a’ Bécs-
haladásunkról örömmel hallanak, ns Soprony megyének, bol ’s Pozsonybul Soprouyon keresztül, Kőszegre futó
múlt évi nov. elején tartott közgyűlésében hozott határ- postauttal: ’s már a’ sopronyi határban ismét kétfelé ág-
zatát közlöm itt,  melly már is kényelemmel járható zik: maga a’ fővonal a’ Lajta hegyet Szárazvámnál
utainaka’ megyében jó karban leendő tartására húsz ut- niint egy kikerülve, Bécsnek, a’ birodalom’ szivének ’s
őrnek, vagy tisztogatónak évenkinti lO O v.cz. f. fizetés- a’ közösülés ’s kereskedés’ főpontjának irarnlik, ágát
sei, íellogadtatását, még pedig a’ háziadósi legkisebb na- pedig jobban nyugoltnak Bécs-ujhely felé küldi látoga-
gyitása nélkül, elrendelte; teljesen meggyőződvén arról, tóba Bécsben, a’ megvasalt és szegekről elhirült törzsök-
hogy a’ legjobban készült, ’s mac-adamisált ut is, ha gond uél vele egyesülendő!, ’s ott a’ nagy világ’ közepén ye
nem fordítatik reá, idővel járhatlauuá válik. le enyészeudöl!

Utai e’ megyének noha számosak, mégis talán sok Vágynak azon leiül igen jól készült, mellékes, ’s
más megye fölött különös gonddal készültek , ’s fentar- keresztutai e’ megyének , a’ fővonalokat a’ távolabb eső
tatnak, ’s a’ megyét minden irányban könnyen járható- helységekkel összekapcsolók: illyen az, melly Csepreg-
vá teszik. Ugyan is egész hosszában, a’ marczaltői bői az uj testamentom’ magyarra-lorditója Sylvester vagy
rába-hidtól kezdve, Vimpáczig, 10  mérfölduyi vonalban Erdős János 1541 egykori hivatala’ helyéről, Kőszegre
Rábaközön, és Sopronyon keresztül Ausztria’ széléig, viszcn; 's mellyet a’ ns vármegye legújabb határozata
egy két száz ölnyit kivéve, épen a’ nagy Rába partján szerint a’ megyének déli szélén, mind a’ sárvárival és
(V  marczaltői hídtól a’ meszöi vámházig) ott is csak a’ czirákival, mind a’ rábaközi fővonallal érintetbe hozni
korlátot nem szenvedő árvizek’ szaggatásai miatt. nem kíván, mivel a’ megye’ ezen része épületiáját többnyi
tökéletes ugyan, de országunk’ legjobb utaihoz hasonlít- re Kőszegről ’s vidékéről hordja. Vagyon illyen Zsiráuá!
ható; holott előbb ezen lővonalban, kivált a’ sikeres megszakadt csinált útja Locsmándon keresztül, melly a’
búzát gazdagon termő lapos Kábaközben (̂ hol mai napig Kőszegre vivőt alsó-Lászlónál, a’ sárvárit pedig Nérn. Lö-
még a’ jobbágy is , négy, szebbnél szebb lovat fog vönél érinti. Nemkülönben melly a’ rábaközi úttal Kis-
üres kurta szekere elibe) 1 5 —2 0  mázsa teherrel 6, sőt czenknél, Széchenyi István gr. egy részben már uj an-
10  ló is elakadt, vagy megsüllyedt. Ezen leghosszab- goi ízléssel a’ legszebb stylben felépült kastélya előtt, a’
bik utat a’ megyében alulról felfelé híven kisérve, először is kőszegivel pedig llaricsonnál találkozik. Van ismét egy
találkozik az utas, a’ Csanaki és kis -  Tatai helységek melly a’ pozsonyi postautról Fehéregyházáuál letér, ’s
közt azzal, melly Móriczhidától (jiedvesb években majd Eszterházy hgnek tömérdek költséggel falazott, ’s fen-
egyetlen közösülési ponttól, Győrrel ’s a’ keleti vidék- tartott vadaskertjén hosszúban a’ deli termetű ’s igen
kel) a’ megyébe érkezik. Fölebb a’ bogyoszlói, és ta- számos szarvas ’s más mindenféle vad’ körében Kisrnar-
mási határok közt azon legujabbikkal, melly, Csornán tonon (^Eisenstadt , nem Vasvár, mint sok újabb iró is
’s a’ Lancsa posványou keresztül Győrt a'legegyenesebb hibásan nevezé, mert Vasvár Eisenburg, Castrum fer-
vonalba hozza megyénkkel. Gartánál felveszi a’ Mihá- reum, ns Vas megyének egykori országgyűlésről, ’s
lyitól jövő rövid de jól készültet, Szerdahelynél pedig, régi káptalanról a’ Montecuculli által Sz. Gothardná! a’
’s a’hegykői határban azt, melly Mosony megyéből a’ Han- törökön nyert fényes győzedelem után itt kötött békes-
ságon, vagy is Fertő bozótján keresztül legmerészebb ségtől, még most is nevezetes m. városa, de hírét már
vállalattal, Galantai Eszterházy Miklós hgnek valóban most csak történet-könyveinknek; köszöni) keresztül épen
fejdelmi költségein készült, mintegy 7 0  év előtt. A’ mind az Eszterházyak’ ősi, ’s fcjdelmi palotájok előtt elvonul-
embernek, mind baromnak gázolhatlan posvány 4  l/9i va Nagy-llöfleinnál a’ Bécsbüljövő nagy országúira lép
angol mérföld ott , hol az óriási munka a’ legyőzhet- ’s a’ két posta-utnak czifra terheiben igen gyakran osz-
lennek látszó akadályokkal daczolt, ’s a’ töltés’ derekán, tozik. ’S ez mind a’ ns megye gondjai alatt, a’ föfel-
egy minden külső csín nélkül álló, kisded-alakú gránit ügyelést szeretett első alispánjára, a’ munka rendes
oszlop (jnelly már korhadni indult) szerényen mutatja a’ vitelét, s a’ hibák helyrehozását járásbéli fő s alszol-
bevégzett munkának évét ^ 1777.) ’s mást semmit. Fö- gabiróira bízva: kik is évenkint tavasz- és őszkor len
tebb egyesül a’ még eddig legkevesebb gonddal tartott desen kövecseztetnek, ’s a’ rendkívüli esetekben a hijá-
cziráki úttal, Kópházánál pedig az egész megyében a’ nyokat egy két óra alatt orvosolni el nem mulasztják,
legjobbikkal, ’s talán nem sokára lcgnevezetesbikkel, Hidak egész megyében, a Kapuvár melletti Rábáia s
ha, mint hírlik, a' Sinaféle trieszti vasutat erre vonandó- áradási árkaira vonottakat kivéve, mind termésköbő
nak találják mérnökei a’ legkevésb hegy-völgy akadály vagy téglábul készültek, ’s rendesen kiigazittatuak.
miatt. Ez a’ kórládouyi malomnál kezdődik, ’s Vas mgyét De vannak magányos földesurak által is czélszeru eg
’s országunk alsóbb részeit megyénk teljes közepén, Né- készített ’s legjárhatóbb állapotban tartott hatai e iu  a '
met-Lövőn, ’s Czenken keresztül Sárvári név alatt ve- e’ megyében, miilyenek az iványiak, Széchenyi a gr.
zeti Sopronyba, ’s ha az utasok kedve tartja, odább is. kamrás ur’ majoratusi jószágán, Gerdovcsa i jIiiusz
Sopronyon alul belé szakad az, melly csak most néhány József tbiró ’s uradalmi kormányzó, közjóéi 1111,1
év előtt Csepreg vidékének nem csekély haszuára, Füle- elkövetni kész ’s hazafiui keblének jote on> em e e ,
een, ’s Ném. Kereszturon által vonatott. Épen Soprony mellyek nemosak a’ terjedelmes ivanyi a ai nc0y o
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irányban keresztülszegik , hanem a’ még délibbre fek
vő megyei helységeket a1 sárvári országuttal Ujkernél 
egyesítik , ’s igy az egész megyebeli közönségre, sőt 
a’ szomszéd vas megyei rabatoroki vidékre is igen nagy 
érdckucki

Az imént említett grófnak vasmegyei birtokában ha
sonló jó utakra talált az értesítő; ’s mennyire a’ vasmegyei 
utakat szélytiben’shoszszában ismeri, bizton elmondhatja, 
hogy a’ gömöriek (ámbár a’ tudósitó szerényen meg
váltja a’ gömöri vidékkel való isméretlenségét) ezeken 
ki nem fognak. Nemes Mosony vármegyének hasonlag 
jó csinált, ’s tartott utai vágynak, azon megjegyzéssel, 
hogy főleg Mosony és Ovár táján a’ sok fövény a’ kön
nyű sárnál jobban tikkasztja a’ sebesen haladót. Legú
jabb csinálmánya Pomogytól Mosony ’sO várig, a’ han- 
sággal majd mindenütt egyközleg huzva, eddig legjobb; 
azután a’ léltorouyi ’s úgy a’ két főpostaut és a’ turányi. 
Nagy kár! hogy Pomogytól (ez németül nem Baum- 
garten, mint egyszer Társalkodónkban is hibásan ál
lott , hanem Pommagen) Sz. Andrásnak, Boldog-asszony
nak, Gáloson keresztül Gátáig Pozsonyba vivő jó csinált 
ut mindeddig elmaradt, azonban igen reméli helő , hogy 
ezen ut’ elkészítésében ’s a’ már készek gondos fentartatá- 
sában e' ns megyének nemrég választott fiatal, de miveit 
keblű első alispánja Vázsonykői Zichy Henrik gr. örö
kös emléket hagyand maga után! — Győr szomszéd us. 
megye, kivált tóközi hinaras , ’s majd mindenfelé lapá- 
lyos téréin hosszas utakat csinál, de másod rendű posta- 
utjára Tétnek, most keveset fordít. Ménfőn felül a’ ho- 
moktoriat az utón, egész Győr városa határáig majd 
meggázolhat lan, veszprémi útja sáros is ,’s Három-nyul- 
nál aggasztó homokos is. A’ többi, kivált — hála-érzéssel 
legyen mondva — a’ városi határbeliek, igen jók.

Láttam a’ dunántúli többi megye’ utait is, 's tudom, ns 
Somogy megye az anyag’ szűkében is, mennyi áldozattal 
késziti azt, melly Siófoknál kezdődvén, a'Balaton men
tében Marczalin keresztül Kanizsának tart majd 15 mér- 
fúldnyi hosszúságban; de még is mennyi van még elkezden
dő, hogy az utas a’ megye’ székhelyére Kaposvárra juthas
son ’s e’ gazdag megyének a’ hazafiságban még gazda
gabb (iáit az általuk alapított hetesi verseny-pályán ölel
hesse. A' baranyaiak a’ legjobbak közül valók, ’s velők 
a’ tolnaiak épen nem mérkőzhetnek. A’ dárdai szép töl
tés, talán még romai maradvány? mellyneka’régi Aquin
cumba vezető romjain csak nemrégiben, Fejér megyé
nek még akkor arany kalászszal biztató duzs terein öröm
mel utazott a’ tudósitó. Fejér vármegye sokat, Székes- 
fejérvár’ városi elöljárósága semmit sem gondol utaival: 
’s ha éjiéikor érkezik is határjába az utas,azonnal a’gyakori 
döczögésröl észre veszi a’városhoz közeledését, mert vége 
a’ csinált útnak. Ha jól emlékezem, a’ múlt országgyű
lésen székesi jogait kereső Fejérvár kiváná, hogy régi 
tekintete leendő királyink királynéink ott korouáztatásával 
szereztessék vissza; adná Isten! akkor utai bizonyosan 
megigazittatnának !! Ősz Budához az ország’ anyavárosá
hoz közeledve, az anyag’ legnagyobb bősége mellett is igen 
zökögtető utat talált néhol a'közlő. Talán Andrásy gr. 
észrevétele szerint Tétényen vagy Promontoriumon csak a’ 
kisbiróra van bízva a’ főút’gondja ?! Hát ha a’Kalocsára, 
Hatvanba vagy Szolnokra vivő pesti országúira gondo
lok, mit mondjak az egyesült nagy megye’ utairól ? — 
Veszprém is egy két tized óta sokat fordított utaira, ’s 
annál kevesbet Zala, országunk’ e’ regényes ’s tör
ténetdús része! pedig a’ jó utaknak senki tetemesb 
hasznát nem érezné, mint épen a’ keblezettek , mivel 
fölösleg borral ’s kivitelre igen alkalmassal lévén a’

megye megáldatva, a’ szomszéd hienczcket könnyen oda 
édesgethetné, ki lovát inkább, mint feleségét kiméivé 
(az itt divatozó monda szerint) a’ kényelmes utón Szom
bathelynél tovább is léptetne: most pedig gyakran há
romszoros ár mellett is, inkább a’ szombathelyi ke
reskedőktől vészén , kik már most igen elszaporodnak , 
miután az előbbi egyedárus G. F. után gazdagodni 
szeretnének. Ez az előbbi időkben egyedül álló bor- és 
gabna-kereskedő annyiban érdemli a’ közönség’ figyel
mét , hogy ön szája vallomása szerint 2 0 —3 0  akó ke- 
recseui borral kezdé kereskedését, ’s az olvasás és irás’ 
nem ismérete mellett is olly helyesen calculált, hogy 
most a’ nagyszombati nagyhordó’ birtokosa mellett, ez 
a’ szombathelyi Junioris tisztességgel megállhat. Ns 
Komárom megye sokat vesződik Ács és Ujszőny kö
zötti fő utával, mig egészen helyrehozhatja, de szor
galmasan is hozzá lát. Az jobb, melly Pozsony ’s Nagy
szombat felé Gutának viszen. Esztergám vármegyének 
e’ részen csak ez egy fő utát ismérem, ’s ez igen jól 
készült, ha a’ Tát és dorogi csekély közöcskét kivesz- 
szük , hol a’ nagy kövek a’ homok közül fel,felbuk
kannak, ’s az utast és szekerét magyarosan magrázzák.

Tatay.
Több szó.

Azon egykét szóra, melly e’ kérdésre: „tat befo
lyása lenne «’ nemzeti jó l lé tr e , ha nagyobb ( talán  
vagyonosb v. lehetősbe földbirtoka sink haszonbérbe 
adnák fekvő jószágaikat ?“ — a’ Társalkodó’ f. é. febr.

21 ki számában felelőleg B. F. úr által adatott.

Kellőnek találom mingyárt a’ tárgylagi ,,egykét szó“ 
bevezetésének három első sorára korlátlan véleménye
met következőleg kiejteni: „hogy azt, miszerint kisebb 
földbirtokosoknak, ha megyei tisztviselők, mind önhasz
nuk', mind nemzeti jóllétünk’ érdekéből sokkal üdvesebb 
volna fekvő jószágaikat számos évre kibérletni“ — sem
mikép sem láthatom, annál kevesbbé érezhetem, tisztha
tósági szerkezetünk’ gyakorlati ösméreténél fogva malasz- 
tosnak; mint birtokosnak azért nem: mert kisebb, vagy 
nagyobb tehetségű ’s birtokú földesur között, rend ’s 
viszonybeli arányban közelbitő ’s távoztató egyenvonalt 
jelenkori helyzet ’s álladalom mellett vonni lehctlen, ’s 
igy, mi terjedtebb hatáskörű birtokosnak javára van, nem 
lehet kárára pontos arányban kisebb birtokú másnak is. 
Mint tisztviselőnek pedig azért nem: minthogy Török 
úrnak saját elve szerint, a’ bérbeadás igen jövedelmet- 
len levéli, a’ birtokosra nézve mind ohajtatos, mind nem
kárhoztató, hogy úgy is csekély terjedelmű jószága’ ke
zelését szemügyben tartsa, ’s jó , rósz kimenetelekre 
szánt levéli azon kis körű vagyonát, mellyből tengődik, 
ne engedje bérlők által — állítólag — sanyargatni. De 
máskint van ám ez a’ hivatalbeliekkel — mert csakugyan 
meg kell különböztetni a’ hivataltól a’ tisztviselést. Ugyan 
is egy kisebb birtokú ember, kivált, és csupán ollyau, 
ki birtokának vagy roszúl használása miatt, abból alig 
tengődhetik, vagy viszonyait tehetsége’ határin túl ter
jeszti , nem teend ön-érdekére káros lépést gazdasági 
hivatásba avatkozásával, mert jószágából annyit mennyit 
élelmezésin ’s néha tehetségén felül is elkölt, bevehet 
a’ bérbeadásból, ’s e ’ mellett gazdai hivatása is kamatoz, 
hogy abból bérbeadott jószága jövedelmét ha nem vilá
gos lopással, de úgy nevezett becsületes iparkodás ’s 
accidcntiák által gyarapíthatja. Pedig bizonyára a’ gaz
daságbeli elöljárónak a’ mai uraságok’ ellenőrködése mel
lett , ’s kivált azon körülménynél fogva, hogy most líly
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nevezetre igen megszorított fizetés osztatik az illető ura
dalmak által — a’ tisztviselő, saját gazdálkodhatástól el
szigetelve leven— jámbor utón gyarapodni, vagy ezer
nyi ezer fondorkodás ’s árulkodás által kegyelembőli ki
esés’ történetére, igen gyakran — mondhatom, mert 
csalhatlan tanúságim vannak — elévült létet is fentar- 
tani valóságos agyrém. E’ felhozást azonban — mennyi
ben ágazatos tapasztalásimmal rokonuló parányi Ítéletem, 
kivánatom’ daczára el nem íerdülne — legjobb emberi 
kötelességemnek ösmerném-megczáfolás' esetében — tel
jes erőmet kívánó foglalkozásom között is bővebben meg
fejtein. De ez úttal — visszahajolva fölvett tárgyamra
— mielőtt Török Ferencz úr’ állításira válaszolnék, szük
séges azt kimondanom: hogy a’ megyei tisztviselő, ki
sebb vagy is kevésb tehetőségű birtokosokra nézve in
gatlan javaik’ kibéreltetése csupán akkor lehetne mu
lasztás, és közlétre ható, ha fizetésük a’ szükséges ál
lapotot , mellyet tekintet, rend, ’s hatóság és kétségbe 
nem vonható kiterjeszkedéseik’ kellősége megkíván, il- 
lőleg fedezhetné. Azonban e' tárgy is , miről könyvke- 
lendőségünk felvirulásakor, habár vélemény-közlés végett 
is , készülve vagyok értekezni, ismét eltére fölvett tár
gyamról ; de bocsánatot várok — kimerítő választ rö
viden nem adhatván olly valakinek beavatkozására, ki 
vagy az ügy’ fontosságát nem értvén , csupán helyhez 
Czövekezi ösméretinek megfejtését; vagy álláspontjának ér
demet szerezni kiváltva, fonák eszme’ magvait hintegeti 
a’ jámbor hivők seregébe. —

Nem szándékom ugyan vitatni: hogy hazaszerte 
káros lenne nagyobb uradalmink’ haszonbérbe adatása 
vagy ellenkezőleg; sőt csupán arra szándékozom figyel
meztetni, miképen Török Ferencz urnák — mind a’mel
lett hogy az értelem-terjesztés — ha ön-érdek álorczába 
nem burkolja ezt — mindenikünk honfiúi szoros tartozá
sa , igen is fölösleg volt megszólalnia, ha illy országos 
ügy áltatására intézett fölkelését pontonkint rendületlen 
okokkal támogatni elmulasztó. Látszó szép tapasztalást 
tói nyomosbat követelhet közjóllétünk ; mert alig hiszem, 
hogy nem ez, hanem más érdek, birhatá olly ügybe ke
veredni, mellyet Angolhon századok óta pártol; de tör- 
véuyink némi ösméretlen dolognak találnak, és szegény 
adófzetőink nagyobb , százszorta nagyobb tömege egyes 
haszonbérlőket értvén — bizonyosan megsiratna. —

Iránylag ismét közbirtokosink közül a’kisebb tehet- 
eégüek’ fekvő jószágainak bérbeadása, é s  p e d i g  s z á 
m o s  é v r e ,  hogy mind önhasznuk, mind nemzeti jóllét’ 
tekintetében, sokkal jobb volna, — nem lelem csak ke
véssé is meggondolnak; mert Török Ferencz urnák 
kedvencz állításával, hogy t. i. a’ föld, bérlői kezelés 
alatt, ha nem látszólag is , de bizonyosan ridegül, jól- 
léti ellenkezésben áll. Ha tehát kisszerű birtok bérbe 
adatik, nem értek egyes esetet, mert a’ tárgy általá
nyosság körül forog, akkor a’ tulajdonos kicsigázott föl
det kap-vissza idővel. De föltevén, hogy illy kis birtokú 
tisztviselő három év múlva hivatalából kimarad . mit je
lenkori tapasztalatoknál fogva mindenki hihetőnek talá- 
land, és számos évre haszonbérbe adott jószágát, kima
radása után is több év múlva, kapná saját intézkedése 
alá vissza, ezen foglalkozástalan időközben mit teendne?
— Tekintsük csak elfogultság nélkül, kimondván az 
igazat. Ezer — ’s fájdalom! hogy ennyit is felülhaladó 
példa tesz tanúságot állításom' szentesítésére; — az oly- 
lyan kisebb tehetségű földbirtokos, ki hosszabb időre p. o. 
12 évre — csak ennyit mondok — bérbirásba adja jó
szágát, kivált ha nem tisztviselő, a’ készen kezéhez 
szolgáltatandó haszonbérből munkátlanul fog éldegélni;

elhauyagolandja eddig dologhoz, ’s java’ gyarapításához 
szokott életét; ’s az illyes nem lehetend egyéb mint a’ 
sült galambot szájába várók — fruges consumere nati. 
Illyenek felejtendik jobbágyaikhoz tartozó földesúri atyás- 
kodásukat; — a’ minden tekintetű úri jogok’ ’s hatóság’ 
bérnöke pedig — közmonda szerint: k e v é s b ő l  s o k a t  

■ bizonnyal nem fog felejtkezni javának bármi úton ’s 
módon gyarapításáról. Hol tehát a' birtok ’s tartozóság 
csigázást szenved, hogyan lehetne ott egyes ’s általá
nyos jóllétet reményleni ? ? — De ez nem megerősíteni 
kívánt állításom, hanem csak egyik megmutatása azon 
következetlenségnek, vagy dologhoz nem szólásnak, melly 
Török ur’ egykét szavában uralkodik.

Nagyszerű uradalmakban ez másként vau; ’s ámbár 
nem egy példát tudok, hogy 5 0 ,  1 0 0 ,  és 150 ezer 
évi bérfizetés mellett is a’ haszonbérlő a’ nélkül, hogy 
az illető jobbágyokat, mert fő tekintettel kell ide visel
tetnünk , népen tüuvén-ki leginkább közjóllét, nem pe
dig egyesek boldogulásán , — zsarolta volna , haszon
vételéből falukat ’s királyi adomány-levelet vásárolt. De 
még ez is csak kivételül szolgálhat. Hála! azonban ko
runk ébredő nemesb szellemének , hogy dynastáink nem 
csupán uraknak, sőt inkább, hongyülésileg is bizonyítva 
atyáknak kívánnak tekintetni 's ösmértetni jobbágyaikra 
nézve. ’S azt: hogy nagyobb uradalmink közvetlenül 
egyes bérnököknek adassanak-ki haszonvételre, épen nem 
lehet mondani honszerü jónak, bár illy jószágokban bér- 
nökök is tarthatnak , sőt tartanak is finom minőségű bir
kákat, aráb ’s angol szárrnazékú lovakat; de azt is kép
telenség állítani: hogy valamelly uradalomban — melly 
sajátlag kezeltetik — lóherés, repcze — ’s burgonya- 
földek’ művelése miatt, mit tisztelt Török ur felhozása 
olly fontosnak állít, kár volna a'bérbeadás’ elvét pártolni. 
Már itt a’ bökkenő. Vannak világi ’s egyházi uradalmak. 
Minden birtokolás válhatlan a' gazdagúlásra iparkodás
tól. De ott, hol a’ kezelés önfejükép gyakoroltatik, ’s 
idcgeu a’ sajátos ipar’ rendszeresítésétől, sőt csupáu 
alattvalók' boldogulása’ megrövidítésével igyekszenek esz
közleni a’ hasznot, — mert kívánni sem lehet a’ vastag 
ösméretlenségben tévelygés’ választottá ól üdves gazda
sági rendszert, vagy úgy nevezett engedményességet.— 
’S hol a’ birtokban kizabáit dobaszok helyett időszakon
ként horpaszok tátonganak — iigen észrevehető kivétel
lel; — hol végre a’ pásztor nem nyájára ügyel de gaz
dasági eljáróji után kémlődik: ott le loup mange les bré- 
bis! ott közjóllétre hatást, a’ birtok’ saját kezelési rend
szerében keresni borsónak falra hányása ; hinni pedig; 
halálos vétek ! —

Egyeseknek leendő bérbeadás e’ szerint nem mintha 
eddigi figyelemadásomból az tisztán kiviláglanék, mert 
országszerű tárgyról értekezni saját körbe tartozik nagy 
kiterjedésben — a’ nagyobb uradalmakra nézve csupán 
akkor lehet nemzeti jóllét-irányú, ha e’ kisebb rósz, na
gyobb részét lenue kicserélendő. Csak az volna tehát 
általányosságra nézve kívánatos, hogy megmutatnám: 
millyeu út vezetne a’ kibérlés’ legüdvesb czéljának elé
réséhez; ’s ki lehetne legkezeskedőbb a’ földesül’ kárat- 
lanságaért, azzal együtt: hogy az illy étén bérletből nem
zeti közjóllét áradozna ? Feleletem igen rövid: a’ s a 
j á t j o b b á g y s á g ,  K i é ’ mondásomat tisztán ’s velő
sen érti abban ürességet nem találand. Itt ugyan családi 
’s elsőszülöttségi intézet akadályt gördít; de alkotandó 
’s e‘ tárgyrul hangzó törvényink azt elháríthatják, Úri s 
jobbágyi viszonyokból álló szerkezetünk köz gazdagodá
sunkat gátolni fogja mind addig, miga’ kiváltság miatt 
csupáu nem nemesekre rovott mindenkori s mindenütt! ti- 4/
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zetési teher birtokaráuyra kivetve nem leend. Addig 
gőzhajóink, mellyek részvény - birtokosi nagyobb rész
ben úgy is idegen honéi, nemzeti közjólétünkuek, nem 
mondom szellemi, de némi részben anyagi szípolj ai lesz- 
nek í budapesti építendő allóhidunk csak az összeálló 
társakat gazdagitandja , hacsak nagy hazánkfiának 
óhajtása nem sikerül! — s míg nemesi szerkezetünkhöz 
kereskedői törvénycsat nem járul ’s a’ szabaditékos is 
aránylag országos végzetnél fogva közteherviselő nem 
leend, addig úgyszólván kívánni is képtelenség, hogy 
országos jövedelmünk az Angolhonéval egyensúlyba té
tethessék , még akkor i s , ha földbirtokiuk terjedelme 
Brittauniáét háromszorta haladná is felül. — Bocsárott 
febr. 26káu 1838. Mezei tíhazda Károly.

V K K  Á L D O Z A T .

Mennyire szükséges a’ népet nevelni: közlünk vér- 
tanúságul egy borzasztó példát a* számtalanok’ sorábul. 
— Egy, Szabolcs-Szentmihály helységbeli zsidó, néhány 
hónap előtt egy ó-szövetségü szentirást ellopván, azt 
szorgalmasan olvasgatá ; ’s honnan mások az örök erényt 
tanulják: ott ő, az ész’ végszikráját kioltva, a’ legször- 
uyebb gonosztevővé lajult. A’ bünbánat e' lopás miatt 
annyira megszállta ő t , hogy az elsikkasztott könyvet 
előbbi helyére titkon visszatevé. De lelke’ furdalásit 
gyógyitni kívánván, a’ kisebb bűn’ eltörlesztésére a’ leg- 
rettenetesb gonosz<ettet választá. — Mélyen hatott t. i. 
lelkére a’ sz. irás’ azon része, mellyben, az ősz Ábra- 
hám Izsák fiát Jehovának áldozza. Nem vala ezentúl 
élméletének más tárgya, mint az: mikép ö is a’ sz. ős
atyának dicső példája szerint, tizenkét éves fiát engesz
telő áldozalkint Istennek bemutathassa. Minden gondját 
tehát oda forditá, hogy fiát e’ szent hittel eltöltse, a’ 
haláltoli iszonyt gyöngéd szivéből kiirtsa, 's a’ löldfe- 
letti élet vágyaival elméjét eláraszsza. Sikerült is e’ 
szörnynek terve: mert az elfogult növendék a’ múlt hé
ten fejét önkint, a’ küszöbre hajtván, legkisebb borza
lom nélkül várta az atyjától neki szánttélet-oltó csapást, 
ki az élesre köszörült schachter-kést nyakára illesztvén, 
a’ légbe emelt íasulykot (kótist) olly erővel eresztő ennek 
fokára, hogy azon perczben a'vakhittel átadott ártatlan 
fej a’ testtől tovagördült; a’ kisebb , mintegy hét-éves 
testvér megrettenvén e’ véráldozattól, édes atyjának lá
bait körülnyalábolta, esengve kérdezvén : fogná évele  
is azt tenni, mit testvérén elkövetett. Felriad ekkor a’ 
vakbuzgónak öntudaima, ’s kétségbeesve, a’ megölt 
magzatnak vérétől gőzölgő kést úgy üté torkán keresz
tül , hogy azt két végén két kezével előrántva, gégéjét 
egészen átmetszette. Az éleiben maradt fiúcska’ sikol
tására összecsődült néptömegbül egy emberbarát lélek
szakadva a' gróli udvar’ sebészét hivá segélyül, ki a’ 
szerencsétlennek liergő torkát rögtön összevarta, ’s vé
réből kitisztítván, gyógy-ápolása alá vette. De az ész
beteg felszaggatván a’ varrást, meghalni kívánt, mit 
azonban a' sebész ismét helyrehozván, az elmekórnak 
kezeit lekötözni volt kénytelen. Sínylődik maiglan lel
kében inkább mint testében, a’ vakbuzgó. Életéhöz cse
kély remény van; szivébe szakadván a' méregluláuk, 
mellvet abból a’ halálnál egyéb alig tépend ki. Az ár
tatlan fiú’ nyakán tett szelés olly műtétel volt, mellyet 
a’ legügyesebb bakó sem szégyelhetne. Nincs azon sem
mi riszálás, a’ gyilokkés sarjat sem hagyván maga után 
E’ rém eset' illy kitejlését a’ vonagló önszájával töredezve 
beszélé-el Tarezalon. 1838 . évi lebr. 2üán. Őszinte.

TKMKSVÁH’ KLÓHALADÁSA.

Ki egy évtized óta nem látta városunkat, örömmel 
fogja szemlélni most a’ változást, melly nemzeti haladásunk’ 
ügyében illy rövid idő alatt történt. Városunknak job
badán német és szerb származású lakosi mellett ugyanis 
gyér ajakról zengett ezelőtt a’ magyar nyelv. Ritka volt 
a’ szüle, gyermekeinek magyar uyelvbeui oktatásáról gon
doskodó. Most azonban utczán, kávéházakbau , más uyil- 
váuyos helyekén, ’s házi társaságokban is otthonos a’ 
magyar szó , ’s hála nemzetiségünk védaugyalának! ma
gyarul beszélni vagy épen nem, vagy igen keveset tudó 
olly szüléket is találhatni városunkban már, kiknek gyer
mekeik nemzeti nyelven kívül mást beszélni nem is tud
nak. Isten áldása rájok! — Városunk’ utczáinak nevei ma
gyar felírásokban is olvashatók. Különös érzést okoz 
azonban némellyeknél az egyébkint helyesen hangzó 
utczanevek mellett, az „Ország-utczáuak“ németül „Pro- 
vinzial-gasse“ra fordíttatása. Mintha „Ország“ (Laud) 
’s „Provinz“ (tartomány) ugyanazt tenné, pedig e’ kettő 
között a’ különbség felette nagy! 's tán nem csalatko
zik, ki azt hiszi: hogy az első úr, a’ másik szolga. Biz
ton reméllhetni azonban, hogy az elöljáróság figyelmessé 
tétetve, a’ hibás fordítást helyesebbel váltandja föl. — 
Lonovics Józsel Csanádi püspök ur dicséretes hazafisá- 
gánál logvást a’ városunk’ keblében szép számra növe
kedett magyar-ajkú lakosok kérelmére, kiadott egyházi 
rendelése által minden hónap’ első vasárnapján, ’s min
den kettős ünnep másodnapján József-külvárosi szent- 
egyházunkban magyar egyházi beszédet tartat ’s a’ ta
nuló ifjúság minden vasárnap délutánján magyar nyelv
ben nyeri vallásos oktatását. Folyó inartz. 4én ment e’ 
püspöki rendelet először teljesedésbe, ’s Fábry Ignácz 
éneklő kanonok úr erkölcsi tanítás ’s logikai rend által 
kitűnő szép alkalmi szónoklatával oüy városban ’s olly egy
ház’ falai között tarta számos hallgatóság jelenvoltában 
egyházi magyar beszédet, hol még a’ nemzeti nyelv’ 
hangjai soha sem zengének. Ki hitte volna ezt csak 10  
év előtt ? A’ tisztelt püspök ur’ honfi szép tettei közé 
számítandó még az is: hogy mint a’ Jelenkor tavaly 
közié,egy.lelsőbb iskolai intézetnek városunkban! felállítta
tása iránt indítványt tevén, annak létesithetésére azonnal 
2 0  ezer vfrtot ajánlott, mit a’ megyei RRdek’ buzgó- 
dása követvén, az ajánlási töke rövid idő alatt 6 0  ezer 
vftra szaporult ’s most már alapos remény táplálja keb
leinket: hogy a’ hajdani bánság’ három megyéiben, ’s 
igy hazánk’ délkeleti részében mindeddig hiányzott íelsőbb 
tanító intézet is nem sokára létesülni fog. A’ közel le
folyt farsang alatt városuuk’ lakosai ismét szép jelét adák 
a' jót ’s nemest kellemessel párosítani tudó érzelmüknek. 
A’ két evangelicai hitvallásuak egyesült gyülekezete, 
ugyanis a’ már építtetni kezdett egyházok ’s iskolájok’ 
javára múlt hónap’ 24kén várasi tánczteremünkbeu nyil- 
ványos vigalmat adván a’ közönség által olly hőn pár
toltatok : hogy a’ bémeneti díjból feninaradt tiszta jöve
delem 1293  ft. 3 0  krra* ment.

R ej t e t t s z ó .

Ketteje ékkel elől : erdőn fut könnyű szökéssel. 

Társának vesztén hőn kesereghet egész.
Bogár János.

A’ 20dik számú rejtettszó: K a t o n a .

»Szerkeszti H elineczy . — .Nyomtatja T ra ttn er-K ároJy i.
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F E L S Z Ó L Í T Á S .

Nagyobb az emberénél a’ természet’ hatalma. Mit 
egy élet alatt alkotott az ember, mire egy nemzet egész 
erejét forditá, mit egy század épite, szétdünti egy pil
lanat’ hatalmas csapása; egy omladékhalom az, mi fára* 
dozásiból megmarad. De az embernek védelmül van adva 
egy erő, hogy a’ természet’ hatalmának ellenállhasson 
’s hogy urává lehessen: t.i. a’ s z e r e t e t ;  mert habár 
az elemek csatára kelnek, habár kő kőtül oszlik ,’s fal 
falra dől is, a’ szeretet megmarad; az egészhez fűzve az 
egyest, ki magányosan a’ természet’ erejének ellen nem 
állhatott, de egyesülve a’ veszélynek ellenállj mert nagy 
a’ felbőszült természet’hatalma; de az emberé, ha sze
retve egyesül, nagyobb ’s erősebb, ha nem is pillanatnyi 
ellenállásra , legalább arra, hogy végre mindenen győz
hessen, hogy azt, mit a’ természet egyszerre szétdúlt, 
lassan felépítse, hogy a’ mély sebeket gyógyítsa, ’s a’ 
romlás’ nyomain egy uj virágozás’ magvait hintse el. — 
Szeretet az ember’ mindenhatósága e’ földön, isteni része 
természetünknek, melly egjesülni tauit, ’s az egyesül
teknek teremtő erőt ad. —

Fővárosunkat nagy szerencsétlenség érte; hol egy
kor vígan tolongott a’ nép az utczák között, ott sajká
kat látánk vígig léjteui, házak helyett omladék-halmok 
állnak, ’s bár merre nézünk, a’ gazdag’ magas házára, 
vagy a’ szegény’ kunyhójára, mindenütt csak romlás'tünik 
élénkbe. A’ zajgó utczák hallgatagokká váltak, ’s egy ké
rés kenyérért, vagy egy remegő kérdés hibázó ked
vesért vala napokig— egyetlen hang, mellyet hallha
tói. — Bús napokat éltünk, ’s boldog ki csak vagyonát 
veszté, kit egy fájdalmasabb pótolhatlan veszteség 
nem intend örökké arra, hogy átélte; boldog azon anya , 
ki karjai közé szoríthatja ismét gyermekét ; boldog azon 
barát, kinek hive megmaradt! De ennyi szerencsétlenség 
közepeit, ennyi veszély közt, nem támada é löl a’ sze
retet? Nem láttátok é őket, azon férliakat, kiket küzü- 
letek senki sem tősmért, ’s kik most, midőn seg éiy 
nélkül voltatok, midőn elhagyatva gondolátok magato
kat, egyszerre (eltűntek előttetek? mentettek é meg a’ 
haláltól önveszélyekkel, nem láttátok é őket az anya’ 
karjai közé adni gyermekit, egy kenyérrel megjelenni 
a’ szenvedő szegény’ ajtajánál, vigasztalva mindenütt, 
’s mikor láttátok, mikor elragadva a’ köz lelkesüléstől 
magatok is munkához fogtatok, ’s alig mentve magatok’ 
mentőkké váltatok, nein emelkedett é kebletek, nem 
érzettétek é mintegy lalmagasztalva magatokat azon gon
dolatnál, hogy emberek vagytok? Oh sok szépet vitt 
véghez a’ szeretet e? napokban, olly tetteknek tanúji e’ 
romok, mellyeknél szebbeket hír nem dicsőíthet, ’s mikre 
e’ falak, mellyek közt történtek, örökre büszkék lehet
nek; de uc gondoljátok, hogy eleget tettetek; ne gon
doljátok, hogy mivel a' veszély elmúlt, pihennetek lehet, 
hogy kötclességteket teljesitettélek, mert többet tette
tek, mint mit kötelesség parancsolt, de csak egy pil
lanatig.

Nagy pillanatok lelrnagasztalnak minden szivet; az 
ember uagygyá válik, mihelyest sorsa őt a’közélet’ szüfc- 
köréböl kiiagadja, ’s nincs talán ember olly szűkkeblű, 
kinek éltében nem lettek volna pillanatai, mellyekben 
egy nagy tettre kész nem lett volna. De a’ leguemesb 
nem az, ki a’ legnemesebb tettet vitte véghez; a’ leg

jobb nem, ki csak egyszer telt valami íölségest, hanem 
az, ki legtovább maradt nemes, lelkű és jó; és ez az, 
mi után ipaikodnotok kell. — Mikor veszélyben vol
tatok, mikor embertársitoknak áldozatitokra szükségük 
vala, bátrak voltatok ’s munkások, nemesen megfelejt- 
kezve Önmagátokról a’ köz veszély’ pillanatiban ; most, 
midőn a'veszély rátok nézve megszűnt, ne felejtkezze
tek meg azokról, kik még szenvednek; most tartsátok 
fen, mit akkor mentettetek; hogy szépen kezdett mivetek 
szépen végződjék, ’s érdemesek legyetek mind azon kö
szönetre, melly rátok halinoztatott.

Sok szép munka marad még számotokra; sok sze
rencsétlenség maradt még e’ falak között, melly vigasz
talásra vár; sok seb vérzik, mellyet még orvosolni kell, 
és sok néma ismeretlen fájdalom, mellyről gondoskodno
tok kell: — mikor a’ szerencsétlenség a’ varason kitört, 
körültetek kétségbeesést láttatok ; sok szokatlan nyomo
rúságot , mellynek ti magatok ’s kedvesilek ki valáíok 
téve, ’s mintegy akaratlanul tettre ragadtak nemesb 
érzernényitek; de most, hol a’ veszély megszűnt, rend
kívüli gerjedelmek sziveiteket ébreszteni nem fogják 
többé ; nyugottan fogtok visszatérni házaitokba , ’s kevés 
idő múlva az ínség’ élénk emléke el log tűnni; jajkiáltás 
nem éri többé füleiteket, ’s kétségbeesók’ vonaglásai nem 
ébresztik majd érzékiteket. Ah ne lelejtsétek el akkor 
azon ezreket, kik ínségre jutottak; ne felejtsétek, hogy 
vannak szenvedések, mellyek a’ halálnál kínosabbak, ’s 
hogy jöhetnek pillanatok, mellyekben azok, kiket meg
mentettetek, átkozni lógják meutőjöket, ki csak ínségre 
tartá fen. Oh tartsátok meg nemes érzelmiteket, mellyek- 
kel azon pillanatokban lángoltatok, ’s legyetek irgal- 
masok, ti, kik olly bátrak voltatok.

Boldog az, kinek olly pillanatokat adott a’ sors, 
mellyekben életét egy nemes czélért veszélyeztetheti, le
gyen haza-, vagy hit-, vagy ember -szeretet, mellyért 
áldozik, édes meghalni a’ szent ügyben, ’s ti érzetté
tek ezt, ’s ha veszélyekkel mentettétek embertársitokat, 
bizonyosan emelkedett kebletek, ’s érzétek, miként min
dig találhatni szerencsét e’ földön, inig boldogtalanok 
lesznek , kiken segíthetünk. De most nehezebb próba vár 
rcátok. Tőletek még sok áldozat kívántatik — nem azon 
nagy áldozatok, mellyeket olly könnyen tűrünk, de azon 
kisebb mindennapi áldozatok, mellyeket nemsejdít senki, 
mellyekról senki sem szól, mellyeknél lelkesülésnek he
lye nincsen , ’s mellyeket olly nehezen tűrünk még is. 
gokrul le kell mondanotok , sok szokássá vált kénye
lemről, hogy felebarátitokon segíthessetek. Esmég is ne 
várjatok jutalmat; nem fogtok örömkönyeket látni , mint 
eddig, lemondástokért talán senki nem fog köszönni, ta
lán csak háladatlanságot fogtok találni. Oh ne hagyjatok 
fel azért nemes szándéktokkal, egy szép tett’ dija nem 
a’ köz megismerés, hanem azon önmegelégedés, melly 
legszebb jutalmunk, ’s legérdemeltebb, mert minden em
bernek egyetlen igazságos birája csak önmaga.

C salat ni fogtok; sokan lógnak tolongni körülötte
tek nyomorúság’ színe alatt, kik jótéteményitekre érde- 
metlenek; ne ingadozzatok, ne hagyjátok elkemenyulni 
sziveiteket keserű tapasztalások által. Mert sok mag esik 
sziklák közé, és sok leszen prédája az ég’ madarainak; 
de vannak, mellyek jó termékeny földet érnék s dús ál
dást teremnek majdan; szánjátok azt, ki soha nem caa-
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lódott, Hiert soha nem könyörült’s jobb tiz érdemetlen él- 
deli jótéteményiteket, mint hogy egy szem sírjon, melly- 
nek könnyeit letörölhettétek volna.

Oh legyetek irgalmasok ti boldogok, kik segíthet
tek; gondoljatok e’ bús napokra, mcllyekbeu éltetek ,'s 
inellyekbeu az ínség halvány kísérteié először lépe elé- 
tekbe, mellyekben először törtetek, először imádkoztatok 
kenyérért, gondoljatok arra, hogy százau vaunak olly em
berek mint timagatok, érzők mint ti éreztek, kik napról 
napra ’s évről évre illy helyzetben élnek; gondoljatok 
arra, hogy elszigetelve e’ világon nem élhettek, hogy 
azok, kik minden örömteknek eszközi, joggal is bírnak 
irántatok. —

Éltetek egy szüntelen küszködés olly örömek meg
szerzése után, mellyek alig éldelve szokássá válnak, 's 
mellyeket néha csak akkor sejditek , hatölök megfosztat- 
tatok. Ohtanuljátok érzeui azt, hogy nincs nagyobb sze
rencse, mint az, mellyet másokkal osztunk 's hogy az, 
ki csak magának élt , életét elveszté. —

Szebb örömeket adand a’ lemondás, mint ha szo- 
kástok szerint csak éldelnétek, mert boldogok lesztek 
azon szerencsét látva, mellyet magatok körül alkotta
tok ’s ha végre évek után, a’ romlás vég nyomai el
tűntek, ha az omladékok telelt uj lakok épültek, 's min
denki vígan 's megelégülten bolyong ismét az utczákon, 
mint egykor; vigau ’s megelégülten néztek majd vissza 
azon napokra , mellyekben olly nemeslelküek , ember- 
szeretők valátok.

Jaj akkor a’ szerencsétlennek, ki az Ínség napjai
ban mint Kain igy szóla: Ki bízta rám öcsémet? O 
nem íog örülni veletek.

Egy budupesli.

ABD-FL-KADKít
( fo r r á s  : Alig. Z. rendkiv. told.)

Ezen mindinkább hatalmasbuló aráb főnöket a'kül
lőid nem csekély ügyeimére méltatja. „Mibe bízik — 
úgymond — Afrikában a’ franczia kormány? csupán 
franczia katonáiban ’s hatalmában. Hibásan számolnak 
azok, kik gondolák, hogy az algieri nép majd hóditójának 
aláveti magát, és pedig halából azért, mivel a’ fraucziák 
őket a’ zsarnok deytől megszabadják ; hibásan, mondom, 
mert ők a’ török kormány’ szellemét nem íogták-fel. Ez 
az aráb nemzetséget meghagyd íüggetlenségében, ’s 
tőle csak adót kívánt. Midőn elfoglaltatott, az aráb scheik- 
kck Belidában összegyűltek elhatározni, mitévők legye
nek. A’ fraucziák itt nem jót gyanítván, fegyverrel kö
zelitének, pedig ezekkel aligha nem könnyen alkura 
léphettek volna. Az arábok ezen idő óta a’ fraucziák' 
esküdt ellenségivé lettek, kik t. i. a’ lrancziák, sem a’ 
török’ , sem kulugli’ , barátságát nem keresték, pedig 
ezek, kik az aráb néppel! bánást érték, nem kis hasz
nukra lettek volna. És igy a’ török hatalom, ’s a’ honi 
uép kiüzetett, ’s miért? hogy annál veszélyesb legyen 
álláspontja, két ellenféllel szem k özt!.... szóval: az 
előbbi uralkodót a’ fraucziák legyőzték, elhajtották, cs 
pedig könnyen, mert ez tartós alapot magának még nem 
víhatott-ki, a’ honi népet, az alattvalót pedig annyira 
maguk ellen bősziték, hogy mint idegenek ’s hitleuek 
tekintetnek. Ezen eszteleuséget egy hírlapi czikkely 
Oráubul — raelly nov. 1 7 én 1837  a’ Jour, des Debats- 
bau közöltetett — igen kárhoztatja, de még inkább dor
gálja a’ francziákat azon tettükért, hogy ügyviselökül 
’s közbenjárókul zsidókat szemeltek ki. Azon képzelt 
jótéteményekért, mellyeket a’ honi népre véleményük 
szerint árasztáuak, mivel egyszersmind olly zajt ütéuek.

köszönetét épen nem várhatnak. — Míg Constantáét 
franczia álgyuk ostromiák, ’s a’ kapott csorbát orvosiák, 
Abdelkader ezen szünidőt nem heuyélte-el, ’s midőn 
Aehmed-et a’ fraucziák tönkre tevék, arról koránsem 
álmodtak, hogy ez által csak Abdelkadernek használtak. 
Achmed ’s az aráb főnök soha össze nem térhetnek; amaz 
Abdelkaderben gyűlölte az arábot, ez meg őt nem szen
vedhette , mint a'török kény’ képviselőjét, ’s verseny
társát. A’ fraucziák Achmedet, a’ nemzet’ bizalmával 
biró Abdelkader ellen sükerrel használhatták volna; de 
hisz tanácsosb volt Achmed legyőzetésével két ellen
séget támasztani. Achmed’ csillaga hihetőleg lehunyt, 
mert a’ Iranezia fegyverek , ’s az aráb tőnök ellen . ki 
a' puszták’ kígyójával, az isméretes Farhad-ben-saiddal 
összeszövetkezendik, nem valószínű, hogy védhesse ma
gát. — Abdelkader’ újabb hatalmáról, és körülményiről 
a' tafnai tractatus óta tudunk valamit, hol Bugeaud tá
bornok — mi okból, az nem ide tartozik — legforróbb 
kivánalát teljesité ’s Titterit a’ közép tartományt neki 
adá, birtoka már most Achmedével határos. Az Oran 
tartományt bírta egészen, kivevén Mostaganem-et Ma- 
safrant — ’s Arzewt; az egész közép tartomány is ha
talmában volt, kivevén Algiert, a’ tővárost, a’ Metischadi 
síkságot, és Sahelt. A’ franczia birtok az első atlas- 
hegyekig a’ tengerparttól alig 1-4 liue-nyire terjedt, és 
Belida, a’ franczia határváros, még véd-állapotban sem 
volt. A’ Irancziákat Constantine annyira elfoglald, hogy 
Abdelkader’ lépteire nem is vigyázhattak; ez némeíly 
belső ellenségből — a’ franczia hírlapok szerint, méreg 
által — szabaditá-meg magát, ’s ezután fő czélja volt 
hatalmát öregbíteni. Beylik Titteriben több nemzetséget 
az aschur’ vagy is a’ tized’ fizetésére ’s igy lassankinti 
hatalma elismerésére kényszeritett. — Arról senki 
sem kétkedik, hogy a’ franczia hatalom annyira terjed, 
mennyire fegyvere’ hatalma eihatott. A’ városi mórok 
nem minden zugás, de még is fegyveres ellenállás nélkül, 
hóduitak-meg. A’ körülbelöl lakó néptörzsök közül csak 
néhány gyengébb a‘ lrancziák’ barátjai. Fegyvereikkel, 
kivevén Constantine’ megvételét, semmit nem tettek; leg
alább semmi olly nevezetest, minél fogvást őket a’ honi 
uép becsülné, tölök télne; ’s most kérdjük: Achmed’ bir
toka kié leend? a’francziáké, kiknek Constantinébeu alig 
van néhány ezer emberük? vagy Abdelkaderé, kiben 
népe a’ fraucziák’ meggyőzőjét Maktánál, a’ nyakas 
nemzetségeken uralkodót ’s vallása’ fejét tiszteli? A ’ 
felelet nem lehet kétes. Mindazon adatokból, mellyek 
tudtunkra vannak, gyaníthatni: hogy ezen aráb főnök, 
mihelyt a’ fraucziák’ útjában lesznek, fegyverhez nyúl. 
Mivel pedig igy a’ háború mellőzhetleu., a’diarczkiáltá- 
sokat is nem sokára hallhatjuk, ’s most legújabban re
besgetik , hogy Belida fog legelsöbb is véd állapotba 
helyhezletui, mellyet a'fraucziák majd védelmeztek, majd 
ismét odahagytak; mert a’ szomszédhegyekről könnyen 
Iődözhetui a’ várost, ’s a’ védelem haszontalan marad, 
valamíg a’ hegyekben tanyázó kabylek ki nem űzetnek.
-------Abdelkader a’ múlt hat cv óta sokat tapasztalt,
’s elhiheté,hogy a'fraucziák előtt síkon meg nem állhat, 
és védelmezhető franczia várost fegyverrel el nem fog
lalhat. — Látszik, hogy e’ meggyőződés nincs kárára; 
francziáktól védelmezett birtokot soha sem támad-meg, 
’s még is tettei a’ francziákat hadra készülni kénysze
rítik. Hát ismét háború leend, mint Medeah , Mascara, 
TIemzennél, — mellyeket Bugeaud’ bőkezűsége az aráb 
tőnök' birtokába juttatott, — és még más belhelyeknél ? 
Mi volt a’ következés, tudjuk. A’ belföldi nép hátra- 
uyomatott, a’ városak elfoglaltattak ’s védállapotba he-
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Iyeztettek, de ezek később majd mind elhagyattak, ré
szint mivel az őrséget veszélynek kitenni, részint mivel 
az erősebb helyeket védelem nélkül hagyni nem akarták. 
Dureau de la Malle után tudjuk, hogy a’ rómaiak Con
stantine tartomány’ urai mikép maradhattak; a’ városo
kat , jelesül Bonát (Hippo) Dschidschelt (Tgilgilis) és 
Bundschiát (Sálda) végállapotban tárták. Constantiné- 
beu vagy akkor Cirtában erős védőrségük volt. Ghelma 
(Calama) közép őrhely volt egy citadellával (felleg* 
várral); ezenfelül pedig majd minden három órai távúiban 
kisebb védálláspontok állíttattak fel. Francziaország illy 
védelemre aligha fogja magát elhatározhatni, máskép 
pedig nem tudom, mikép foglalják el e’ vagy ama’ tar
tományt. — Ugyan Abdelkader nem világosittathatnék-föl 
ezen környülállásról ? Az Atlason inneni aráb nemzet
ségekhez a’ francziák nem férkezhetnek, ezek vándor 
családok, ’s fognak is maradni, a’ franczia csapatok’ 
garázdaságit kikerülik ’s mihelyt ezeknek hült helyeit 
látandják, ős tanyájukra ismét visszatérnek. — Igen 
furcsa, hogy a’ francziák annyi tapasztalás után nem 
tudják , hogy Afrikában egy tartományt sem fognak ma
gokévá tenni, hacsak segédtársakat annak kebelében 
nem szereznek ; Achmedet, kit barátjokká kellett volna 
tenniük, megbuktatták; már most nincs hatalmasság, 
kivel szövetkezhetnének, ’s igy az aráb nemzetségekre 
szorultak; ezeknél azonban Abdelkader nagyobb be
folyással bir; ott vaunak még a’ berberek, kiket szintúgy 
mint Afrika’ minden hóditóji, bőkezűségükkel lekötelez
hetnek. — A’ mélyebben tekintő francziák ez igazságot 
el is hiszik. A’ Jour, des Debats’ franczia lap’ említett 
levelezője, ki jól látja: milly képtelenség Afrikában csu
pán franczia szuronyok által országot alapitni akarni, 
azt tanácsolja, hogy a’ kulugli — és törököknek adjanak 
fegyvert. „Ok — igy ir — sokkal íanatikusabbak, több 
szükséget szenvedők, mint az arábok ; csak büszkesé
güknek kedvezzünk, tehát bizonyosan érdekűikbe von
hatjuk. A’ négerek is részünkön lehetnek, mert ezen 
családok ’s hontalanok ott telepednek-le , hol kenyeret 
kapnak; ezekből derék Spahi - ezredeket alakíthatnánk, 
sőt reájok katona-gyarmati rendszert is alkalmazhat
nánk. * )  A’ katonai fesz e’ végre legkivánatosb síikért 
eszközölhetne. ’S valóban a’ belföldiekből álló sereg leg- 
hasznosb intézet.“ A’ levelező Oranban tartózkodott, ’s 
látszik, hogy Constantine’ viszonyait nem ismérte. Nem 
marad tehát egyéb hátra, mint kartagóbelickkint a" ber
berek’ segítségét megnyerni. A' kartagóbeliek a’ poenus- 
nyelv mellett a’ berber nyelvet is értették, ’s igen ba
rátságos viszonyban állottak; de hatalmas is volt Kar- 
tagó, míg a’ berberek el nem hagyták, mert midőn 
Massiuissa tőlük elvált, hatalmok elenyészett. Massi- 
nissa, — egy berber ország’ alapitója — Kartagónak 
ugyau az volt, mi a’ francziáknak Abdelkader. Massiuissa 
birtokát a’ rómaiak csak egy század múlva foglalták-el, 
’s nem kis megerőtetéssel, és nem hihetni, hogy a’ franczia
kormány ugyan azt te g y e .--------Abdelkader’ hatalma
szellemi erejében fekszik, ’s lépései, mellyeket e’ tekin
tetből tett, terve nagyságát gyaníthatják. A’ templom
beli imádság, — melly eddig a’ szultán’ mint hit fejé
nek, ’s az algieri tartomány’ csak névszerinti uralkodó
jának nevében olvastatott,— most ön nevén hirdettetik, 
azaz: az islam-vallásuak előtt magát független monar- 
chúnak kiáltatá-ki, és igy minden összeköttetés a’ sun- 
niti, vagy igazhivők’ felekezetűvel elszakasztatott. Ez 
olly nagyjelentésü ’s messzeezélzó lépés, hogy egy va

*) Ezt újabb időkben Bugeaud végre Is hajtotta.

laki , ki Algierban több ideig fontos tisztséget viselt, 
egy czikkelyben : „de la politique des projets d’ Abdel
kader“ * ) azt állítja: hogy ezen aráb főnök, terve sze
rint Marokkót, és Tunist lesz elfoglalandó előkészületül 
arra, hogy képes legyen a’ francziákat szabad mezőn 
megtámadni. Addig tehát Francziaország egy hosszá, 
emésztő ’s kétes kimenetű háború, ’s olly szövetség közt 
választhat, melly kereskedési nézeteit a’ tengerparti vá
rosokban egy darab időre elősegítené.

M, G.
K 0 R- S Z F. L I. R M.

Harsogó trombitával hirdeti a’ magyar Máza nem
zetének a’ századszelleméveli clöhaladását ’s a’ nemzet’
nagy része bókolva int „igent.“ --------„Valóban óriási
léptekkel haladunk“ szól az ötven év’ ’s két mázsánvi 
testsúly alatt nyögő falubiró: — „intelligo“ — még gyer
mek-koromban czepéből ittunk 's most, — tandem —■ 
buteliából, még pedig sert, a’ magyartól ezelőtt útáltat“
— ’s öntetszéssel emeli e’ szavaknál magasra a’ csempe
szájú üveget ’s kíméletlen kortyokat nyel a’ falu’ ro
vására. —

Minden igaz honfit nemes lelkesiiléssel tölt-cl nem
zetének emelkedése ’s ezen érzet, melly tiszta, ’s min
den földi ragadvány nélküli léteiét közvetlen magának 
az alkotó természetnek jótékony kezeiből nyeré, egyedül 
az, melly a’ lelki műveltség’ fokaival emelkedik; — Jaj 
azon kebelnek, melly nem vonzódik nemzetéhez,’s nem ér
zékenyül ennek haladásánál — lehet az müveit, lehet 
mesterkélt, de nemzeti nem, hanem elfajult korcs!!!

llála a’ magyarok’ nemtöjének! honunkban is fejlő
nek a’ vér’ , ’s pusztulás’ hamvain szelíd virányok, —  
nem idegen többé Buda’ ormain a’ magyar szó — áll 
Tháliánk’ szent hajléka; gőzösek hasítják ősz Dunánk’ 
hullámit,’s szebbnél szebb remények’ csiráit látjuk fejleni 
a’ nemzeti jóllét’ mezején. — De, vessünk csak futó 
pillanatot hazánk’ alsóbb néposztályára, vagy a’ képező 
pallérozó szerek’ műhelyeitől távulabb eső vidékek la
kóira, — elfogódik szivünk, és sóhajtva kell megvalla- 
nunk, hogy még soknak, igen soknak híjával vagyunk. Tá
vul legyen tőlem azon tévelygés, hogy a’ Themse vagy 
Seine mellett lakókrul átalányos műveltséget tegyek föl,
— nép müveit nem volt, nem is leeud; — elég a’ nép
tömegnek, ha érzi, hogy ő is ember’s az embert úgy nézi 
mint embert — ’s ennek kell czéljának lenni az annyi 
ajkon forgó , ’s minden igaz honfitól forrón óhajtott nép
nevelésnek. ------- De — távul tértem czélomtól. —

Január lodike volt Vadul süvöltött az éjszakiszél 
Mátiánk felöl, ’s fagyos hópelyheket csapkoda gémbe- 
rült arezomhoz, hazám’ egyik vidékén ekkor történt 
utaztamkor. lló-tengerbeu döczögött kocsim, ’s elázott 
négy lovam minden tiz lépésre megállt; ’s több órányi 
utnélküli tévelygés után egy isméretlen falucska előtt 
állottam.— „Hol a’ vendégfogadó ?“ kérdém rekedt han
gon egy a’ szűk szurtos utczáu át szomszédba iramló 
fiútól — „Nincs itt vendégfogadó, hanem amoda a’ hely
ségháza!!!“ Egy tárt kapú, azaz: olly kap, mellyről 
látszott, hogy valaha mesterségesen zárá-el a’ bejárha
tást; de később valamelly gondos-fej szükségtelennek 
látván ezen ovakodást, szorgalmas karokkal elemeltete 
e’ közjóra világló gépelyzetet; mivel az uj faoszlopok, 
és kevéssé rozsdás vas-sarkak mást hinni nem engcíe* 
nek, — álla előttünk, vagy inkább mi állank előtte;
— az épület’ beljéböl az igazság’ szózatához hasonló ,

« * )  L á s d  N a t io n a l ’ 8  é s  12 s z á m á t  J a n . 1 8 3 8 .
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h a n g o s  de é r t h e t e t l e n  moraj hallatszott. ‘ O^cl 
után volt) —  „M egengednek az u rak , hogy egy is ké
retlen utas illy időben, illy körülmények közt, szállást
kér -— Vendégfogadó“ — --------„Vendégfogadónk, az
igaz, nincs, de lesz; — sok szénája van a helységnek, 
— bölcs tanácsomra a’ nemes tanács raállott — göbö- 
lyöket hizlalunk, negyven darabot, ig a z ; tizenkettőt 
én adtam a’ községnek, de p e r s e  n o n  g r a t i s ;  
egyébiránt jól van öcsém uram! hogy betért nálunk; ha 
van kis penulácskája, teg^p -le , — íme! én szeretek ’s 
szeret főbiróuram, komámuram is jó t tenni a’ szegény 
Jegényuyel, én nálam maxima : „L eben , und leben las
se n .“ — szólt egy szerencsés hassal, kurta lábakkal, 
de annyival szerencsétlenebb fővel ellátott lény, ’s üres- 
hordó-kongáshoz hasonló hangon röhögött jeles elmeszü
leményének. —

„igen szép elv — mondám félig boszankodva — 
a ’ Természet 's Vallás törvényein alapul; — a' mi 
pogyászimat illeti, fedeles kocsimban maradhatnak — 
inasom ügyelni fog rájok.“ — „Ah! igen Dne Spectabi- 
l(s! szólt valamennyire megütközve a’ potrohos —• ha 
bátorkodom tudakozni: kihez van szerencsém ?“ „En P. 
megyei főszolgabíró B —y Adolf vagyok!“ — „Örülök, 
hogy tisztelhetem szerencsésen uraságát, — én helybeli 
localis nagyérdemű jegyző vagyok, nem azért ugyan, 
hogy tudományomat kenyérkeresésre használjam, mert 
nem dicsekedésből mondván, én nemcsak itt, hanem az 
egész környéken első birtokos vagyok ; — birkám 4 0 0  
körül; inasom ugyan nincs, ámbár ősapám már elékelő 
ember volt; — tessék megtekinteni, ha érkezése leend, 
templomunkban a1 íeketetáblán függ érdemes neve; nem 
kénytelenségböl viszem tehát a’ tollat, hanem hogy ha
zámnak használjak’s dicsőségére legyek a’ nemzetnek.“ 
— „Igen szép nemes tett“ válaszolék. — „Ez itt íöbiró 
úr; ’s ezen két ur itt eskütt ember“ folytatá ismét — mond
hatom One Spectabilis, első gazdák ökelmök, ’s a’ mi 
fő dolog, törzsökösek!“ — „Utique— szólt nagy képet 
csinálva a’ biró, ’s a'két eskütt bólinta. — „Hóimét tet
szik Dne Spectabilis utazni ?“ kérdé kevés idő múlva Szá- 
jasdi. — „En a’ d—i vásárról jövök !u — „D—i vásár
ról ! hm! Kántorunk is ott volt, képzelje csak biró-uram, 
még nincs esztendeje, mióta nálunk van, ’s már lias 
tehenet vett, ’s nem elégedve a’ veresfaju sértésekkel, 
mellyek nálunk századok óta divatoznak, ’s {menyek
nek húsából boldogult nagyérdemű őseim is jóízűen ettek, 
maugolicza - fajt akar szaporítani; ez szörnyűség, ez 
vakmerőség egy jövevény, egy földönfutó embertől, —- 
lealázása a1 törzsökös famíliáknak,— el kell csapni,hár 
ha fülmile’ hangjával vetélkedjék is éneklése, — károg
jon inkább mint varjú, csak ismérje-meg, hogy mi va
gyunk az urak!!!“ — „Igazság! el kell csapni“ kiálta 
a ’ három törvény-űző. — „Ha szabad szólnom — vágék 
közbe boszonkodva — azon férfi, kiről szó van, ártatlan 
is lehet ■— mert szorgalmunknak, takarékosságunknak 
várhatjuk mindig’s várnunk is kell gyümölcsözését; hogy 
pedig a’ maugolicza-faj hasznosb a’ tenyésztőre nézve , 
mint az  inkább agárhoz mint sértéshez hasonlító veres- 
faj — minden kétségen túl van; — ő, mint a’ beszéd- 
hői értem , idegen — lehetnek az őt szülte léidnek jó szo
kásai, ’s ezeket ide átplántálni akarni nemcsak nem 
vétkes, sőt udves szándék“ — „Megengedjen Dne Spe
ctabilis- - kiálta tűzzel a krevinkler— az én fejemet sem 
ütötték tökkel, — jártam én Pesten, voltam Juratus, 
bámulásig beszélek németül, ’s nevezhetnék több előkelő

embert,kik tőlem tanultak;— de, — tudom azt is, hogy 
ha egy elékelő törzsökös ember megelégszik a’régi szo
kással, ne bitangolja azt holmi sehonuai szerencseva
dász — ; tulajdon lüleimmel hallottam szájából e’ szó
kat: „kár, hogy olly tehetős ember, mint notarus uram, 
olly roskadt vityillóban lakik; kár, hogy illy jó földön nem 
selymes-birkát,hanem raczkát,’s magyar juhot tenyészt;“
— „Uram Dne Spectabilis , borzasztó szók ezek szemé
lyem ellen, egy alávaló nem törzsökös ember’ szájában;
— engem sem pacsirta költött; feleségem is jó familiá- 
bul való, ő ’s én hoztuk-be helységünkbe a’ politziát — 
még is meg tudunk reménynyel tömött gyermekeikkel 
együtt ősi fészkünkben lakni, ’s illy ütöttkopott ember 
derogál nekünk — villáin, taraczk! vagy én nem vagyok 
törzsök ember, vagy neki el kell pusztulni“ — „El 
kell pusztulnia — ki vele!“ harsogott a’ törvényszoba, 
’s a' mérő serpenyü reszketett az istenasszony’ kezében. —

„Jaj nektek kábák! jaj neked szegény község! kit 
illy tejek vezetnek ; — ,Jaj nektek müveltebb-lelkü lakók, 
kiknek illy balintézetekkel kell küzdenetek! jaj neke 
nemzetem ! jaj neked 1838ik év, hogy illy napot is emel
tél ki a’ semmiség’ éjéből!“ közli Katona Antal.

N Y I L A T K O Z Á S .
A ’ Rajzolatok’ szerkesztője lapjai’ 1 7dik számában 

literatúrai orzásról vádolt. Az Athenaeumnak u g y a n  
aznapi száma, ’s igy a’ humánus felszólalás e l ő t t ,  
igazitá*ki, hogy a’ szerző’ neve tévedésből maradt el az 
elbeszélés alul. Felszólitám b e c s ü l e t ’ n e v é b e n  a’ 
Rajzol’, szerkesztőjét ez igazítás’ fölvételére ; de süker- 
telen. Az illy becsületgázló malitia ellen nem lévén 
íegyverem, átadom azt a’ Közönség’ megvetésének. — 
Hogy a’ Hírnök’ nem szemes szemlélője £19ik sz.) ész
revenni nem akarta, hogy a’ mauchai hősként össze- 
visszahadonázhasson, azon nem csodálkozom. Szegények 
ti! csak rajta! használjatok okok’ helyébe garázda pisz
kokat. Én igen fájlalom , hogy Csatóval kellett összea
kadnom , ki t , irántam alacsonykodásai után is , jobban 
tisztelek, hogy sem a’ II.’ szemlélőjében ő t mertem, 
vagy akartam volna sejteni, mert hasonlíthatlanúl különb 
embernek tartottam mindig’s fogom tartani, hogy sem 
egy két pygmaeustársaival összetéveszszem. — Sajnál
kozva kell látnom, hogy vannak bizonyos emberek, pe
dig különben látni tudók, kik csak akkor látnak, ’s csak 
azt, mit bizonyos más emberek akarnak. A’ — II. sze
rint is — első ’s legműveltebb magyar íróból vettem első 
czikkelyem’ mottóját — barátságosan kérem , még egy
szer elolvasni — azt mondá : „a’ te javalásod, pórrend, 
gyalázat!“ F a m u I u s o k k a 1 — mint magát a’ híres 
glossator igenigen helyesen nevezé — vitázva, d i c s ő 
s é g e t  rationabilis ember bizony nem várhat; f i z e t é s 
ké r e ,  jól megértse, é n , hála istennek! nem ásitozom.
— Jelen, e z  ügyben végső, nyilatkozással, az ürügy-
lött plágiumról szükséges felvilágosításul tartozám ; hadd 
lássa a’ közönség a’ nyilványosság’ e’ hires, részrehaj- 
latlau hőseit. At de istis alias forsan dicemus abuude. 
Most ennyit nemes ellentársaimnak is , kikkel isten ke
resztényi türelmemet akará tüzpróbára tenni. Pest, mart. 
ISdik 1838. Kazinczy Gábor.

R e j t e t t s z ó .
A «n templomiban egész; aratáskor künn ’s temetőben ,
Ks mindnyájunknak , de kivált a ' rosz-nejii férjnek.
.Láb ’» feje nélkül esőben Jiazról i t t  csepeg a’ víz.

Húg úr János.
A’ 2 1 —22dik számú rejtettszó: Ö z v e g y .

Szerkeszti tí e lme e z / .  — .Nyomtatja Tra t í u e r- i v aro i v i .



24. szám. P e s t ,  ma r t z i u s ’ 24. 1838
A’ NEMZETISÉGRŐL.

Le people ne'n jouíra jamais lien , tant que le goi, nur lequcl'on veut 
1’im planter, n’est pas prepare.

Ki nem tudja, hogy S z .......... , milly sokat ’s milly
uagy liasznúakat közlött munkáiban ? A ’ magyar Haza 
mindezekért neki örök hálával tartozik — Azonban a’ 
nagy íérfi a’ javításnak egyik ’s talán főágát, a' nemzet’ 
lelki műveltségét, igen gyengén látszatik érinteni, —  
holott egyedül csak ez derítheti tökéletes fényre nemze
tiségünket ; ennek hiányában pedig hol vegyünk olly erős 
’a hol keressünk olly szilárd alapot, mellybül javított 
alkotmányunk’ boldogabb elveit fejtegessük ?— Itt gyö
kereznek azon szemrehányások , mellyekkel sok hazafi ha
zánk’ valódi jóakaróját illette ; mert nem levéti parlagon 
hagyott lelke eléggé kiművelve, képtelen volt llunnia’jö- 
veudő virágzásának nemesb magvát fellogni; itt gyökerezik 
azon elleuszegülés, melly küzd minden jótékony javítással; 
’svaiéban ha hazánk’lelki műveltségét,’s általa nemzeti
ségünk’ bélyegét, nem törekszünk jobban kifejteni, a’ 
nagy Hazafi’ szép épülete, ha létesülést érne is , ezen 
szilárd alap nélkül, nem sokára ismét össze fogna 
rockadni!

Nem akarom én itt mondani, hogy a' Sz....... által
javasolt pályától elálljunk; mert csakugyan igaz marad 
őrökké azon mondása: „h o g y  az  e l ő r e h a l a d á s ,  
’s h e l y  be n m a r a d á s  k ö z ö t t  f o r o g  n e m z e t i  
é l e t ü n k ,  's h a l á l  un k;“ és ha javításiakkal, mint ő 
mondja, előre haladni nem sietünk, könnyen megtör
ténhetik az, hogy ,,a’ mi ma k ö s z ö n e t t e l  f o g a d 
t a t n é k  's c s u d á k a t  m ű v e l n e ,  a z  h o l n a p  
s e m m i b e  v é t e t n i  ’s t á n  c s a k  b o s z o n t a u i  
f o g . “ l)e annyit még is szabad legyen említenem: hogy 
egyiket eszközölvén, a’ másikat, melly amannak alapúi 
szolgál, nefelejtsük; azaz: nefelejtsük lelki művelődé
sink állal , nemzeti charakterünket, — mellynck vál
toznia sohasem szabad, ha akarjuk, hogy nemzetünk 
valódilag éljen, — mennél inkább kifejteni.

Száz oldalrul látom felém lövelni a’ gúnynyilakat, 
a’ feljcLbniondottak’ szent igazsága miatt, — ’s hallom 
hangosan mondatni, hogy szép hazánk csak néhány év 
alatt is mennyire haladott a’ műveltségben ; a’ mi még 
hátravan, az szintúgy magától születhetik ezentúl. Adja 
Isten! lelkem ’s szivem kívánja: hogy szép reményeink 
osakugyau valósuljanak; de egészen vak esetre bizni 
sorsunkat, álkos gondolat volna. — Kövessük inkább 
azon bölcs hajós’ példáját, ki a’ habtorlalok által felhá
borított tenger’ veszélyei közt térdére hullván igy kö- 
nyörgött a’ vizek’ Istenének: „hatalmas Istenség! szent 
tetszésedre bízom veszélytcljes sorsomat, ha neked tet
szik, megszabadíthatsz; vagyha máskép, a’ csapkodó 
tenger’ hullámai közé temethetsz; de én azért még is 
erősen tartom a' kormányt.“ — Haladunk — hála a’ legfőbb 
Jónak! — miveltségünkbeu, vagy talán inkább álmivelt- 
segünkben, ’s hogy ez nemzeti charakterűnk' bélyegzé
sére csekély vonal, már csak azon kérdés is bizonyítja: 
hányán tudják lclserdült, ’s academiákat végzett leg
szebb reményű nevendékink közül, — sőt talán bátran 
kimondhatom, nemeseink egyik nem csekély része i s , 
— a’ valódi m a g y a r ’ nemesb characterét, melly öt 
mindcu nemzetek közűi komoly méltósággal kijelöli , a' 
féktelen betyárkodástól igazán megkülönböztetni? Pedig

e’ szerencsétlen tévedés’ maszlaga olly hatalmas része
gítő erővel bir, melly elég nemcsak hazánk’ egyes leg
nagyobb reményű liait, — hanem egész vidékeket i s __
elkábitani! 'S a’ kiknek szerencsétlen szivükben egyszer 
gyökeret vert, irthatlau lesz, ’s velők pajkos kicsapon
gásaik közt elíelejtetvén díszes hivatásukat, őket rakon- 
czátlau engedetlenségre minden ellen, mi törvényes és 
szent, s lomha Iicuj elesi c szoktatja el annyira, hogy végre 
minden finomabb Ízlést lehelő foglalatosságtól, mint kül
földi bűztől irtózván, a’ férfi-korba lépnek, ’s magokat 
a’ szegény haza’ zsírján, a’ nélkül, hogy tápláló kegyét 
csak legparányibb jóval is meghálálták volna, agyon 
hizlalják, ’s emlékezetjük a’kiut euyészik-el a’ földiül, 
mint habpipájok’ bodor füstje.

Ezek’ ellentársai azon álfényű sybariták, kik meg
vetvén a’ komoly méltóságú magyar charaktert mint 
durvát, ’s a’ külföldit őrültségig majmolni akarván, ne
vetséges légszökenczekké , emberi méltóságot felejtő 
porbancsuszókká, ’s ravasz hízelgőkké művelik alacsony 
lelkűket; kiknek rövidlátásuk felfogni nem tudván a’ 
külföldiek’ koráuscin megvetendő charakterbélyegét, az 
idomtalan inajinolásbau csak tulságokra vetemülnek, ’s 
őrjöngős szeleskcdésikkel, ’s béketürést zsibbasztó hiú 
udvariságikkal szerény nemzetünk’ gyalázatjára vannak.

Sokan pedig, kiket a’ vakeset kedvezőbb sorsban 
engede születni, lerázván a’ kellemes gyermekkort, há
látlan kakukkint szállnak hazájokbul a’ külföldre, ’s itt 
elpazérolván annak javait, mint érzéktelen gépeljek élik- 
le nem-irigyelhető napjaikat ; kik a’ velők ’s körültök 
történtek körül egyedül arra emlékeznek , hogy növény- 
kint vegetálnak; — eszükbe sem jutván az anyaföld, 
mellynek a’ vett javakat ezer módon fizethetnék-le , ha 
az emberiség’ közjogaira csak kévéssé is akarnának visz- 
szaemlékezni. Mit nem tapasztalnak ők itt? mellyet 
ha hazánkba - visszatértükkor divatba hoznának , tatán 
nem annyira honf társaik, mint ők magok aratnák csekély 
fáradságuknak, melly némellykor talán csak egy intés- 
bűi állna, legnagyobb hasznait; de az álíényü fitogtatás, 
mellyben a’ nemzeti charaktert helyezve lenni gondolják, 
meghomályositván eszüket, nem engedi-meg, hogy ha- 
zájoknak csak egy napot is éljenek.

A’]magyaroknak c’ három charakter-vesztett neméből 
sarjadzanak a'iszcrencsétlcn soha-mozogdik, kik hízelgő 
bókolalikkal a’ sebes idők’ szárnyain közelitő veszélyek 
előtt szemeinket elaltatni törekszenek, hogy alkotmá
nyunkat szelidebb okoskodásaik’ segélyével a’ századok’ 
ellen felaczélozni ne tudhatván, végre szép Hunniánk 
rom közé sülyedjen.

De dicső nemzetünk’ nemtöje bizonyosan munkás 
lesz e’ szerencsétlenek’ számát, czélirányos nevelés, 
valódi műveltség, és a’ nemzetiség’ szilárd lelkének szep
lőtelen kifejtése által fogyasztani; mert csak olly nemzet,
__ mellynek erős lelke, tiszta értelemben képes felfogni
az igaz nemzeti charaktert, ’s mellyben a’ különczködés’ 
minden ártalmas nyoma elenyészvén az egész nemzetet 
csak egy szellem ihleti ,— melly sem külföld’ majmoiá- 
sa , sem pajkos rakouczátlankodás, sem álíényü fitogta
tás által nemzeti churakterct lenem alacsonj it ja , — 
adhatand az idők’ sebes röpte utáu nemzeti kifejlődésé
nek ’s magasbulásának irányt, ’s leszen képes alkotmá
nyát erős alapok szerint ujítan', hogy annak idegen ha
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(alom soha, semmi körülmény közt, nemcsak ne árt
hasson, de azt óriási előmentőbcn, melly az évrajzok 
bizonysága szerint, változás, ’s idő’ szelleméhez ■ 
súrlódás nélkül meg nem történhetik, se hátiáltat-

És valóban, a’ melly hazafinak szilárd lelke m egvan 
győződve, hogy a’ valódi magyar nemzeti C harakter, 
a ’ hazaszeretet’ világos k itüntetésében, koronás lejdelme 
iránti hűségben, ’s közjóra törekvő ’s feddhetlen polgár- 
társival való egyess <gben áll, az mindenkor bátran nyú- 
land azon jótevő eszközökhez, mellyek a’ kedves haza’ 
Valódi boldogságát legczélirám osban előmozdítják, és 
ha az idők’ dicsősége úgy k íván ja , mitsem rette
gem! , annak alkotmányán némi javításokat eszközleni.

( Vége következik'')

A’ FELTALÁLT CSIL' AG-RFJSDSZEK’ ALKALMAZÁSA.
( « * '  yey  J á n o s tó l ')

A rg el an der,  V* lie's nglorsi egyetemnél csillagászat’ 
tanítója , egy a‘ pékrvári tudós társaságnak benyújtott 
munkájában már kétségtelenül bebizonyította, hogy a’ 
nap’ bujdosóinak rendszerével ’s a’ többi csillaggal együtt 
csakugyan forog, és pedig a'mozgás’ irányzata jelenleg 
a’ Hercules  ̂ és g két csillaginak úgyszólván közepette 
a’ 2G0° 5 1 1 egyenes lölmenelel, és 31° 1 7 l éjszaki 
eltérésnél pontosul össze. Ezen bizonyosság Bradleynek 
1755ben tett helybeli megállapításinál fogva, és igy 
75 év ótai helyváltoztatásokon, melljeket Argelander 
5GO megvigyázott csillag közül 10 évi fáradalmas szá
mításokkal 390-nen különösen tapasztalt, és mellyek 
szerint az érintett csillagzati égtájon a1 csillagok ritkul
nak, az átellenin pedig szükségkép összetorlódnak, és 
mozgásunkkal ellenes irányzatot vesznek-föl, alapíttatik 
(d. Allgem Zeit. 1 8 3 7 . jul. 10 .) Én tavalyi 1837  évi 
mart. 26án szinte optikai elvekből ezen fellödözest tettem :

/ / ’ tej-ut nem egyéb , mint minden csillagnak , 
következéskép napunknak is ecclyptikája , vagy is 
periodicns forgási pályaköre, melly pályakörben bi
zonyos zodiacalis szélességben minden csillog vala- 
melly központi erő körül kisebb nagyobb körökben 
nyugatról keletnek forogd  ’** ezen periodicns fo r 
gásuk állal bizonyos szélességű , henger-ulukzalu 
legnagyobb körű csillag-Övet képeznek, melly övön ti 
mi napunk is ol Skorpió és JVyilak közti legnagyobb 
nyílásban a henger' magassági tengelyének 2/3 rész
nyi mélyében ( u domború felü lettől alá) azon nyílás’ 
közepén a3 Hattyú , Cassiopeia , Perseus a ’ / .  fe lé  
forog, ( /. Társalkodó múlt évi 4 5 ,  4 6 ,  48dik 
számait.)

Eu e1 tételben kettőt állapiték-meg: 1) a’ csilla
goknak naprendszerünkkel-együtli merre-forgását. 2 )  
Napunknak ’s naprendszerünknek közüttüki hollétét; ’s 
örömmel látom, hogy a‘ tétel’ legnehezbike, a’ lorgás, 
csillagász! számítással is meg van próbálva és igazolva, 
sőt ennek irányzata is a’ Perseus felé; — csak azt aka
rom itt mondani: hogy a’ mozgás’ föntebbi irányzata , 
mellyet Argelander kijelölt, nem a’ napi mozgás’ pályája’ 
egyenes ellenében, hanem mellékesleg esik előttünk; — 
mert a) a’ fenérintett számokban megmutatám, hogy az 
előttünk szemköztiek i .kább megsürüdnek, mint sem 
szétoszolnának, ’s hogy inkább a’ hátul felénk mozgók 
nyílnak ’s ritkulnak, b) Mert a’ melly csillagok azon 
útnak, mellyet Ecclyptikáuk magukkal parallel általzóji 
sepernek, csüggöleg állanak, a’ megközelítési esetben 
is azért nem ritkulhatnak, mert mi a’ legmesszebb csil
lagokat is csak egy csillag* messzeségre vethetvén, csak

ott ’s annyira láthatjuk, hol a’ Jegközelebbiekot p. o. 
a’ holdat, a’ kosban, halakban’s a’ t. t. i. csillagok közt 
lévén körösleg mindig csillagos sphacrát látunk, ’s igy 
a’ közelsöbb szemköztieket is úgy, mint a’ messzelevő- 
ket, optice mind csak ezen sphaera’ felületére, vagy is 
egy körsurgárnyira vethetjük, mellyek azért messzeség- 
jöket, helyzeteiket pályánkkali csüggő természetükre 
nézve előttünk egyaránt megtartják, c) A’ megközelítés 
általi változásokat a’ fény, nagyság ’s helyzet tevén, mi 
a’ helyzetet illeti: igaz ugyan, hogy valamelly csillag
csoport i s , melly messziségére nézve csüggöleg vitetik 
szemhez, a’ megközelítés által ritkulni ’s sphaerai sze
gélyt log nyerni, de csak azon csillagokra nézve, mel
lyek a’kint állnak, hogy ha megközelíti etilének, ecclypti- 
kánkkal oldalvást esnének , minthogy valódi állásuknál 
is ott vannak, de mellyekről itt nincs szó; mellyek 
ellenben rendre, egymástól messze előttem úgy állnak, 
hogy azokat a’ szem egymásra vagy közvetlen egymás 
mellé vetvén, ha összemennének is, egymást érnék, ezek 
semmi megközelités által ritkulni ’s változni nem fog
nak, inig csak egymásután hátra nem hagyhatnék őket, 
’s a’ cső sem közelebbre-hozás, hanem csak a’ sugárok’ 
központosítása ’s tisztázása által külöuözheti-el azokat; 
de valljon mikor történnék az, hogy az opticai tengely, 
melly most két egymást-érő csillaggal közös, szögletté 
változzék ? valóban még 5 0 ,0 0 0  mföldnyi megközelítés
sel sem, mert holdunk ennyire levéli, ez is még csak 
egy csillag’ távulságára, ’s igy előttünk mindig ugyan
azon helyzetben látszanék; noha erre is nem 75 év, 
hanem ugyanannyi millió lenne szükséges ; már pedig 
ennyire is csak egy csillag sincs hozzánk; ki tagadja 
pedig, hogy ezrenkint vannak illyenek egymásra’s egy
más mellé halmozva előttünk, minthogy a’ sphaera’ fe
lületén levők is ide hozatnak,’s előttemegy egész kör
negyednek , mennyire látásom’ tengelye egyenesen ki
nyúlik, ezernyi csillagait egy helyre rakom , úgy hogy 
ha néhányat megközelíthetnénk is, mások ugyanannyian 
ugyanazon ponton ’s minőségben teremnének helyükbe a’ 
sphaera’ körén, minthogy épen a’ mozgás’ esetére szün
telen ivet kell hajtaniok, ugyanazért a’ mozgás’ irányául 
nem lehet előttünk szemközt a’ csillagok’ szétoszlási pont
ját venni, sőt inkább a’ körösleges ritkulok közti hely
tartókat, de mellyek a’köröslegiektől elválva a’sphaera’ 
körére leesvén, vagy is az előttökiekhez vitetvén gyö
nyörű üres-közepü csillagos abroncsot képeznének, mii
lyen vau a’ Hattyúnál, ’s miilyen a’ déli nyílt övön a’ 
Kentaurus és szögmérő közti kör, úgy hogy előttünk ’s 
utánunk, mint érintett munkámban is emlitém , mindig 
csillagos abroncsokat kell látnom, nem pedig csak né- 
melly aránytalanul ritkulókat, mint Herculesben. d) Napi 
rendszerünkben a’ nagyság a’ helyzet’ távulságát ’s 
viszont aránylag pótolják, ezt értvén a’ csillagokrul is, 
minthogy épen a’szemköztieket, hogy ritkulhassanak, a’ 
holdnál is jobban ’s majd ugyanannyira, megkellene kö
zelítenünk, hogy necsak egy csillagtávulságra, hanem 
valódilag is közelebb láttassanak, nemcsak féuyjök’ in- 
tensitását, de nagyságukat is szembetünőleg megkü
lönböztetni kellene tudnunk; mert azokat is, mellyek 
a’ csüggőknek ’s igy napunknak is szélét illetnék, 
úgy szólván nemcsak elhagyni mellékesleg, de szük
ségkép a’ csüggőkkel együtt elérnünk kellene, ’s nem 
is egyszerre kellene itt, mintegy ugrással, a’ fensőbbran- 
guak melletti szomszédoknak 6 —8 rangunknak, hanem 
lökoukint arányosabban látszani; de Herculesnél, hol 
néhány 3ad és 4ed rangú csillagok mellett tüstint alig 
látszó c>illagok?serge,’s fellegi tüiinek- el, egyetlenilly eset



sincs. — Ha egy alléé közt megyek, mcllyet messzecskén 
több fasor képez, kéllelől körültem laritkulást látok, ’s 
a mint haladok, a’kiut bontakozik előttem az allé' sűrű
jéből; de nem úgy az előttem álló fasor, mert előre is 
tudjuk, hogy pályánkkal elöl ’s hátul C'üígöleg levő 
csillagok lehetnek csak a’ legnagyobb valószínűséggel 
azok , mellyek napunk’ mozgásával egyaránt haladhat
nak, úgyhogy ezeket nemcsak utolérni, de tetszöleg 
megközelíteni sem lehet; ellenben körösleg minden egyéb, 
mint a" henger’ központjától, napunknál kisebb nagyobb 
pál>akört képez, a’ mozgásnak bármilly aránytalansága 
mellett is helyüket változtatják; szóval a’ mozgás’ irány
zata, mint érintem, nem lehet a’ csillagoknak szétosz- 
lási pontja, hanem ha ez abroncs-alakú nyílás lceml.

Argelander ur mondja : hogy a’ mint Hercules’ érin
tett pontja körül ritkulnak a’ csillagok, úgy az ellen
kező égtájon összcsürűdnek, ha az írott lap' szavait 
övének vehetem, mimt hogy egyéb kutíőbül máig sem is
mérem azt. Ez igen természetes, csak azt nem lehet a’ ne
vezett lapból kiolvasni, hogy ezen ellenkező táj merre 
van; de úgy vélem, ezen sokat aggódni nem kell, mert 
ez úgy sem fog egyéb puszta mondásnál lenni, a’ nél
kül, hogy itt mérés történt volna ; — az ellenkező tájt 
ugyan is három felé is vehetni az írott egyenes fölmene
teltől a’ déli 3 1 °  eltérésfelé; 2 )  a’ szétoszlási’s a’ nap’ 
helyének pontjai irányában ; 3 ) a'Herkulestől a'Kígyós, 
és Skorpió’ irányában , valamint a’ tej ut’ átelleni olda
lán is. — Az első eset nem állhat: mert Ilerculest előt
tünk oldalaslag vevén, mihelyt itt ritkulnak, a’ déli ol
dalon is a’ körülményekhez képest, egyaránt kell rit- 
kulniok, csakhogy ez Antinous’ táján nem annyira vetet
hetik észre, mint Hercules’ sűrű csillagiban; de úgy 
vélem, erre ügyelet sem volt, hanem ha elöl ritkulnak, 
hátul öszesürűduiök keltvén, ez csupán mint természetes 
következmény tétetett-íöl; — a’ 2kat azért nem érthette, 
Argelander, mert napunk’ helyzete a’ csillagászoknál 
nincs megállapítva, ’s kívülem tudtomra Argelander sem 
adta. — Minden esetre tehát a’ 3kat lehet is , kell is 
érteni; de áltáljában még napunk’ helyzete ineg nem 
határoztatik, hasztalan tusakodunk mozgása' irányát 
megállapítani, ’s arra sem lehel örökké várni, hogy en
nek helyét is inkább a’ mondott csillagászi következmé- 
uyek adandják-ki, hanem mindkettőt annál is inkább össze 
kell fogni, mivel mozgásának a’ kiszabott pályán zodia- 
calis irányzata is lehet, melly évezredekig daczolhat 
számításinkkal; azért maga Argelander úr is csak a’ 
jelenre tűzte ’s tüzhette-ki ezt; ’s miért nem kellene el
fogadni azt, mit a’ szabad szem’ opticája közvetlen min
den mesterség nélkül egyszeri Kitekintéssel az égre szá
junkba ad, miután, mint láttuk, magok a' csillagászok 
minden élénk vizsgálataik mellett , végre is csak az op- 
ticára, mint íeljebb Argelander úr is, a’ csillagi ritkulásra 
alapítják mesterséges számításaikat, ebből indulván-ki 
mint Kitételből, ’s ezen állapodván-meg mint tételen; 
— ime az Egyenlítőnek 260dik tája már meg fog fe
lelni helyeztetésemnek, az errőli meggyőződésre nem 
kívántatik más, mint egyszeri Kitekintés a’ csillagos égre, 
hogy minden csillagászi számításnak, mellyek által ideig- 
len elüthetnének, ellenére is inkább örökké szemének 
higyen az ember. — Jól tudom én, hogy minden illy 
tárgyban a’ puszta szemléletek, mellyek a’ megpróbá- 
lásra hatalmunkban levő eszközöknek körén túl vannak, 
mind csak hasztalan eszmék lógnak maradni, mert ha 
magokban igazak volnának, sem vétethetnek soha is 
tudományul; de a’ jelen felíöldözés opticai elveken ala
pul, mellyel kiki, mihelyt megért, egyszersmind meg is

gvőzetlk róla, minthogy maguk az olvok mind szemléleti 
mind gyakorlati tekintotbon igazak ’s csak czéüráuyos 
alkalmazást várnak; már pedig nincs állás eddig az égen. 
nincs ’s nem lesz illető csillagászi felíöldözés, meílyet 
abból, mint elöadatik, megfejteni nem lehetne, csakhogy 
kevés béketüréssel ’s méltánylattal kell lenni az embernek, 
azt megtanulni és megpróbálni, ’s idegennek is árt, ha 
magyartól és nem exprolesso csillagásztól jött i s , elfo
gadni , akarom mondani, további vizsgálatait azou alapítani. 

( /  ege következik.)

A’ B A J X ' O  K I, F. Á X V.

Komoran ült Bont e m» kapitány deszkásától’»ban, 
fejét gondolkozóig kezére támasztva. Mellette állt pat
tantyús! egyenruhában egy fiatal ember, ki csak alig 
lépett túl gyermekévein. Rózsakint virító arczán bizonyos 
vágyat leliete észrevenni, ’s a’ fiatal pattantyús’ mellé
nek magas dornborúlata ’s gyöngéd termete sejtetek, — 
hogy leánynak kellett lennie, ki hízelgéssel’s csókokkal 
ügyekszik eloszlatni a’ búlellegeket a’ komor harezft’hom
lokáról. E’ sejtés nem sokára meg is valósult!

,Mi sem képes tehát felvidítani Károlyom ? Számomra 
sincs nyájas pillantásod? Mit tegyek, hogy ismét olly 
vidornak ’s szerencsésnek lássalak, mint egekor valál, 
mi lön a’közelgő csata fölemclé lelkedet ’s legszebb ál
mák ringattak tisztes, a’ csatatéren kivitt cs sebhe
lyekkel vásárlóit nagyság’ ölében ? Vegyem c kezembe 
Károlyom a’ guitarret, hogy egyel énekeljek azon da
lok közül, mellyeket egykor olly szívesen hallgatói? Szólj, 
ah szólj! ne ülj itt olly fásultan, olly részvétlenül,— 
mondd-meg, ki nyugtalanít, mi kínoz?‘ — „Mi kínoz, 
Louise?! Gondolat a’ holnapi csatára“ telelt komolyan a’ 
kapitány. — ,Csúfot iizesz belőlem Hontems? már ez 
tőled nem szép. Általad gúnyoltatni — ezt nem vártam.4 
— „Szavaim , Louise, nem gúny , de a' legszen ebb igaz
ság! Gondolat a’ holnapi csatára, tesz engem olly sze
rencsétlenné.44 — ,Te, kinek a’ csata ünnep vala, most 
annak előestéjén szerencsétlen vagy. 0  barátom, te bi
zonyosan beteg vagy, lázhév szól belőled, különben 
Hontems kapitányt, hadseregben a’ legvitézbek’ egyi
két,  ki csupán bátorsággal vítla-ki vállrojtjait, nem vá
dolhatom gyávaságról!‘ — „Gyávaságról? — haragosan 
pattant-fel a’ kapitány, — de te vagy Louise, ki c’ szót 
mondád! Istenemre mondom , gyávaság nem, hanem ré
mitő aggodalom miattad, ki kedvesem, ki életem vagy, 
kit imádok, kit kényelmes ’s gondtalan élet’ karjai közül 
kiragadék ’s a’ háború’ ijedelmei ’s iszonyai közé vezettem ! 
Oh Louise Louise,mit tevék?!14 — ,Nem értelek,Károly! 
Mi szemrehányásokat teszesz lenmagodnak, mi aggoda
lom kínoz? Nem vagyok é hónapok óta boldog oldalad 
mellett , nem ö n k i n t hagyám-el atyáin’ házát, hogy 
veled csatába menjek , megtagadva mind ruhában, mind 
érzelemben nememet, ’s férfiként örömmel ’s bátran me
llék veled viadalba? az ellenséges golyók’ süvöltcse 
közt is nem ótalmazott é a’ gondviselés, ’s midőn se
beidben ápolóiak ’s melletted viraszték, nem érzem é 
szerencsésnek ’s boldognak magamat ? Miért vagy most 
olly elcsüggedt?4 — „Mert sorsod borzalommal tölt eh 
Egy benső szózat mondja: ho l nap e l e s e m  az e l 
l e n s é g  e l ő t t ;  akkor mi lesz belőled Louisám? Azon 
gondolat, hogy védtelen hagylak a’ folyvásti táborozás 
által elvadúlt bajtársak’ kezei közt, hogy fogolykint 
eshetcl hatalmába a’ vad barbároknak, kik velünk szem
közt állnak,— ez iszonyú sors, melly reád vár, ha meg
tudják nemedet , megrázkódtat.“ — , S csak ez gyötör, 
kedvesem? Oh nyugodjál meg. A csatak istene, ki cd-
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dig ótalmazott, holnap is megtartand ’s a’ hihetőleg 
véres nap’ estvéjéu velem együtt lógsz nevetni a félel
men, melly ma kínoz ? — Nem,  Louise — csillagom el
borult— a’ holnapi nap utólsó napom. Alom jelenté azt 
meg nekem. Halljad édes leánykám. En halálosan meg
sebesülve feküvém a1 földön. Az ellenség futott — mieink 
üldözék azt — a’ pattantyússág előugrott — ’s — az ál- 
gyúkerekck testemen mentek keresztül. Halálos végfáj- 
dalmomban téged Louisom keresélek szemeimmel, ki ol
dalam mellett valál mindig, — ’s én — nem l á t 
t a l a k !  Ne nevess Louise, hogy egy férfi álmoknak hi
szen;— szívem mondja: á l mo m v a l ó s u l ! — Én még 
is mosolygok, mert álmon nem  l e h e t  i g a z .  Meg 
lehet; hogy elesel, meglehet, hogy a’ borzasztó ha
lál elragadja tőlem szerelmem’ tárgyát, de l e h e t e t 
l e n ,  h o g y  v e l e d  m e g  ne h a l j a k .  Ne hidd, 
hogy nélküled élhessek. Ha az oroszok’ 's ausztriaiak’ 
golyóiban nem küldene is halált az álnok végzet ’s te 
nem élnél többé, akkor s M aikba rohannék’s Winkelried 
Arnold helvetakint, kiről oily gyakran beszélői, mel
lembe döfném s'.uronyikat! Nem, nem, kedvesem, ne 
aggódjál é l e t e m  mi a t t ;  halálom bizonyos lenne. Hol
nap este vagy m e l l e d e n  nyugszom, vagy hidegen ’s 
megmcrevülve v e l e d  e g y ü t t  a’ v é r e s  c s a t a t é 
r e n ! 4 — „Angyal — visszaadod bátorságomat. — Most 
örömmel megyek az izzasztó munkához ’s meg tudlak, 
bár hogyan, s z á m o m r a  t a r t a n  i.“ — A’ leány kar
jaiba rohant, ő átkaroló ’s hévvel szoritá szivéhez.

Másnap viranatkorfelzuditák a’franczia tábort. Min
denki helyére siele. Hontems Károly álgyutelepénél, Louise 
pedig mellette álla. Az oroszok’s ausztriaiak is rendben 
álltának már. M a s s e n « ,  francziák’ hadvezére, intett, 
egy álgyulövés jelt adott a’ megtámadásra, ’s a’ z ü 
r i c h i  csata kezdetet von! a’ fiatal republicanus katonák 
bátran rohantak a’ tűzbe; vas szilárdsággal togadák őket 
az orosz’s ausztriai veteránok. Ezren hullottak el ’s még 
semmi szerencsés’ következmény; a’ megtámadás rémitő, 
az ellenállás bajnoki vala! oroszlánokkint harczoltak a’ 
f r a n c z i á k ,  érczfalkint állának a’ szövetségesek; 
ideoda hullámzott a’ véres csata, eldőlés nélkül, patak- 
kint foI\t a’ vér, uj csatászok folyvást jövőnek az elhul
lottak’ helyére. — Délfclé a’ véres napon Hontems kapi
tány’ algyuíelepét egy bokrok-rejtették halmon leljük, hova 
egy szoros mély út vezete. A’ kapitány lőporfüsttől ’s 
portól egészen feketülve állt Louise mellett, kit egy 
lövés megkarczolt. — Nyájasan nyujtá kezét Louisenek 
’s ez ajkaihoz nyomd azt. A’ csatász szeme nem vala 
többé komor, hanem tüzesen ragyogott ’s telve bátor
sággal ’s mosolygva tekintett bajnok kedvesére. Ekkor 
orosz ezred jőve a’ mély-út fe lé , oldalvást megtá
madandó a’ franciákat. A’ franczia vezér nyugottan ha- 
gVá őket menni a’ inéíyutba — ekkor jelt adott a’ tüze
lésre — ’s kartácsok íöldre teríték az összeszorult töme
get. Ok hogy megfutamodjanak, visszafordulának , de 
csak kevesen szabadultak meg. A’ nélkül hogy ellen
szegülhettek volna, lekonczoltattak. Hontems lovas pat- 
tyantúsaival üldöző a’ futókat. Louise pillanatig sem hagyd 
cl kedvesét.

A’ nap’ sorsa nem vala még eldöntve, midőn a’ már- 
már clláradó francziák franczia álgyutüzelést hallónak az 
ellenséges hadsereg’ háta mögött. Massena lelkesedve 
kiálta: ,A’ voila‘ Soult generál néhány nappal a’ csata előtt 
átment, a' Leith lolyainon, mellyet negyvennél több ausz
triai sáncz lödözett, az ellenséget meggyőzé, l l o z z e t ,

az ausztriai hadvezért, elfogd ’s most a’ szövetséges 
hadsereg’ háta mögött vala. A’ vérontás rémitő lón! A’ 
szerencse a’ háromszinü zászlónak kedvezett, vad futásban 
oszlónak fel az ellenség’sorai’s dühösen üldözék a’francziák.

Massena egy halmocskán á llt’s az üldözést intéző; 
ekkor a’ harasztszélrül látó, hogy egy fiatal pattantyús, ki 
mellett lova láncsával átszúrva feküvék,milly dühösen védő 
magát egy csapat ellenség ellen. Egy segédet legott 
külde néhány huszárral, üznék-el az ellenséget és sza- 
baditanák-meg a’ bajnok ifjút — de későn. Szabaditóinak 
megérkeztük elölt pisztolylyal főbe lövetve holtan csők egy 
mögötte feküdt tiszt’ testére, kinek mellét golyó zúzta szét. 
ügy látszott , hogy még haldokolva is védeni akard az 
ellenség ellen a’ tisztnek testét, kit éltében olly hősileg 
ótalmazott. Testén több mint harmiuez lánceaszurást 
’s — kardvágást leiének ’s hüledezve vevők észre, 
hogy leány vala. A’ segéd egy levéltárczát, mellyet a’ 
bajnok leány mellén lelt, e’ szavakkal ada által Massena 
generálnak : ,Polgár-generál, azon vitéz, kinek megsza
badítására Ön engem külde leány — Francziaország’ hős- 
szivű leánya vala; nevét ’s viszonyít tán megtalálja ön 
o’ levéltárczában ? Massena föluyitá azt ’s benne egy 
levélre akadt Hellet Luisetó>, mellyet irt atyjának Bellet 
polgárnak Párisban dupetit-lion utczában. ti búcsút vön 
tőle ’s áldását kérő sírjára. E'bajnokleány a’ hadvezér’ 
parancsára katonai pompával temetteték - el kedvese 
mellett. fVe'ge követ kezik.J

MULATTATOK’ TÁRA.
„Csak még is csudálatos dolog a’ szerelem! — 

mondá egy férfi bizonyos társaságban — midőn kedves 
nőmet házastársul vettem, szerelmemben megettem volna, 
’s most bánom, hogy igazán meg nem cselekedtem,“

Bizonyos ur, kinek feltűnő discant-szava volt, hallá 
egy társaságban, miszerint öt gúnyolva utánozák; mire 
rögtön kiáltó: „ki úgy beszél, mint én, az s z a má r . “

Egy bátortalan egy ügy ü falusi kisasszony, először 
vetődvén a’ fővárosba, itt bizonyos előkelő házhoz hiva- 
ték ebédre. Asztalnál a’ vendégek’egyike szerencsétlenül 
feldöntő a’ poharat, min a’ falusi kisasszony mód nélkül ne
vetett. De látván a’többinek hallgatását arcza szégyen
lángra gyúlt; ezen a’ társaság mosolygott, — ’s ő tit
kon kívánta, bár falun volna ismét libáinál. Nem sokára 
aztán, egy a’ vendégek közül igen elmés anekdotát 
beszélt; most mindnyájan nevettek, csak a’ kisasszony 
nem. Szomszédja kérdő: ,,’S Ön szép kisasszony nem 
nevet?“ „Köszönöm alássan — lön a’ felelet — már 
nevettem.“

Mi a’ politikus ember ? Okos állat, melly úgy szolgál 
istennek, hogy egyszersmind az ördögöket valamikép 
meg ne sértse.

Bizonyos úr, inasától, ki őt gyakran holmi aprósá
gokban megcsaló,’s ki a’harangszóra mindig megrémült, 
kérdező: mi lehet oka borzadásának, midőn haraugszót 
hall? „Tekintetesül! — mondá az inas — nem gondol
kodik élete’ végére, ha a' harangszót hallja?“ — „Nem
__ felelt az ur — hanem ha a’ kötél jő eszembe, melly
mozgásba hozza a’ harangokat, mindig életed’ végére 
gondolok.“ K . ' i  lú c z r ó l .

R e j t e t t s z ó .
Ilnt’jól *H az e tr é * z ; Rok janikor férj nyög alatta. 

Tisztelii lő h á r m á t ,  inteni jóra ha kész.

A’ 23dik számú rejtettszó: K e r e s z t .
B.

Szerkeszti He lme cz y .  — Nyomtatja T r a i n i e r - Károlyi .



25.  szám P e s t ,  ma r t z i u s ’ 28. 1838
A’ NEMZETISKGRÖL.

( leg e .)
Dicső ’s hasznos vala alkotmányunk a’ maga szá

zadában ; — most változtak a’ körülmények, századok 
íolytak-le, az idö’lelke napiul napra újabb ’s tökéletesb 
kifejlésrc érlődék: ’s mi még is a’ természet’ rendfolya
mának szegüljünk é ellen, hogy így észrevehetlenül 
nemcsak alkotmányunkat, de nemzeti charakterünket is 
magunkkal, sőt nevünkkel együtt mcgemészsze az idő’ 
vasfoga, szereucsétlen utóink pedig nemzetiségünk’meg
szűntével csak mai homályfedte sorsunkat is sóhajtsák 
vissza, mellyben a’ külföld alig ösmeri hadakban dicső- 
ült nevünket, elfeledvén Visegrád és Nagy Lajos’ boldo
gabb ’s lényesb létük’ szent hajdaukorát; mellyben a’ 
magyar hatalom két tengert ölelt, királyi pálczája pedig 
Európa’ békítő-vesszeje (caduceusa) volt. — Már ha 
ekkor, az iszonyú tatár-pusztítás után, olly hamar fel 
tudtak eldődink a' dicsőség’ olly szép magas fokára ver
gődni ; ha a’ sebes Sajó’ partját magyar név temetőhe
lyének nem nézvén, napjainknál'sokkal veszélyesb idők’ 
daczára is, léi Európának törvényeket szabhattak, miért 
gyászolnék mi szüntelen Mohácsot?

Kövessük elhunyt dicsőink’ példáját; húzzunk egyen- 
közt hazánk’ mostani ’s akkori sorsa közt; íürkészszük 
titkos okát az őskor’ hosszú lánczsorábul olly könnyű 
fölemelkedésünknek,’s tapasztalni fogjuk , hogy eldődink 
mindenkor, ha szükség kívánta, bátran nyúltak azon 
eszközökhez , mellyektől mi annyira irtózunk. Ok sur- 
lódtak az idővel, törvényeiket hozzá alkalmaztatván; de 
nemzeti charakterüket, mellyet nemzetiségük legszilár
dabb alapjának tekintenek , megvesztegetett korcs szo
kásokkal lealacsonyítani mindig bűnnek tárták , bölcsen 
tudván, hogy az a’ nemzeti élet’ valódi kútfeje. — Meg
szűntek Gylasz és Karhán’ törvényszékeink még jAzsia’ 
rengeteg pusztáiból hozott első alkotmányunkkal együtt, 
mellyröl alig tudjuk bizonyosan, hogy az, eleinte pár- 
duezos őseinket a’ szőke Duna’ termékeny téréin is több 
főség (oligarchia} által kormányozta; de mellette a’ va
lódi magyart bélyegző Charakter első fényében ragyogván, 
Hunnia’ dicsősége általa csak növekedett. Szent István, 
korában divatozó körülmények szerint, egészen uj alkot
mánynyal boldogitá nemzetünket; következett királyink 
alatt rnódositák, sőt ha az idő’ sora újra intett, változtattak 
is rajta. Szintúgy engedtek előrel tó őseink a’ gondos 
Robert Károly'szülöíöldérül, mint szelidebb éghajlataiul 
kölcsönzött bölcs javaslatinak, és szerintük szép hazánk’ 
javára , koruk’ szelleméhöz alkalmazott törvényeket szab
ván , Hunniát eleve a’ csakhamar fülviradt dicsőség’ fény
fokára késziték. De valamint ennyi változásnak rendít- 
hetlen próbaköve mindig nemzetünk’ szilárd lelke és Cha
raktere volt , a’ mellynek változnia soha, de sohasem 
szabad; — mert hasztalan reményiünk ott nemzeti ál
landóságot, hol a’ romlás’ csirái már fakadozni kezde
nek, és bármelly nemzet’ férfikora sem tartand örökké, 
ha csak azt az erények’ ’s a’ nemzeti bélyeg’ örök szi
lárdsága a’ polgárok’ romlatlan sziveikben lön nem 
tartja.

Valamint hajdan műdús Attika, müveit táraival 
együtt, a’ szerencse’ mámorától e kábítva, dicsősége’ 
ölében gazdag kincsei közt úszván, bölcs törvényeit ’s 
nemzeti szokásit, mellyek’ szilárd fokán egykor Ázsia’

óriása — a’ persa erő — végkép megtört, ’s mellyekkel 
a’ művészet’ ’s vér’ mezején koronáji közé annyi herva- 
datlan borostyánt fűzött — feledve, mihelyt az alacsony 
’s hízelgő vétkeknek rést nyila, rendülni kezde’s gyors 
léptekkel sülyedvén alá, csak hamar elenyészett: szint
j e i  enyészik el minden nemzet, melly nem retteg nem
telen aljasodás által nemzeti szentebb erényeit ’s bélye
gét vesztegetni! minthogy egyedül ebben rejtezik a’haza’ 
’s király’ szeleteiének szent titka; ’s a’ haza’külön tag
jai égj edül altala forrasztva testvérekké, a’ köz jóllét’ 
’s boldogság’ előmozdítására egyesülnek, — vele ele
nyészik a’ nemzetiség’ szellemi ereje, ’s azonnal követ
kezik a’ nemzet’ gyászos elhalása. — Engedjünk tehát 
mi is az idő’ kivánatiuak; — ne féljünk; a’korszerű józan 
változtatástól, de rettegjünk rakouczátlan betyárkodás 
’s korcs aljasodás által komoly méltóságú nemzeti charak
terünket vesztegetni, tudván, hogy:

,,!NIinden ország5 támasza, talpköve 
A’ tiszta erkölcs, melly ha megvesz,
Kóma ledül 5s rabijába görbéd.“

A’ FKLTALÁLT C.SILLAG-RKNDSZER’ ALKALMAZÁSA. 
( lege. )

A’ helyzetre nézve tehát — minthogy a’ Társal
kodó érintett számaiban a’ csillagos égnek heliocentri- 
cus állásit ’s egyéb sphaerai helyzetét bőven kifejtéin 
— a’ jelen tárgynak alkalmaztatása végett még eze
ket jegyzern-meg : a’ csillagos ég egy hengerekből szer
kesztett csillag-övbül áll, ’s mi a’henger’ magassági ten
gelyének — a' domború felülettől alá 2/a résznyi mélyé
ben a’ Skorpió és Nyilak közti legnagyobb tej-uti nyí
lásban állunk,’s ezen helyzetünknél fogva képezzük mos
tani csillagos egünk’ alakját, — t. i. ezen iszonyú vas
tagságú övön húzhatok én állásomnál fogva bosszant, 
napi pályámmal iránylag, egy egész körnegyedig egye
nes vonult mind elől mind hátul, ’s melly csillagok a* 
vonal alá esnek, azok a’ tőlem hozzájok kiinduló 's meg
hosszabbított egyenes vonal szerint optice mind a’ túlsó 
fél-övre vettetnek ; mellyeket pedig annak szélességére 
már nem vethetek, az engem talptól, vagy is azon má
sik övnek mindkét oldalától kezdve tetőig, vagy is a’ 
felső csillagos-övig sphaerice belognak: mert, minthogy 
minden csillagot csak egy csillag-messzeségre vagy is 
egy körsugárnyira vethetek, ’s a’ messzelevőket a’ leg- 
közelsöbbekhez hozom, szükségkép sphaerát kell alakít- 
nom ; minthogy pedig tőlem a’ henger’ szélességi tenge
lyéig ’s annak domború felületétől is eddig levő csillagok 
a’ hengerben egyenlő-szárú aequicrurum} hármas
szöget képeznek, ezek végig e’ tengelyekre le, amazok 
p;dig fölvitetvén, fölötte megsürűdnek ; minthogy továb
bá azokat, mellyek hosszaid szemközt egész körnegye
den elöl ’s hátul látásom’ optieai szögletével csüggőleg 
állnak, hasonlóul egy csillagmesszeségre, vagy is míg 
o,<ticai tengelyemnek az ív tetemesen megnem görbül, 
elvetem az öv’ közepét, mintegy kivájván , a’ két olda
lon maradandók középen nyilásos sűrű csillagíalakat lóg
nak képezni. A ’ mi most a'henger’ tetejét illeti: az ott 
megmaradt csillagok igen gyéren’s aprón fognak látszani 
’s a’nyílás’ tisztaságának milsem ártanak; gyéren: meit 
a' hármasszögnek csak hegyéi képezik, s a széles n\i-
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I áshan úgyszólván elvesznek; aprón: mert lölölfem a 
tetőponton magasan esnek, de a’ szem a szokás által 
ezeket is valamelly csillagi-rcndhez igyekezvén vinni, 
mintegy a’sphaerábnl kilöki ’s e kép megmesszíti azokat. 
— Vegyünk csak ti csillagot a’ Skorpióiul a Hattyúig a 
tetőpoiitin kívül, mellyel hova sem vihetek, azért helyén 
megmarad, de mellette már az első rézsuto>uu álla má
sodikhoz; — ha az övre a’Hattyúnál egy tangenst ha
tártalanul kihúzunk, erre pedig azon secansukat, mely-' 
lyek a’ Skorpióiul kezdve állásomnál fogva minden csil
lagtól kiindulnak, és az opticai szöglet’ egyik oldalát 
teszik, ha illy nagy opticai szöget látásom egyszerre 
felfoghatna, mellőzve egyéb körülményt, ezen <> csilla
got mindazon tangensre rakná; de most, miután fölöttem 
horpadt is az ív , ezeket amaz egyetleu tangensre föl 
nem halmozhatja, mert egyszerre nem többet, mint két 
csillagot vehet jól szemügyre: azért az elsőt igyekszik 
ugyan a’ szem az utolsó tangensre azon okbul vin
ni , mert altaljában mindig valamelly csillagi rend
hez szokta a’ magányosakat ejteni; de mihelyt any- 
uyira vitte, hogy neki a’ második elibe megyen, mái
éi van érve a’ czél , és nem viheti tovább, hanem 
ennek kihúzott tagensére leteszi, midőn azon 2dik a’ 
maga tangentialis pontján megmarad ; vagy ha ezt is a’ 
íikal akarja összefoglalni, ez ismét a’ 4diknek tangen- 
sére esik, ’s így ,egész a’ Hattyúig; ’s mivel ezen csil
lagok a’ tangeusektöl el nem távozhatnak , szükségkép 
ivet képeznek; most pedig annál is inkább, mivel az 

"ivet szakadatlan csillagláncz íüzi-össze, mellyet a’szem 
által nem szakaszthat: de az utolsó tangensre, melly, 
mivel az ív egy körnegyedre egészen meggörbed , az 
általzóval parallel futna-ki, azért sem vihetné,mert rajta 
az első fogások, alul semmi csillagi rendet nem nyerné
nek, úgy hogy inkább középeit a* körnegyed'legmagasb 
domborúsága fogna határt szabni.

Két érdekes kérdés van még hátra t. i. 1) hol 
vagyunk mi valósággal lent azon csillagos falak alatt? 
2 )  Miily nagy szélességi övét csinál a’ mi opticai látá
sunk ? —- Felelet az e l s ő  k é r d é s r e :  Mi sem alan
tabb sem íöntebb nem vagyunk a’ nyílásban, hanem csu
pán azon ponton, hol már a’ csillagfalak* külszélein eső 
csillagokra nézve úgy állunk, hogy ezeket a’ hengerek’ 
szélességi tengelyére nem vethetjük, hanem oldalvá-d a’ 
hengerből sphaera-alakitásra viliétjük-ki. A’ m á s o d i k  
k é r d é s r e :  Látásunk akkora szélességű övét csinálhat, 
mekkora a’ hengereknek tetszőleges tengelyi széles
sége; — mindkettőre nézve pedig: olly közel vagyunk 
valódilag azon csillaglalakhoz, hogy azokat pályánkkal 
úgy szólván seperjük , ’s még is olly messze tetszenek 
azok, t. i. nem győzöm eléggé ismételni, hogy mihelyt 
csillag van fölöttem vagy akárhol , már azt a’ sphaerá- 
ban egy csillag-távulságra, v. is egy sugárnyira vethetem 
csak, egyiket annyira, mint bármellyeket, úgy, hogy 
nincs mód , akármelly helyzetben is oldalvást csillagla- 
lakat látnom, hogy így tálán a’ nyílásban egyenesen a’ 
tej-ut’ síkján a’ két fal közt vágtathassak , mert ekkor 
a' két fal tenné a’ sphaera’ legnagyobb körét, mint teszi 
most az egész öv. He mondhatnák: hacsak egy csillag
messzeségre, és közvetlen napirendszerünk’ pályájával 
seperjük a’ tej-ut’ alsóbb csillagit, miért nem látszanak 
azok nagyobbaknak vagy is fényesbeknek? Azért, mert 
fölöttünk esnek, ’s mert a’ látás ezeket leginkább meg
messzíti, minthogy azokat egészen a’ henger’ szélességi 
általzójára viszi-föl, hova a’ felüllevők le, az alattiak 
pedig fölkerülnek; ezen tengely pedig, minthogy mi 
23uyi mélységben állunk, még igen magasan nem egy,

hanem isten tudja hány csillag-messzeségre fen van a’ 
hengerben fölöttünk, és a' tej-úf legalsóbb csillagi lö- 
lölt, sőt int eléggé fényiének is elöltünk ezekhez képest 
a’ tej-uibun álló Kigyófark, Hattyú, Cassiopeia, Perseus 
’s a’ t., mellyek már nem lévén tetőpontiak, élőnkbe vet
tetnek. — Kivehetni azon napot, vagy legalább helyet 
is ,  hol valóban állunk, azon hármasszögbül, melly- 
nek két oldala tőlem az öv’ széleire mint hasisra 
vitetik, mihelyt tudjuk, hogy azon két oldal sem 
lehet hosszabb, mint azou állás, honnan már a’ tej
ut szélein ritkásan látszó csillagokat a’ henger’ szé
lességi tengelyére nem vihetjük, és ha ezen szögle
tet, mellyet a tejül’ látszó szélessége mér, a’ »Skorpió 
és Nyilak közti lehető legnagyobb nyílásba úgy helyez
zük, hogy ezen csillagzatok oldalvást essenek, de mit 
én a’ mihályíai berekből ha tehetnék, sem tehetek, ’s 
ezen pont csupán a’ csillagoknak , ’s jelesül a’ tej-ut’ 
tetsző helyzetére nézve lenne meghatározva. Ott kell 
pedig állatiunk, hol a’ nyílás legnagyobb, minthogy kö
rüliem leg nkább megritkítom a‘ csillagokat; már pedig 
a’ sokszor említett két csillagzat közti nyílásnál szélesb 
opticai szöget a’ sűrű csillagfalak közölt alig vehetek, 
melly aztán előihátul természetesen összemegyen ; oldal
vást kell pedig esniük , mert valósággal is oldalvást 
esnek , de azért is még, hogy látásom a’gyiknál delnek a’ 
tej-ut at ált aiszakaszt hassa, a’ mint valóban is átszag
gatta , valamint az alsó hemisphaerán is a’ C’eulaurus- 
nál; — továbbá csak innét formálhatok nyílást az övön 
előihátul egy körnegyedre; végre innét látok a’ nyitat- 
lan félkörnek két végében csillagos abroncsokat ’s a’ t. 
szóval: mi nyílt övét teljességgel nem láthatunk, ha
csak annak térében (planum) nem fekszünk ; pedig im 
bármint haladjon napi pályánk, tökéletesen egész végig 
bele látunk; avagy gondoljuk é , hogy ezen nyílt és 
nyitallau öv ’s csillagfalak csupa figurák , ’s csak a’ 
szem’ játékául teremtetlek így? ’s nincs é ezen nyílás 
szinte milliónyi csillaggal ellátva, kivált olly tájon, hol 
ezeknek felszámithatlan sokasága övedzi által az eget, 
úgy, hogy az egé>z sphaera rá nézve igen szegénynek 
’s kietlen pusztának tetszik? ’s nem helyzetünk játsza 
é inkább ezen optical látványt és csalalást? igen! ez 
utóbbinak kell állni a' n\katlan félöv’ hasonlatosságára 
nézve is. Már pedig igen szeretném tudni: minő más 
magyarázattal uyerjük-meg ezen helyzetet. Ugyan is 
senki sem kétkedik azon, hogy más helyzet egészen más 
látást szülne: így tegyük magunkat a’ Herkules X és g 
Csillagai közé, a’ mostani látás szerint a’ tej-ut’ éjszaki 
oldala mellé, valljon látandunk é nyílást és két falat? 
t. i. a' három közül egyiket sem, mert az innenső fal 
elfedi mind a’ nyílást , mind a’ túlsót; de ezt csak inuét 
gondolva mondom, mert, hogy miként látnék minden 
sphaerai helyzetben, az érintett lapban már kifejtettem. 
— líode azon okbul, hogy a’ gyíknál ritkásan látjuk a’ 
csillagokat, és hogy Sirius, melly nem esik a’ tej-ut’ 
közepére, lehessen a’ központi test, a’ tejut’ általzója’ 
planumából külebb gyanította állásunkat a’ Herkulesnél 
is előbbre; de ezt már, hogy előbbre nem vagyuuk, Ar- 
gelauder úr is mostani vizsgálatával eldöntötte.

Azon seuki meg ne botránkozzék, hogy én a’ napnak 
központját a’ henger’ 2ia résznyi mélyére tettem; a’ ki 
érti beszédem’ sztiljét, tudja, hogy ez csak a’ szabad 
szemnek opticai szabálya, melly szerint az öv’ csillagai 
á’ sphaerai egyebekhez , a’ csillagfalak a’ nyíláshoz, és 
egymásához ezen arányban láttatnak a’henger’ természe
tére nézve, ’s hogy e’ helyzet minden egyéb illető ma
gyarázatnak megfelel.
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Ez lévén tehát helyzetünk,im! milly könnyen meg
fejthetni ebből Argelander’ problémáját is: míg nem 
mozgunk, addig a' mostani helyzet állván, ebből semmi 
változást nem tapasztalhatunk ; mozgunk tehát a’ tej-ut’ 
nyílásán a’ Skorpió és Nyilak'közéből a'Hattyú felé, ’s 
minthogy körösleg sphaerát alakítunk, azért az öv’ köz
pontján, vagy is a’ régiek szerint az Universum’ közepén 
látszatunk mindig lenni, ’s pályánk egyenközleg ^paral
lel) az öv’ általzóján haladni, ’s imigy kényelmesen be
láthatunk a’ sphaerának oldalvást sűrűségükből előttünk 
egyre bontakozó csillag-közeibe , ’s mivel ezen általzó 
háromszorta is kisebb arányban van a’ körrel, keveset 
kell haladnunk, hogy oldalvást rendre csillagritkulást 
tapasztaljunk. De menjünk hengeri állásunkra: látnivaló, 
hogy éjszakra oldalvást azon ívnek (tulajdonképen övnek), 
mellyel a' szélességi és hosszúsági tengelyek csinálnak 
(vegyük ezt rövidség’ okáért a’ Skorpióiul egyszerre a’ 
Hattyúig), közepe ennek chordaján fog pályámmal egye
nesen szemközt állani; azért ennek csillagait, mellyek 
mozgásaikkal is azon chordáu lefutván, m megy magok 
sietnek élőnkbe, a’ hosszúsági tengelyije! parallel-hala
dásunk által csudásan megritkítjuk, 's minthogy azon 
csüggő, melly az ivet’s ennek szögletét, hol mi állunk, 
két egyenlő részre (4 5 ° )  metszi,jő egyenesen szemközt 
velünk, ’s mellyet, a’ mint odébb haladunk, az ivén ma
gunkkal hordozunk, ennek átmetszési pontján fogjuk a’ . 
chordáu, hová az év’ csillagai béesnek, a’ legegyenesb 
helyzetet, ’s ugyanazért a’ legszembetűnőbb változáso
kat tapasztalni;’s minthogy továbbá azon kihúzott csüggő 
is, melly irt pályánkat középett kettévágja, a’ chordá- 
nak átmetszési pontjára megyen-ki, a’ Herculesben pe
dig a’ csillagoknak Argelander űr által kijelölt szétosz- 
lási pontja oldalvást épen a’ Skorpió és Hattyú’ közép 
tájára esik: látni való, hogy a’ ritkulás! pont nem pá
lyánk' mentiben, hanem oldalvást esik, ’s hogy ez csak 
mellékes rézs és nyílás, ’s hogy így már nincs szükség 
millió évre, hanem 75 év, ’s tán egy emberéletkor is 
elég — helyváltozásokat tapasztalhatni; mert miután hy- 
pothenusának azon hármasszögben, mellyet a’ chordára 
eső érintett két csüggő, pályámmal mint hasissal tesz, csak 
legkisebb cathetusán haladunk, haladásunk arányban sincs 
a’ megközelítésen alapított változásokkal,’s úgyszólván, 
egyebet sem kell neki munkálni, mint csillagokat forgatni 
élőnkbe ’s egyengetni rézsutosságukból, még isj elégha- 
mar ritkulást vehetünk észre, a’ nélkül, hogy azokat 
utolérni vagy tetszőleg megközelíteni kelljen : kövctke- 
zéskép a’ nélkül is , hogy az alsóbb-ranguaknak szükség
kép felsőbbekké kelljen változniok, noha mindezek is az 
oldalcsillagokkal kétségkívül inkább ’s előbb, és csak 
azokkal történhetnek-meg; azért ezen esetnek jelen is 
kellene lenni a’ herculesi igen lényeges változásoknál, 
ha annak irányoznánk. Már pedig ezek megtartották 
Bradley-korabeli rangjokat minden azótai illy ritkulásuk 
mellett is; innét van, hogy Argelander’felszámítása sze
rint a’ napi forgás’ közép sebessége a’ megvigyázott csil
lagokhoz úgy állhat, mint 3 : 2hez ; mert igy állhat leg
előbb ’s inkább csupán a’ mellékesekre nézve a’ henger
ben, a’ nélkül hogy valólag sebesebben kelljen forognia 
a’ felsőkre, lassabban az alsókra ’s a’ t. nézve. Kép
zeljük ellenben, mennyivel nagyobb tért kellene ha
ladnunk , míg a’ pályánkkal ellenes nemcsak csüggőket 
’s az ezekkel hosszant közvetlen érintkezőket, hanem mind
azokat is, miket mellettük legnagyobb optikai szöglet 
közé foghatunk , legkisebb változásig megközelíthetnék , 
mert itt magáu a’sphaera’ körén kellene lépdelnünk; sőt 
inkább ériuteu munkámban kifejtettem: mikép előttem ,

merre a’ mozgás történik, ritkulniok, ’s hátul, honnét
mozognak, összecsoporlulniok kell. l.'z oka, hogy a* 
felső kör összetömül, ’s egyenexb, alantabb; a’ felém 
mozgókat pedig ritkulásaik miatt messzebb taszíthatván 
az alsó kör domborúbb ’s messzebb-terjedő iveket ké
pezhetvén, felül egy, ’s alul két abroncsot formálhatok; 
mert a’ mint a’ Ceulauiusnál látásom’ tengelye a’ tej-ut- 
ból kitér, a’ körnél ismét belé akadhat; szóval: annyi 
bizonyos, hogy 75 év a’ körön 3 9 0  csillagváltozást 
épen nem szülhetne. — Midőn a’ mellékes csillagokat 
imigy egyenkint megritkítjuk, ugyanazt teszszük csopor
tokban a’ sphaera’ felületén messzelevőkkel is ; innét vau 
a’ sok fényes felhő: azért Bode”s mások véleménybe sze
rint, koránsem más tej-utak, csillagi rendszerek ’s pá
lyák ezek, hanem mind csak ezenegy rendszerhöz tar
tozó, ’s opticai hely zetünk által is megszaggatott csil
lagcsoportok.

Argelander’ űr Perseus felé teszi a’ csillagok’ for
gását , mert a' központi testet vagy erőt a’ mozgás’ irá
nyában arra gondolja lenni: igy hát tökéletesen megegyezik 
velem, csak hogy az irányzat a’ tej-uton induljon-ki vé
gig , ’s minthogy arányzott nagyságú központi testet 
nem látunk, képzeli, hogy ez tán sötét test, vagy egész 
csillagcsoport, mint p. o. a’ fiastyűk; de amaz talán 
csillagokat föd-el, mi pedig szabadon látunk-ki az égre, 
kivált az övre, hová annak állásunknál fogva esni kell; 
’s nem lehetne é ez Newtonkint csupán egy mathema- 
tikai pont, melly minden csillagnak összes vonóereje’ 
irányából van alkotva, de hová egyik sem rohanhat, 
gátolván azt valamennyinek kölcsönös ereje, hogy imigy 
az övbül külebb v. beljebb egyik se térjen; ’s nem azon 
pontra helyezte é a’ végetlen Fölény is kiváltkép trón
ját ; miután annyi bizonyos, hogy nélküle végre is sem 
élet, sem mozgás, sem a’ milliók’ kölcsönös ereje nem 
létezhet.

Sok ember szinte boszankodik, midőn csupán egy 
csillagos övét álli'ok létezni *s hogy annak véget adok; 
ellenben a’ végetlenen szédülni szokott ’s csak csudálko- 
zás okoskodásinak vége. — De nem kell mindjárt szé
dülni: az ember bármint gondolkozzék, sőt maga a’ vé
getlen sem képes a’ testieknek végetlen kiterjedést adui, 
mert ez magukban sincs és nem lehet meg; mór pedig 
a’ csillagok testiek, mert mind csak testi lehet az, mit 
mi testi szemeinkkel láthatunk, bárminők legyenek is: 
de hisz egyébiránt is számból állnak ; vagy talán nem 
elég-é e’ roppant csillagvilág, mégtöbb is kell é, holott 
ezt sem tudjuk fölszámlálni? mellyek ha annyi űrt betöl- 
tenének, mellyet csak azon ember kívánhat vagy gon
dolhat , ki legjobban boszankodik, hogy keveset mondot
tam : még is a’ végetlen üreghez képest ez annyi volna, 
mint akár egy, akár millió év, vagy semmi az örökké
valósághoz képest;— pedig az ür, az istent kigondol
ván belőle, végetlen lehet csak, mert ez semmi,a’ csil
lagok pedig az ürhez képest testi valók. De nekünk 
nem a’ testi hanem a’ lelkiekről van végellen fogalmunk: 
azért inkább itt véghetetlenkedjünk, mert mi is az isten
ség’ szikráji lévén alakilag végetlenek vagyunk, u. m. 
lelkikép függetlenek, noha anyagilag épen nem, mert 
a’ mindenhatóságból ’s mindent udóságból ’s a’ t. a’ po
sitiv függetlenséghez minden hijányzik bennünk, kiveveu 
azon tehetséget, melly által alaki függetlenségünket 
fentarthatjuk. Mindazáltal valamint e’világon, ha alakilag- 
függetlenek ’s igy végetlenek nem volnánk, a veghet- 
lenről, hová , minthogy ez csak egy lehet, velünk 1É) 
minden csak központosítathatik, fogalmunk sem lehe ne: 
úgy az örökkévalóságban is az istent csak úgy s azon
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szemmel láthatjuk, ha ’s a’ miüt aunak véghetlen töké
lyéiből anyagilag1 is kölcsönözni fogunk, kinekkinek 
ollyan leven a’ világ’ ábrázata, miilyen kiki maga. 
Mihályfán január lOkén 1838 .

t u d ó s í t á s o k  b e l - a f r i k á b ó l .

Hosszas várakozás után Angliában végre körülmé
nyes tudósítás jelent meg azon érdekes, de gyászos-ki
menetelű küldeményről, mellyet 1832 , 33 ’s 3 4  évek
ben Quarra és Alburkah gőzösek vállaltak magokra, hogy 
a’ Nigeren Afrika’ egész belsejéig nyomuljanak. E’ tu
dósítást azon két tiszt irá, kik egyedül élék túl e’neveze
tes , de szerencsétlen vállolatot. Itt néhány tudósítást köz
lünk az érdekes munkából, kérve nyájas olvasóinkat, 
hogy minden haladék nélkül kísérjenek Afrikába.

*

Oct. 6kán vetélik horgonyt Axin hollandi erősség
nél. Szárazra lépvén legott a’kormányzóhoz, ki itt az egyet
len európai residens, nienénk. A’ várőrség egy káplár 
’s öt emberből állt, kikkel, mint mondá, több baja van, 
mint alattvalójival összeleg. Nem kis mulatságunkul szol
gált megtudni : Marsnak e’ fia mint gyakorlá hatalmát, 
melly nyugoton Apollonia-foktól keleten Dix Core-ig 
terjedett. Egyszerű bánása következő. Ha parancsnok
sága körén belől panasz történik valaki ellen, a’ kor
mányzó legott botját küldi a’ helységbe, mellyben a’ vád
lott lakik. A’ követ, ki a’ botot oda viszi, a’ helység’ 
közepén földbe szúrja azt’s mellette megáll. A’ benszü- 
lüttek igen jól tudják, mit jelentsen az ’s hogy a’ kor- 
máuyzótul küldött bot nem jelent sem többet sem keves- 
bet, mint hogy a’ vétkes 8 ackey-t (lél obon aranyat) 
űzessen büntetésül. Ha az elitéit vonakszik fizetni, a’ 
követ 2 4  óráig marad a’ földbe szúrt bot mellett; el
múlván ez idő, a’ kormányzó’ kalapja küldetik a’ bot 
után ’s erre tétetik. Ekkor komolyabb lesz a’ dolog ’s a’ 
büntetés egész egy obon aranyra rúg. Ha a’vétkes most is 
vonakszik, egy harmadik követ jelenik meg a’ kormányzó’ 
kardjával ’s a’ pénzbírság két obonra emeltetik. Ezen 
utolsó mód eddig folyvást foganatos vala ; egyébiránt már 
a’ bot-elküldés is elég a’ vétkest fizetésre bírni.

,Funda!e-ig érvén reggeli 10 órakor megjelent a' 
király’ első heréltje, hogy jelen lenne vagyonunk’ ’s 
málhánk’ megvizsgálásánál , miszerint győződjünk-meg, 
hogy kalauzaink mitsem loptakel tőlünk. Rendben ta
lálván mindent, málhavivőink- ’s kísérőinknek ajándéko
kat adónk, mellyek várakozásukat felülmúlni láttatának. 
Délután látogatást nyerénk a’ királytól, kit sok heréit’s 
mintegy 12 lovag kisértek, ü pompás selyem-’s bársonj’- 
ruhát viselt’s teste rendkívüli terjedelmű volt. Arcza sem 
vala kellemes, de visszataszítók valának főleg piszkos, vö- 
í összinű, komor ’s fenyegető jelentésű szemei Egy szépen 
kirakott kardot, egy csinos készületü nagy ernyőt, melly 
átmérőjében 5. lábnyi vala , egypár pisztolyt és sok ha
sonló holmit ajándékozónk neki ’s tolmácsunk által érté
sere adatók, hogy mi messziről jövénk arczát láthatni 
’s vele-beszélhetés végett; hogy hírnökei hírünkül hozák: 
mint ohajta fejérembert látni, ez okból bizalmasan jövénk 
hozzá, készek leven vagyonúnkat elefántcsontéit cserél- 
ni-be. Beszédünk'végeztével ő felkelt’s nemzeti nyelvén 
válaszolá: mikép örül, hogy fejérember-arczot láthat,mit 
régen ohajta ; hogy nagy - mennyiségű elefántcsontja
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van , mellyel rendelkezhetünk. 12 ősz néger, kik titkos 
tanácsát képezni látszának, meghajlottak e' beszédnél, 
mintha helybenhagyni akarnák a’ király’ szavait. Panasz
kodunk azutan logadtatasuuk miatt, mellyben részesü
lőnk, a’ nyomorú kunyhó végett, mellybe szállitatánk, ’s ki
jelentők óhajtásunkat, hogy haladék nélkül jobb lakba 
vezettessünk. A’ király teljesítő kívánságunkat ’s visz- 
ment undorító trombita-, dob és sipzaj köztt. E'látogatásból 
valami újat is tanulónk: törvénynek látszik itt, hogy mind 
az, mi a’ fejdelem’ hátuljához ér e' hozzáérés által meg
szenteltetik 's tulajdonává lesz Ó afrikai íölsége sze
rencsétlenségre ruhaszekrényünkön ült ’s alig kelt-föl 
helyéről, szolgáji szegény ruhaszekrényünket minden 
czerimonia nélkül vállaikra emelék, azt magokkal vi- 
endők, miben mindazáltal tolmácsunk’ előterjesztései ő- 
ket meggátolák.

,Egy agg nő, ki földön mászott, mert egy láb
szára hiányzott, magára voná figyelmünket ’s követke
zőt hallónk felőle: a’ szerencsétlen asszony azt állitá*, 
hogy maghonie vagy is varázserővel bir, melly őt minden 
sérelem ellen éles fegyverrel védi ’s oily erősen meg va
la erről győződve, miszerint lábát kinálá, hogy éles 
fejszével vágás tétessék rajta. A’ király hírét hallván 
ennek, eltökélő megvizsgálni a’ varázserőt, ’s azt, ha 
kiállja a’próbát, hadaiban majd használandó. A’ nő’ láb
szára tuskóra téteték, mire fejszevágás következők ’s a’ 
szerencsétlen' lábszára testétől elválva lezuhant a’ tus
kórul. Sebe begyógyult, de az óta mászni kénytelen.

Ipolytáji.

GONDOLATI’!!.LÁNGOK ’S ELMESZIKRÁK

Valamit leírni márcsak azért is nagy nyereség , 
mivel gondolataink általa tisztáinak, ’s határozott for
mát vesznek-íöl.

Ez életben sokszor könnyeknek kell a’ földet előbb 
megpuhitani, hogy az öröm benne gyökeret verhessen.

Sok ember, könyvekhöz hasonlít, mellyekben átfor
gatáskor az első benyomás’ örömében sok igazság ’s 
erőteljes szép helyre találhatni, mellyek bennünket az 
egészre kiváncsiakká tesznek; ámde ha elölrül’s össze
függésben kezdjük azokat olvasni, legott látjuk az egész
nek gyönge ’s bomlékony szövedékét.

Az alkudozó felek az alkutétel előtt többnyire ga
lambokhoz, az alkutétel után pedig saskeselyükhöz ha
sonlók.

Ha azon vonal, melly a’ gonoszságot az erénytől 
elválasztja , láthatólag volna húzva : az csakhamar ismét 
eltörlesztetnék, annyi ember sürögforog naponkint ke- 
resztülkasul rajta.

Mennyi köd, gőz és zaj környezi azon religiókat, 
mellyeket emberek alkotnak istenért! ellenben milly tisz
ta , áldott és szép azon religio, mellyet isten alkotott az 
emberekért!

R e j t e t t s z ó .
H árm a picziny féreg fálmn. Van negye szoljában.

Gazda ! vetésid után töltse kalászod egészt,
Vincze Iguúcz.

A’ 23dik számú rejtettszó: P a p u c s .
I g a z í t á s .  Társalkodónk'legközelebb múlt számában ,,a ’ B a j n o k l e á n y “ 

czimü czikkely be van fejezve , ’s így alatta hibásan á ll: V é g e  
k ö v e t k e z i k .

—  N yom tatja  T r a t t n e r -  K á r o l y i .
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MARHADÖG ELLEN, FOGANATOS SZER.

Hazánkat a’ már néhány év óta huzamosan sanyar
gató marhadög ellen, több érdemes férfi és gazda a’ 
hírlapokban annak gyógyítására ’» elnyomására közöl
vén szerzett tapasztalásikat ’s észrevételeiket, — én is 
az érdemes olvasó közönség elibe az e’ részbeni nyug
tató tapasztalásimat előterjeszteni siettem ; meliyek több- 
helyű ’s oldalú próbatételek után az óhajtva várt , de 
eddig csak sötétben tapogatózott segély végett talán 
nagykövetkezményüek lehetnek. — Hazánk’ éjszaki része 
felé Sáros megyéből a’ Szepességbe mindig közelebb 
húzódó marhadög, mellyet némellyek százrétü-paczal- 
sorvadásnak, vagy lépfenéuek, mások ismét máj-rotha
dásnak ’s epegyúladásnak neveznek-el —  a’ mint t. i. 
felbontáskor a’ belső részek’ inkább vagy kevésbbé elro
molta e’ vagy ama’ nevezetre okot ’s alkalmat szolgáltat
tak — múlt évi december 18dik napján 1 9 —3 0  Reau- 
mur-foknyi hidegnél, az én haszonbérbe vett mindszenti 
majorságomban is olly dühhel ütött-ki, hogy azon hónap’ 
30kaig ’s így 13 nap alatt, 14 tehén's egy bika be- 
tegedett-meg.

E’ dögvésznek közönséges ismértető jelei, úgymint: az 
étvágy’ teljes megszüuése, a’ kérődzéssel-íelhagyás, 
lekonyult-fülek, könnyező ’s utóbb vörös szemek , az 
életmüszerek’ általányos lankadsága ’s eltompulása — 
mindegyik darabnál mutatkoztak, csakhogy némellyek- 
néJ mingyárt a’ nyavalya’ kezdetén büdös hasmenés, 
másoknál ellenben szorulás, kiürítési erőködéssel ál lőtt
be. Bonczoláskor úgy találtam, hogy az utóbbiaknál 
mindig a’ százrétü paczal, az előbbenieknél pedig a’ 
lép és máj voltak megromolva — az epének rendkívüli 
nagyságával. —

A’ Társalkodó’mult-évi 3 5 3 ’s 3 8 5  lapjain ajánlott 
szereken kivül próbáltam a’Rholwes-ét és Waldiuger-ét 
i s ; sőt némelly jóakaróim által ajánlott csudasót, kese
rűsét , büdösgyántát, savanyú káposztát, káposztale
vet ’s t. eíF. sem mellőzvén-el. De hasztalan! mert mind 
a’ 15 darab áldozatja lett a’pusztító ragályos dögvész-
nek! ------- Tek. Crausz Ezékiel tb. úr, keresztszegi
gróf Csáky Károly ur összes jószágainak igazgatója, 
többször nyilatkoztatván előttem azon kívánságát’s óhaj
tását : bárcsak egyszer olly darab szarvasmarhára akad
hatna , mellynek esetét egyedül a’ százrétü-paezal szá
radásának lehetne tulajdonítani, ezen kívánsága dec. 
19kén bételjesült; mert a’ gyuladásba átment negyedik 
böndőn kivül a’ százrétü paczal annyira kiszáradva 
találtaték , hogy a’ benne levő takarmányt porrá lehete 
zúzni; a’ tüdőnek, májnak, szívnek, lépnek ’s epének 
ellenben legkisebb baja sem volt. — Ezen gyuladásba 
ment száziétü-paczalból levágván az említett igazgató 
ur néhány legpörköltebbnek látszott darabkát, ’s azokat 
a’ negyedik böndő’ belső oldalárul késsel levakart sötét 
vőrössziuü ’e nyúlós anyaggal együtt üvegbe rejtvén, 
abból homoeopathiai mód szerint egy tiszta világos folya
dékot készített, mellyből egy kis üvegcsével megaján
dékozni szíveskedett azon útmutatással, hogy azt lisztre 
csöpögtetvén, minden csep után eredő lapdacsokbul min
den beteg marhának másfél órában hatot, azaz órane- 
gyedeukint egyet beadni, italul pedig csak tiszta’s fris 
kutvizet adatni el ne mulassam; és azt minden 13 óra

lefolyta után mindaddig folytatni rendelte, míg csak ét
vágy és szembetűnő javulás nem következendik. —

Nekem akkor 3 bikám ’s 1 tehenem levéli beteg, 
mellyekhez folyó évi jan. 7keig még kilencz tehén já
rult, ’s igy összesen 13 darab; és ezek közül jan. 6áu 
csak egy hűllott-el; hozzá tevén: mikép azon esetet ta
lán az is nagyon elősegitheté, hogy a’ crisis’ legnagyobb 
fokánaz, egy egészen kiképzelt borjút idő előtt elvetélt; 
— a’többi 11 darab tökéletesen felgyógyult. A’ nagyobb 
résznél a’ javulás már 3dik ’s 4dik adagra látható volt; 
csak kettőnél, meliyek előbb megbetegülvén , más sze
rekkel is orvosoltattak , következett-be a’ 6dik ’s 7dik 
adag után; — de már most mind a’ legjobb étvágygya! 
esznek, ’s jó erőben ’s kedvben viczkándoznak, sőt a’ 
tej is , melly egészen elveszett, újólag megtért. Óvá
sul a’ még egészséges tehenek s ökröknek azon hasz
nos labdacsokbul két adagot beadtam ’s nem kis örömemre 
tapasztalául a’ betegség’ megszűntét. — lliy körülmé
nyek közt óhajtani méltán lehet, hogy e’ részben több 
állaton próbák ’s vizsgálatok tétessenek, ’s azért egész 
bizodalommal szólítok fel minden gazdát, kinek marháji 
közé e’ veszélyes ’s eddig gyógyíthatlannak tartott dög
vész rontott, vagy ronthat, hogy ezen hasznos és tapasz
talt sikerű folyadék iránt itt Mindszenten lakó t. ez. 
Crausz Ezékiel igazgaló úrral értekezni ne terheltessék, 
ki is, mint közösen szeretett ’s tisztelt emberbarát, min
denkinek e’ tárgyban nemcsak tanácsadólag de tettleg is 
szívesen szolgáland.

Keczkes János.
ERZSÉBET, ANGLIA’»KIRÁLYNÉJA.

Erzsébet 1558tul 1603ig  nagjobb erővel 's több 
szerencsével kormányzá Angliát, mint bánnelly király 
előtte vagy utána. Ha tán a’ szülék’ hangulata, tulaj
donai ’s a’ körülmények, meliyek közt születik a’ gyer
mek, nagyrészint föltételezik ennek charakterét: úgy 
méltó megjegyezni Erzsébetről, hogy ő a’ legforróbb 
szerelem’, leghőbb hajlandóság’ gyermeke volt; mert 
atyja, Ylld. Henrik, első nejét arragoniaiKatalin her- 
czegnöt, Erzsébet anyjáért, Boleyn Anna udvari höl
gyért magától eltaszitá ’s ezzel amattóli törvényszerű 
elválta előtt házaséletre lépett (nov. 14kén 1 5 3 3 .). 
E ’ házasságból 10 hónappal megküttetése ’s 4  hónap
pal az előbbi házasság’ leloszolta után (septemb. 7kén 
1 5 5 3 ) születvén szeszélyes és szenvedélyes atyja, ki 
változékony hajladóságával máson t.i. Seymour Johannán 
függe ’s az ártatlan Annától magát bakókéz által szaba- 
díttatá-meg, őt mint házasságonkiviiiit megvet é ’s az örö
kösödésből kitagadá (1 5 3 6 .). Utóbb megsemmíté e’ nyi
latkozást egy végrendeletben, mellyben Erzsébetet VI. 
Eduárd, harmadik nejének fija, ’s Mária, első nejének 
leánya után sorozá.

Úgy látszék, hogy ifjabb fi-’s idősb leánytestvéré
nek uralkodása arra szolgált: mikép Erzsébetnek időt 
hagyjon, hogy gondos tanulmányok ’s a’ sors’ keserű 
próbái által lelkét ’s charakterét nemesítse ’s igy teljes 
erejének éveiben megedzve lépjen trónra. Eleinte, anyja’ 
halála után, szigorú atyja olly kévéssé gondolt vele, 
hogy a’ három-éves leánykának a’ fő életszükségek is 
hiányzának ; utóbb azonban  ̂gondosan ’s magas hivatá
sához képest nevelteték. 0  nemcsak ritka hajlamokat,
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de a’ tudománjrok iránt rendkívüli buzgalmat is mutatott 
’h nevelőji dicsérik a’ 16 éves herczegnőben, hogy semmi 
néni  béri  g y ö n g e s é g e t  nem ismért s mindenben, 
mihez kezdett, férfiúi erőt tüntetett-ki. E fényes tulaj
donok mindenki’ szemét reá vonák, 's okai valának, hogy 
idősb testvére, a’ komor, embergyülölö s vakbuzgo Máiia, 
ki azáltal magát meghomalyositottnak hive, Erzsébet
nek roszat kívánt. Azon ürügy alatt tehát, hogy a’ lá
zadásokban , mellyek kormányra léptét nyugtalaniták , 
részes vala, Towcrbc vettete öt —— utódjául fetuart Máriát 
nyilván kijelelő, ’s nem titkolá szándékát, miszerint Erzsé
betet ki akarja végeztetni. E’terv’ végrehajtásától vissza- 
tartóztatá őt a’ népzavargástóli félelem ’s Ií. Fülöp’ 
közbenjárása, ki tán lélt, hogy Stuart Mária’ fején egy
kor három koronát látand egyesítve. Erzsébet’ trónörök
lésből kizáratásának második terve kudarczot szenvede 
a’ parliament’ ellenszegültén, a’ harmadik pedig hogy 
a’ savoyai herczeghez íérjhezrnenete által Angliából el- 
távolitassék, Erzsébet’ vonakodtán, kit sem fenyegetés, 
sem hízelgéssel nem lehete meggyőzni. Toweri fogsá
gából kiszabadulván(máj’. 19kén 1 554 .}  folyvást szo
ros felvigyázat alatt tartaték 's csöndes magányban ko
moly tanulmányok- ’s elmélkedéseknek élt, mellyek a’ 
lelket, ha azokat felfogni képes , fölül emelik a’ szeren
csétlenségen , — midőn három évvel szomorú visszavo
nulta után, melly idő alatt híveit 's hitsorsosit máglyára 
lépni ’s magát legfőbb veszélynek kitétetve látá, Mária’ 
halála (nov’. 17kén 1558.} atyjai’ trónjára emelé ót. 
Nov’. 23áu tartá királyi bérnenetét Towerbe, hol három 
év előtt fölségbántókint ült ’s maga lölött bakópallost 
Iát a. Erzsébetet trónra lépte után nyomban házassági 
ajánlat lepé-meg. II. Fülöp volt a z , ki folyvást félvén, 
hogy Franczia- és Skótország' ’s Anglia’ koronái Stuart 
Mária’ fejére szállhatandnak , kezével megkinálá ; de há
lásan ’s udvariasan visszautasitá azt. Hogy a’ háborút, 
mellybe Angliát Franeziaországgal Fülöp bonyolító, be
végezze, ezen országgal legott alkudozásokba bocsát
kozott, mellyek apr. 2kán 1559 . a’ chateau-cambre- 
sis-i békét szülék. Nagy vigyázatot ’s meggondolást 
kívántak a’ belső egyházügyek. Erzsébet ezekre fordita 
í'ögondot, mihelyt megerősítő törvényszerűségét a’ parlia
ment. Mivel a’ pápa Erzsébetet nem ismeré-el törvény
szerűnek , nem vala szükség, hogy újításiban rá ügyel
jen. A’ koronának egyházi dolgokban legfőbb hatalom 
adaték, mellyhez istentiszteletet és lithurgiát rendezhető 
jog csatoltaték, ’s ehez vala szabva egy fő egyházi-tör
vényszék’ (court of hight commission} megalapítása is 
minden egyházi dolgok- ’s rendeletekben, mellyeken a’ 
katholikusok igen megütközének, jóllehet végrehajtatá
sukban nagy mérséklet uralkodott. Azon kívánságot, hogy 
menne férjhez, mellyet 25  éves királynéjával most a’ 
nemzet tudata, azon nyilatkozással mellőzé-el, hogy 
honával van összeházasítva,’s büszkesége az, ha mint 
szűz élend és halandmeg/

Mig Angliában békeuton alapittaték-meg a’ Protestan
tismus , Skótországban erős megrendülések követék azt. 
Guise Mária kormányzónő az uj hit-tant, melly napról 
napra tovább terjede, itt elnyomni ügyekezett; a’ lélek- 
isméret’ szabadságának korlátozása miatti panaszokhoz 
csatlakozónak még a’ franczia tisztviselők’ hivatalbalép- 
tetésök, idegen zsoldosak 's az alkotmány’ sokszerü meg
sértése fölöttiek is, ’s miután a’ kormányzónő katonákkal, 
kiket testvérei Francziaországból küldőnek, megerősül- 
ve a’ csendet erővel akará helyreállítani, a’ nemesség 
és skót egyház’ községei által] (igy nevezők magokat a’ 
nemesség, papság ’s városok’ követei} kormányzóhivatalá-

tol megfosztatek (1 o o 9 .} . A’ szövetségeseksegélytkere- 
sének Erzsébetnél, ’s hogy azt annál biztosabban megnyer
hessék, ideiglen elfogadók az uj angol lithurgiát. Erzsé
bet elejite nem vala hajiadó alattvalóknak nyújtani se
gítséget törvényszerű kormányuk ellen, de győzének- 
lensöbb politikai tekintetek; a’ skótoknak tehát Ber- 
wickben (íebr’. 27kén 1560 .}  kötött egyezésnél fogva 
segítséget igéit. Skótországba tehát angolok mentek ’s 
Leithben ostromiák a’ franczia zsoldosakat, de ezen ese
mények alatt meghalván (jun\ 1 lkén 1560.} a’ kor
mányzónő, Edinburgban Erzsébet, a’ skótok és franczia 
korona’ küldöttei közt egyezés kötteték, a’skót zavarok 
lecsillapítanak , II. Ferencz pedig és Stuart Mária kény
telenek lőnek magokat lekötelezni, hogy Anglia és Ir
land jogszerüleg Erzsébetéi lévén, ezen országok’ czi- 
meit ’s czimereit azontúl nem viselendik. Ámbár ezen 
egyezés 6 0  nap alatt mindkét részrül teljesítendő vala, 
Stuart Mária a’ határzatoknak még sem engede, sőt 
tudatá, hogy franczia segítség’ közbenjárultával a’skót 
ügyeknek más irányt szándékozik adni, ’s roszúl titkolt 
hallgatások ’s mentekezések által magasra csigázta rósz 
viszonyít Erzsébethez, midőn férje II. Ferencz váratla
nul meghalt (dec.’ 5kén 1560.} ’s ő franczia királyné- 
búi özvegy lön, kivel napa, a’ dölyfös Medicis Katalin, 
méltatlanul bánt. Jóllehet Máriának nem vala kedve el
hagyni Francziaországot, a’ dolgok’ állapotja mégis kí
vánta Skótoiszágban elenlétét. Hajlék tehát Jakab mos
tohabátyja’ (ki akkor st. andrews-i prior, utóbb pedig 
Murrey gróf czim alatt helytartó vala} ’s a’ Guisek’ , 
nagybátyjai’ előterjesztésire ’s eltökélő, hogy a’ bájos 
Francziaország helyett a’ vadon Skótországot válasz- 
tandja lakhelyéül. Ekkor attól függött minden, hogy 
Erzsébettel barátságosb viszonyokba lépjen. Egy levél
ben tehát, mellyben, mint vélte, még egyszer józan és 
jogszerű előterjesztéseket tevén az edinburgi egyezés’ 
örökségi jogát tárgyazó pontjai iránt, skót útjára sza
bad kíséretet kért tőle. Erzsébet bizonyossá tevő őt erről 
’s nyilványitá, hogy kedvesen fogadandja őt Angliában, 
ha az edinburgi egyezést teljesitendi, mit tenni annál- 
inkább köteles, mivel követei korlátlan hatalommal valá
nak felruházva. E’jogszerű, annyiszor ismételt kívánsága 
ha megtagadtatik, vagy ha Anglia’ elmellőzte ik, kénytelen 
lesz azt sérelmül venni! Mária e’ felelet által igen meg
keserítve érző magát, mit Throkmorton angol követtel 
is érzékeny kifejezésekben tudata, Skótországba pedig 
angol partok’ érintése nélkül ment. Az angol királyi ha
jók , távol lévén Mária’ elfogathatása (mit sokan állíta
nak} utáni Iesködéstől, csak tengeren valának, hogy azt 
kalózoktól megtisztítsák ’s a’ királyné’ hajóit, illő tisz
telettel elbocsáták. Mária’ aug. lékén 15 6 1 . érkezők 
Skótországba. A’ skótok idegenkedvén Francziaország- 
tól ’s Mária’ kath. barátitól, ellenben a’ protestáns Anglia 
nemes érzelmű királynéjához hajolván, Mária érzé an
nak szükségét, hogy e’ szivében gyűlölt versenytársnő
vel barátságosabb viszonyokba lépjen. Erzsébetet tehát 
Maitland Lethington követe által baráti szövetséggel 
kinálá-meg azon kéréssel, hogy azon esetre, ha mag
talanul halna-meg, az angol trón’ legközelebb örököséül 
őt nyiványitauá. Erzsébetnek ezt annál kellemetlenebből 
kellett venni, mert abban Mária’ titkos vágyódását látta 
az angol trónra ’s nem tartá illőnek VIII. Henrik’ vég
rendeletében, melly a’ skót lineát nem is emlité, valamit 
változtatni. Ha Mária őszintén kereső barátságát, csak 
az edinburgi egyezést kelle végrehajtania, miért Erzsé
bet Őt rég (aug/ 16kán 1561.} megkínálta őszinte ba
rátsággal. Azért tagadá meg kívánságát, mert nem akar
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éltében magának sirt és halottleplet készíteni.4 De azért 
nem tőn egyenes lépéseket Mária öröksegi jogai ellen, 
ki maga részéről Anglia’ czimerét 's czimét nem viselő, 
’s igy a’ kettő közt küludvariság uralkodék.

( Mge következik.)
A' NEVETÉS’ PSYCHOLOGIAI FEJTEG ETÉSE.

A’ n e v e t é s  olly akaratellenes kifakadása az in
dulatoknak, rnelly az arcznak, különösen a’ szájnak és 
szemnek, toroknak, gégelönek, ’s tüdő’ részeinek, ki
váltkép a’ rekeszhártya’ izmainak ismételt rángat ódzó 
mozgásival történik. De a’ most mondott mozgások még 
magokban nem tesznek nevetést. Arra megkivántatik , 
hogy 1) a’ lélek bizonyos gondolatokat fogjon-föl. 2 ) A’ 
többféle észtehetségekkel ezen gondolatoknak a’ termé
szeti szokással vagy renddel elleukezöleges, vagy is furcsa 
sorozását lölloghassa. 3 ) Ezen szokatlan összesorozá- 
sát a’ gondolatoknak a’ nevető érezze. 4 )  Ezen különös 
gondolat-sorozatból merített érzés a’ szívben édes gyö
nyörűséget támasszon; mi úgy eshetik-meg, ha a’ test
nek illető orgánumai anatornice olly épek lesznek, ’s 
pyhsiologice úgy összedolgoznak, hogy ezen kellemes 
érzést fölvevén, ’s attól megvidíttatván, mintegy lelki 
mozgás’ következményéül az élömüves lényben n e v e 
t é s  t á m a d h a t .  — A’ nevetés származásának ezen 
magyarázatába tehát következik, hogy:

1]) Csak ember lehet alkalmas a’ nevetésre, mert gon
dolkozni csak ő tud. — 2 ) Tiszta ’s ép elméjű legyen 
az ember, mert a" buta a’ gondolatoknak az ideáktól 
elütő összesorozását nem fogja-föl, nem ítélheti meg. A’ 
hóimét van, hogy némelly elmés nevettető gondolat vagy 
cselekedet fölött egyik másik csak bámul, ’s nem képes 
nevetni. — 3 ) Belső érzései az idegek’ tökéletessége 
miatt illő mértékben ingerlékenyek legyenek ; — ne le
gyen a’ nedvek’ sűrűsége, dugulása, idegek’ durvasága 
miatt érzéketlen, ’s így mintegy töke-ember — 4 )  Az 
érzés’ organuminak tökéletes egymáshozi arányok legyen, 
egymással azok illő összefüggésben, harmóniában legye
nek , hogy azon orgánumok’ működése a’ testnek jól es
sék , mint jól esik az egészséges testnek minden termé
szetes működés ; ’s egyik működésnek kezdetével a’ má
sik már magában következzék , vagy is helyes és elég
séges okon nevethessen, sőt nevessen az ember.

’S az illy nevetés helyes, természeti és valódi. De 
vannak h e l y t e l e n ,  ’s á l  - n e v e t é s e k  is,  midőn 
t. i :  1)  A’nevetés’ oka nem a’ gondolatoknak a’ termé
szetes szokással ellenkezőlegi, de kárt maga után nem 
vonó (furcsa) sorozásábul következik ; vagy is midőn ok 
nélkül nevet valaki. Ez nem okos nevetés! 2 )  Mikor 
nem örvendetes érzés éleszti valaki’ szivét, sőt fekete 
irigység nyomja, vagy méltó szégyenlés bágyasztja, 
lulánkos bosszú dúlja, rágalomvágy kínozza ’s a’t. ’s a’t. 
’s ezen kaján érzelmek’ eltitkolásáéi erőszakos mosolyt 
vagy kaczagást üt valaki.

Mivel a’ nevetés az ész ’s érzelem’ művelete; 
mind a' helyes, mind a’ helytelen nevetésből (annak több 
fokaira , millyek a’ mosoly, nevetés , kaczaj, hahota , 
röhögés ’s a’ t. most nem ügyelvén) lehet az emberek’ 
charakterére ’s elmetehetségire helyes következtetést 
húzni vagy is a’ n e v e t é s b ő l  a z  e m b e r t  m e g  i s 
mé r n i .  Mert: 1) mikor valaki a’ gondolatok’ soroza
tában , a’ szokottul való finom de ártatlan eltéréseket 
példából vagy elbeszélés után könnyen ’s rögtön fölve
vén, azon jóizü nevetésre is fakad: az azt mutatja, hogy 
a) értelme elég kimivelt; b) érzelme olly szelíd, hogy 
az embertársa károsodása neiküli furcsaságok, érzékében

kellemes illetest sőt rázkódást hoznak-elő; mint a’ simo- 
gatás a’ külső érzékben, c .) [Érzékei olly egészsége
sek , épek ’s idomzatosak , hogy a’ természetnek a’ leg
több esetből is kiokoskodható rendje nála föl nem akad, 
meg nem bomlik, hanem legtöbbször szokott következés! 
folyamatát követi. ’S az illy nevetés megállhat a’ legtisz
tább szívvel. Ellenben: 2.) midőn valaki más botlásán 
nevet, a z : a ) megromlott szivű ember; mert neki 
jól esik, hogy más tévelyeg; ’s kettős a’ nevető’ gonosz
sága : ha t. i. valakit ollyankor nevet-ki, midőn az a’ köz
ügyben szoros systematicus kötelességén túl,járatlan utón 
fáradozva botlott; sokszorosan gonosz pedig akkor lelke, 
midőn az olly ügybe más ártatlanokat is nevetése’ köré
be húzni akar. b) Az illyen nevető ember szemtelen 's 
előre nem látó; mert nincs ember ki nem botlott volna , 
’s nem fogna botlani, még pedig annál többször, minél 
többet szándékozik tenni. Olly hibáért tehát, mit magunk 
is elkövetünk, vagy legalább követhetünk, másokat ki
nevetni igaztalanság, szemtelenség, jövendőre nézve pe
dig előrenemlátás. Mert lehet idő , mellybeu a’ nevető 
urat is visszanevethetik; ’s Illyés kölcsön a’ milly 
igazságos, épen olly keserű szokott lenni, c) Ellensége 
minden józan haladásnak. Tudnivaló, hogy tökéletes egy
szerre semmi sem lett. Fultont kinevették a’parton aka
ratja ellen megállt hajójával, ’s ha ő ön eszét és szivét 
a’ gálád nevető nép’ eszéhez alkalmazza vala, máig 
szunnyadnának gőzkatlanai; ’s egy más kisebblelkű em
bert talán az illy kinevetés arra határozhatott volna, hogy 
a’ szél mellől is visszatérjen a’ nevető néptömeghez; és 
valóban sok tettre - született ember csak azért nem pró
bál valamit, mert fél a’ gonosz nevető ördögöktül, kik 
untalan azt lesik , hol találjanak kinevetésre martalékot, 
d) Kevély dölyfös szivet árul-el; mert az illy másokat 
kinevető ember fölül képzeli magát azon emberen, kit 
kinevetett, — ö magát nevetésével együtt csalhatlannak, 
többnek, mint emberi lénynek képzelgi! 3.) Midőn vala
ki helytelenül ’s oknélkül nevet, ez értelem-botlást, és 
ha ezt sokszor ismétli, értelemhiányt mutat, azon monda 
szerint „perrisum múltúm ’s a’t.“ Illy ember a’ gondolatok’ 
sorozatát nem kellően veszi-föl; ’s nevető orgánumai az 
értelem’ organumival nincsenek kellő harmóniában. Nem 
érteni pedig, vagy fonákul venni-föl valamint, nem mu
tathat okosságra. Hlyének, kik a) beszédjük - közben, 
vagy más’ beszédjénél, akár kell akár nem, folyvást 
nevetgetnek; b) kik mindent, mit nem ők tesznek , ki
vált, ha uj valami az, megnevetnek, mivel az ö csak 
nevetni termett agyatlan fejőkbe a’ megnevetett tárgy 
képe nem fér. 4 .)  Midőn valaki más’ kárán nevet. Ez 
szinte ördögi nevetés! Az illy ember a’ vízbe halót, a’ 
füstben fuldoklót, lángokban emésztődőt, a’ szerencsétlen 
bénát, az ügyefogyott, szakadt ezondrás koldust, a’ fáj
dalmas érzésektől levert érzékeny embert meg tudná 
nevetni, mert ő a’ parton, messze a’ tüztöl, víztől, ép 
testtel, ’s mi több cziíra, ruhában hatalmas kegyelemben 
lehet, ’s a’ holnapról, ’s felebarátjáról nem gondolkodva 
élheti világát. — 5 ) Szinmutató nevetés, midőn valaki 
helyes ösztön, gyönyörködhető belérzelem nélkül neve
tést crötet, és színlel, hogy a’ jelenlevőket elámitsa, és 
azon véleményre húzza, mellyet ő igaznak szeretne. 
Álnok szív’ sugallna!

Illy forma nevetések történnek a’ tarsasagos elei
ben , mellyek azonban mint hangok elhangzanak. De â  
társaságokbul, mióta némelly hírlapok a’ társai ködás 
némi organumivá alakultak, átcsúszott a’ nevetés egjik 
másik Hírlapba is , nevezetesen a’ Hírnökbe, hol az 
illy nevetést igyekezik feutartani; es valóban az
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olvasók’ álma’elűzésére itt ott az helyén is van, csak 
aztán a’ nevettető’ nevetése helyes, ne á l , helytelen , s 
gúnyoló’s a’ t. legyen! „ ,

Tetszett a’ Hí r n ö k n e k  lapjai’ loilik szamabau a’ 
„heti Szemlében“ h ó k o t r ó  m ű s z e r e m e t  is kifigu
rázni’s megnevetni, sőt „ez ország’ valamennyi mecha
nikusait“ müvész-nevöknek mintegy veszélyeztetesi bün
tetése alatt „nevetésre“ kötelezni. A’ föutebbi neve
téseknek mellyik fajában ontotta-ki a’ szemlélő úr belső 
lelki örömét ? — helyes é az ? hasznos é az ? — nem 
nehéz volna combiuatio’ utján kiokoskodni. De ezt az 
olvasó’ tetszésére bízván , csak annyit tartok szüksé
gesnek a’ Hirnök’ bírói zsámolyánál bepanaszlani, hogy 
a’ heti szemlélő úr bírói várakozásának az ország’ vala
mennyi mechanikusai— még eddig legalább — nem en
gedelmeskedtek ; mert azon többek közül, kik e’ szer
számot dolgoztában úgy, mint azon kívül, látták és vizs
gálták, e’szerszámon nem akartak és nem tudtak sehogy 
még szimnutatásbólsem nevetni! Egyébiránt nyomom biró 
is a’ mechanikában a’ Hirnök’subalternusa , a’heti szem
lélő, ki a’ szerszám’ czélszerüségét az én „gyönyörköd
tető“ előadásomtól akarja fölfüggeszteni. A’ szerszám 
lehet czélszerü, mind a’ mellett, hogy annak leírási elő
adása nem ékes, kikeresett vagy curialis , hanem csak 
ollyan gazdának való mindennapi, ki előtt a" f e c s k e  ndi,  
p a r t ,  g a n é j k u p a c z ,  v a k a n d t ú r á s  ’s a’ t. nem 
olly k i c z é g é r e z n i  v a l ó  szók, minőnek azokat a’ 
heti vásár-biró úr tartja, és ollyan, hogy akárki, nem 
mély tudománya mellett is, az előadásban előjövő néhány 
trópust föl tudja lógni: ellenben lehetne czélszerütlen mind 
a’ mellett, hogy azt a’ Hí r n ö k  ékes szavakkal, mázos 
lénynyel, gyönyörködtető stylusú ámításokkal, paradoxo
nokkal, valóságnál többet Ígérő vakitásokkal, és szép 
rajzocskákkal fulczégérezve kötné a' publicum’ nyakáia,
— hasonlóan, mint van a’ dolog több mosdott sőt ken
dőzött stylusú közleményekkel , mellyekkel S z á z  a- 
d u u k b a n  (!) a’ Szerkesztő úr, kedveskedésül, olva
sóinak gondolkodását elferditni ’s megzavarni törekszik. 
Költ Kun-szeut-Miklóson, mart. 3. 1 S38.

Balogh József  
keriileli physikus.

A’ POZSONY-NAGY-SZOMBATI VASÚT.
„Iía a’ kereskedési viszonyokra nézve —- iinezt ol

vassuk a’ pozsonyi német újság’ vegyes közleményei közt
— az ország’köz értelmessége mindinkább fejledez’s gyors 
előhaladtában uj, következőleg mindig terhes, vállala
tokba bocsátkozván, erejét próbálja: úgy az egyenlő ál
lapotú vállalatoknak fényes eredvéuyei, ’s annál/inkább 
a’ nem annyira kedvező helyzetűek’ sikere minden, köz
vetve vagy közvetlen részvevőre nézve megnyugtatók, 
’s egybehasonlitásokra méltók. — E’ szempontból tekiu- 
tők a’ tervezett, magyarországi első pozsony-nagyszom- 
hati vasút, és a’ linz- gmundeni sín-ut’ munkálatiról 
1 837ben közrebocsátott tudósítást (1. a’ bécsi újság 38ik 
számát febr. 1 Gról 1 8 3 8 .) mind két útnál (az épülen- 
dőnél szintúgy mint a’ már megépültnél) az épitésmód 
ugyanaz, t. i. lapos sinvasak leíektetett gerendákra jöuek; 
’s csak abban van különbség, hogy az elsőbbik kőtölgy- 
bül , egyszersmind olly szilárdul fog épitelni, miszerint 
szükség-esetben még mozgonyok (locomotiv) is használ
tathassanak; az utóbbi ellenben fényűből van szerkesztve, 
’s hozzá csupán ló , erőt alkalmazhatni. — Való hogy a’ 
hazai pályán is előlegesen csak állat-erő fog használtatni,

ámde ezen intézkedést bölcsnek kell mondanunk ’s 
méltó kezességül szolgál a’ vállalkozók’ amaz elveire 
nézve hogy: ,,a’ legjobbra törekedvén, a’ jót sem kell 
veszély eztetnünk.“ Az országi s helyviszonyokra nézve 
egy óra alatt két posta - mérföldnyi haladás bizonyosan 
elég, miután a’ gőz-erővel szállítás itt terhes, ellenben a’ 
takarmány olcsó ’s a’ könnyű-termetű ’s gyorsan futó 
lovakat jutányos áron megszerezhetni, valóban minden 
más szállítási eszmét jelenleg épen úgy kellene rosszaiéi, 
valamint a’ szándéklott szállittatási mód csak méltánylást 
helybenhagyást érdemel. Az említett bécsi újságban köz
lőit czikkely szerint 1836bau a’ linz—gmundeni pályán 
szállitatott 54ö ,8 4 0 . mázsa só ’s egyéb jószág, ezenkí
vül 7 4 ,7 5 9 személy; ellenben 1837ben 6 4 2 ,«37 , mázsa 
só ’s jószág’s 7 7 ,9 0 5  személy; következőleg 1837ben 
9 5 ,7 9 7  mázsa sóval, jószággal, ’s 3 ,146  személyijei 
több mint 1836ban; a' mi — levonván minden regie ’s 
feutartási költséget — 5 3 ,2 6 0  frint ’s 15 kr. tiszta 
jövedelmet, következéskép 1000  ft építési tőkétől mint
egy 82 ftot kamatozott. — Ha most azon kérdést teszszük : 
min alapulnak ezen munkálatok,’snyomozzuk milly körül
mények közt folytak azok, ’s ha továbbá cgengedjük hogy 
hasonló okok hasonló követ kezményeket szülnek, bizonyára 
hazai első illynemüjvállalatunk legszebb jövendővel 
kecsegtet. Linz—Gmundennek rendes sószállitása van, Po- 
zsonv-Nagyszombatnak szintolly bizonyos la- és gabna- 
kereskedése.—Lincz—Gmundent’s minden közbenlekvö 
helyet 9 míöldnyi területen 3 0 ,0 0 0  lélek lakja: Po- 
zsony-Nagyszombat a’köztük fekvő három szab. kir. város- 
sa l’s tálukkal együtt 6 l/t, míöldnyi téren mintegy 6 0 0 0 0  
lakost számlál. — Pozsony csakugyan szintolly vagyonos 
mint Linz: Nagyszombat sokkal gazdagabb mint Wels 
és Gmunden. — Linz és Gmunden az ischeli fürdő’ irá- 
nyáoan fekszik; Pozsony- ’s Nagyszombaton keresztül a’ 
hires pőstyéni ’s trencsényi fürdők felé utaznak. — Linz 
a’ székes fővárostól 36  m.földnyi távolságra fekszik ; 
Pozsony a’kereskedésnek ezen vonzalmas,élelárasztó köz
pontjához 27 mérfölddel közelebb. — 8z. György’s Ba
zin szab. kir. városok — nem is tekintve a’ pályáv al köz
vetlen érintkezés által nyerendő kereskedési élénkséget, 
most is két nevezetes fürdővel bírnak, mellyek mint mu
latóhelyek a’ közönség’gyönyöréül méginkább szolgáland- 
nak és gyors, biztos ’s kényelmes közlési eszköz által 
hihetőleg tetemesen tágulni ’s nagyobbodni fognak. — 
Tehát nem is tekintve , hogy a’ Ferdinand-éjszaki, pályá
tól Pozsonyhoz vezetendő mellékút’létesülését többé majd 
kérdésbe sem vonhatni, mi által Pozsony úgy szólván 
Bécs’ kapuihoz tétetik által, e’nélkül is egyedül a’ fen 
álló, ’s már érintett helybeli viszonyokat is tekintve, 
ezen hazai vállalat létesülési sikerének elemeit magában 
foglalja. — Ennyit a’ pozsonyi újság. — Ezen ^összeha- 
sonlitáshoz mégcsak néhány jegyzést toldunk, arra szol
gálót , hogy illynemű első hazai vállalatunk alapitójiuak 
’s egyéb vállalkozóinak eljárások közti különbségre a’ kö
zönséget figyelmessé tegyük. —

Ql ege következik.)

R e j t e t t s z ó .
Fgj' liíres nem zetre akadsz a’ ké ttagú  szobában ,

V isszafelé ugyanaz. V égtaga sár vala rég.
Búgár Jútios.

A’ 25dik szánm rejtettszó: S z ó s z é k .

Szerkeszti He l me cz y .  — Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i .
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B A N D I .

- Szőke Bandi ül a’ zöld gyep-agyon,
Egy nagy könyvbe nézve szüntelen;
Tan szerelmi dalt olvas belőle ,
Keble’ lángoló érzelmiben ?
Zsoltár az , ’s mi lángot ad szivének,
Lelket üdvözítő , szentes ének.
Eskiivék , hogy több világi gondba 
Nem merül ’s többé nem vétkezik ;
Jójön a’ lány, szép bár , mint az angyal, 
Szépség, ’s lánycsók őt nem illetik.
Es e’ közben rózsa hull reája ,
Szép leánynak , szép , piros rózsája.
Ámde Bandinak szemébe nem tűn 
A’ leány, és mond nagy hidegen;
,,Félre rózsa! engemet nem illetsz,
Nőttél bár szép lánynak kertiben.‘‘
’S mig hajítja azt patak vizebe ,
Uj két rózsa hull megint ölébe.
Bandi bámul , ám szemébe nem tűn 
A’ leány , és mond nagy hidegen :
„Páros rózsa, párosnak való csak,
Úszva egymás’ lángszerelmiben.“
’S a’ két rózsát messze elhajítván —
Égő lányosok csattan-el most arczán.
Bandi ugrik, és a’ mint körülnéz,
Barna arczu lányt pillanta-meg, —
Majd könyvért nyúl, majd ajkit harapja,
Lépne , — ah de lába reszketeg.
Ég még a’ csók, a’ leány is olly szép ,
Olly bájos , vonzó , mintegy bűvös kép.
„Szép anyának szebb leánya, mondjad,
Mért zavartál így meg engemet ?
A’ midőn zsoltárom’ énekével 
Táplálgattam szomjas leikemet ?
Nem kell ím most, elvevéd nyugalmam’,
’S vissza nem jő , míg csókot nem adtam!“
’S meg}’ rohanva, a’ leányt ölelni,
Elfelejtvén könyvét és szavát,
Mellyel buzgón csak nem rég fogadta 
Holtig-tartó csók-utalatát.
’S a’ mi most ím lángot ad szivének,
Csak leány , csók , és szerelmi ének.

Beöthy Zsigtnond.

A’ b u d a p e s t i  á r v íz  k á r o s u l t  ü g y é b e n . 

D e s s e w f f y  J ó z s e f  gr. a’ magyar uemz tudom. 
Akadémia igazgató ’s tiszteleti tagja 's a’ t. mielőtt hi
vatalosan Kassa városa és vidéke lakosai segedelem iránt 
megkerestetének a’ budapesti árvíz állal károsultak’ szá
mára , következő felszólítást terjesztett az egyesült két 
kaszinó elibe ; azután nyomtatásban, az egész városban 
az itten egygyé vált egyesület’ részéről szétküldendőleg: 

Az olly észrevehetőleg emelkedni ’s virágozni kez
dő Budapestnek, hazánk’ fővárosának szivszakasztó sorsa, 
az egész országé. A’ mi minden hazafi szívet méltán 
megrázott, az minden honfi kebeltől balzamot óhajt. Illő 
hogy a’ felföld’ fővárosa, bármi szorultak legyenek fel- 
vergődése’ kútfejei, az egész ország’ fővárosa iránt vi
seltetett olly igazi szomorúsága közepette buzgó érze
teit, tettel és példaadással, minélelőbb nyilatkoztassa-ki. 
— Mielőtt tehát még Kassa városa ’s lakosai a’ Helytartó- 
tanács , és a’ szörnyű csapás érte anyavárostól sege
delemre felhíva lennének, még mielőtt ezen meghivatan- 
dás’ következtében tehetségünk szerint megnyilandanak 
adakozásaink, már most előlegesen siessünk, mennyit 
lehet, gyűjteni a’ károsodottak’számára. — Böjtben tiltva 
jevén a’ tánczmuiatság, de különben is még jó darab

ideig több ok lévén a’ kesergésre, mint tánczolásra, e’ 
folyó évi május lsőjére, midőn a’ két kaszinói egyesü- 
let egygyé - olvadását ülleni fogjuk, halaszthatjuk az 
egyébkint ingyen adni szándéklott, de a’ jelen körülmé
nyekben a’ leuemlitett czélra jövedelmezendő bált, mos
tan pedig igyekezzünk néhány dal- ’s muzsika- hallat- 
vauyt minélelőbb kieszközleni, p. o. holnaphoz egy hétre, 
vasárnap április lsőjén.

1 esse a bus s örömlobb hangok’ vegyülete részvevő 
szomorúságunk’ ’s reményeink’ képét, híjuk meg ezen 
felszólítás mellett a’ város’ nagy teremébe minélelőbb illy 
hallatványra Kassa’ lakójinak ’s lakónéjinak azon részét, 
mellyuek tehetsége engedi a’ fülen keresztül okozott 
szív-meghalásai által is emberi ’s honfi érzeteit a’ levert 
főváros’ szerencsétlenei felé fordítani. Hogy minél több 
legyen a’ jövedelem, ’s annál kevesebb az abból lehú
zandó kiadás, nem gyertya-világos estét, hanem a’ nap
palt tüzzük-kie’ hallatványnak. Szabjuk három, vagy két 
vagy egy ezüst húszasra a’ bemenetelt olly formán a’ 
többet adóknak bőkezűsége’ kirekesztése nélkül, hogy 
akár a’ kasszánál, akár más kijelelt helyen történik a’ 
befizetés, a’ meghatározott díjnál többet-adó, nyugtat, 
ványt nyerjen 's ekkép az egész bejövetelről pontosan 
lehessen számolni. — Nyíljanak meg Szépeinknek , kiknek 
a’ harmónia’ Istene melljöket kellőbben ’s ügyesebben 
hangzó szavakra megoldotta, rózsa-ajkaik. Ragadjanak 
vonót a’ hegedűsek, és fuvolyát a’ fuvolyázni tudók. To
lakodjék elő minden, ki tud, a’ muzsikához; a’ ki pedig 
nem tud, sajnálkozzék rajta, és váljék legalább érző 
hallgatóvá. Ha példánk után az egész hazában minden 
város’ lakóji méltán fogják érzeni a’ főváros'rettentő sze
rencsétlenségét, már maga e’ részvétünk’ kimutatása is 
enyhülést szerzend a’ sok bús veszteség alatt szenvedő 
’s hanyatló fővárosiaknak; pedig bizony mind segedelemre 
mind vigasztalásra van szükségük annyi aligmult tete
mes szintúgy, valamint számos csapás’ kíséretében járó 
rettegések, veszedelmek, károk, vesztések ’s könuyhul- 
latások után! mert valóban nemcsak a’ múlt vesztesége
ken , mennyire tőlünk telik, kell segíteni az egész or
szágnak, mikor országosak a’ csapások, hanem arról is 
fog kelleni nem sokára az egész hazában nagyon éretten 
gondolkozni : hogy a’ mennyiben csak elkerülhetők ho
nunkban a’ szerencsétlenségek, az elkerülhetés’ eszközei 
haladék nélkül elővétessenek, és az azokat főleg aka
dályozó elidült procedúrák’ rozsdája végre ledörzsöltetvén 
a'jelen idő’ világossága alatt fényadhatásig kicsiszolódjék. 
Költ Kassán mart. 24kén 1838.

A’ MISKOLCZI REFORM. ISKOLA’ JELEN ÁLLAPOTJA.

Két fő czélja van iskoláinknak, egyik a’ tanítás , 
másik a’ nevelés; e’ kettő egymástól elválhatlan, ’s ro
kon, mint test a’ lélekkel, ’s bármellyik mellőztessék 
vagy hanyagoltassék-el, már az iskola nem felel-meg 
azon nemes és boldogító czélnak, melly miatt az ala
pítva van.

Bármi jónak tetszőleg tanítsanak is oskoláinkban, de 
ha a’ nevelési alapelvet nem párosítják a’ tanításival, 
csak egyoldalú, íélszeg embereket bocsátunk a nagy 
világ e lé; ezek lesznek aztán legveszélyesb tagjai a’ 
köztársaságnak. Tegyük-lel — posito séd non concesso 
— hogy az iskolábul a’ nagy világ előtt megjelenik egy
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jól kitanult ifjú, — ollyan t. i.,ki a'tudományok’ bármelly 
ágában is ki van képezve, — ő kilépett a nagy világ 
e lé , de már itt kolduséin találja magát houn; mert sok 
embert lát együtt, a’ társaság pedig neki kínpad; őt 
szobája falai közé készti mindig szelleme, mert ő nincs 
ahoz szokva, hogy emberek közt legyen ; tanuló korában 
izmos kőfallal keríték szobáját körül, ’s mint rabot be
zárva tárták ; — müveit társaságba mennie nem lehetett, 
sem a’ társalgási tóut kitanulnia, mert ez métely lett 
volna erkölcsének; — olly elvet csöpögtettek hát szi
vébe, melly egészen ellenkezik ezzel: „nemcsak magunk
ért élünk, hanem életünk’ egy részét a’ hazának, más 
részét a’ barátságnak kell szentelnünk.“ — Mit ér már 
a’ tudomány magában, ha nem ékesíti azt a’ műveltség, 
a’ finom nevelés? — véleményem szerint amaz e’nélkül 
csak holt — a’ honnan naponkint láthatni példáját: mi
kép sokkal szerencsésb a’ középszerüleg tanult, de jól 
nevelt 's életbölcseséggel biró, magát mindenhez okosan 
alkalmazni tudó— egy úgynevezett szobatudósnál, ki
ben az elöszámlált szép tulajdonok nincsenek-meg. De 
hol szerezze-meg magának az ifjú e’ szép tulajdonokat? 
az iskolában? ott nem bibelödnek e félékkel; ott holmi 
haszontalan tanulmányokra vesztegetik az időt, ’s azt 
elmellőzik, mitől az élet’ boldogsága egyedül függ. t. i. 
az életphilosophia-tanitást. Kün az iskolán ennek meg- 
szerezhetésére az ifjú előtt minden ut zárva van, 's így 
azt nélkülöznie kell.

Szégyennel 's arczpirulva kell megvallanunk, hogy 
a’ reform, iskolákban inkább hanyagolják a’ nevelést, 
mint más iskolákban; — ott érzéketlenné, rablelküvé , 
alattomossá bénítják az ezelőtt tiszta lelket. Valljuk-meg 
őszintén , hogy a' reform, iskolákban a’ tanítók 's tanít
ványok közt óriási közfal vau, — saját ügyében is re
megve beszél a' törpelelkü tanítvány a' rajta daczoló 
tanítóval, — annyival inkább nincs szokásban, sőt meg
sértésnek vennék a’ tanítók, ha hozzájok ollykor ollykor 
tisztelkedés végett elmenne, vagy velők tört énét bül tár- 
saságbau összejőne a’ tanítvány ; ki ha észreveszi taní
tóját, tüstint búvóhelyet keres, vagy elhagyja a’ társa
ságot, eleve tudván, hogy jó adag pirongatoriumot kap, 
ha tanítójának értésére esik ottléte.— Nem örülhetnének 
é sokkal inkább a’ tanitóurak, midőn magokkal egy tár
saságban láthatják növendékiket ? Nem örülhetnének é, 
hogy igy erkölcsüket mintegy tükörben láthatják, — 's 
azon esetben, ha valami mocskot vesznek észre, azt 
azonnal megtisztíthatják ? — Nem! ezt ők a' világért 
sem teszik! sőt kívánnák, hogy az ifjú a' kőfalak közt, 
mindig csak könyv mellett tespedjen. — Olly társaságról 
pedig, hol a'szépnem is helyet foglal, még áímodniok 
sem szabad; mert úgy hiszik, nemcsak hogybensökép az ifjú 
nem simul, hanem még erkölcse mocskot is kap — Balga 
ötletek illyenek! — Annyi a' vád és panasz a'szegény 
kálvinista diákokra, hogy t. i. pallérozatlanok, durvák, 
mennyinek csak hallásán is elfárad a' nem siket ember; 
*s nem is ok nélkül, mert reform, iskoláinkból minél ke
vesebb társalkodáshoz szokott ifjú kerül-ki ; ellenben 
ollyakat nem gyéren láthatunk, kik magoknál nagyobb 
ember előtt már illedelmesen alig tudnak megállni, annál 
kevésbbé beszélni, — vagy fényes társaságban szerény 
beszélgetésbe ereszkedni. 0  ez korán sem megyeu! 
megül a' szegény ifjú, mint kit leforráztak, csak akkor 
nyitja-fel száját, mikor kérdeztetik, akkor is csak igen 
rövid „igeu“-nel vagy „nem“ mel válaszol. Valljon nem 
így van é ez? nem tapasztalta é. ha nem miudenki, 
legalább azok, kik beavatvak a' reform, iskolák’ szellemi 
reudezetébe? Én részemről jól tudom *s tapasztalom,—

’s erősen hiszem, hogy tudják ’s tapasztalják kívülem 
masok is — az illytauitas ’s nevelés'nyomasztó hijányát;
nem is bocsáthatok-meg soha iskoláinknak, _mellyek-
ben engem is többekkel együtt gyötréuek , sarczolának, 
szolgalelküvé, búskomorrá, társaság-gyűlölővé’s így fél
holttá tevének dicső-emlékezetű tanítóim.

Illy szomorú helyzetben van reform, iskoláink közt 
leginkább a’ raiskolczi ref lyceum, pedig okos kormány ’s 
jeles tanítók ha nem hijányzanának- - tekintetben vevén 
mindent, mi csak egy iskola’ virágzására jótékony befo
lyással vau — valamennyi iskolánk közt aligha talál
koznék illy jó iskola, hova bátrabban vihetnék gyerme
kiket a’ szülék. Mert itt nem nagy lévén a’ növendékek’ 
»zárna (még akkor sem, mikor legvirágzóbb állapotban 
van az iskola) sem az alsóbb osztályokban, még kevésbbé 
a’ fensőbb tudományokat hallgatók’ osztályában, — több 
szem ’s gond fordittathatik rájok, naponkint mindnyájan 
megkérdeztethefuek foglalatosságuk’ mikénti végeztéről, 
’s igy nincs, ’s nem lehet alkalom a’ hanyagságra, ha 
a’ tanító illő figyelemmel tartja növendékit. — Ez ko- 
ráusem történik, de nem is történhetik ott, hol egy 
tanító’ keze alatt igen számos a’ gyermek, következőleg 
tágabb ut van kötelességjök’ elmellőzésére. — Hát még 
ha a’ hely’ áldott fekvését, a'könnyű életmódot veszszük 
fontolatra szegény tanulóinkra nézve, úgy bizonyosan 
minden iskolánknak nagyítás nélkül elibe tehetni azt.

De ennyi ’s illy kedvező körülmények’ daczára sem 
áll a’ miskolczi oskola ott, hol állnia kellene; koránsem 
tesz elölépéseket, sőt naponkint hátrább esik, melly 
hátraesésnek gyökeres okait hogy nem ügyekszik az 
illető igazgatóság kipuhatolni 's azokat eltávoztatni, 
vétkes gondatlanság,mert csak azok’megszűntével enyé- 
szik-el az okozat. — Nem épen ezen okokat kipuhatolni 
ugyan, mint inkább csak a' fürkészést indítványba hozni 
itt főczélom, hogy igy fölserkentsem azokat, kik a’ hibákat 
nem látják, vagy talán nem akarják látni, 's az idötül 
várnak orvoslást. — Én iskoláimat Miskolczon kezdtem, 
mivel ott születtem, — ’s ott is végeztem el — kivevén 
a’ jogtudományt, mert ezt ott nem tanítják; — huzamos 
ideig lévén hát tagja az érintett iskolának, ismérem leg
jobban szellemi elrendezését, tudom jól's alaposan igaz
gatási módját, körülményeit jól ismérem; szóval: bea
vatott vagyok minden intézkedésibe; ezért vagyok hát 
merész az okok’ fürkészetébe is bocsátkozni.

Első ’s legbizonyosb oka a miskolczi oskola’ sü- 
lyedezésének az: hogy a’ tanítók’ megválasztásában vi
gyázatlan az igazgatóság; méltán lehet innen következ
tetni ezen veszélyes elvet: „Csak legyen“ ez az igazga
tóság’ saját hibája. Másik ok az: mikép a’ tanítók nem 
lélekisméretesek; ezzel azt akarom mondani, hogy magas 
hivatásukat nem érzik; — honnan a' tanítást úgy tekin
tik, mint szakmány* munkát; sőt vannak tanítók, kik 
alkalmatlanok a’ tanításra ; — hogy illy vigyázatlan az 
igazgatóság, megtetszik ez már csak onnan is , hogy 
az illy alkalmatlan tagokat nyugalomra bocsátani vagy 
pedig más hivatalba kellene általtenni ,mire inkább alkal
masok ; a’ kötelességökben híven elnemjárókat pedig 
egészen elmozdítani — mert ha nem így történik, akkor 
az iskola magamagának ássa sírját.

a  ege következik. )

ERZSÉBET, ANGLIA’ KIRÁLYNÉJA.
{Folytatás.)

A’ némberi kedélyek’ ingerlékenysége mellett, melly 
csekélységekben is talál anyagot meghasonlásra ’s haj
iadó mindenbe személyességet keverni ’s az egymásiránti
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féltékenységet országos villongássá tenni ([mert ebben 
kell jobbadán keresni a’ két asszony közti epéskedés’ 
kútfejét} , állandó egyetértés gondolható sem vala, s a’ 
meghasonlás’ régi okaihoz folyvást kelle újaknak jőni. 
Ha nem tetszék Erzsébetnek, hogy Gray Katalin , Jo
hanna7 testvére tudta nélkül ment Herford grófhoz nőül, 
mert e’ házasságból kelt magzatok egykor jogot tartha
tónak a’ koronára, annál aggasztóbbnak kellett rá rézve 
lenni, hogy Lenox grófnő, Tudor Margit skót királyné’ 
leánya, Máriával nem egészen ártatlanul levelezett, vagy 
hogy Arthur ’s testvére a’ skót királyné’ javára ama le
velezéshez illesztett terveket koholának, — ’s mi több, hogy 
Mária’ nagybátyja, lothringi bibornok által ([1563} a’ 
tridenti zsinatot nyilván elismérteté ’s a pápának nem
csak Skótország- de Angliában is engedelmességet igér- 
tete , holott amaz protestáns , imez pedig nem övé vala. 
A’ titkos tervek’, egyetértések’ ’s remények’ ime’ jelei 
Franczia- és Spanyolország' ismért ellenes érzelmivel 
egyesülve tevék, hogy Erzsébet’ szivében a’ félelem és 
gyanú csak mélyebb gyökeret nyert. Valamint országá
ban a’ protestánsok’ vonzalmára épité trónját, úgy 
nemcsak elmellőze, Mária’ ellenében, minden össze
köttetést a’ pápával, de pártoló a’ franczia szorongatott 
hugcnottokat is; Fülöp pedig, ki keze" elmellőztetéseért 
neheztelvén ’s a’ vakbuzgóság’ korában valláskülönség 
és számos politikai súrlódás miatt ellensége vala, a’ 
Guisek’ kath. pártját gyámolitá. E’ komoly status- és 
egyházügyeket ezen időben szelídebb nemű alkudozások, 
számosb házassági ajánlat, mellyekkel Erzsébet ostromol- 
taték, szakaszták félbe. Kérőji valának: Károly herczeg, 
dón Carlos infaus , ki még egyszer megkisérté, mi atyjá
nak nem sikerült, Erich svéd ’s IX. Károly franczia 
királyok, Adolf holsteini herczeg, Kázmér pfalzgróf ’st.
m.; de közülök egyik sem nyeré el a’ szigethou’ Jbüszke 
uralkodónéját, ki minduyájok által megtiszteltetve érzé 
magát, de egyet sem választa. Erzsébet’ szíve vona
kodott egy íérfitól függni, mit férfias-erejű uralkodói 
szelleméből magyarázhatni. Mások azon véleményben 
vannak, hogy physikai állapotja nem engedé-meg fér- 
fival összeköttetésbe lépnie, mit onnan következtetnek, 
hogy megtiltá testének halála utáni vizsgáltatását. Bármint 
van a’ dolog, keze’ elnyerhetéséhez legnagyobb reménye 
volt Dudley Róbertnek, kit ő Leicester gióffák ’s ke- 
gyenczczé emelt ’s kit a’ hir arról vádolt, hogy nejét 
erőszakkal mozditá-el láb alul, csakhogy lehetségessé 
tegye a' királynévali összeköttetését. Vele egy évben 
született., Tovverben vele foglyoskodott, a’ kegyetlen Má
ria’ uralkodása alatt neki némi hasznos szolgálatokat tett 
’s tán igy veté-meg alapját későbbi fölemeltetésének. 0  
tökéletes udvari ember’ példányképe vala. De szándékozék 
é Erzsébet hozzá férjhez menni, arról igen kétkedhetni, 
mert, mint mondják, többször nyilványitá, hogy kezét 
alattvalónak soha sem adandja. Azonban viszonya hozzá 
mint jól értesített személyek állítják, maga, IV. Henrik 
’s Caslelnau a’ franczia követ i s , soha nem lépett túl 
az üledék’ határin, ’s ha igen, a’ királyné megőrzé mégis 
függetlenségét, ’s őt minden jirántai hajladósága mellett 
is , folyvásti alárendeltségben tartá.

A’ mennyire Erzsébet a’ házasságtól vonakodék, Má
ria annyira ohajtá azt ; de amaz kiváná, hogy megegyez- 
tével menjen férjhez, 's Leicester kegyenczét javaslá fér
jéül. Mária azonban megvető e’ javaslatot ’s Darnley 
19. éves unokatestvérét választá daczára az ellenmou- 
dásuak, mellyet Erzsébet tőn e’ házasság ellen (4 565.}. 
Az elégületienség, mellyet Erzsébet még c s e k é l y s é 
g e k b e n  is kimutatott e’ házasság iránt, azt tevén föl,

hogy Mária, Tudor Margit'unokájávali összeköttetése által 
kettőztetni akarja igényeit Angliára, hihetővé teszi, hogy 
Murray ’s más nagyok’ fellázadtában a' Mária fölemelte 
király ellen ő is részes vala. Mindezekben nem lehet 
félreismérni a'bensöleg mélyren gyökerezett gyülölséget, 
millyet csak asszonyok képesek érezni. Raumer ~'’:'} Er
zsébetre nézve bármi kedvezőleg állítsa is e’ viszonyokat 
élőnkbe;’s e’ gyülölség mi másban gyökerezik, hanem 
ama’ léltékenységben ’s a’ szépségnek ama’ csekély, csak 
némberekkel közös rangvitájában, melly már Hérát és 
Athénét elkeserité a’ más tekintetben sokkal utánuk- 
álló Aphrodite ellen. Ezen, férfiszemben legcsekélyebb, 
de asszonyéban ([ha Erzsébet lenne is!} legfőbb dol
gokból eredeti gyülölség, megélesité sőt megmérgezéc’ 
vita’ fegyvereit ’s minden sebet halálossá tön. Erzsébe
ten mennyire uralkodék az irigység versenytársnője iránt; 
mennyire sebzé mindaz, mi imezen örvendetes történt’s 
a’ skót királynéra folyvásti felvigyázás mennyire keserité 
életét, megmutatta, midőn Jakab', utóbb király’ szüle
tése felől (ju h . 19. 1566 .}  vett tudósításkor vad fáj
dalmában felkiálta: ,,a’ skót királyné fiút szül ’s én gyü- 
mölcstelen fa vagyok !!“ Hogy VIII. Henrik’ végrendelete’ 
valódiságának újra kívánt megvizsgálását’s a’trónörök
lésnek Mária’javára megállapítását megtagadá, ezt ré
szint politikai okokkal igazolhatni, részint személyes ide
genkedésből magyarázhatni-meg. Azonban a’ skót ki
rályné vétkekbe, vétkekből bűnökbe, bűnökből szemte
len orczátlanságba süllyedt, midőn Bothwelihez, férje’ 
gyilkosához ment nőül. E' lépés úgy felingerlé népe’ 
szivét, hogy a’ nemesség fölkelt, e' bűnös házasságot 
sükeretlennek nyilványitá ’s a' királynét Edinburgban fog
ságba tévé. De Erzsébet annyira elégületlen volt e’ 
fölkeléssel, hogy a’ bárókat e’ minden-polgári rendet feldúló 
fölkelésük miatt korholá ’s Mária szabadon bocsáttatását 
kívánta. Ezt azonban nem lehete arra bírni, hogy Both- 
welítől elválásában, szabadon bocsáttatása’ első ’s Ieg- 
szükségesb föltételében megegyeznék. így a’kormányról 
le kellett mondania (jul. £4én 1567.} ’s mivel kétség- 
bevonhatlan bizonyítványokból, főleg Bothwellnek irt ’s 
feltalált levelek-’s hangzatkákból, mellyek a’ parliament 
elé terjesztettek, még kiviláglott Darnley halálábani vét
kessége is, reménye többénem vala, hogy törvényszerű 
utón ismét trónra léphessen. Douglas azonban , egy fia
tal lord, ki bele szerelmes volt, alkalmat szerzett neki 
Lochleven várából , hol fogva ült, megszökésre ; de a' 
sereget, mellyet hevenyében összegyüjte, 11. nap múlva 
testvére Murray Langside-nél megverő (május 13kán 
1 5 6 8 .) ,’s egyéb út nem maradt mint angol földre mene- 
kedni 's Erzsébetnél ótalmat és segélyt keresni. Erzsébet őt 
tisztelettel fogadtató ugyan , de mielőtt a’ terhes vádak
tól megtisztulna, vele minden személyes összejövetelt 
mellőzött , 's áltálán el volt határozva az ótalomkérővel 
annál vigyázóbblag bánni, mivel titkos tudósítások Pá- 
risból összeesküvésekről szólónak, mellyekbe Mária Fran
czia- és Spanyolországgal ’s a’ pápával Erzsébet’ meg
buktatására bocsátkozék ; — tudósítások, mellyek ha nem 
illenek is Mária’ akkori helyzetéhez, arra emlékeztetőnek 
mégis, szabad állapotától ’s a’ kath. hatalmakhozi viszo
nyból mit kellene várni. Látván Mária, hogy a’vizsgá
latiul nem szabadulhat, végre megegyezők abban.—

( Vége következik.) *

*J I d e v á g ó  munkája’ ismertetéséi I. Tud-tar uj foly. 1. K,

fit .  r é s z  1 5 2 — 1 5 6 .  1.
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A’ POZSONY-NAGY-SZOMB A TI VASÚT.

( Vége.}

A’ majland-velenczei vasút’ vallolatanak eszmeje 
öt tagtól származott, kik tervüket kidolgozván, annak 
végrehajtása’ eszközlésére az altalok szabott lölt ét e 1 ck 
mellett cngedének másokat hozzá járulni, ’s magoknak 
mintegy az eszme’ ’s uetaláni fáradozásaik’ váltságaért 
3 0 0  iugyeurészvényt (egy részvényt 100 0  lilára te
vén) tartottak-leu, mellj éktől az osztalékokat (Dividen
de) úgy, mint más fizetett részvények’tulajdonosai húzzák, 
’s ezenkívül még a’ közös pénzalapból is részesülnek, a’ 
nélkül hogy egyebet nyújtottak volna e’ vállalat' elő- 
segélésihez, mint csupán annak eszméjét. Továbbá az 
alapítók csak 27 millió értéknyi, azaz 2 7 0 0 0  darab rész
vény-ígérvényeket (promesse) bocsátónak közre , ’s kö
vetkezőleg, miután a’vállalat’ létesítéséhez 5 0  millió líra 
kívántatik, a’ többi 23 millió értéknyi 2 3 0 0 0  részvényre 
való ígérvények a’ nominal-értéken felüli áron adattak-el, 
még a’ vállalat’ köz megállapittatása előtt. — Az első 
honi vállalat alapitóji az előmunkálatokat siker-remény’ 
fejében haza-xzeretetbül önköltségükén tétet ék , ’s ezen 
risicoért, ’s egyéb eljárási fáradozásokért csupán a' rész
vények’ felét tarták-fen magoknak; másik felét pedig 
mind alpari adták által a’ n a g y  k ö z ö n s é g n e k ,  ’s ön 
részvényikből a’ vállalat- megállapítás előtt minden csá
bitó nyereség’ ajánlkozása mellett is egyet sem adtak-el. 
— A’ majland-velenczei vasút’igazgatósága fizetést húz; 
a’ pozsouy-nagyszombatinak igazgatóji tisztjükben ingyen 
járnak-el. — A ’ majlandi-velenczei vasúton, a’ végett, 
hogy elegendő kamatozása kimutathassék, aránylag úgy
szólván kétszernagyobb szállitásibér kívántatik, mint ezen 
első magyar honi vasutunkon. — A’ jövedelem - ’s költ
ségszámítást illetőleg pedig a’ majland-velenczei vasúti 
társaság mind a’ mellett, hogy a’ szállításnál gőzerőt 
használ, a’ koptatást kissebbre teszi, mintsem a’ po- 
zsony nagyszombati, melly ló - erőt fog használni, ’s 
következőleg sokkal kisebb csiszolás és koptatástól tart
hat. A ’ majland - velenczei olly szereket is fölvesz jö
vendő szállítási mennyiségének felszámításában, mellyek 
eddig utjának vonalán nem vitettek, mint példaúl hala
kat ’s a’ t : a’ pozsony-nagyszombati társaság ellenben 
egyedül a’ pályája’ vonalán eddig is szállított jószág’ 
nemeit, ’s még ezeknek is csak leiét, vette-föl számí
tásába. A’ legközelebb , tervbe vett bécs-győri út’ vál
lalatárul , annak körülményes leírása még nem jelenvén 
meg — csak a’ bécsi újság által legújabban közre tett hir
detmény szerint Ítélhetni, mellyhez képest a’ részvények’ 
száma 2 5 0 0 0  darab, mellyekböl csak 8 0 0 0  adatik ál
tal a’n a g y  k ö z ö n s é g n e k  ’s ebből isjelesen hazánk’ 
négy megyéjének csak 1000  darab engedtetik-ált ; a’ 
többi 1 7 0 0 0  darabot pedig a'vállalkozó, tulajdon jelen
tése szerint, ön rendelkezésire tartá fen. Melly összeve
tésből az is kiviláglik, hogy a’bécs-győri pálya ’s azzal 
egybekötendő vasut-háló’ jövedelmiből kerülő haszonnak 
csak egy kis része háramlik hazánkfiaira: midőn ellenben 
a’ pozsony-uagyszombati vasút’ részvényei úgyszólván 
mind hazaliak’ birtokában lévén, jövedelmök a’ nemzeti 
vagyont gyarapítja. — Mindezek után bízvást kérdez
hetni: valljon az első hazai vasut-vállalat’ alapitóji azt 
promessekkeli nyerészkedésre használták-é?— Egyébiránt 
„ a z  e l s ő  m a g y a r o r s z á g i  p o z s o n y - n a g y 
s z o m b a t i  v a s ú t r ó l  s z ó l ó  t u d ó s í t á s “ legkö

zelebb hazai nyelven közre jöveudvén ezen első honi vál
lalat’ állapotáról a’t. ez. közönségnek még bővebb ’s körül- 
méuyesb fölvilágositást fog nyújtani.

SZARVAS MVÁROS’ NKPESSKGR 1S37 év FOGYTÁN.

Végéhez közeledvén az 1837ik év, szokás szerint 
az egyházbeli anyakönyvek’ összeszámlálásához fogtam, 
’s a' szülöttek közt ismét a’ természetnek (a’ harmadévi
hez hasonló) játékát találtam, t. i. 2 8 0  l i ’s 2 8 0  leány, 
összesen =  5 6 0  szülöttet, ’s ezt annál nevezetesbnek 
lelém: minélinkább tudom, hogy illy arányosság igen 
ritka , egyházunkban pedig egymásután kétszer történt, 
u. m. 1836b an is397  fi-, 397 leány-’s így összesen =  
7 9 4  kisded született. Más észrevételem az, hogy bár 
a’ lakosok’ száma mvárosunkban nemcsak nem fogy, sőt 
évrül évre tetemesül szaporodik: mégis összehasonlít
ván a’ nevezett 2 évet egymással, szörnyű különbséget 
találunk a’ szülöttségben, mert 1836ban született 7 9 4  ; 
— 1837ben 5 6 0 :  — Kevesebb tehát 234-el. Ennek 
okát pedig nem találom másban, mint azon ínséges 
nyomorban ’s éhségben, melly tavaly tájunkon legin
kább uralkodott. — Ebből következtethetni, hogy olly 
országban, hol a’ lakosság sanyargattatik ’s éhséggel 
küzd, mint p. o. Irlandban, a’ népesedés sokkal lassab
ban halad, mint a’ földtermékekkel bővelkedő tartomá
nyokban. —

Meghalt, az anyakönyvi jegyzék szerint, 1837ben 
34 5  férfi, ’s 3 0 0  nőnembeli, =  összesen 6 4 5  lélek; 
tehát 85tel több a’szülöttek’ számánál. Isméti észrevé
telem itt: hogy ámbár mvárosunkban múlt évben semmi 
különös kór vagy mirigy nem pusztított, még is a’ népesedés 
csupán éhség miatt hanyatlott.— A’645  halott között 181 
volt 1 ső évében ; 1 ső éventul 10 évig 150 ; 10 éven túl 
20ig  3 2 ; 2 0  éven túl 30ig 40; 3 0  éven túl 40 ig  
4 7 ;  4 0  éven túl 50ig 2 7 ; 5 0  éven túl 60ig 6 4 ;  
6 0  éven túl 70ig  48  ; 70  éven túl 80ig 27 . — 8 0  éves
megholt 5 ; 81 éves I ; 82 éves 4 ;  83 éves 2 ;  8 4
éves 3 ;  85 éves 4 ;  86  éves 3; 87 éves 2 ;  9 0  éves
meghalt 1 , 91 eves 1 ; 93 eves 1 , 9o eves 1 ; 100
éves meghalt 1. Összeség 645 .

Az összevetésnél kitetszik, hogy 64 5  meghalt kö
zül 1 0 4  ’s igy majd egy hatoda 60ik évét; minden 
22ik pedig 80dik évét haladta-meg. Hogy nálunk sok 
ember magas kort ér, még ezen adatokból nem merem 
állítani, mivel az csak más tájbeli halottakkal teendő 
egyenlítésből tetszenék-ki. Minélfogvást igen élénk óhaj
tásom, hogy más tájbeli lelkészek is közöljék hasonló 
észrevételiket. — En jegyzetiinet Iapályos és posváuyos 
tájról küldöm, mivel a’ nagyobb Körös’ kiöutésinél 
majd határunk’ ötödé vízzel van elborítva. Közöljenek 
tehát hasonlót a’ magas bérczeken és a’ Bakonyféle er
dőségekben lakozók is , úgy világlik-ki majd a’ különb
ség , ’s mi e’ tárgyban is egy tapasztalással gazdagab
bak leszünk. Juncsovics István .

Re j t e t t s z ó .
Illatos szép v irág  vagyok ,
T épnek  engem szépek ’s nagyok.
Fejem  falon , lábom ré ten  ,
F elta lá lnak  P ünköst-lié ten .

N. Zs.

A’ 26dik számú rejtettszó: Gör ög .

Szerkeszti He l meczy .  — Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i .
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A’ G Y E R M E K .

A’ gyermek álmodik ,
’S milly boldog álmain! 
Angyalmosol}7 lebeg 
Szelíded ajkain.

Most zöld mezőbe’ jár, 
’S kis fürge lábakon 
Kerget himes lepét,
Pihen virágokon;

Vagy gyermektársival 
Tréfás játékra kel,
’S jó szel ha leng , bocsát 
Sárkányt a’ légbe fel.

Jó anyja fogja majd 
Ölébe kis fiát,
Mond éneket neki 
’S arczára csókot ád.

Vagy hall tündérmesét 
A’ szép királyfirul ,
’S kis szíve most dagad, 
Majd újra elszorul.

A’ gyermek ébredez , 
’S mi boldog ébren i s ! 
Szép álom őneki 
Az éber élet is.

Kis keble bútalan , 
Nem ismer bánatot , 
führen cselekszi azt,
Mit alva álmodott.

Te boldog álmadó ! 
Irigylem ólmodat, 
Irigylem ébren is 
Boldog nyugalmadat.

R. J.

A’ MISKOLCZI REFORM. ISKOLA’ JELEN ÁLLAPOTJA.

(.Vége.']
Hogy világosan láthassák a' tudui-akarók: valljon 

igaz é , mikép a’ miskolczi iskola naponkint nagyobb ha
nyatlásnak siet, legyen bizonyság a’ következő adat, 
mit 8 év óta, — szinte mióta iskoláimat végeztem, — 
en - tapasztalásomon alapiték;— ha netalán kétkednének 
némellyek, vizsgálják-meg az említett iskola’ évkönyveit, 
*8 ki fog tűnni.

A ’ legíensőbb osztályon kezdvén : a’ diákok’ 's nem
diákok’ — rosszul nevezve publicusok’ (Tájdalom , hogy 
így megkülönböztetnek egymástól} száma már mostan is 
együtt véve alig terjed 2 0 —25 , legföljebb 30ra; holott 
ezelőtt többre ment csak a’ diákok’ száma is , — ide nem 
értvén a’ publicusokat, — vagy kellőbben mondva, urfia- 
kat; — de ezen csekély szám is mintegy szakmánybán 
jár, még pedig csak gyéren, tanításra; — de miért? kér- 
dezze-meg a’ tudnivágyó az ifjúságot, hiszem , hogy azt 
felelendi, a’mit én; „mert t. i. nincs legkisebb) vonzó erő, 
melly őket oda húzná ; mert keveset, vagy épen mitsem 
— otthon pedig olvasgatás által többet— tanulhatnak;“ 
- -  hogy ez így vau, kétségkivülivé teszik az évenkint 
vagy félévenkint történni szokott vizsgálatok, miken je
len lenni még eddig soha sem mulasztám-el. — De ho
gyan is tanulnának olly professoroktul, kik azt is bajjal 
tudják irás vagy könyv nélkül praelegálni, mit huzamos 
évekig tanítanak már? ’s mi több, még ollyau is van, 
ki tauitványi előtt elakad, még pedig könyvben akad-el, 
úgy hogy alig tud kigázolni, azaz tisztán maga sem érti, 
a’ mit tanítani akarna; mikép tudna már illy ember ma
gyarázni? az lehetlcnség. ítélje-meg most a’ részrehaj- 
latlan közönség:— kívánhatja é azon tanító, ki l Ov.  
12 vagy talán 1 5 év óta is tanítja ugyanazon tudományo
kat , ’s igazán még sem érti ? kívánhatja é, mondom, tanit- 
ványitól, hogy ők egy év’ lefolyta alatt magukévá te
gyék? — ez képtelen valami, honnan igen helytelenül 
vádolja a’ miskolczi érdemes hallgató közönség vizsgálat’

idején (hol rendszerint mitsem tudnak diákink) az illy 
szigorú helyzetben forgó tanulókat. Ez is nagy oka te
hát a’miskolczi oskola’ aljasulásáuak , mert természetes, 
hogy minden ki csak akar, oda megy, hol valamit ta
nulhat , és csak az marad illy helyen, ki kénytelen vele,
— csak a z , ki könnyebb életmód végett, a’ szükségtől 
kenyszerittetik ott maradni.

De van még több ok is; ’s illyen nevezetesen az, 
hogy nem úgy bánnak velők, mint illenék, — jelesül 
olly ifjakkal, kik már az észtant hallgatják. A’ profes- 
sorokat itt méltán nevezhetni kényuraknak, mert ők olly 
magas polczon vélik magukat allani, hova tanítványaik 
soha , de soha el nem juthatnak; roppant közfalat 
emelnek ők magok és tanítványaik között, és hogy 
e’ közfalon se törhessen által a’ bátor ifjú lélek, 
fuláukos eszközökkel védik azt; — szóval: rette
gést , félelmet, de nem okos fiúi félelmet vernek beléjök ; 
ennek vannak aztán tetemes, kiirthatatlan , az egész 
eleire káros, következései. — Van ollyau is közöttük, 
ki megkívánja tanitványitól, hogy utón, útfélen süveg- 
levéve beszéljen vele, — a’ philosophus az ezt tanítóval; 
nem elég, ha födetlen fejjel üdvözli, hanem szükség, 
hogy azt kezében tartsa. Illyesmit tán csak úr kívánhat 
szolgájától, csak kényur kívánhat rabjától, sőt, ha a’ 
természet törvényére hallgatunk, még az sem, — és ha 
ezt elmulasztani merészkedik, megpirongatja még az utón 
is. Boldog isten! mellyik századból való illy ember? 
Lehetetlenség, hogy olly ember, ki illyesmit követel, való 
benső érdemmel bírjon ; — mert a’ tiszteltetést valakitől 
erővel kicsikarni, utolsó dolog; belső érdem szerzi azt 
meg, csak illy alapon lehet örökülendő a’ fiúi tisztelet.
— De még többet is visznek rajtok véghöz; lehuzatják 
philosophus uramat, és jó 12őt vágatnak rá; már most 
„bot és philosophus“ hogyan egyeztethetni e’kettőt össze?
— pedig olly tettet büntetnek, mire elfajulási ürügyet 
despotismusuk adott, — de bár mint legyen is, bottal 
javítani akarni a’ bölcselkedés’ sáfárit, ez még is csak 
különös; holott a’ mai kor jótékony lelke még a’ rabok’ 
botoztatásától is irtózik.

Még több ok is vau, mellyek kevesbítik az ifjak’ 
számát, ’s így siettetik a’ miskolczi iskola’ végromlását; 
olly kötelesség-teljesítésre késztik t. i. a’ philosophuso- 
kat, mit állásuk’ lealacsonyitása nélkül nem teljesíthetnek. 
Illyen többek közt, hogy sátoros- ünnepek’ alkalmakor 
egy categoriában kell lenniük a’ koldusokkal, — jelesül: 
a’ templom’ ajtóküszöbénél kénytelenek ülni a’ persely 
mellett, mellybe nekik alamizsnát hánynak, az ig a z ,— 
de valijon: kívánja é azt az, ki egy pénzt vagy krajezárt, 
vagy garast vagy pedig akármennyit is vet belé, hogy 
maga a’ diák üljön a’ persely mellett? ha igen: úgy 
bizonyosan kívánná azt is, hogy kérő formulát vagy mon
dókát susogjon az ajtófélnél mint koldus ; ez pedig nem 
történik, jóllehet ott ül a’ szegény diák, kinek majd ki
égnek szemei; — tudom jól, milly meleg ott ülni, sokan 
drágán valtják-meg magukat, felszólítván barátikat, kik 
e’féléket elviselni jobb test-alkotással bírnak, csakhogy 
ott ülniök ne kelljen. Mi szokás ez, ím! lássa a tudnivá
gyó: Van a’ miskolczi reform, iskolának régi hagyomá
nya, mellynek erejénél fogva, sátoros - ünnepeken a 
diákság’ számára tétetnek-ki a,' perselyek, úgy azonban , 
hogy magoknak is ott kell ülni, szégyen s aiczpiru-
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ástól kinzatva; — ha már ott vannak a’ diákok, minek 
a’ persely? — nyujtaná-ki kezét miudenik, ajtóban — 
álló diák; így legalább tenne valami szolgálatot; 
vagy talán a’ perselyt őrzi ? a’ záros perselyt ? e’ sze
rint bármi végre az itteni vagy amottaui iskola föl- 
segélésire legyenek kitéve a’ jelek az isten hazanak 
csarnokiban, meg kellene onnan jelenni egy küldött
nek ,{ki a’ persely mellett üljön, — nemde igy kívánná ezt 
az igazság ? Én szentnek tartok minden jó szokást, 
szentnek minden hagyományt, de a’ min javítani lehet 
a’ kor’ szelleméhez alkalmazva , azt elmulasztani, tete
mes hiba. Micsoda lélekkel ülhetnek azon Ifjak a’ tem
plom’ ajtóiban koldusokkal együtt, kikre már gyermek
tanítás bízatik; mert őket koldulni látják tanítványaik a’ 
templomajtóban, hol egyedül csak koldusok szoktak; a’ 
gyermek pedig koránsem így gondolkozik „ember, em
bertársa mellett ü l, még pedig isten’ házában“ , hanem 
megütközvén rajta, illy ötlet támad benne: „az énprae- 
ceptorom is koldus, mert együtt koldulgat azon vak kol
dussal“ ; a’ honnan mégis történt már, hogy más napon 
tanítványai közt lévén egy diák, imígy szólalt-meg bi
zonyos gyermek: „én láttam tegnap Praeceptor uramat“ 
kérdés: hol? „a’ templom ajtajában — folytatá a’ gyer
mek — úgy é, hogy azon nagy szakálos koldus mellett 
ült ? — ’s mit tudott rá mondani Praeceptor uram ? sem
mit; elkeseredett ’s tüstint kiöltözött, azaz: lemondott 
a’ diákságról. De volt már eddigelé több illy esemény , 
mellyeket előszámlálni, itt fölöslegnek tartom. — Van 
még több illynemü alacsony kötelesség is , mikről hall
gatok ; — érthetnek ebből azok , kik bírnak orvosolha- 
tási joggal. Uly ’s ezekhez hasonló okok azok, mellyek 
fogyasztják — ’s méltán is — a’ miskolczi tanuló if
jak’ számát.

Most már az alsóbb osztályokra térek. Az itt levő 
tanulók’ száma, kivált a’ humanitás’ osztályába tartozóké, 
is igen csekély, ’s éviül évre kisebb, elannyira, hogy 
1 0 —15 alig, vagy csak kevéssel van több egy osztály
ban, azaz: egy egy tanító’ kezej alatt; mi oka ennek is, 
hogy illy kevés számmal vannak, nem ú gy , mint ezelőtt 
néhány évvel; a’ fönebb már érintett okbul naponkint ide
genülnek a’ szülék a’ miskolczi reform, iskolától; hide
gebbek naponkint ahoz, mert egykét ügyes jó tanító 
alig találkozik az egész lyceumban — ezt is a’ részre- 
hajlaflan szülék' bölcs Ítéletére bízom. — Az elemi osz
tályon kezdve lö l, 5 évig diákok, az iskolában növe
kedtek tanítanak ; minden évben 5 közülük, — ’s mond
hatni, hogy itt legjobban foly a’ tanítás, mi részint on
nan is kitetszik — hogyha proportionate veszszük is a’ 
kis tanulókat a’ nagyobbakkal, azt t. i. hogy mennyi 
fogyhat-el belőlük , — még is szembetünőleg számosbak. 
— És kérdezi valaki: hogy miért? mert ezen ifjak min
den tehetségüket és szorgalmukat oda fordítják, hogy 
esztendő’ végén dicséretet arassanak emberül végzett 
munkájokért; és igy ezek egymással vetélkednek, pá
lyáznak De azt is meg kell ám vallani, hogy itt sem 
kielégítő mindenkor a’ tanítás ; mert ezen ifjak közt is 
találkoznak, bár nem egészen tehetetlenek i s , legalább 
minél kevésbbé alkalmasok a’ tanításra; de illyenek mit 
tehetnek, ha felruházzák őket pálczával ? egyebet nem, 
hanem naponkint „fekügy-le“ szóra verni a’ gyermeket. 
Ez az igazgatóság’ hibája, mert miért alkalmaz ollyakat

*J Bizonyos adatból tudom , hogy e’ szokás’ eltörléséért már 
alázatosan folyamodott az ifjúság, de kérelmét nem hall
gatták-meg.

kik csak rontanak, de nem építenek? Sokszor megtör
tént már az is , hogy a’ tauitóiszék’ kiosztásakor az, kit 
tanítónak tettek, kérte az igazgatóságot: adja ez vagy 
amaz osztályt keze alá, mert ő arra magát alkalmasnak 
érzi, ’s ezen szókkal utasittaték-el: „ha nem tetszik ez, 
tehát elmehet.“ Nem despotismusra mutat é ez? pedig 
ha elindul vala, ott hagyandó az igazgatóságot, bizo
nyosan ismét visszahíják, mert nincs , miben válogatui; 
ott, hol olly kevés a’ tanítani alkalmatlanok’ száma is , 
még sokkal kevesebb az alkalmasoké. Itt alapszik tehát 
az is , hogy a’ legalsóbb osztályokban évenkint, szint
úgy > mint a’ fensőbb osztályokban , kevesbül a’ tanulók’ 
száma. Nem is csudalkozhatni ezen, mert egy szüle sem 
bízza örömest gyermekét bitorló kézre, holmi éretlen, 
tudatlan, jöttmeutnek — ki csak névre diák — keze 
alá; — a’ honnan évenkint van rá példa, hogy a’ hely
beli szülék évnegyedkor vagy félév múlva más’ feleke* 
zet’ iskolájába viszik gyermekiket. A’helybeli szülék ad
janak erről bizonyságot; én hiszem, ’s erősen hiszem , 
hogy valamennyi igazolandja véleményemet. Tudják ők 
azt is, hogy ez idő szerint mennyivel alább van már 
az iskola a’ tanítani alkalmas ifjakra nézve, mint csak 
néhány évvel is ezelőtt „már most — több szüle’ szájá
ból hallám magam is — mihelyt mint diák szokott járni, 
kalapot hord, alkalmasnak kell lennie a’ tanításra, vagy 
akarja vagy nem; mihelyt becsapott diáknak, volt legyen 
bár ezelőtt borbély, vagy tán, ha úgy akarják némel- 
lyek, csősz“ — ítéljék-meg ezt is a részrehajlatlan ol
vasók. Lehet é Hlyektől azt kívánni vagy várni, hogy 
jól tanítsanak, ’s mellyik szüle merje rájok bízni gyer
mekét ?

Ezek azon okok, mellyek a’ miskolczi oskola’ végrom
lását siettetik. Az igazgatóságon áll minden ; ez czélszerü 
szorgalom és vigyázattal ’s az okok’ elhárításával előbbeni 
virágzására hozhatja még a’ keze-alatti oskolát. Méltán 
fájhat minden igazérzésüuek, hogy a’ miskolczi reform, 
iskola olly időszakban sülyedez, mellyben mindenütt a’ 
haladásnak áldást-hintő nyomai mutatkoznak; fájlalni 
lehet, hogy eddig nem orvosoltatok a’ iassankint terje
dező seb, melly évenkint veszélyesb leszeu;utóljárapedig 
orvosolhatlan. Én nem azért szólék, mintha nézeteim’ a’ 
miskolczi iskolára nézve kirekesztőleg akarnám haszná
latba vétetni, hanem csak azért, hogy indítványba hozzam 
e’ fontos ügyet; noha én erős meggyőződéssel hiszem, 
hogy, hacsak a’ feljebb előszámláltak orvosoltatnak is 
meg, naponkint ujulni ’s éledni fog a’ már elhalni készülő 
iskola.

M iskolczrul Erényi,

ERZSÉBET, ANGLIA’ KIRÁLYNÉJA.
(r ég e .)

Oct. 3kán 1568  Yorkban kezdettekel a’ tanács
kozások Norfolk herczeg’ elnöklete alatt. De mivel e’ 
tanácskozások, házasságjavaslatok’ következtiben , mel
lyeket a’ herczeg Mária’ visszahelyeztetésére alapita, 
hanyagon folyának, Erzsébet pedig időközben Murray’- 
részéről vele titokban közlött bizonyítványok által olly 
álláspontra helyezteték, honnan Mária'bűnének egész ter
jedelmét átláthatá, novemberben a’ dolgot Yorkból West
minsterbe téteté által. Ekkor a' skótok, Lenox, a’ meg
gyilkolt Darnley’ atyja vádolák Máriát, hogy tudtával 
történt Bothvvell’ tette. De a’ helyett, hogy ártatlan
ságát bebizonyította volna, megelégedék azzal, hogy magát 
általányosau büntelennek állítván a’ tanácskozásokat fél- 
beuszakasztá, ’s a’ helyett, hogy magát igazolná, Mur- 
rayt és barátit szidá mint inditóokait a’ gyilkosságnak.
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Máriának még mindig hatalmában volt egyezés által ma
gát biztosítói, mihelyt megegyezék a’ kormánynak íiára, 
a’ gyámságnak Murrayreátruháztatásában,mert e’ fölté
tel alatt Erzsébet szívesen temette volna feledésbe a’ 
vádat ’s vizsgálatot; hanem a’bűnben messzehaladott,’s 
igy messzement annak tagadásában i s , midőn az elő
terjesztett , de általa el nem ismért levelek- és hangzat- 
kákat egyenesen félreveté ’s ez által a’ vizsgálat’ foly
tatását okozá. Éhez járult, hogy Norfolkkal újólag há
zasságról tanácskozók ’s e’ végre Skótországbau vissza
helyeztetnie , Erzsébet által pedig egykori örököséül 
kellett volna nyilványittatnia; továbbá, hogy külhatalmak- 
kal segély iránti alkudozásokban á llt, hogy Álba her- 
czeggel az angol partokoni kiszállás’ terveiről szólalko- 
zék össze, ’s ebbe bizakodtukban Westmoreland és Nort
humberland grófok lázadást próbáltak, mialatt az ország
ban a’ jezsuiták százankint czimboráltak ’s a’ katholicis- 
mus’ és Mária’ részire munkálkodtak. Noríolk e’ fondor- 
lás’ következtében kivégezteték (1 5 7 2 .)  ’s a’parliament 
legnagyobb szigorúságra szólitá-föl Erzsébetet Mária 
ellen, kinek szabadon bocsáttatására a’ királyné folyvást 
liajladó vala, ha azt maga nem nehezítette volna külse- 
gélybe bizakodtával. E’ remény különben nem annyira 
Franczia- mint Spaayolországba volt vetve. Most IX. 
Károly Bloisban Erzsébettel Máriára minden ügyelet 
nélkül kölcsönös segélyi egyezést kötött (1 5 7 2 .)  melly 
15 7 5 . III. Henrikkel megujitaték. Sőt a’ két ország 
közt állandó ”s őszinte barátságot lehete nem sokára re
ményleni, mivel úgy látszék, hogy Fereucz, alenconi 
herczegnek, ki férjéül kinálkozék (1 5 8 0 .) , hajiadó kezét 
nyújtani. De az angol nép’ nyilván kijelentett idegenke
dése egy kath. herczegtől elijeszté őt olly összeköttetés
től, mellyet a’ herczeg’ személye különben sem tett szi
vében kívánatossá. Egyébiránt azon mértékben, melly- 
ben Francziaországhoz közelitni látszék, Spanyolország
gal nagyobb Ion a’feszeskedés. Régóta vala már tervben 
egy a’ Protestantismus’ megbukását ’s Mária’ fölemelteté
sét eszközlendő, expeditio. Spanyol kémek és jezsuiták 
lázitásokkal foglalatoskodtak folyvást, mellyeket Fülöp 
el nem mulaszta segíteni ’s maga a’ királyné’ élte ellen 
összeesküvéseket forralni annyira, hogy a’ parliament 
oraniai Vilmos’ példája által megintetve ’s elfogott leve
lek által azon reményekről, mellyeket Mária illy meré- 
nyekre folyvást épite , értesitetve, magát kénytelennek 
látá legszigorúbb rendszabályokat hozni mindazok ellen, 
kik az országot vagy királyné’ személyét megtámadják, 
még pedig attól vagy annak javára ingereltetve, ki 
igényeket tőn a’ trónöröklésre. Az, kitől vagy kiért illy 
merények tétetnek, minden igényét elvesztendi, ’s ha vét
kesnek találtatik , halállal fog bűnhődni.

Midőn tehát Babington , egy fiatal nemes, a’ jezsui
ták által ingereltetve másokkal együtt Erzsébet’ meg
gyilkolására ’s Mária’ megszabadítására összeesküvék, 
’s elkobzott levelekből és Nau ’s Curl íróik’ vallomási- 
ból ki világlék Máriának abban megegyezte, ez 4 7 . leg
előbbkelő lord ’s biró elibe állíttatván egyhangúan vét
kesnek nyilváuyitaték. A’ parliament megerősité az íté
letet, csak Erzsébet késkedék azt végrehajtatni. Végre 
élte ellen többszörezett összeesküvések ’s Fülöp’ siet
tetett készületeiről érdekelt tudósítások által nyugtala- 
nittatván ’s mindkét háztól kérelmekkel ostromoltatván 
megegyezék Mária’ kivégeztetésében, de c s a k  l á z a 
d á s ’ v a g y  i d e g e n  h a d s e r e g ’ - k i s z á l l í t á s ’ 
e s e t é r e .  De méltó megjegyezni, hogy szenvedélyes 
kifejezésekben többször tudatá óhajtását: szabaditanák- 
roeg nyugalma’ ellenségétől ’s Davison statuskanczellár

e’ nyilványitásokat intésül vévé a’ halálos ítélet’ végbe
hajtására. Miután tehát Davison Hatton kamarás előtt 
nyilatkozók, ez pedig Burghley-vel’s mindketten a’ ta
nácsosokkal beszélgetének, a’ királyné’ hatalomlevele 
megkérdetése nélkül Ja’ parancsvégbehajtásra megbízot
takhoz küldeték ’s Mária’ feje febr. 16kán 1587. leüt- 
tetett, miután 20. éves fogságban botlásiért bűnhődött, 
de fenhéjazó terveit, meílyekkel folyvást telve vala, alig
ha megbánta. Erzsébet igen megilletó'dék a’ hir’ hallot
o k 01- ; ez könnyen gondolható ’s össze nem ütközik azon 
váddal, hogy ellensége’ kivégeztetését ohajtá ; a’ vég
hezvitt tett máskép állott lelke előtt, mint a’ véghezvi- 
endő. De ha valaha, most vala szüksége szilárd lélekre, 
hogy elhárítsa a’ vihart, melly Anglia ellen tolult. A’ 
spanyolországgali meghasonlás gyógyíthatatlan leve; mint 
Fülöp a’ kis lázadásokat Angliában, úgy segité Erzsé
bet a’ németalföldieket, kik öt ezért 1585beu az ország’ 
kormányával megkinálák, de ő megelégvék azzal, hogy 
védjük vala, ’s Leicester’ vezérlete alatt tetemes hadserget 
külde segélyükül. Éhez járul, hogy angol hajók a’ me
rész Drake alatt a’ spanyol hajózat ’s kereskedésnek 
nagy károkat tevének ’s most egy kath. királynénak 
Erzsébet által kiontatott vére bosszúra szólitá II. Fülö- 
pöt. Vik Sixtus pápa segité a’ királyt Erzsébet ellen szórt 
egyházi átkaival; számolt az angol nép közti szakadá
sokra ’s franczia és skót segélyre is. Ha rosszul ütének 
is ki e’ remények, mivel az angol katholikusok e’ kö
zös veszélyben protestánsok buzgalmával egyesültek hó
nuk’ védelmére, ’s Franczia- és Skótország nem kiván- 
hatának győzödelmet Fülöpnek, mégis egy 150. hajó- 
bul álló hajóhad 2 6 2 0  álgyuval, 8 0 0 0  hajós ’s 2 0 0 0 0  
rendes katonasággal, ide nem számítván a’ kisebb hajó
kat ’s ezek’ hadnépét, elég erősnek látszék Erzsébet’ 
hatalmát tönkre tenni, annál inkább, mivel a’ hadsereghez 
csatlakozandók valának még azon segédcsapatok, mely- 
lyeket a’ parmai herczeg Németalföldiül vala vezetendő 
a’ győzhetetlen hajóhadhoz. Anglia 2 0 0  nem nagy, 
de könnyebb s mozoghatóbb hajóval, melíyekeu 15,700  
matróz vala Howard’, John Hawkin’, Forbisher’ ’s Drake 
Ferencz’ vezérlete alatt, várá a’ megtámadást’ ’s 7 6 ,0 0 0  
gyalog és 3 0 0 0 . lovas katona Leicester’s Hunsdon alatt 
valának ki állítva a’ partok’ íödözésiül. A’ győzhetetlen 
hajóhad máj. 30kán 1588. hagyá el a’ líssaboni révet, de 
mielőtt Corunnához érne, a’ vihar máris tetemes károkat 
tőn benne. A’ csatornába érve Medina Sidonia admirált 
azon tudósítás lepő-meg, hogy a’ hollandiak ieltartózta- 
ták a’ parmai herczeget ’s Jakab király a’ skót partokat 
elzárá a’ spanyol hajó előtt ’s a’ brittek’ ügyes és merész 
megtámadásai 7 nap múlva olly nyomorává tevék a’ győz
hetetlen hajóhadat, hogy ez a’ calaisi révpartnál Ion kény
telen menedéket keresni. Gyujtóhajók, mellyeket Howard 
éjjelenkiut kikülde, nagy pusztításokat tőnek benne ’s 
midőn Medina Sidonia az angoloktól menekedni és Skót
országot körülhajózni próbálta, egy rémitő zivatar annyira 
elszélyeszté hajóhadát, hogy töredékei norvégiai és irlandi 
partokhoz hajtatának. Rablóhad, mellyet Anglia Spanyol- 
ország ellen folytata, ennek érzékeny veszteségeket 
okozott.

Ezen évben, melly Erzsébet’ kormányát legdicsőbb 
diadallal koronázá, halál által elvesztő kegyenezét, Lei- 
eestert. Helyébe Devereux Róbert, essexi gróf lépett. 
Leicester által, ki anyját vévé nőül, a’királynénak ajánl- 
tatva nemes, nyílt, lovagilag merész charactere és szel
lemi műveltsége által megnyerő a’ királyné’ kegyét, ki 
hozzá anyai gyöngédséggel hajlott. Az irlandiakuak , 
kikkel az angolok mint vadakkal ’s meghóditottakkal mél
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tatlanul bántak, Hugh O’Neal alatt fellázadása rég óhaj
tott alkuimul kelle szolgálnia, hogy kitüntesse hadi te
hetségeit. 1599 . tavaszkor tehát 2 0 ,0 0 0  gyalog és 
3 0 0 0 . lovas katonával Irlaudba küldeték, de küldetése 
balul ütött-ki, tőkép Essex’ hibája miatt. A’ királyué meg
hagyd neki, hogy a’ hadat azon terv szerint, mellyet 
előbb követe, de utóbb attól elálla, folytassa; hanem ő 
a’ helyett Tyrone-nal egyezést köte, mellyben az irlan- 
diaknak bocsánatot, az angolok által elfoglalt jószágokba 
visszahelyeztetést ’s a’ kath. vallás’ szabad gyakorlatát 
engedvén Angliába siete , hogy magát védje ’s vádlóit 
az udvarnál megbuktassa. De Erzsébet, ki a' parancsa 
iránti engedetlenséget nem hajlott vala büntetetlen hagyni, 
elfogatá öt ’s miután a’ nagy tömeg hangos panaszokra 
fakadt a’ vélt méltatlanság ellen, melly a’ nép ’s király
né’ kedvenczén történt, ellene szoros vizsgálatot rendelt. 
Csak egy alázatos levél’ következtében, mellyet a’ kü
lönben heves, makacs és büszke férfi hozzá intézett, en- 
gedé meg neki a’ lalun lakhatást — a’ nélkül, hogy neki 
egészen megkegyelmezett volna. Essex, rögtöni meg- 
kegyelmezést vártában csalatkozva, fölvevé szokott da- 
czát ’s szintolly oktalan, mint bűnös tervekbe bocsátkozék, 
inellyekkel kényszeríteni akará a’ királynét, hogy az ő 
kívánsága szerint uralkodjék. Fondorkodásinak hírét ve
vőn Erzsébet, tanácsa elé hivatá őt mart. 7kén 1601. 
U eljőve — de 8 9 0  fegyveres ember’kíséretében , kikkel 
London’ utezáin lázadásra bujtogatá a’ népet kormánya 
ellen. Erzsébet’ ébersége és férfias elszántsága győzött 
vakmerőségén ; övéitől elhagyatva végre egyedül maradt, 
megerősített falusi birtokába futott’s itt kénytelen lön ma
gát a’ királyiaknak megadni. 9 gróf ’s 15 báró, kik a’ 
meghívott angol főbírókkal együtt itélőji valónak, halálra 
kárhoztaták ’s még azon évben ki is végezteték. E’ vesz
teséget Erzsébet csak néhány évig élte túl ’s bú- és 
szomorúságtól emésztetve meghalt apr. 3kán 1603 .

Hiúságát, melly piperevágyban ártatlanul, de Mária’ 
szépsége iránti féltékenység miatt veszedelmesebbül jelent
kezők , kivéve, többi tulajdona inkább férfiúi mint ném- 
beri charakterre mutatott. Okosság, mérséklet, meg
gondolás, munkásság, igazság-és tudomáuyszeretet, 
férfias elszántság és személyes bátorság, melly szerint 
a’ spanyolok’ közeledtekor maga akará vezérelni ser- 
geit, tüntetők őt ki. Neki is mint II. Fridiiknek szigorú
ságot sőt zsarnokságot lobbantának szemére, mert sta
tus ’s egyházügyekben a’ parliament akkoron nem kér- 
deték meg annyiszor, mint utóbb. De meg kell gondolni, 
hogy a’ inagasb és túlnyomó erő’ tudalma mellett nem 
szók hijányzani a’ kedv azt ki is tüntetni, ’s ha több ön
hatalmú önállósággal kormánykodék a’királyné, mintáz 
alkotmányos élet’ kiíejlett formái engedők, e’ kormány 
a’ népnek mégsem került évenkint többe 1 80 ,000 . í. 
st.nél, és a’ jólét, mellynek a’ mérsékelten megrótt nép 
alatta örvendett, valamint a’mély tisztelet, mellyel szűz 
királynéja iránt viseltetek, nem engedik önkényről vádolni 
olly kormányt, melly alatt szeretet és bizalom beusőleg 
kötik-össze a’ népet uralkodójával. Erzsébet’ uralkodása 
minden tekintetben korszak, mellyben alap lön vetve 
Anglia’ hatalma-, fénye- és jólétének, ’s kormánya’ ékes- 
ségiként fognak minden korban tündökölni Baco’ és Shak- 
spear’ nevei, kikről nehéz meghatározni, ők valónak é 
szerenesésbek, hogy Erzsébet vala királynéjok, vagy ez, 
hogy amazok uralkodása alatt virágzónak. 0St. L — on.)

L ig e lfy  And.

k l e g y t á r .
M ű i par.  Ejszakamerika’ Ly o n  nevű városkájá

ban a’ lakosok többnyire vargák; számuk mintegy 5000re  
terjed, kik évenkint közel 1 ,30 0 ,0 0 0  pár czipét 1 millió 
dollár értékig készítenek, ’s azokat jobbadán a’ délame
rikai tartományokba adják-el; az asszonyok a’ czipék’ 
beszegésével ’s felékesítésével foglalkoznak, kiknek csu
pán e’ munkájok több mint 6 0 ,0 0 0  dollárt hoz-be.

E u r ó p a i  ős  erdő.  Az egyetlen erdő Európában, 
melly az ö s nevet megérdemli, a’ B i a I o w i t z mel
letti, Litvániában. Hossza 31 , szélessége 27  mérföldre 
terjed, kürülete pedig 112 mérföld. Többnyire raga
dozó vadak lakják ’s méltán amaz amerikai vadoner
dőkkel hasonlithatni-össze , mellyek Cooper’ regényiben 
olly csudásan leiratvák. Ezen erdőben,hova emberi láb 
ritkán nyomult, találkoznak hársfák, mellyek 6 1 5  éve
sek, továbbá 6 0 0  esztendős tölgyek, 2 2 0  éves bükk
fák, 2 0 0  éves fény vük ’s 120  éves nyírfák. — Egy 
120 éves illy nyírfa 100  lábnyi magas, ’s egy 100  
éves fényű, büszke fejét 150  lábnyira nyujtja-fel.

N e m e s e k ’ s t a t i s t i k á j a .  Oroszországban, ál
lítólag, 5 8 0 ,0 0 0 ,’s az ausztriai birodalomban 249,000re  
terjed a’ férfi nemesség’ száma. Spanyolország 1785ik  
évben 4 7 9 ,0 0 0  nemessel birt, ’s Fraucziaországban a’ 
revolutio előtt 3 5 5 ,0 0 0  nemes család volt, mellyek 
közül 4 1 2 0  a’ legrégibbekhez tartozott.

Az éjszakamerikailegiiiresb vigjátékköltő Ra s c h  ur- 
t e r K á r o l y ,  meghalt nem rég Washingtonban. Követ
kező tartalmú íölirás diszesííi sírkövét: „Itt nyugszik 
R a s c h u r t e r  Ká r o l y ,  ki bennünket 3 0  évig nevetni 
késztett, és csak egyetlen egyszer, úgymint halála’ 
napján, fakasztott sírásra.“

Bizonyos társaságban beszélték, hogy nem rég egy 
nőstény kutya 3 kutyát ’s 2 macskát kölykezett. E’ termé
szeti ritkaságon mindenki csudálkozott,’s némellyek gondo
lák, hogy erről a’ természethistoriai társaságokat értesíteni 
kell. Végre a’társaskörnek egyik tagja nevetve imígy szólt: 
„Ejh, mi van itt csudálkozni való ? én magam ismérek egy 
asszonyt, ki molnárné,’s két íiavan, kik kéményseprők.“

1836dik évben Csehországbul csak magán az Elba 
folyón 107 £azaz: százhét) mázsa doromb szállíttatott 
a’ külföldre. — Hathatós surrogatum a’ koplaló szegény
ség’ számára!

GOXDOLATPILLANGÓK’ ELMESZIKRÁJI 

, Mutasson valaki nekem olly tartományt, hol hegyek 
vannak de völgyek nincsenek: ’s akkor elhiszem, hogy 
vaunak emberek, kik örömeket élveznek fájdalom nélkül.

Az előítélet sűrű ködhöz hasonló, mellyen a’nap
világ homályosan tör keresztül, úgy hogy képesebb ben
nünket tév-utra vezetni, mintsem az igaz utat mutat
ni meg.

Ki egy halottnak sarujára vár, az sokáig járhat 
mezítláb. — A’ bántalmakat márváuylapra véssük fe l; 
a’ jótéteményeket pedig homokba írjuk. — A’ hazug
ságnak csak egy lábszára van, az igazságnak pedig kettő. 
— A ’ szerencsétlennek vigasztalása az, hogy a’ nyomort 
’s ínséget nem egymaga viseli.

R e j t e t t s z ó .
Első hármamnak gyakor áldozatot teve Róma 

Óhajtott végét nem henye munka nyeri.
Volt az egész: ősink’ védeszköze hajdan időben;

H nyady megtöri e z t , ’* hoz neki ifjú halait.
SZ. A.

A’ 27dik számú rejtettszó: S z e g f ű .

Szerkeszti He l meczy .  — Nyomtatja T r a t t ne r -K á r o l y i .
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A’ T A V A S Z H O Z .

Szállj-Ie, jác/.int-árral öntve 
Szárnyaidról a ’ kopasz 

Völgyeket, hol fagy csatázott , 
Nyájas-arczu víg Tavasz I

Tünj-fel égi bájaiddal,
Intsd-el a’ borús telet,

Költsd-fel a’ fagy’ ércz-ölén rég 
Szunnyadó természetet.

Szánd a' liget' dalnokának 
Mély-keservü jajait,

5S a' fejét ködökbe rejtő 
Tölgynek árva gályáit.

Hagyd , hogy az lezengje téged 
t  dvezlő szép dalait,

Es hogy ez kihajtsa gyönge 
Zöld levéllel ágait.

Téged üdvezelni zengi 
Énekét a' kis madár,

’S folydogál ezüst vizével
Völgy’ ölén a’ csermely*ár.

0  fogadd ! mosolygj beléjük 
Éltető lehelletet,

Hogy ne szűnjenek köszönt’ni 
Menny’ leánya tégedet 1

Hintsd-be rózsa-b borával 
A’ viíiúó keiteket,

És pipacscsal a’ reád rég 
Esdve váró berkeket.

’S karjaidra véve , közttük 
Hőn vezesd testvéredet,

A’ magyarszerette Honra
Fénydcrítö S z é p n e m e t !

XXVI.

EGYKÉT SZÓ A DRÁMAI LITKRATURÁRÓL.

^ L e v é l t ő l e d e k .  II. i n a r t z .  i l l ő i  1 8 3 8 . )

Hallom, mikép a’ dramaturgiai v. is Kisfaludy-tár- 
saság1 ülésében azon kérdés forgott leginkább szőnye
gen: „Miért olly szegény drámái literaturánk ?“ Legyen 
szabad nekem is e' tárgyat néhány szóval illetnem.

Hogy literatúrai világunk izeg-mozog, nógat 's pa
naszkodik,— szeretem, mert a’ literaturában is mozgás 
az é le t , tespedés pedig halál. De ha azt gondolják né- 
mellyek , hogy a' dramaturgiai mező kopárságának va
lami rendkívüli okai vannak, ’s reményvesztve jajveszé- 
kelnek, — sajnálom. — A’ dolog igen természetes; az 
volna rendkívüli, ’s az volna példátlan jelenet, ha drá
mái literaturánk gazdagnak mutatkoznék. Ne gondoljuk, 
hogy e" pályán is más fokokon haladhatunk előre, mint 
mellyeken a’ történet’ tanúsítása szerint más nemzetek

haladtak. — És valljon mit mutat a’ História? Ha em
lékezetem nem csal, tehát azt: hogy egy nemzetnek sem 
volt, nem mondom helyes, de csak türhetős drámái li- 
teraturája sem, mielőtt nemzeti játékszíne zarándoksá- 
gából kivergődött, megállapodott, 's legalább bizonyos 
mérték-fokig kilejlett. Ez ugyan első tekintetre paradoxon
nak látszik, mintha p. o. a' fiút atyja előtt születhetni 
ál l í tanék;azonban még is így van: — előbb játék
szín , azután drámái literatura. — Később kölcsönösen 
hatnak egymásra ; de ez nincs; míg amaz nincs; vagy ha 
van, csak tegnap óta van. — Téved, ki azt hiszi, hogy az 
iró teremt magának publicumot, mert nevelheti, művel
heti , szaporíthatja e z t; igen is , de semmiből azt nem 
teremtheti. Nem a’ közönség van az Íróért, hanem ez 
van amazért, 's bizonyos mértékben kell lenni publicum, 
nak, hogy irók támadjanak. — Már pedig a’ drama- 
iróuak első okozó publicuma a’ játékszini közönség; az 
olvasó csak későbbi; — hol pedig játékszín nincs, nem 
lehet játékszini publicum, ’s hol ez nincs, nincs játékszini 
költész. Ezt tanúsítja a’ história, Euripidész és Sophok- 
lesztöl kezdve egész Grabbeig minden nemzetnél.

A' görögöknél az isteui találinányu olympiai játé
kok a’ genie’ és talentum’ minden áginak becses publicu
mot szerzettek; többek közt nem volt a’ költészetnek ’s 
tudománynak olly neme, mellyel ott föllépni 's tündöklő 
dicsőséget nyerni nem lehetett volna; — történetírók, ver- 
selők, philosophusok 's a’ t. egyaránt számot tarthattak 
dicskoszorúra, azon olajfa’ágaiból, mellyet ,,a’ szép ko
ronák olajfa-ágának“ £ Äata xalXioiívqnvog neveztek. És 
még is mindaddig, míg a’ szerzők maguk olvasák a’ 
a’ nemzet előtt elmemüveiket, dramatikusok nem lépték- 
föl , csak miután nagyobb hatás’ okáért előbb az operá
kat „hős-költeményeket“ mimikái ábrázolatok’ kíséreté
ben adták-elő , — később pedig a’ szülészeti előadások 
nemzeti játékok’ lényeges részeivé váltak; csak ekkor 
tűntek elő az Euripidész’, Sophoklesz, Aeschylosz’ ’s a’t. 
gyönyörű müvei. Azon diamai költészek, kiknek rögös 
gyártványain hebegték első szavaikat Thalia’ ’s Melpo
mene’ papjai, — nevűkkel együtt haltak leledékenységbe, 
— de játékszínnek csakugyan kellett előbb lenni, hogy 
Sophokleszek ’s Euripidészek támadjanak.

Romaiaknál a’ drámái játékszín állapodást soha sem 
nyerhetett. Ezen nemzet, gyermekkorában léteiéért; 
férfi korában tengő élete' meghosszabbításáért küzdött, de 
mindig küzdött. Kard nemzé, kard növeszté, kard végzé; 
Janus’ temploma zárva ritkán volt ’s mindig csak rövid 
időre. E’ nemzet tehát még játékban is a’ borzasztó , 
hideg valóságot kedveié; vért kívánt látni és veszélyt, 
és halált — nem ábrázolatban, de valóságban — ’s még 
sem volt eléggé kába olly hiedelmet táplálni, mint Nu r i  
e f e n d i  ezelőtt néhány évvel Budán, ki játékszínbe 
vezettetvén, hol épen valainelly tragikai színmű adatott, 
szépen megköszöné a’ mulatságot, ’s csak azt sajnálta, 
hogy kedvéért két szegény íiczkót meggyilkoltak a’ szín
padon. — A’ romai arénában valósággal gyilkoltak, ’s 
különös psychologiai tünemény — kivált a’ gyöngéd és 
szelíd nőnemet tekintve — mert gyakran 3 0 —3 0  ezer néző 
volt jelen, ’s köztük több mint fele asszony ; mindegyik néző 
„vető“ avagy „tiltom“mal bírt, mint a’ lengyel nemes, haj
dani nemzeti gyűlésein, egyetlen egy újnak fölemelése, 
egyetlen egy szó, képes volt a’ legyőzött gladiator’ éle
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tét megmenteni, —  és még is , midőn a' retiarius, ha
lójával földre rántá ’s vasvillájával földhez szegzé a’ 
secutort, háromszor tekintett-körül, mielőtt a halálos 
döfést tenné, ’s többnyire egy uj sem emelkedők a1 sze
rencsétlen színjátszó’ életét megmenteni; ezernyi ezer 
lárva között csak egy érző kebel sem találkozott. Meg
lehet szokás , mert a’ gyarló ember a’ legirtózatosbaí is 
megszokja ; meglehet tartózkodás a’ nép dühétől, melly 
nemkönuyen engedi vala magát megúsztatni azon gyö
nyörtől , hogy a’ halálos döfést szemhunyorítás nélkül, 
büszke nyugalommal fogadtatni, — még haldoklás közben 
sem vonaglani, ’s végre a’ szenvedőt, lábánál fogva, 
kivouczoltatni lássa; 's a’ ki vétójával élt volna, kön
nyen úgy járhat vala , mint Mokronovszky 1764ben a’ 
királyválasztó lengyel gyűlésen. — Akármi oka volt, elég, 
hogy a’ romaiak e' szörnyű spectaculumot szerették, a’ 
szelidebb drámát pedig nem. — A' szörnyeteg Nero maga 
is játszott a’ színpadon , de császársága’ fényivel sem 
volt képes tartós érdeket gerjeszteni, úgy hogy silány 
mutatványait kénytelen volt a’ görögök földére czipelni.
— Romában a’ vad-küzdések’ iutézőji soha sem voltak 
kénytelenek, a’ drama ellen, pártfogást kérni, — mint 
kénytelen volt Erzsébet királyné’ idejében a’ londoni med
vezaklató, a’ drurylanei színház'becsukatását kérni, mivel 
a’ közönséget a’ medveharcz lérlias mulatságától elvonja; 
és mivel Romában a' dr. játékszín álladóságra soha sem 
kapott, drámái líteraturája is örökké parlag maradott, mert 
én ugyan Plautus és Terentius’ comoediájit szintolly ke
véssé tartom szinmüvi remekeknek, valamint Seneca’ tra- 
goediájit nem.

Olaszországnak később századiban sem voltak jeles 
dramatikusai, mindaddig, míg Vdik Leo pártfogása alá 
nem vette a’ játékszínt; — csak azután keletkeztek irók; 
azután teremtő Tissino érsek’ „Sophonisbá“ja újjá az olasz 
drámát, — most pedig a’ legújabb korban, az olasz Ízlés 
egészen az operának adván osztatlan kedvezésit, miután 
a’ tulajdonképi drámának úgyszólván publicuma sincs, 
a’ classicus föld drámái költészekben (̂ operát kivéve) igen 
szűkölködik. — Spanyolországnak — a’ romai, mór, goth, 
és tulajdonképi spanyol vagy cantabriai emlékezetekben 
olly gazdag országnak — Lopez de Vegavolt első drá
mái költésze; — de előtte már rég volt a’ nemzetnek 
játékszíne, — ’s már Lopez de Yega előtt gyakran épen 
nem müvészitlenül lehete olly darabokat elöadatva látni, 
mellyek ugyan mai fogalmunk szerint a’ vallás’ méltósá
gát sértenék, de az azonkori gondolkozásnál fogva nem sér
tették; így p. o. színi mutatványul látni lehetett üdvezi- 
tőnk’ halálát; az ördögöt, mikép első anyánkat csá
bítja ; Szent Magdolnát , pipere - asztalánál; a’ Har
lequin egész ihletességgel mondá a’ színpadon ave-ját;
— Judás, pater noster-jét; ’s igy spanyolnak nemzeti játék
színe csakugyan régen volt,mielőtt még drámái líteraturája 
megnemesült. — A n g l i á b a n ,  valamig a’ játékszín’ 
hősei sátorukat utczán ütötték-íel, ’s az úgynevezett 
Pagrant faluról falura járt, említést érdemlő dramaticus 
költő nem mutatkozott, csak miután Drurylane állandó 
lakot nyújtott a' színészetnek, csak ezután tünt-fel Shak- 
speare.— így a’ f r a n c z i á k n á l ,  valamig XIVdik 
Lajos a’ frauczia játékszint pártfogása alá nem vette, 
csak sántikált 's hebegett a’ frauczia dramaturgia , mint 
Garnier és Hardy’ gyermeki dadogásiból látható; — csak 
miután állapodást ’s kifejlést nyert a’ játékszín, akkor 
támadtak Racine, Corneille, Moliére 's a't. A’ né me 
t e k  ró 1 hallgatok, mivel ennek játékszínt történe
tét közönségesen ismérjük. — Ez volt a' drámái li- 
teraturának sorsa mindenütt , — még az indusoknál

is , kiknek sauskrit nyelven irt drámái literaturájok 
mint forditásokbul ismerjük , — koráusem silány és 

becsnélküli.
Es mit akarunk mi ? m i, kiknek színházunk is csak 

tegnap óta van ; színészetünk pedig, művészi tekintetben, 
még épen nincs? ’s már drámái literaturánk’ soványsága 
miatt panaszkodunk? hát hol volt a’ publicum, mellyuek 
számára dramaturgiai genie-k írjanak ? vagy talán Tha- 
liának vándor papjait, vagy inkább gúnyolóit, piszkos 
kocsi-szinekbeu ’s állásokban, pipaszónál bámult publi
cum azon varázs-kör, a' melly genieket ébreszthetett? 
Nálunk támadhatnak-é jeles drámái költők, míg a’ szí
nészet a’ müvészség lábtóján legalább néhány fokot nem 
hág ? nálunk, hol még most is hazafiságra van szükség, 
hogy magunkat szinházba-menetelre bírhassuk; ez lehe
tetlen; ez minden tapasztalással ellenkező kívánság. — 
Mult-évi augustus hónap óta van nemzeti színházunk, 
tehát remek drámái müveink valóban még nem lehetnek; 
’s ha levőn már színházunk , óhajtjuk, hogy minélelőbb 
remek drámái müveink is legyenek, ne az irókrul gon
doskodjunk, hanem a’ játékszínről és színészetről; aman
nak szerezzünk állandóságot, iineunek pedig művészi 
tökélyt, miszerint nem patriotismusból, hanem gyönyö
rűségből mehessünk színházba, — és lesznek dráma köl
tőink, mert lesz publicum, melly koszorút is nyújthat, de 
pénzt is az írónak, amazt közvetlen, ezt közvetve. — 
Mikép gondolom én színészetünket emelhetni ? az errőli 
értekezést más alkalomra halasztóm.

közli A* J*

HOGY LEHET MEGNEMESEDNI»

A’ nemesség, megkülönböztetése az embernek; ki
ket ékesít, méltán dagasztja keblüket büszke érzet; kik 
nem bírják, méltán emelkednek esengő vágygyal feléje. 
Dicső czím! drágakőkint ragyogó nemesség! öszvelege 
égbe ragadó erényeknek ! miért nem keríti minden halandó 
homlokát zöld repkénnyel? Szeretnétek honfitársim tudni, 
mi ut vezet e’ sokat érdemlő nevezethez : nemesség ? — 
Megsúgom azon lekötése alatt a'becsületnek, hogy utána 
jártok mindaddig, mig meg nem leltétek. Nemes csak 
az lehet, ki az állatiság’ köteliből kiszabadulva, emberen 
kívül egyéb földi teremtményen felülemelkedve tiszta 
lélekkel tündöklik díszkőiében; — azért ki erőt nem érez 
illy magas tett’ remeklésire, az egy toppot se menjen to
vább , vagy dugja be füleit, mikor soraim' olvassa , és 
mondjon jó éjszakát a'nemesedésnek. Remek tett: perben 
soha sem állani; megadni, mielőtt idézet fenyitné a’ tar
tozást ; de ez még nem nemesít, mert barom is enged 
a’ kénytetésnek, ’s arra megy, merre hajtják; — szép 
dolog munkás jó gazdának lenni, gyűjteni sok gazdag
ságot; de ez sem nemesít, mert ki munkásabb mint a’ 
kis méhek's hangyák? ki gazdagabb,mint az ezer milliókat 
ontó bányák ? Gyönyörűség békés életet élni, egy ujjal 
sem sérteni-meg embertársát; pletyka nyelvet nem öltö- 
getni; de még ez sem nemesít, mert a’ iák 's gyöngy
virágok sem bántanak senkit, nem rágalmaznak. Dicsé
retes az erő, a’ szép arcz, bájoló hang, remekmüvészet 
a’ beszélés deli kedves fordulatja, a' széles tudomány; 
— ez mind dicséretes , de nem nemesitő ; mert az orosz
lán erősb Herculesznél, a’ páva szebb Vénusznál, a’ fülmile 
csattogó hangicsája andalítóbb Malibran’ bájszavánál, a’ 
fecske is épit házat, ’s a' pók’ szövete mesteribb Archi- 
medesz építészeti eszméinél, — a’ szajkó is megtanul 
csevegni, — 's mellyik főben rejtezik annyi isméret, 
mint a’ lelketlen könyvek’ özönében ? A’ jó- szív adta jó
tétemény, a' könyörülő kebel’ segedelme nemesíti meg
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és félistenesíti csak az isten' képére alkotott halan
dót. Már az ó világ érezte ez igazságot, mellyuek Ci
cerója igy nyilatkozott: „Nulla re homines propius Deo 
accedunt, quam salutem hominibus dando, quam plurimos- 
que conservando. Jelenkorunk is tudja, — sok szép lélek 
tettel is bizonyítja, isteni Megváltónk’ ama’ tanítását, hogy 
a’ mennyországba, isten’ jobbja leié csak a’ jótétemény 
ültet bennünket; mert nem azt mondja az üdvezülendők- 
nek : jertek-el, kik jó gazdák, békeszeretők, senkit nem 
bántok, erősek, szépek’s tudományosak v o l t a t o k h a 
nem, mintha csupán a’ jótéteményt kedvelné, ezt mondja 
azoknak: „minthogy éhező voltam 's ennem adtatok, 
„utoujáró voltam ’s befogadtatok, beteg voltara ’s megláto
gattatok ; jertek és bírjátok az országot, melly meg- 
„készittetett nektek, a’ világalapja’ fölvettetése előtt“ 
Mennyországba csak nemes tett vihet, ’s így nyilványos, 
hogy a’ n e m e s s é g  a’ j ó t é t  e mé n y b e n  áll. Honiak! 
széles mező áll nyitva előttünk a’ nemesedésre! ezrenkint 
látjuk a’ haragos Duna’ áldozativá lett honlitársinkat, a’csak 
most virágzott Budapest’ összeomlott épületei' bus düledéki 
közt szűkölködni, csak az ég’ fedele alatt könnyezni eldult 
reményik felett, kétségbeesett szülét elveszett gyermekét 
keresni, a’ íiakat ’s leányokat a’ kenyérkereső atya és 
anya után jajveszékelni, a’ házastársat kedves párja után 
epedve nyögdécselni! — hármas kötelesség int minket 
segedelemre, az emberiség’ szózatja, mellyre hallgatva 
jőnek Bécsből ’s több külhonból az áldozatok; a’ hontárs’ 
rokonsága, ’s édes magunk haszna, Budapest a’ tudo
mány’, művészet’ , kereskedés’ középpontja honunkban , 
mellynek szivvéréből szétlövelt áldásit csak úgy élvez
hetjük , ha az ott megakadt pénzforrás ’s nemzeti ipar 
folyamába visszasegittetik. ügy látszik , hogy azért van 
pénztárczánk balfelől a’ szivfeletti zsebben , hogy ez azt 
mindig növekedő szorongással dobogtassa, mig segede
lemre nem nyílik meg. Adjon kiki tehetsége szerint a’ 
szent czélra. Legyen utálatos mind az előttünk, ki nem
telen kilogással akar kibúni ez emberi kötelesség alul 
— Antigonus király példájakint, ki, midőn a’ koldus tőle 
fillért kért, „az nem királyi adomány“ ’s midőn talento- 
mot kért, „az nem koldusnak való“ illy embertelenül 
adott-ki a’ szükölködön. Mindnyájunkkal köz a’ veszély; 
képzeljük magunkat a’ szerencsétlenek’ helyin}, nem jól 
esnék-e a’ nemesitő segedelem? Hála az égnek ! nekünk 
oily jó fejdelmet adott az kegyelmesen, ki országló há
zastul szép példával megy előttünk az isteni munkásság
ban is; oh legyünk rajta, hogy: Rcgis ad exemplum totus 
componatur orbis. Vukolay.

A’ MAGYARORSZÁGI VASUTAK ÜGYJíBKN.

Szitányi Ullmann Móricz urnák felsőbb helyen is 
érdemesített azon ügyekezete, melly a’ nagy Duna’ bal 
oldalán Pesttül Pozsouyig, vagy pedig a Duna’ jobb ol
dalán Budátul Győrig vezetendő vasutat igér, már sike
rülni készül, miután az említett vállalkozónak meghíttára 
Zimpel Károíy Fridrik az eddigi élénkebb vasutak’ készí
tésében nagy részt vett igen jártas földmérő ur Aineriká- 
bul folyó april 3án Pestre megérkezett, előleg is az al- 
kalmasb helyzetet a’ szándékba vett vonaloknak kiné
zendő, ’s meghatározandó. Ez ügyekezet minden, hazája’ 
gyarapodásán és virágzásán örvendő lelkes hazafinak 
keblében kedves érzelmet támaszthat ’s így a’ vállalko
zás is annál bizonyosabban tarthat számot már előleg is 
a’ közönség’ szives pártolására. Azonban, miután a’ szán
dékba vett vasút a’ pesti részen Pozsonyig számosabb 
megye’ határin vezetve a’ nagyszombatival melly Ausztria’ 
határjaig’s onnan Csehországiig is terjed, összekapcsolva

többekre árasztaná jótékonyságát, de a’közérdeket még 
azon körülmény is nevelné, hogy ugyan Ullmann Móricz 
ur Pesttül Debreczenig is vasutat csináltatni szándékozik, 
’s ezen szándéka fölterjesztetvén már helyeslést is nyert ’, 
sőt a n. m. Helytartó Tanács által az illető törvényható
ságok már a’ szükséges assistentiának megadására fel is 
szólittattak, Budátul pedig Győrig a’ Dunának jobb ol
dalán netalán vezetendő vasút, talán annyira országos 
éidekü sem volna, de csakugyan Pest, úgymint a’ ma- 
^ a.í haz®' kereskedés’ tőpontja, és Buda közt is a’ kö
zösülés, kivált téli időben, még most nagy akadályt szen
vedne, kívánatos lenne: hogy a’ Dunának mind két olda
lán vezetendő vonalbul csak az egyik vállaltatnék el még 
most, s a választás a pesti részén valóra, azaz a’ Duna’ 
bal oldalán Pozsonyig viendőre esnék, ’s így egyedül 
erre fordittatnék minden szorgalom és költség, nehogy 
a’ Dunának mindkét oldalán egymás mellett olly közel 
vezetni szándéklott két vasútra kivántató tetemes költsé
gek miatt utóbb a’ pesti részen vezetendő csökkenjen 
vagy elmaradjon ’s ennek csökkentével vagy ehnaradtá- 
val csökkenne vagy elmaradna az ezzel közvetetlen ka
pocsba jövő debreczeni is, úgymint az egészre nézvést igen 
is érdekes vasút.

H e g y e s y .

FÖLDMIVELKSI ÜNNEP CHINÁBAN.

China’ legalább egyes részeinek nagy népessége ’s 
a’ hegygyei ’s tóval födött föld miatta’ földmivelés’ min
den nemét a’ kormány igen nyomadékos és fontosnak te
kinti, Ez okbul nemcsak gabona-fajainkat, hüvelyes-ve- 
teményiuket,’s több más növényünket tenyésztik, hanem 
ügyekeznek a’ föídmivelést díszes módon meg is különböz
tetni és felsegélni. A ’ löldmivelésnek, ott és Sziámbán, 
olly igen hires ünnepe most bármilly alászállott szertar
tás legyen, eszméje mindazáltal czélirányos volt,’s ugyan
ezért bölcs. Tavaszkor a’ császár, csillagvizsgálók, tu
lajdonképen csillagjósok által meghatároztatja a’ napot, 
melly e’ népünnepnek szerencsés leend. Mind a’ császár, 
mind az országnagyok 3napi böjt ’s imádkozással készül
nek ezen ünnephöz; mire a’ nevezetes napon egy tehe
net áldoznak. Az ország’ némelly vidékin agyagból csi
nált ’s aranyozott szarvú nagy tehénalakot hordoznak. 
Ezt követi egy kis gyermek, kinek csak egy lábán van 
csizma, másika pedig meztelen. Neki a’ földmivelés’nem
tőjét kell ábrázolnia,’s mindig veregeti az alakot, mintha 
hajtaná azt. E’ tehén-alak hasonló kis ábrákkal van 
megtöltve. A’ nagy tehén széttöretik . ’s a’ kis ábrák 
kiosztatnak a’ nép között. Fővárosban a’ császár az ün
nep’előestéjén, másnapi kíséretéül kiválasztott 12 ország- 
nagyot v. főembert küld elődei’ sírjaihoz, ’s mintha még 
élnének, mélységes tisztelettel tudatja velők, hogy reg
gel a’ nagy ünnepet üllendi meg. Másnap egész udvar
népestül díszruhákban a’ császár kimegyen a’ kijelölt 
szántóhelyre. Itt előbb a’ földmivelés’ istenének ünnepi 
áldozatot mutat-be; mire egy fénymázos eke adatik neki, 
mellybe aranyozott szarvú ökrök fogvák. Ezután felszánt 
’s bevet egy kis darab földet, ’s az általa választott her- 
czegek ’s első mandarinok követik példáját. E’ kis föld 
szentnek tekintetik ’s a’ rajta termett magot gondosan 
őrzik ujvetésnek. Hogy olly országban, hol a’ fejdelmet 
földfeletti lénynek taitják, melly egyes tartományinak 
nagy népessége miatt gyakran érezte rémitő következ
ményit a’ mostoha’s terméketlen évnek; olly országban, 
hol a’ föídmivelést a'császár személyesen magasít a’ tisz
telet’ első fényfokára , illy ünnepnek ’s példának nagy 
fontosságúnak kell lenni, tagadhattam L.
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„MARHADÖG ELLEN FOGANATOS SZER.“

c/.iinii Értekezésbe/. pótlékul saját tapa. /.tálasomból.

Hasonló sikert, minőt az érintett értekezés’ szerzője 
a' gyuláéit paczal-részecskének 's a’ 4dik bendő belolda- 
láról késsel levakart sölétvörös szinü 's nyúlós anyagnak 
homoeopatbiai készítményéből látott, mondhatok magam 
is az igen beteg marha’orrában levő takony’ higitékából. 
Mutatkozván t. i. e’ tavaszon a’ marhadög , történt, hogy 
t. ez. Horváth N. János uraság bizodalmára méltatván, 
kérdeté e’ tárgy felöli véleményemet; én az 1836  Tár
salkodó egyik számában „óvó és gyógyszer a’ marhadög 
és más ragadó nyavalyák ellen“ czimü értekezésben nyi
latkoztatott meggyőződésemhez képest — mellyben mon
datik, hogy minden ragadó nyavalya épen a’ ragadvány- 
ban foglalja, ha ez igen csekély mértékben adatik, ma
gát a’ betegséget elölő legbiztosabb gyógyszert — kér
tem az idei járványban termő takonyból; adott a’ tisz
telt uraság ’s én ebből higitékot készítvén adtam töb
beknek, de azok felől, kik nem tudósítottak a’ sikerről, 
nem szólhatván, csupán Esztergám városát, és Czin- 
dery László urat, Somogy’ első alispánját említem Az 
első’ részére a’ polgárság' szószólója ’s egy tanácsbeli ur 
vittek gyógyszert, ’s az igen pontosan tett tabellaris tu
dósításban — mellyet maga valójában nyilványítás végett 
a’ Gazdasági Tudósítások szerkesztőjéhez küldöttem — 
jelentik: hogy vala hány marha kapott e’szerből, e g y 
s e m  betegült-meg, ezt magamis mindenkor tapasztaltam; 
a’betegek közül pedig azok, mellyek csak e’szerrel értek, 
mi n d  meggyógyultak; mellyekuél pedig nem bízván az 
isméretlen szerben, a’ gazda csudasót ’s egyebet hasz
nált, épen úgy vesztek, mintha e’ cseppek nem is adat
tak volnabe. Czindery alispán ur pedig több helyről érte
sített, hogy az ő tapasztalása szerint is, a’ melly nyáj e’ 
cseppekből vett, megkiméltetett a’ bajtól, akár volt 
eddig benne a’ betegség, akár nem; de minő siker
rel adta legyen azt a’ betegeknek ? még nem tudósított 
tabcllariter , mit azonban vagy e’ lapokban vagy pedig 
a’ Gazdasági Tudósításokban történendőnek reményiem, a’ 
mennyire lehető. Igen, a’ mennyire lehető, mert mind a’ 
tisztelt alispán ur, mind mások igen panaszkodnak|minden 
osztályra, hogy a’nagy mennyiségű, bár helytelen, árt
ható ’s magát a’ természetet üdvös munkásságában gá
tolható gyógyszerekhez nagy a’ ragaszkodás ,— nem re
ménylenek t. i. sikert, hacsak gyógyszert köböl vagy akó 
vagy legalább iteze és marokszámra nem látnak ; tapasz
talni , tanulni nem akarnak újat, ha ez szinte jobb lenne 
is; megavult előítéletből ragaszkodnak a’ régihez, ámbár 
ettől sikert nem láttak. — Más tapasztalást is, mellynck 
tételére P. L. báró ur adott alkalmat, közölhetni sze
rencsés vagyok. Az ő nyájában t. i. múlt évi September’ 
utóján kezdődött juhok között a’ kergeség, melly bajba 
ez idő óta dec. közepéig 56  darab esett, ezek közül 
elveszett 4 8 ;  ekkor tehát hozzám utasitá tiszttartóját, 
kinek én adtam Bellád. 1. és Stramonium 1. higitékban 
olly meghagyással: hogy az egészségeseknek minden 
4 8  órában, betegeknek minden 24  órában adassák egy- 
egy a’ mondott szerek közül váltva, úgy hogy 1 mesz- 
szely vízbe eseppentessék 5 csep valamelyikből c’ sze
rek közül, ’s e’ vegyitékből adassák egy evő kanálnyi 
egyszer napjában, ’s épen úgy a’ másik szerből, ismét az 
elsőbül ’s igy a'tovább. Sikere az lett: hogy a’ betegség, 
melly hetenkint szaporodott eddig, most uj juhokat meg
támadni megszűnt, a’ 8 beteg darab közül, mellveket ekkor

haza tértékor talált, meggyógyult 5 ,  elveszett kettő , ’s 
egy még kétes állapotban volt jan. utóján, midőn a’ tisz
telt ur a’ sikerről értesített. Részint hogy az érdemlett 
figyelemre eddig nem méltatott Ilomeoopathiára figyel
meztessek , részint pedig, hogy az annyi csapástól lá
togatott hazának tőlem telhető szolgálatot tegyek, köz
löm azt, ígérvén egyszersmind mindennek, kinek mar
hadög ellen szerre szüksége leend, hogy illyest dij nél
kül adui kész vagyok.

Dr. lvanovics András. 
lak. S e b . piacz. 264.

Sz.-G yörgytől Egyetem-piacz 533. sz. alatt Pesten.

HAJDANKORI KÖZMONDÁSOK.

Az életkorral minden alábbszál, csak a’ fösvény • 
ség és bölcseség nem.

Sok házbau van arany, de nincs arany béke.
A’ tékozlónak szüntelen rósz esztendeje vau.
A’ paszomán jóllehet drága, de nem hideg ellen való.
Tánczhoz több is kell, mint sarkantyús csizma.
Öreggel jó tanácskozni — fiatallal pedig hadakozni.
Nemcsak a’ fellengző sas, a’ szúnyog is átrepül 

a* tengeren.
Soha nem tenni gonoszt: leghathatósb bünbáuat.
Ha arany cseng, egész világ hallgat.
A’ mit nem föz-meg augustus, sületlen hagyja azt 

September.
Ha fölkel a’ kevélység, alkonyodik a’ szerencse.
Ha vénhedik a’ farkas, varjúk(|nyargalnak rajta.
Ki községet szolgál, annak igen rósz ura vau.
Hova sokáig nem megyeit trágyás szekér, oda nem 

igen siet arató.
Hol fejdelem ü l, ott az elsőhely.

U. M.
E L E G Y T  Á R.

A’ l e v é l p o s t a ’ s t a t i s t i k á j a  P a r i s b a n .  
1821dik évben a’ bevétel 2 3 ,8 9 2 ,6 9 8  frank; 1 8 3 0 -  
ban 3 3 ,7 27 ,849  frank; 1836ban pedig 3 7 ,4 0 5 ,5 7 0  
frank vala. — A’postára adott levelek’száma 1821ben: 
4 5 ,3 8 2 ,1 5 1  volt; 1830ban már: 63,81 7,260ra nőtt; 
1836ban pedig több mint 78 ,970 ,561  re szaporodott; 
és igy áltáljában véve egy napra 2 1 6 ,3 5 8  levél esik. 
A’ 78 millió levél közül mintegy 19 millió esik Párisra, 
5 4  millió a’ megyék’ fővárosira ; a’ többi 5 millió a’ 
kisebb helységekre. Azon levelek’ száma, mellyek kéz
hez nem juthattak, 1 8 3 0  óta folyvást csak 1 ,4 7 5 ,9 0 0  
és 1 ,945 ,183  közt állott. — A’ hírlapok’s röpkeiratokra 
nézve, mellyek postán szállíttatnak tova, nem mutatkozik 
illy arányban a’ növekedés. 1830ban a’ journalok és 
röpkeiratok’ száma 3 9 ,9 4 6 ,975re terjedett, mellyek kö
zül 3 2 ,3 3 4 ,2 8 0  példány Párisban adatott postára. 
1833ban: 5 0 ,8 53 ,351  példány, mellyböl Párisra jut 
3 9 ,2 5 5 ,8 7 5 .)— 1836ban: 4 6 ,2 5 0 ,0 3 0 ; áltáljában 
véve tehát egy napra esik 126 ,712  példány.

Re j t e t t s z ó .
Hat-jegyű szó a/, égés/.,— régen megelőzte korunkat;

Első tag ja , lia sok bú lepi ,_őszbe borul.
Másik tagja , lia meghúzzuk , neve nyugati népnek;

Megfordítva : növény ; gyönge , magas ’s egyenes.
Szegedről.

A’ 28dik számú rejtettszó: Pán ez  él.

Szerkeszti He lmeczy .  — Nyomtatja T ra t t n e r - K á r o l y i .
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Ar K  Ö Z V K S- Z..

Er szót számtalan bocsátja-ki ajkán , a’ nélkül hogy 
valódi jelentésére ügyelve, róla igazi fogalma volna. Há
ború , döghalár , földindulás , tűzvész , vizár , és 
több, ezekhez hasonló borzasztó tünemények a’ termé
szetben azok, mellyek valamelly községet, — legyen az 
tartomány,vagy csupán egyes hely,— arán) lag egyformán 
fenyegetnek , számtalant sújtanak, sokra,néha az egészre 
gyászos vég-órát hoznak, ’s mivel az illy szomorú ese
tekben senki sincs kivéve a’ pusztító csapás alul: közös 
a’ veszély. IHyfélék nemcsak íöldtekénk’ felületén oko- 
zának majd nagyobb , majd kisebb változásokat, hanem 
szellemileg vett következményei is nagyhatásuak az okos 
teremtményre : az emberre , mint ki. egyedül képes annyi 
ezer állatfaj közül a’ múltból következést húzni, ’s a’ 
rokon esetekben, összehasonlítván múltat a'jelennel, óvást 
is tenni a’ jövendőre.. E-’ philosophiai szabályon szükség
kép alapul a’ Politia’ rendszere, mellynek észen ’s ta
pasztaláson épült bölcs előrelátó rendelkezései a’ közös
veszélyt ha egészen nem hárítják is el néha, legalább 
gyöngítik. Uly nagy gyász- esetek tüntethetik egyedül 
ki az illető elöljáróságnak tett vagy mulasztott üdvös 
és alkalmas rendelései állal ezen nagy jelentésű szót: 
„Politia“, mellynek mélyre vágó lelkétül függ az orszá
gok’ boldogsága, szintúgy mint valamelly egyes községé 
v. helyé aránylag. Ulyeukor világlik-ki leginkább, milly 
lélekben-járó dolog valamelly közönség’ képviselőjinek 
lenni, kiknek politiai ösméretükbe ’s mély itélelökbe 
helyezvék sok ezer jólléte , vagyona , ’s gyakran élete 
:s. Nemkülönben illy közvész gyászos idején élénken 
kitűnők: az emberi természet-jogok’ valósága, élelbecs, 
embertárs iránti részvét, nemes szív , nagy ’s báíorlé- 
lek, úgy szinte a’ világhoz szerlölötti ragaszkodás — a’ 
hiúság’ balgasága, ’s több eféle, valamint a’ jobb érzel
mekből kivetkezett embcrszöruyek’ undoksága is.

Történetből tudhatni, hirlapokbul olvashatni, vagy 
egyébkint hallhatni illyesmit: „Pekinget, Lissabont föld
indulás pusztította , Moszkvát tűzvész emésztette, — há
borúban itt vagy amott ennyi meg ennyi ezer hullott-cl, 
Pestet rendkívüli vizár boritá“ ’s a’ t. csak némi fogalmi 
sugárul szolgálhat ez az azokban részt nem veiteknek. 
Távul legyen,hogy ez utóbbit történeti szellemben leírni 
szándékoznám, nem azért, mintha az erről értekező’s hi
teles adatokkal ellátott különféle hírlapok már elégségig 
kimerítették volna azt, épen nem ! sőt tapasztaláson okult 
vizsga szemtanú igazlaudja azon állításomat, hogy ha 
minden hírlapunk csak ennek leírásával foglalkozott volna 
is eddigien, még sem volnának képesek tökéletesen elő
adni a’ csapást, melly Pestet érte ugyan,sebeit azonban 
messze érzik, — a^csapást, melly különféle szempontból 
tekintve különféle alakban is tünik-elö, de még is poli
tikai szempontban mutatkozik legtöbb-oldalúnak, hol azon
ban történeti némelly ábrázolat, azon nélkülezhetlen kö
rülmény, melly némelly adatok’ igazságát akint emeli- 
ki, miként a’ festő eltalált müdarabját a’ jól alkalma
zott árnyazat..

Minthogy az idei télen lehullott rendkívüli hótömeg 
a’ huzamosan tartott hideg miatt nem olvadhatott lassan- 
kiut e l , — soknak agyában fészket vert azon.agg mon
da „sok hó kevés viz“, bár sokszori igazvolta’ ellenére 
is nem valósulhatását előre vélheté mindenki; sőt min
den körülmény nagy vizáradásokat sejtetvén, lehető

óvásmódokruli gondoskodásra inthette a’folyók mellékein 
lakókat, ügy de azon köruyülállást, hogy földünk’ fekvési, 
rendének daczára is a’ hideg keményebb ’s huzamosb 
ideig tartott az idén az altájakon kevesen , ’s talán csak 
a két különböző helyekeni légmérők’ gondos vizsgálóji 
vehetők vaja eszre, holott csak ez okozhalá, hogy Du
nánkon egész Mohácsig még szilárdul állott a’ jég , mi
dőn a felsötajak lolyoirul, valamint a’ linzi, bécsi, ’s 
pozsony-táji Dunáiul már eltakaradott az, — melly az 
alsóbb részeken megszorulván feltartóztató a’ vizet, melly
nek özönével Európa’ makrauezos nagy folyója az egyéb
kint országok jóllétét elősegítő vén Iszter elborítván, 
pártjához köztlickvö. sok varost es falut, — egyszerre 
megfoszta ezek lakosit az áldástól, mellyet számos év’ 
lefolytéban adott vala. ügy tetszők, mintha az ég’ bo- 
szús angyala vonult volna keresztül pusztító rémalakkint 
a’ Magyarhon’ kebelét hasitó Duna’partjain fekvő némelly 
városok ’s faluk fölött ,— mérges szigonyát Pesten, 
a’ Haza’ szivébe szúrva-le. Martins 13ka az évek so
rában azon íelejthetlen gyásznap, mellyen délutáni 4 7 2 
órakor kezdő a’ rettentő elem Pestbuda közt első felvo
nását azon nagy szomorújátékának , mellyet sok száz
nak élete ’s vagyona elrablásával négy nap múlva végzett. 
Sok ezer csődült még soha nem látott irtózatos mutat
ványához a’ bőszült Dunának, melly még soha olly bor
zasztó alakban nem mutatkozott Pestbuda lakosinak, 
mint most, midőn a’ tömérdek sokaság közt Plews és 
Slater, (a’ Dunán épülendő állóhid tárgyábani vizgála- 
tokra leküldött, és szinte tél dereka óta itten tartózko
dó) angol építészek is bámulták az elinduló, de csak ha
mar megálló jég’ rémületes képét, melly hegykint álló 
jégtömegeket, ’s jégből két-emeletü házalakokat alakita. 
Minden kebel szorongva ohajtá most: „Isten adná, 
hogy induljon - m eg, hogy szerencsésen távozzék-el 
--------’s a’ t,“ mind híjában ! nötten-nőtt a’ megszo
rult jég által feltartóztatott vízzel a’ fenyegető szeren
csétlenség; mindent elkövetett ekkor a’ város’ derekát 
védő , ’s ez előtt hamarjában csinált töltésnek toldoz- és 
foldozgatására , valamint az úgynevezett váczi töltés erő- 
sitgetésére nagy erőt fordittatott a’ városi elöljáróság — 
melly már ezelőtt jóval a’ dunaparti utczákra néhány csol- 
nakot készíttetvén előre gyanító a’ szerencsétlenséget, ’s 
igaz is, hogy azon utczákon, hova csolnakok készíttettek 
(noha ezek le nem czövekeltetvén, az éjjel berohanó viz 
által nagyrészint tova vitettek) kevés vagy tán senki 
sem lett csolnakhijáuy miatt a’ viz’ martalékjává; — de 
bezzeg a’ Terézia-, Ferenca- ’s József- városokban, hol 
illy készületek hiányzottak , ott—ott! csak rá gondolni 
is borzasztó,— nagyszám veszett-eb — Mindazon ké
szület’ daczára, mondom,előbb a’ váczi töltésen 7 y2 óra
kor, a’ város’ derekát védő homok ’s trágyábul alakítót— 
ton pedig l 07„kor a’ német színháznál becsapván a’ 
pusztító ár, kétfelöl boritotta-el a’ várost annyira, hogy 
14kéu reggel már a’ párisi utczának kigyó-utezába vivő 
végén köthetének-ki a’ csolnakok, — félig vízzel telve 
már ekkor is többek közt a’ szép váczi, ’s fél kigyó-ut- 
czáknak tömérdek diszárukkal rakott minden boltja, melly 
áradással midőn a’ tábori kórháznál berohanó özön is a 
hely’ fekvése miatt a’ város felé visszatérő egyesült va
la, nem volt Pestnek több száraza, mint a’szent Ferencz’ 
tere, a’ gránátos utcza , kaszárnya- n.hid utcza’ lcle , a’ 
vásár-’s József- piacz, hová ’s a’ nagyobb épületekbe
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vonultak Pestnek 80,000nyi lakosai. Köz volt ekkor a’ 
veszély! Ínséges majd kétségbeesés mutatkozott a’ nép- 
tömeggel lepett egykét száraz utczán,’s minthogy a’job
badán porhanyu földterületre rakott házfalak alapjait alá- 
mosá és söppeszté/az árvíz,’s a’ tömérdek nép’ terhe alatt 
megrepedeztek a’ legerősb épületek is — bátorságos me
nedéket sehol sem reményivé igen sok ment a’ reménylett 
vásárra felállított azon fasátorokba v. bódékba, menyek
kel a’ József- ’s uj piaczok rakva valónak. Az ínség 
legnagyobb fokán állt a’ 14 ’s 15ik köztti éjen, mellyet 
a’ történetekben „borzasztó éjnek“ méltán nevezhetni. 
Ugyanekkor történt, hogy esti nyolczadiélkor a’ helve- 
tziai vallásuak’ templomában menedéket talált több száz, 
borzasztó harang-kongással jelentvén a’ veszélyt, melly 
a’ szentegyházba is berohanó viz által lett sírbolt’ ha
nyatlásakor esak a’ karzatra, ’s toronyba fölmehettekre 
nézve vala kisebb, — szabaditásért kiáltoztak, kiknek ki
szabadításukra sietett négy csolnak éjjeli 3 óráig mun
kálkodott. Nincs ecset, méllyé’két napon általi veszélyt 
leírhassa; én némi árnyékolására kívánom ezen egy ese
ményt közleni, mellyet e’ borzasztó éj estvéjén egy az 
úri utcza végén siránkozó józsefvárosi mestember beszélt: 
„József-városi házamban valék, midőn az utczába rohanó 
viz, anyámmal ’s testvéremmel együtt a‘ házpadlásra 
szorított, hol kitörvén a’ sindelyzetet, midőn négy óráig 
segítség után hiába kiáltoznánk, megjelent végre egy 
úr, szabadító angyalkint, ki a’ házak’ tetején’s ablakin 
mármár kétségbeeső sok szerencsétlen közt engem is 
öreganyámmal ’s testvéremmel együtt csolnakába vevén 
a’ szentferencziek kolostora előtt tett-ki szárazra ; midőn 
házam’ tetején valék, borzadtam kiváltkép azon sorsra 
jutandástól, melly utczánkbeli sok embertársimat érte, 
kik közül számos, midőn ég felé emelt kezekkel haszta
lan kiáltozott segélyért, egyszerre az alattok összero
gyott ház’ fedelén úszkáltak az árhulláimban, — igy úsz
káló háztetőt, mellyeken egész családok voltak, többet 
lehete látni,’s borzadok, ha rá gondolok, mikép merültek 
némellvek a’ rajtafevő szerencsétlenekkel viz alá. Több 
illy szivszaggató elbeszélést lehete hallani. Legnagyobb 
panasz volt némelly alaesonylelkü pór csolnakosokra, 
kiktől csak igen nagy áron lehete megvásárolni a’ segé yt 
’s csak kis távolságra is nagy bérért vivék az embert 
— tudok ollyant is , ki egy csolnakért 100  pengő l'íot 
Ígért, csak kaphatott volna. Ellenben

Soha dicsőbben nem mutatkozott e’ földi pályán az 
erény, mint a’ sors’ sötét íellegétől borított Pest’ e’ gyá
szos időszakában. A’ csak kevés, megmentett butorit 
rémülten hón-alá szorítva futó, mintegy feledé nyomorú
ságát, midőn mindenétől megfosztott sorsosi közt Nemze
tünk fenséges Nádora elsőszülöttét István hget vigasztaló 
geniuszkint járót szemlélte, ki a’ felbőszült Duna’ jéghul- 
lámi’ daczára is elhagyván a’ kir. lakot, el fönséges 
övéit, osztozék a’ veszélyteljes napon ’s éjen a’ vizár- 
sujtotta pestiekkel, szabaditásukra segélyéül gondoskodva. 
Ki ne áldaná — magasztalná azon minden rangú, ’s 
rendű szabaditókat, kik éltüket sok száznak megszaba- 
dithatásokért koczkáztatva, semmi más érdekbül mint a’ 
még meg nem romlott szívbe mélyen vesett erkölcsiseg’ 
főszabályéiul ösztönzötten, csupán emberszeretetbül an
nyit tőnek , mint tenniük kelle. E’ szép pályán tüdöklő- 
ket a’ példaadó ’s három nap, három éjjel szüntelen 
munkálkodó ’s ugyan azért e’ tekintetben első helyet 
méltán érdemlő Wesselényi Miklós bárótul kezdve több 
fő rangú ’s minden rendüekkel együtt érintek ugyan már 
a’ hírlapok; vannak azonban még sokan elhallgatva, kik 
a’ magányban érzett hálánál sokkal többet érdemlenek, 
Hlyeitek közül említhetni: Kiss Mihály kir. tábl. hites- 
jegyzőt, ki evedzésbeni jártasságát ’s emberszeretetét

igen soknak kiszabaditasa sőt a’ hullámboritotta Dunán 
lett szerencsés általszállitásával bizonyitván-be az Or
szágbírójától Cziráky Antal grófiul paraesuoks’ága alá 
adott csolnakon, ’s a’ tisztelt grófiul másnap 100 pengő 
forinttal jutalmazott 5 hajós legénynyel az egész borzasztó 
éjjelen munkálkodott. — Több illyen derék szabaditó ma
radt ki a’ hirlapokbul, minthogy neveik nem tudattak, 
kiknek azonban amaz édes öntudat, hogy „jót tehettek“ 
legfőbb jutalmok.

Hasonló koszorút, — az éhenhalástól megmentettek’ 
hálafohászibul füzettel, — az utókor előtt, ’s az ég kék
jén örökké ragyogót érdemelnek azok, legyenek bár egye
sek , vagy egyesületek — kik a’ lak, ’s minden nél
kül szükölködöket a’ vészes napok alatt szállással, 
étellel vagy pénzzel rögtön segiték. — Kik tüudökleuek 
e’ szép pályán, közlék ugyan már nagyobb részint lap
jaink; vannak azonban még igen sokan, kik mint véka 
alatt világitó lámpák fénylenek ; többek közt említést ér
demel itt Nákó János ur, ki a' sérült vitézek laktanyá
jában levő szegénység közül mintegy hatszázat jól ké
szített meleg-étekkel, több mint négy százat kenyérrel, 
’s igy ezer szegénynél többet láiott-el naponkint eleség- 
gel, mellyet emberei áltál minden nap a’ kaszárnyába 
küldvén egy helybeli kapitány ’s altiszt’ felügyelése alatt 
osztatott-ki mindaddig, inig azon szegények ott voltak, 
sőt dunasoron levő tulajdon házában is három szobát 
foglaltak-el a’ nagyobb részint asszonyok ’s betegekből 
álló szegények, kiket különös gonddal személyesen ápolt 
Nákó Jánosné asszonyság. Nem különben jeleskedett 
bizonyos Heichele nevű budai sütőmester, ki hallván, 
hogy a’ pesti orvosiház’ épületébe a’ városi kórház’ be
tegeinek 100  főre terjedő számán kívül még 1272 sze
rencsétlen menekedék , kik élelemben szűkölködnek, 
minthogy a’ pesti sütők’kemenezéji beomladoztak, a’ Bu
dára eleségért átmenő orvosi segédeknek e’czélra 12 zsák 
fejér süteményt ajándékozni szives volt.

Ila Pest’ jelen állapotját vizsgáljuk, ez most az 
uraságok’ nagyobb részétül és számos mindenrendü la
kostul elhagyottan szomorog; külvárosaink’ nagyobb része 
diiledék, belsejében a’ legszebb — némelly két emeletes 
házak is föltámaszolva ’s czölöpözve igen sok leomolva 
vagy dülőfélban áll,  ’s ez okbul valamint nem hibázik, 
ki azt véli, hogy néhány év kívántatik, mig a’ Pesten ejtett 
sebek megorvosoltathatnak: úgy csalatkoznék, ki azt 
hinné, hogy Pest többé soha Pest nem leszen — vagy 
hogy félszázaddal lépett volna vissza; mert Pestünk iránt 
olly közrészvétet mutató igen sok nagylelküek’ szép aján
lata az illető , — ’s főbb hatóságok — valamint az e’ 
tárgyban kirendelt küldöttség’ bölcs munkálati, az egyes 
polgárok’ kétszerezett ipara, szóval: Pestnek az egész or
szágra ható nem alaptalan érdeke, kereskedési szelleme, ’s 
napiul napra feji óbb önereje csalhatlan azon gyámoszlopok, 
mellyekhez ragaszkodvareméllhetni: hogy azon Pest, mel
lyet a’ természet maga is a’ hon’ középpontjára egy óri
ási folyam partjára 's igy egy nemzet’ bel- sőt külkeres- 
kedése előmozdítására alkotott, hol a’ tudományok, művé
szetek , mesterségek , ’s; egyéb ország jólétét} elősegélő 
ipar-ágak már is olly előlépve csillognak, — hol a’ fő
törvényhatóságoknak legalkalmasb helyük van, azon Pest, 
mondom nemcsak czélirányosabban , szebben, de meste- 
ribbleg is épüieud , minthogy a’ jelen csapás az építé
szetre nézve felvilágosító sugárul’s oktató vezérül szol
gálván, mindaz építtető’mind az építő’figyelmét oda for- 
ditandja, hogy ezután mórtéglábul vagy vályogból háza
kat , annyival kevésbbé emeletes házakat ne építsenek, 
hogy épületjeik’alapjaul ne morzsalékony, könnyű, hanem 
vízálló kemény köveket rakjanak; hogy házaikat ezen 
porhanyó homokos pesti földön ha nem velenczeiekkint
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czölöpökre (Pilolen) ’s úgy építsék, hogy a’ lehető vizár 
vagy csak földbül felszivárgó viz’ esetében azonnal le ne 
omladozzanak, ne hasadozzanak ; — hogy épületeik’ al
ját csupa pinczékkel, földalatti Istállókkal ’s egyéb üre
gekkel ne gyöngítsék. Mindezt bizton reményiem; va
lamint hiszem azt is, hogy e’ két testvér-várost erős ál
ló kőhíd egyesitcudi; hogy a’ Du n a  s z a b á l y o z t a  t- 
n i ’s tán alantabb partja még hollandi gáttal is elláttatni 
fog. Egy Pested van o Magyar! ’s rajtad áll azt újra még 
sokkal virágzóbb létrehozni! JussiA Menyhért.
A ’ czélszerüleg alkalmazott vízépítés - tudomány 

jótékony befolyásáról, fő leg  « ’ pesti szeren
csétlenséget tekintve.

A’ legújabban történt nagy vizáradás Pest-Budán, 
nem különben az alsó Rajnavidéken , Hollandiában, az 
Odera ’s Weser folyókon, hihetőleg azon óhajtást szülik: 
vajha jövendőre olly intézkedések történnének , mellyek 
hasonló csapásoknak elejét vegyék ; mert jóllehet még 
olly nagyok ’s tetemesek is a’ pénzsegélyek, miket ő cs. 
kir. fölségöknek, a’ föls. uralkodó-ház’ herczegeinek ’s 
az ausztriai birodalom’ lakosinak emberszerető érzelme a’ 
szerencsétlenek számira nyújtott: még is a’ szörnyű baj 
ez által csak pillanat! enyhülést nyert; a’jövendö azt kí
vánja, hogy hathatósan ’s erőteljesen járuljon itt közbe 
a’ folyamszabályozó tudomány. —

Mi pedig azon kérdést illeti: mint óhatni meg jöven
dőre Pestet ’s a’ dunai tájakat az áradás’ veszélyitől ? az 
egyetlen mód abban áll: 1) h o g y  az  ö s s z e s  Duna  
— e l z á r a t v á n  e n n e k  b a l á g a  — a’ j obb-  á g  
f e l é  v i t e s s é k ;  2 ) hogy a’ Csepel ’s Ráczkevi szi
geteken az első duna-ág’hosszában Tökély, Sziget-ujhely 
’s Makád előtt e g y ,  a’ l e g m a g a s b  v í z á l l á s t  
n é g y  1 á b n y i v a 1 m e g h a l a d ó ,  g á t  v. töltés állit- 
tassék , olly távulságra a’Dunától, hogy a’ gát’s a’bal
oldali magas part köztt — miután a’ Duna Pestnél 1600  
lábnyi széles — legalább 1900  lábnyi tér maradjon. 
Ezáltal majd a’ folyam elég erővel birand a’ jeget föle
melni ’s tovább mozdítani; ’s csak illy módon szerezhetni 
a’ iolyónak ’s jégtömegeknek akadálytalan menetelt. — 
Eg yébiránt ezen elvnek alkalmaztatása, mellyel az erős 
jégzajlással járó folyóknál minden eddigi tapasztalás 
igazol, W i e b e k i ng titkos tanácsnok’ illy czimü mun
kájában : „Vier Bücher des Wissenswürdigsten der Was
serbaukunde , begleitet von merkwürdigen Beispielen, 
und in Bezug auf die Flüsse von Holland“ nagy fontos
sággal van előadva. Végre mind a’ hajózásra mind a’ 
partvidékek’ biztosítására nézve igen igen szükséges a’ 
Duna’ folyását szabályozni, ’s átvágni ama’ nagy gör
bületeket's kanyarokat, hol a’jégtömegek megakadnak’s 
magokat erősen megfészkelik. E‘ tekintetben is közölnek 
a’ fönebb érintett munkák, nemkülönben ugyanazon szer
zőnek négy 4edrét kötetéül álló „T h e o r e t i s c  h-p r a k- 
t i s c h e  W a s s e r b a u k u n d e “ czimü munkája elveket, 
tapasztalásokat ’s útmutatást, mellyek minden folyamra 
illeszthetők. Továbbá, ha Budapest közt állóhid léte
sül, a' javaslatba hozott rendszabályok’ alkalmazása mel
lett, 's az uj házak a’homok földben fa c z ö 1 ö p-ágyra 
^Pfahlrostj) épülnek : mind ez a’| két testvérváros’ jóllé
tét ’s virágzó állapotját néhány év alatt csudásan fogja 
ismét előmozdítani. (jüest. Beob.)

A’ K I N C S .

1807ik év’ közepetaján értésére adaték Gardanne 
generálnak, hogy bizonyos rokona, ki több év óta Persiában 
lakott, egy lázadás’ következtiben megfutamult,’s a’ gene
rálnak kincseket hagyott földlidérczek’ őrsége alatt, vagy, 
egyszerűbb nyelvei» szólva ; földbe ásta azokat. — E’ 
hír, mint mondák, biztos utón érkezett hozzá ’s a’ több

millióra terjedő summának elásatási titka hiteles embe
rekre bízatott. Azonban olly titok, melly kincset tárgyaz, 
mindig csiklandós dolog. Halljuk a‘ történetet.

Miutáu a’ generál, ki apródok kormányzója volt, a’ 
császárral e’ különös hirt tudatá, ’s kérte ö t: engedné- 
m eg, hogy keletre utazhassák; ö íölsége fejét csóválta 
’s így felelt: ,Majd meggondolom/ — üt vagy hat nap 
múlva Napoleon magához hivatá Gardanne-t, ’s jókedvü- 
leg beszélgetett kincseiről. — ,A’ dolog, jó generálom 
—-  szólt a’ császár — kissé mesésnek tetszik; elásott 
kincsek korunkban a’ kékkönyvtárhoz ^Regék’ isméretes 
gyüjteményéhöz) tartoznak/— „Sire! nekem olly körül
ményes adataim vannak.“ — ,Nem tagadom, de adatai 
az Ezer-egy Éjszaka’ honábul jőnek,’s félek, hogy örök
lési története toldalékul szolgaiam! e’ keleti beszélyek- 
höz/ Elég az hozzá , Ön Ázsiába kivan menni, ’s én 
nem ellenzem. Mióta e’szándékát velem tudatta, magam 
is egy tervet gondolák , melly talán Ön’ merényét ke- 
vésbbé fogja koczkáztatni. Ön nekem Persiában uyomos 
szolgálatokat tehet’ — „Sire, ezen tisztelet második kin
csem leend !“ — ,Ez, generál talán még bizonyosabb, 
mint az első/ — „Föiséged kevés bizodalmát látszik he
lyezni a’ földi őrszellemek’ hűségébe.“ — ,Az onnét van, 
hogy mivel e’szellemek kétfélék: őrzők és ásók,’s ezek 
mindenkor igen hajlandók megrabolni amazokat.— Most 
hallgasson rám, generál! én aláírom a’ Sándor császár
ral kötött békét; ámde bizonytalan: maradunk é sokáig 
jó barátok. Ó és én az európai hinta’ (SchaukeQ leg
végső pontjain állunk, ’s politikában nagy ritkaság a’ 
súlyegyen. Ezen’s más okoknál fogva Ázsiában szövet
séges társat szerzek magamnak; de a’ persa király olly 
frigyes, kit nem annyira poltikai mint physikai szövetsé
gessé kell tenni. Óhajtom, hogy rendkivüli követem e’ 
fejdelemnél egyszersmind hadsergeinek oktatója legyen ; 
hogy neki hadserget, valódi corps de bataillet, ’s nem 
olly embercsordát képezzen, melly a’ Perzsiában foly
tatott háborúk’ idején az ellenségre minden rend ’síenyi- 
ték nélkül rohan, ’s magát tömegestül konczollatja-íel. 
Ha e’ következményhez jutok — folytatá hévvel a’ csá
szár — úgy keleten jó támaszom leend, mert a’ perzsák 
vitézek ’s állhatatosak. 6 0 ,0 0 0  ember, kik szerintünk 
hadi forgásokat tehetnének, Keletindiában jeles előcsa- 
patomul szolgálnának az oroszok ’s angolok közt; olly' 
fontosnak látom tehát a’ shach’ szövetségét, hagy kész 
vagyok fentartására, ha kell, tetemes áldozatokat tenni. 
Ön, generál, értett engem nem de — folytatá hévvel 
Napoleon — a’ rajnai szövetség rám nézve tábori- ut 
marad mindenkor ; Poroszország megengedi, vagy meg
szenvedi sergeim’ átmenetét; jó lengyeleim nyílt karok
kal logadandják ’s követendik azokat. Akkor előttem 
leendOroszszág, ha igaz érdekét érti, leltárandja kato
náimnak Lithvánia ’s Oroszország’ síkjait; — ha a’ czár 
nem fogja fel nagyszerű terveimet, mellyek őt tán inkább 
érdeklik, mint engem, akkor szuronyaim nyujtandnak 
utat Persia’ határain, ’s ott lelendem a’ keleti fejdelein’ 
hadsergeit, mellyeket ügyes majd franczia tanító hadilábra 
állitand; azok pótolandják soraimnak csaták-’s váiőrizet 
okozta hézagit, ’s hátam mögött elfoglalási rendszert; 
képezendnek. Ezen ujonczokkal Indiába megyek; a’ ben- 
szülötteknek visszaadom a’békességet’s hazájokat; Tip- 
po-Saib’ emlékeit mindenhol ásataudom, ’s e’ derék népek 
sasaim alá seregleuduek.Egy csapás megsemmiteudiAnglia 
hatalmát, valódi gazdaságát, ’s a’ tengeren tulnyomo- 
ságát; mert e’ tulnyomóságot India ’s nem a’ yakan- 
dokfogók, miket britt- szigeteknek nevezünk , tapla ja. 
Ekkor békét adok a’ világnak, szilárd, rendithetlen be
két  ̂ ’S e’ béke megtörténhetik, mert véget vetendek az 
örökös háborgatásnak, mellynek angolok okai, ’s meny-
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rol entern vádolnak, — engem, ki nem akarom megen
gedni, hogy egy maroknyi szigetlakos rabigába döntse 
Európát;4 — Milly szép terv! — felkiálta Gárdáimé ge
nerál. — ,Tudatlan ’s gyáva emberek — folytatá a1 csá
szár — óriásinak találhatják azt, de azok, kik megtud
ják fontolni a’ segédforrásokat ’s akadályokat, nem két* 
ük valósíthatását. Mivel pedig Önt most dolgai keletre 
szólítják gróf! tehát legyen rendkívüli követem ’s azon 
tapasztalt hadvezér, kire a’ schaclmál szükségem van. 
Válasszon néhány tisztet, kikről gondolja, hogy képesek 
Önt segíteni azon katonai küldetésben, mellyet Önre bízok; 
legott kiadatom nekik a’ parancsot, mihelyt Ön megiie- 
vezé azokat. ’S mivel kincsét kissé bizonytalannak látom 
— mosolygva hozzá tévé Napoleon — gondom lesz, hogy 
Önnek kényelmes léteit biztosítsak a’ persa udvarnál. 
Képezzen ott jó katonákat, kik hajlandók terveimnek szol
gálni, ’s a’jutalom az én gondom lesz. Heggel, gene
rál, induljon-el; még ma este 1 0 0 ,0 0 0  tallért kap; Na
poleon császár’ követe mutassa-meg a’persáknak, hogy 
nyugat’ földe ha nem terem is aranyat, mint az övéké, 
de terem annyi vasat, hogy követeket fényesen tartha
tunk.4 Gárdáimé generál, különféle seregosztálybul válasz
tott bizonyos-számú lisztekkel közvetlenül útnak indult 
Ispahauba. Nem szándékunk itt a’ követ’ fényes béme- 
netelét festeni; ez olly tárgy, mellyet mások ezerszer 
leírtak már. Nem akarjuk, hogy olvasóink jelen legye
nek az első audientiánál, mellyet a’schach a’ tábornagy
nak adott: a’ vánkosok, pipák, Arábia illatai, a’ száz 
fekete rabszolga, a’ két-kézzel meglógott fejek, hogy a’ 
nap’ legidösb fia előtt leboruljanak , ’s a’ keleti ünne
pély ezer más részlete 's a’ t. ezeket mind hosszasan ol
vashatni az opera - comique, Gulistan, vagy bagdadi 
khalilban. A’schach olly udvarias volt, hogy sergeit ellép
tette a’ franczia generál elölt, ’s e’ tiszt világosan látta 
mi sokat kell tennie, hogy őket európai gyakorlat’s me
net szerint képezze. A’ bemutatási szertartások, mely- 
lyeknek Gárdáimé magát alávetnie tartozott, előtte igen 
hosszadalmasak ’s untatok valának , mert elgondolhatni 
hogy Ispahanba megérkezte óta gondolatban folyvást tur
kálta a’ földet, mellybe el vala rejtve a’ fölveendő rop
pant kincs. Az előtti éjjel róla álmodott a’ tisztes generál; 
az édes álmok egész keleti hős költeményt küldőnek 
neki gyémántok, rubinok, smaragdok- és zaphirokbul. 
A’ karnak hagyott örökséget, a’ mesés karbunkulus maga 
megvilágitá a’ tonna aranyokat, mellyek különös gond
dal valának számjegyezve, ’s az ajándékozottat megki- 
mélék a’ letett ár miatti hüledezéstöl.

Midőn a’ fölserkenés véget vetett Gárdáimé’ ezer- 
egy-éjszakai álmának, egyik karját, mellyet megkímélt 
a’ csaták ónja és vasa, tán örömest od'adta volna, csak 
hogy azon órában a’ kijelölt titkos helyre érhessen. De 
azonkül, hogy a’ nap’ legidösb fia várta őt, nem látszék 
tanácsosnak fényes nappal a’kincset felnyitni. Mi hosszú
nak tetszett a^nap Gárdáimé generál előtt! Mi nyugtalan 
volt keble azon beszédek és szertartások alatt, mellyek- 
re követi elfogadtatása adott alkalmat; milly Ízetlenek
nek találta a’ császárt étkeket ’s nyalánkságokat! ’s e ’ 
részben ki ne osztoznék a’ generál’ véleményében ’s 
érzelmiben , ha olly kincsesei, mint ő, lenne foglalatos.

Végre eljött az éj; a’ schach’ atyja (a’ nap) nyu
gati hegyek mögé rejtezék. ’s megengedő a’ grófnak ’s 
néhány tisztnek, kiket az bizodalmával megtisztelt, hogy 
ásók, kapák, fejszék és szükséges feszítő rudakkal ellátva 
a’ szerencschelyre lopódzanak ’s felnyissák a’ barlan
got. Gárdáimé egyik kezében lámpát, másikban a’ rajz

képet, mellyet neki Francziaországba küldének, tartva, 
megnyitá a’ búvárok titokteljes menetét. Koronkint meg 
megállt, hogy a’ körületet összehasonlítsa a’ rajzzal, 
mellyre lámpájával világított. E’ pillanatban a’ generál 
csakugyan méltó volt a’ leföstésre! „Már közel kell len
nünk — szólt végre barátihoz fordultán — itt az aloe- 
bokor; itt a’ régi rom, melly e’ terven le van rajzolva! — 
’s kísérete előtt legörnyedve, a’ lámpát íöldielé l'orditva, 
lassú léptekkel ment a’ gróf a’ rajzon kijelölt irányban, 
szemeivel a’rózsarepkényt keresve, mellynek a’ barlang 
bemeneténél ültetve kellett lennie. Gárdáimé mintegy 4 0  
lépéssel előbbre haladt, midőn a’ férfi és lámpa rögtön 
eltűntek. Kisérőji megijedve siettek oda, ’s a’ dús per- 
sának uuiversalis örökösét egy 7 —8 lábnyi mély gödör’ 
fenekén leiék. Lámpája leestekor is hű maradt, azaz 
nem aludt-el. A’ generál’ baráti e’ Iátnpafényuél szeme
sebben, mint ő , Iebocsálkozának a’ gödörbe, ’s örömmel 
vevék észre, hogy a’ generál nincs megsebesülve. De 
mivel agyagföldbe zuhant, mellyet a’ közel forrás vize 
általjárt, Napoleon császár ő fölsége’ követe térdig sár
ban fetrengett, ’s nem kis bajba került öt kiszabadítani. 
Egy sarkantyúja is, mellyet meg nem lehete találni, olt 
veszett az enyves dágványbau. Midőn lábára segíték 
a’ generált, kinek himvarrásos felsőruhája szürke szint 
játszott, egy kis üregbe jutottak. De Gárdáimé a’ sár
ban , mellyből csak imént huzaték-ki, hagyá áltatását; 
megismeré, hogy Napoleon’ jóslata helyes volt, ’s hogy 
mult-éjjeli álma öt megcsalá. ,Uraim — szólt Gárdáimé 
zokogva — a’ tok itt vau, de tartalma nincs benne; én 
megraboltatám4 — „Gróf ur — szólt egyik a’ kísérő tisz
tek közül, körülvilágítván a’ barlangban — még is van 
itt valami, mi Önt vigasztalandja“ — ,’S mi az?4 — ko
moran kérdő a’ generál. — „Az bizonyos — felelt a’ 
szemvilágitó — hogy ezen üreg negyedrészét sem rejt
hető azon kincsnek, mellyre itt akadhatni reméllt; tett- 
leg tehát háromszorta kevesbet veszt, miut minek elvesz
tésétől tarthata.44 — ,Különös okoskodás!4 — „Különös, 
gróf úr, de egészen logicai és következetes44 — ,Igen, 
de most veszem észre, hogy csakugyan nyertem vala
mit, a’ mire nem számoltam4 — ,,’S mi az?44 kérdők a’ 
jelenvoltak’. Erős szélhüdést, melly bizonyossá tesz ar
ról, hogy lábomat igen áthütém4 — „Köws sorsuk ez 
mindazoknak, kik illy utón vadásznak szerencsét — meg- 
jegyzé egy fiatal hadnagy, ki kissé bölcselkedni akart 
— most már csak lábainak kificzamlása van hátra.44 — 
— ,Uraim — szólt ismét a’ general, két tiszt’ vállaira 
támaszkodva — segítsenek, hogy szállásomra jöhessek. 
Most jobbat nem tehetünk, mint küldetésünknek a’ per- 
sáknál megfelelni, ’s ha sikerülend,. 6.0, vagy 8 0 ,0 0 0  
szövetségest szerezni császárunknak, úgy szerencsénket 
rábízhatjuk, ’s az nem fog tőlünk elraboltatni, mint roko
nim’ kincse.

Gárdáimé generár követségének ’s küldetésének 
azon sikere volt, mellyet Napoleon várt: 5 0 v. 6 0 ,0 0 0  
persa katona franczia hadi oktatást és fenyítéket nyert, 
Gárdáimé és tisztei Nap vitéz rendével ékesítve tértek 
vissza Francziaországba; mi kétségkívül nagy meg
tisztelő« vala, de nyílványitá még is, hogy többre becsülte 
volna azon nyereséget, mellyel őt egy este kis lámpája 
mellett megajándékozza vala. (Hamb. B. H.)

He j t e t t s a ó v
Mondják: hogy tőlem , míg é l, nem nyughatik ember;;

Bennem , csak fejemet szegje, nyugalma lehet.
Sz  —  l.

A’ 29dik számú rejtettszó: Ha j d a n .

Szerkeszti H e lm eczy . — Nyomtatja T ra t tn e r -K á r o ly i .
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A’ LEÁNYOK’ NEVELÉSÉRŐL ÉS OKTATÁSÁRÓL HAZÁNKBAN.

Senki sem fogja tagadni ’s tagadhatni, hogy nem
zetünk az utóbbi években, leginkább anyagi ereje’ kifej
lődésében nagy előlépéseket tőn, ’s e’ részben dicsére
tes buzgóságot kezde mutatni. Azonban nem volnánk 
emberek, ha csak egy pillanatig is kétkedhetnénk, hogy 
a’ szellemi erő’ kifejtésében fáradozni, valamint dicső, 
isteni, úgy legfőbb kötelességünk. Mert, bár nem vá- 
laszthatni-el a’ testit és lelkit egészen egymástól e’ vilá
gon, de végre még is minden csak a’ szellemiben leli 
fő becsét. Ha mi egy főbb, erkölcsi czéljaért nem mun
kálkodik , homokra van az építve, ha a’ jelen pillanat
ban még annyi kincset gyümölcsözne i s , ’s látszólag 
létszeresen mozdítaná is elé a’ közjót.

A’ szellemi művelődés’ első foka pedig az i f j ú  
n e m z e d é k ’ n e v e l t e t é s e .  Mert bizonyos, hogy csak 
úgy juthat valamelly nemzet állandó boldogságba és vi
rágzásra , ha a’ fiatal nemzedék’ neveltetése által ennek 
értelmét és szivét annak idején kiművelni el nem mu
lasztja. Bátor vagyok e’ szerint kimondani, hogy mind 
az, mi hazánkban a nemzeti boldogságra nézve történik, 
ha nem ezt czélzaná, kevés tartóssággal 's bel-értékkel 
dicsekhetnék.

E’ tárgyról nem gondolkodhatunk elegendő gyakran 
és kielégítő komolysággal. Azért is a’ f őbb ’s a l s ó b b  
n é p o s z t á l y o k  n e v e l t e t é s e  i r á n t i  r é s z v é t ,  
melly nálunk az újabb időkben mutatkozott, legörvende- 
tesb tünemény arra nézve, ki nemzetének javát szivén 
hordozza. En részemről a’ legkisebb czélszerü értekezést, 
melly e’ tárgyat fejtegeti, sok vastag, tudomány-teljes 
könyvnél nevezetesbnek tartom Azon két jutalom- ’s 
érdem-koszorúzott léríi pedig, kiknek munkái már köz 
kézen forognak, valamint legérezhetőbb hiányt pótlának- 
ki, úgy legméltóbbak tiszteletünkre.

A’ nemzet’ neveltetésére törekvő buzgóság, hála 
istennek ! nem hiányzik, mint azt kiki láthatja, hazánkban 
sem; méltó örömére a’ hazafinak naponkint lejük az: de 
csak úgy nézhetünk szép reménynyel boldogabb jövendő 
elibe, ha az illy nemes buzgóságbani részvétet minél 
számosb munkás gyámolitás követendi. Kly buzgóság- 
szülte tettleges lépések az o n  n e m z e t i  e g y e s ü l e 
t ek,  mellyek az utolsó országgyűlés óta a’ nemzeti mű
velés ügyében tanáeskozólag’s cselekvöleg állottak-össze, 
mellyek közt különösen a’ nemes lelkű F e s t e t i c s  
L e o  grót 's társai által megindított, 's a’ köz részvét
től mind inkább pártolt terve egy íanitó-seminariumnak, 
’s az ezzel, mint gyakorló hely, összekapcsolt tolnai kis- 
dedovó intézet első helyet foglal. Itt lelső Magyaror
szág számára kezd alakulni egyesület hasonló czélelérésre 
D r a s k ó c z y  S á m u e l  urnák ns Gömör vármegye’ első 
alispánjának elnöksége alatt. — Mind dicséretes előké
születek további czélszerü javításokra az egyetemes ok
tatás’ dolgában.

A’ nevelés' tárgya iránt fölgerjedt érdek’ természetes 
következése : annak n y i 1 v á n y o s f e j t e g e t é s e  fo
lyóiratokban , mellyek a’ köz véleményt fölvilágosítják ’s 
a’ közönség’ részvétét mind inkább gerjesztik. E’ lapok
ban is többen igen lelkesen értekeztek e’ fontos dolog 
felől, ’s jövendőre még sok hasznos tanúságot reményl- 
hetui az e’ tárgyú fejtegetésekből. De mivel eddig ezen

értekezések tárgya többnyire a’ nevelés volt á l t a l á 
ny o s a n : azért kívánatos, hogy többen azt k ü l ö n  vi- 
s z o n y a i b a n  is fejtegessék. Mi férjfiak kissé önzésből 
s elbizottságból minden erő és hatás középpontjának haj

iunk hinni magunkat; azért ha mi történt az újabb idő
kig1 a nevelés dolgábau hazánkban, mint másutt is, ke
vés kivétellel az i n k á b b  n e m ü n k ’ ü g y é b e n  tör
tént. Pedig vizsgáljuk csak a' dolgot lélektani szempont
ból, vagy csak a közönséges tapasztaláséból, ’s úgy 
fogjuk találni, hogy azon nem, mellyet mi megszoktunk 
némi gyengeségekről vádolni, nagyobb ’s jótékonyabb 
hatású reánk, hogysem annak gyenge korábani nevelte
tését szivünkön nem kellene hordozni. „Mert, igy szól 
hazánk’ egyik nagylelkű fija , mi a' társaságot illeti: igaz, 
hogy arra a’szép nemnek van legerősb befolyása; a’ mit 
ők akarnak, az, 's csak az van divatban; de hogy mit 
akarjanak ’s mit kedveljenek, az a’ férjfiaktó! függ.“ Ezen 
mondás által tisztán ki van jelentve a’nőnem nevelteté
sének szükséges léte.

Hazánkban is átláttuk már, mikép a’ n e m z e t i  
n e v e 1 é s-javitást azzal kell kezdenünk, hogy mindenek 
előtt a’ nő n e m n e v e l t e t é s é t ,  s a j á t  t e r m é s z e 
t é n e k  ’s k o r u n k ’ k ö v e t e l é s i n e k  e g y a r á n t  
m e g f e l e l ő  f o k r a  e me l j ük .  Hogy mivelödésüuk’ 
legnyomosb részét anyáinknak köszönhetjük, hogy min
den leány a1 természettől anyának rendeltetvén a' nőnem 
leghathatósb befolyású nemcsak az egyesek’ , hanem ál
talában az egész nemzet’, ’s az egyetemes emberiség’ 
jólétire, — az épen nem uj, hanem igen régi, gyakran 
fölhozott igazság; de nem ismételtethetik eléggé, mert 
épen azon kell lennünk , hogy a’ gyakorlati életben köz 
elismerést szerezzünk nekik. Nem czéljok e’ soroknak 
ez érdekes tárgyat kimerítő philosophiai fejtegetésiben 
meginditni; itt csak a’ legújabb időnek egy ide tartozó 
hazai jelenésére akarunk figyelmet ébreszteni — ’s így 
a’ talán kevésbbé isméretessé lett dolgot köztudomásra 
hozni ’s egy példával azon álláspontot megmutatni, mellyre 
ezen fontos ügy már emelkedett.

Majd ugyanazon időben H e t é n y i  ú r n a k  tavaly 
az Athenaeumban kijött jeles értekezésével, mellyben a’ 
nő nem be l i e k  n e v e l t e t é s é n e k  n a g y  b e f o l y á 
s át  a’ f é r j f i a k ’ e r k ö l c s i  ’s i z l é s i  m ű v e l t s é 
g é r e  fejtegeti egy magában rövid, csak 15 lapot foglaló 
füzetke kétszeresen vonta magára figyelmünket, minthogy 
t he o r  i á t ó l  a’ p r a x i s r a  biztos átmeneteit képez,'s 
a’ benne fölhozott elvek gyakorlatba-hozatalát is ígéri. 
Az a’ múlt nyáron megjelent irat: ,,A’ l e á n y o k  ne 
v e l é s é r ő l  ’s t a n í t á s á r ó l  M a g y a r o r s z á g b a n ,  
egy Pesten fölállítandó n e v e l ő i n t é z e t ’ tervével 
együtt magasb és közép-rangú protestáns leányok’ szá
mára, S t e i n  a c k e r  G u s z t á v t ó l .  Budán 1837, ára 
10 kr. p. p. A’ szerző elsőben általányos vázolatban az 
á l l á s p o n t o t  jegyzi-meg , mellyről a’ nőnem-nevelés’ 
föladását tekinti, ellentétben annak kevés ecsetvonás 
által híven festett közönséges módjavai, mint az mindenütt 
főbb és alsóbb körökben, a’ házi ’s polgári nyomor leg
főbb kútfejéül mutatkozik. A’ tárgy’ fontossága itt egesz 
terjedelmében méltattatik, ’s az egész előadásból elegge 
kitetszik, hogy a’ szerző a’ leánynevelésnek altala sza
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badon választott ügyét komolyan veszi, ’s hogy arra 
alkalmatos is. Egy újabb német költész fölhozott gyö
nyörű szavai:

„Grin jcber ift ein Äinb bír ,3 e * *. t,m 
Sm 2B e rb en ift. baá faugt er cin ttnb wirb cr,
2Baé fid) im fpatern ©ejWccfjt entfaltet,
£>a$ fauft, — wie 9Binb ttnb Stegen, — gőttlid) woI;( 
®od) frwcí» t to# an bér reifen Saat vorüber }
Sie S u g e n b nur ift bér S5e f r u d> t u n g (3 eit-''

jelesen megjegyzik a’ szerző álláspontját valamint a’ tőle 
követett philosophiai korirányét is, valamint ez áltáljában 
inkább a’ c o n c r e t u m  mint az a b s t r a c t  um körül 
íorog; úgy szinte a’ szerző is rövid előadásában, nem
csak egyoldalúlag tiszta emberi viszonyokból indul-ki, 
hanem mindjárt a’ nevelés1 szoros összefüggését nemzeté
nek érdekei és szükségeivel veszi tekintetbe, a’ mi ugyan 
is Széchenyi István gróf Hiteléből vett motto által: „Ha
zám  é r d e m e s  l e á n y a i ,  t i  v a g y t o k  a’ po l 
g á r i  e r é n y 1 é s  n e m z e t i s é g ’ v é d a n g y a l i ,  
me 11 y n é l k ü l e t e k ,  h i g y é t e k ,  s o h a  ki  nem 
í e j l i k ,  v a g y  ne m s o k á r a  e l h e r v a d “ elégké
pen kitüntettetik. Azután a' szerző az általa fölállítandó 
n e v e l ő i n t é z e t r e  tér ; miután illyes intézetek1 szük
séges és jótékony létét nem annyira magában — mert a1 
családkör és a1 vigyázó anya szeme a1 gyönge leány ki
fejlődésének mindenkor legtermészetesb fölügyelője — 
mint inkább a1 házi viszonyok1 tökéletlensége és szoron- 
gatásából helyesen származtatja. Sok gyermeknek nin
csenek szüléi, kik neveltetésükrül komolyan gondoskod
nának ; ’s ha vannak, ezeknek vagy tehetségük vagy 
kedvük nincs, az épen nem könnyű szülői kötelességeket 
azokon úgy teljesíteni, mint gyermekeik’ üdve kívánná; 
mert részint terhes hivatalok vagy gazdaságbeli gondok 
akadályozzák őket a’ szükséges felügyelésben, részint 
a’ tapasztalás mutatja, hogy 100  gyermek közül 0 0  
szülőitől elkényeztetik, vagy egészen roszúl ’s fonákul 
neveltetik, mi által azok, a’ nélkül hogy sejtének, az 
övéik1 életboldogságát inkább veszélyeztetik, mint elő
mozdítják. E’ bajon csakugyan segíthet egy okosan ve
zetett n ev el ő i n t é ze  t , m e 11 y k e l l ő  b e l á t á s t  
s z e r e t e t - t e l j e s  g o n d o s s á g g a l  s z ü l e i  e l f o 
g u l t s á g  n é l k ü l  e g y e s í t ,  ’s mennél érezhetőbbleg 
mutatkozik az illyenek szüksége ’s mennél ritkábban egye
síti reménytelen egy s z e r e n c s é s  a’ sokféle erre szük
séges elemet, annál inkább kell olly intézetnek a’közön
ség' buzgó részvéte ’s gyámolitása által eszközlendő ör
vendetes boldogulását kívánni.
. Minthogy a’ szerző’ nyilatkoztatása szerzőintézeté- 

nck ezen tavaszra szándéklott, előbb hírlapokban jelen
tendő, megnyittatása egészen azon részvéttől lüggend , 
mellyet terve a’ közönségnél talál, — azért mind hazánk1 
mind fő városunk’ érdekét tekintvén, ezen mind kettőre 
áldást hozandó intézetnek, ’s az ezt kitüntető szellem
nek fejtegetése által e’ lapokban oda óhajtunk munkálni, 
hogy e' részvét-hiánya miatt abban ne maradjon. — 
S t e i n a c k e r  ur vállolatára nézve igen szerencsés he- 
lyezetbeu részesült, mert őt, ki német anyaiskolákban 
miveltetett, ’s már több év óta a’ nevelésnek kedvvel ’s 
buzgósággal szenteli erejét, — anyja ’s nője is segiten- 
dik, kik nevelés’ dolgában mind ketten már elég gyakor
lást ’s tapasztalást szereztek; az intézet, a’ szerző’ ki
fejezése szerint „az ifjúság’ lelkesedését ’s gyengitetlen 
erejét, az idősb kor1 bölcs tanácsával ’s próbált tapasz
talással szerencsésen egyesitni szándékozik.“

Az intézet1 fő elve abban áll „ h o g y  n e v e l j e n ,  
’s n e  c s a k  k i t a n i t s o u  v a g y  c s u p á n  i d o m í t 
s o n ; “ ’s meg kell vallanunk, hogy a’ szerző ez által 
legtöbb nevelőintézet’ hiányát röviden's helyesen jegyzi- 
meg, és saját föladásának szerencsés fölfogását mutatja- 
meg. Intézete legelöl protestánsoknak van szánva, kik 
mindeddig ollyassal nem birnak. Ez olly korlátozás, 
melly, mintáz egészből kitetszik, nem annyira az ala
pitó különös szándékán , mint inkább hazánk polgári ’s 
egyházi viszonyaiban létező kül okokon alapulván e’ te
kintetben jövendőre talán mutatkozhatik mód , mi sze
rint e’ vallásos felekezetre való tekintet’ elenyészendése re
mélhető.

Az olly intézet1 sajáti szellemét így irja-le a’ szerző. 
„Ide először általában szükséges, hogy a s s z o n y i  föl- 
ügyelés ’s gondosság mellett, szilárd f é r f i  k é z  kor
mányozza bizonyos elvek szerint a’ nevelés1 egyetemes 
munkáját; azután különösen megkivántatik , hogy a’ 
v a l l á s o s  ’s egyházi elem necsak a’ különféle vallá
sos oktatásban határoztassék, hanem, mint alapja min
den egyéb iparkodásnak, lelkesítő szellemmel hassa-át 
az egész nevelést. Ez nem áll főképen valami vallásos 
czéloktól független, külön nemű isméretek s készségek1 
megszerzésében, noha ezeket sem mellőzhetni-el,hanem 
mindenek fölött a’ Charakter művelésben, minden nemesb 
érzelem’ fölkeltésében, köz életre alkalmaztatásában.“ — 
Azon helyesen megjegyzett sokszoros károk miatt, mel- 
lyek a1 növendékeknek máshonnan az intézetbe járó ta- 
nitványokkali szoros súrlódásából következni szoktak, 
ezen intézet csupán s a j á t  n ö v e n d é k e i  oktatására 
’s nevelésére van szánva, kiknek száma 12re határoz- 
tatott, hogy a’ teljes fölügyelés lehetséges legyen, ds 
ezen elv valósittassék: h o g y  e g y  k ö z ö n s é g e s  ne 
v e l ő i n t é z e t  a n n á l  t ö k é l e t e s b ,  m e n n é l  i n
kább h a s o n l í t  v a I a m e l l y  n a g y  h á z i - c s a 
l ád k ö r h ö z , m e 11 y b e n az  i d e g e n  g y e r m e 
k e k  s a j á t o k k i n t  t e k i n t e t n e k ,  s z e r e t t e t n e k  
’s n e v e l t e t n e k .  Csak mint mindenben, úgy itt is ne
héz kezdetkor, — míg t.i. a’ saját növendékek’ száma 
I2rc nem nő, lógnak az üres helyek máshonnani tanít
ványokkal betöltetni, kik később is részt vehetnek a’ta
nításban, de minden újak’ általányos kirekesztésével.

A1 tanítási tárgyaknak a’ gyermekek1 korához ’s 
tehetségéhez képest czélszerü renddel ’s választással há
rom osztálya lesz, mellyckben az alapítóiul magától 
adandó vallásbeli oktatáson’s a* szükséges tudományokon 
kívül a1 m a g y a r ,  német  ’s fr an e z  ia nyelvek is 
taníttatnak ’s gyakoroltatnak.

Egyik sajátos jelessége ezen intézetnek: hogy a’ 
háztartásrai útmutatást is a’ tanítás’ tárgyai közé fogja 
fölvenni, ’s egy derék tapasztalt háziasszony — az 
alapitó' anyja — fölügyelése alatt tettlegesen gyakorol
tatni ; mert, mikép a’ szerző helyesen megjegyzi mind
inkább látjuk, hogy az előkelő szülék leányának is szük
sége van egy szoros rendhez szoktatott, helyesen okta- 
tatott h á z i  a s s z o n y ’ fő tulajdonira, hogy rangjának 
’s egykori állásának díszére váljék.“ —

A’ t a n í t á s ’ m ó d s z e r e  mennyire lehet a1 ter
mészeti tehetségek’ ö n m u n k á s  kiíejlését külön lépcső- 
zeteik szerint fogja elösegélni, ’s arról gondoskodni, hogy 
a’ tanulnivalót ne csak az e m l é k e z e t  hanem az ér
t e l e m  is fogja-íöl, azt rendbe szedje ’s elevenen lát
tassa- által.“ Különös tekintetbe vétetett az e g é s z s é g -  
íö n t a r t á s  ?s annak elősegélése vidám , tágas és kertes 
lakhely által, egyszerű, de jó tápláló ételek , rendem
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mozgás, lehető legtermészetesb életmód, ’s czélirányos 
fölvigyázat által, hogy igy a’ romlás’ magvát magában 
viselő elhagyatottság elhárittassék.“ Ezen pontot nagy 
fontosságúnak tekinti a’ közlő; mert milly fájdalmasan 
boszúltatik meg, kivált a’gyönge szépnemnél a’ t e s t i  
nevelés clhanyagiása, mutatja a’ kinőtt, elbénúlt, síny
lődő sápadt leányok’ nagy száma e léggé, kik később 
mind maguknak mind másoknak terhűkre lévén, szent 
hivatásukat, mint ifjabb nemzedék’ anyái, vagy épen 
nem, vagy csak igen tökéletlenül, teljesíthetik. — 
Tágas kerti-lakás — közel sétahelyekkel egészen szűköl
ködő városban minden czélszerü nevelőintézetnek múlhat- 
lan szükségei közé tartozik, minthogy különben a’ meg
kívántaié testi mozgást csak u t c z á k o n i  j á r k á l á s  
vagy a’ később remélhető köz - sétán tehetni, mi pedig 
különösen liatal leányoknál nemcsak egy okból minden 
nevelési szabályijai ellenkezik. —

A’ gyermekek’ szün-óráiban a’ programma szerint 
„czélirányos mulatságok lesznek honn vagy a’ szabadban, 
mulattató társaságos játékok, apró tánczvigalmak ’s más 
ártatlan kedvtöltések által; valamint áltáljában az egész 
csöndes, békés családi élet arra szolgáland, hogy az iljú 
szivekben a’ vidám é l e t s z e m l é l e t e t  ’s a’ c ha  r ak
t é r  ne k  a z o n  s z i l á r d  ’s n y u g o d t  e l h a t á r o 
z o t t s á g o t ,  melly minden helyzetben ’s minden vi
szony közt magát tiszteletre méltólag tartja-főn, meg
alapítsa.“ —

„A’ gond alá bízott drága zálogokkal g y ö n g é d -  
n y á j a s  bánásmód“ természetesen magában éltetik, de 
igen bölcsen azon szilárd k o m o l y s á g g a l  párosítva, 
melly által ott, hol szükséges, a’ lágysággali minden 
visszaélésnek korán eleje vétetik.“ Ez ollyasmi, melly 
itt sokkal könnyebb ’s jobb módon eszközölhető, mint 
ezt a’ szülék’ túlságos, különben megengedhető szere- 
tete többnyire gyermekeik kárával egyesítheti. — „Va
lamint az intézet a' szülék b i z o d a l m á r a  számol, és 
a z t , mint a’ nevelés’ szerencsés sikerülésére elmulhat- 
lent követeli, azt inkább tettel mint szóval akarja meg- 
érdemleni. Azért minden növendék előleg csak fél évre 
vétetik föl, és csak ennek lefolyta után határozhat a’ 
kölcsönös tapasztalás az öszszeköttetés’ további foly
tatásáról.“

Egyébiránt úgy látszik, mintha a’ szerző sok rész
ben az érdemes Hofman G. Ftól 1818ban Pesten föl
állított, de rövid idő múlva ismét leltoszlott intézetét 
vette volna példányul, — legalább mindketten szembe- 
szökőleg egyeznek-meg irányukra nézve. Csak azt kí
vánjuk, hogy S t e i n  a c k e r  ur is, ki honosított magyar 
létére a'magyar viszonjTokkal sokkal előbb megbarátkoz- 
hatik, mint az egészen idegen’s külföldi,— vállolafá- 
val olly közönséges elismerést találjon , 's ez által ké
pessé tétessék iparkodásáuak olly sikerült bizouyságit 
mutatni, mint elődje. —

A’ közlő, e’ jelentését nem végezheti-be a’ nélkül, 
hogy ezen programmának múlt nyáron a’ F i g  y e 1 m e- 
ző’ második fél éve’ 17dik számában megjelent lelkes 
megbirálásáról említést tegyen , melly jóllehet az amab
ban fölállított elvektől ’s a’ vállalat’ egyetemes tervétől 
a’ teljes elösmerést átaljában meg nem tagadja, mind- 
azáltal az ott nem k i r e k e s z t ö l e g  tekintetbe vett 
n e m z e t i s é g r ő l  elég bőven értekezik, ’s abban lé
nyeges hibát talál. Ezen pont minden esetre igen fontos, 
és megérdemli, hogy közelebbről vétessék szemügyre’s 
szorosan megvizsgáltassék, annyival inkább , mivel több
féle általányos szemlélet is kapcsoltathatik hozzá. —

Nyilván megvallom: én is óhajtanék olly intézetet, mii
lyent Steinackei szándékozik allitani, mellj'egjTszersmind 
semmi más nyelvet a’ tanításban ’s társaikodásban nem 
használván, nemzetünk t ö k é l e t e s  m a g y a r o d á s á -  
n a k  hű k é p e  v o l n a .  De mivel véleményem sze
riül az igaz bölcseség kívánja, hogy bármilly t ö k é l e t e s  
i d e á l o k  ’s jó szándékú t h e o r i á k  mellett, a’ tett
leges valóságot el ne mulaszszuk ’s a’ l e g j o b b r a -  
t ö r e k v é s  közben a’ j ó t ,  mellyből amaz idővel 
f e j l ő d h e t i k ,  gondolatlanúl el ne mellőzzük; azért 
azt állítom, mivel korunk’ szükségének illj7 tökéle
tesen megfelelő orgánuma még nem létesült, i g y e 
k e z n ü n k  k e l l  buzgó pártfogással oda vinni a’ dolgot, 
hogy az arra előkészítő intézetek abban ne maradjanak 
résztvevők’ hiánya miatt. — A’ tapasztalás különben is 
azt tanítja, hogy, mivel a’ gyermekek ritkán adatnak-át 
több évre valarnelly intézetnek tökéletes kiképezés vé
g ett, magok a’ fölvilágosult m a g y a r  s z ü l é k  kíván
ják ’s méltán sürgetik is, hogy leányaik az atyai ház
nál nyert magyar művelés t ö k é l e t e s b i t é s é r e  a’ 
n é m e t  ’s ( r a i t c z i a  nyelvben , valamint egyéb falun 
’s kis városkákban nem szerezhető képességekben gya
koroltassanak. Illy intézet a’ leányokra, különösen a’ fő- 
rangúakra nézve, ugyan olly állapotban van,mint l enn ie 
k e l l ,  majd olly befolyású lehet, mint az ifjúra nézve 
a z , ha a’ maga körében valarnelly küllöldi oskolát meg
látogat. A’ mi pedig azokat illeti, kik származásuk ’s 
viszonyaik következtében tiszta magyar intézetbe fölvé
telükkor még épen ne m t udna k ma g y a r u l :  azok 
az ebben csak rövid ideigleni maradás közben, ha egyéb
iránt választanák is azt , még is csak azon segéd esz
közökre szorittatnak a’ magyar-nyelvtanitásban, mellyek 
a’ Steinacker úr’ intézetében is megigérvék.

Ámbár tehát meg vagyok győződve : hogy eljöveííd 
azon idő, mellyben a’ valódi emberi művelés’ elvei t i s z 
t a  m a g y a r  i n t é z e t e k b e n  fognak a’ fiatal nemze
dék’ nevelésire alkalmaztatni, — olly remény, mellynek 
teljesülését minden igaz hazafi örömtelt szívvel bizton 
várja — azonban még is azt gondolom , hogy e' dologban 
k é n jr s z e r i t é s’ által mire sem fognánk menni,’s hogy 
a’ l a s s a n  kén t i  k i f e j l ő d é s  ’s jó példa által ger
jesztett nemes v e t é l k e d é s ’ utján legtermészetesben 
’s legbiztosabban érhetünk czélt. Azért véleményem sze
rint illynemü intézeteknél mos t  inkább az azokat lel
kesítő s z e l l e m e t ,  mint a’ bennük divatozó n y e l v e t  
kell tekintenünk. Hogy ha e’ szellem nemcsak tiszta 
emberi tekintetben valódi, hanem, a’ szó’ igaz értelmé
ben n e mz e t i ,  azaz: hazai föld, hazai művelés és hazai 
nyelv tiszta szeretetétől lelkesíttetett, ’s ezek’ gyarapo
dását , mennyire á  j e l e n k o r ’ s z ü k s é g e i  ’s k o r 
l á t á i  m e g e n g e d i k ,  helyes módon elősegíteni’s így 
a’ jövendőnek úgy szólván kezére dolgozni, a’ maga 
körében minden erejével igyekező : akkor nem kell ag
gódnunk a’nemzeti nevelés miatt; nem kell félnünk, hogy 
a’ nő miatt a’ polgárnő’ művelése mulasztatik-el, vagy 
hogy idegen nyelvek’tanulása által a’ hazai szenved. ,,A’ 
b e t ű  öl,  de a’ l é l e k  é 1 e s z t !“

Illy szempontban igaz n e m z e t i n e k  nézi a’közlő 
amaz intézetet, valamint alapitója s z e l l e m é t  is ennek 
programmájánál fogva. S t e i n  a c k e r  úr nemet születé
sűnek látszik ugyan lenni; német nyelve ’s hazának szo
kásai, — ettől egészen elválni, ’s törzsökös magyarrá 
átváltozni nincs hatalmában; de annyi kitetszik minden
ből: hogy nemcsak nem igyekezendik a‘ magyar nyel
vet ’s magyar szellemet eltávolítani, sőt inkább azon 
leend, hogy mindkettő ebben idő folytával mindinkább
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fölkapjon , ’s mind kettőhezi vonzalma a’ vezetesere bí
zatott leányok szivében erősbüljöu. E g y é b  i r a u t  
S t e i n  a c k e r  úr, már más módon is megbizonyitá, hogy 
6 német létére is , hazája ügyeit nemcsak maga hordozza 
buzgósággal szivén, hanem Magyarországban lakó német 
nyelv sorsosit is arra hathatósan ébreszteni igyekszik.

De bár mint van a’ dolog, mi átaljában megeleg 
szünk azon meggyőződéssel: mikep a’ nemes dicséretes 
buzgóságnak nyelvünk’ terjesztése ügyében minden fél -  
s z e g s é g e t  szigorúan kerüluie kell,nehogy az e s z 
köz  miatt a’ czélt eltévesszük. Soha ne feledjük: hogy 
előbb e m b e r e k  vagyunk ’s emberekké kell neveltet
nünk, mi előtt jó M a g y a r o k n a k  érezhetjük magun
kat, ’s hogy ha csak egyik volna lehetséges, az első 
a’ másik nélkül mindenkor nagyobbra becsülendő, mint 
ez ama nélkül. De mindkettőt magában e g y e s í t  ni ,  
ez azon jeles föladat, melly korunktól tűzetik ki, és a’ 
n e v e l é s  s z ü n t e l e n i  t ö k é l e t e s ü l é s e  az egyet
len egy út, mellyen czélhoz közeledhetni. A z é r t  n y í l t  
s z e m e t ,  n y í l t  f ü l e t  ’s n y í l t  s z i v e t  e’ n a g y  
f o n t o s s á g ú  s z e n t  ü g y b e n !  —

Fűrész Ferencz.

ISKOLAI PRÓBATÉTEL SZENTGYÖRGYÖN.

Kismarton, mart. 26dikán 1838. — Kétségtelen, 
hogy hazánk legelfogultabb, idegen ajkú népségében is 
gerjeszthetni nemzetisedést, ha a‘köznép - nevelésre olly 
férfi ügyel, kiben tudomány miveltséggel, ’s erkölcsiség 
hazaszeretettel párosúl. — Alkalmunk volt erről meggyő
ződni, egy ide lélórányira fekvő Sz. György nevű hely
ségben , hol tegnap délután a’ járásbeli szolgabiró ’s 
több urad. tisztviselő’jelenlétében emberemlékezel óta az 
első iskolai nyilványos próbatétel tartatott. — Ámbár 
igen dicséretes, még is nem annyira feltűnő volt azon 
rendkívüli nagy előmenetel, mellyet ezen iskola’ növen
dékei a’ német nyelven tanít ni szokott tárgyakban, mint 
p. o. a’ vallásban, s ámolásban, irás ’s olvasásban tet
tek ; de valóban minden jelenlevőt meglepett, midőn a’ 
növendékeket nemcsak akadozás nélkül, ’s könnyű tisz
ta kiejtéssel magyarúl olvasni, hanem a’ magyarnyelv’ 
szabáiyibul is bár mi kérdésre pontosan felelni , a’ sza
bályokat bárminemű feladásban is mindig helyesen al
kalmaztatni , ’s azokat számtalan, a’ mindennapi életet 
tárgyazó, szólás-módban jól kifejezni hallottuk; — a’ 
fogadó ’s búcsúzó beszédeket, valamint két más kis mon
dát a’ honszeretetrül, 's a’ hazafi kötelességirül igen ér
telmesen, és olly hangon szavallák-el, melly nyilván mu- 
tatá, hogy a’ növendékek (kik között felserdült ifjak is 
voltak} azt, a’ mit mondottak, szivük’ mélyében érezték 
is. — Egyáltalában lélekemelő volt tapasztalni azon szi
ves indulatot ’s kitűnő kedvet, mellyet az egész ifjúság 
ezen próbatétkor a’ magyar nyelv iránt mutatott. Végre 
olly tárgyakban is tanitattak itt a’ gyermekek, mellyek 
eddigelő sem falusi, sem nagyobb iskoláinkban előfor
dulni nem szoktak, t. i. a’ diaetetikában, ’s a’ társasági 
közélet’ szabályiban, mellyek a’ gyönge növendékek’ 
elméjéhez szabva, igen népszerüleg ’s felloghatólag adat
tak elő. — Valóban örömmel láttuk a'zsenge, mindeddig 
olly kevéH figyelemre méltatott sarjadék’ előmenetelét a’ 
mivellség ’s polgárisodás’ ezen szép pályáján haladni. 
— ’S mind ez egy (pesti születésű) jeles liatal papnak
t. Mayr Fridiik urnák munkája, ki alig félesztendeje a’ 
sz. györgyi eddigi (elmegyengesége miatt már régóta 
tehetetlen) lelkész mellé segédül neveztetvén-ki, kevés

idő alatt megmutatá, mit képes állhatatosság ’s a’ köz
jónak forró szeretete végrehajtani. Sok akadály volt ugyan 
elibe gördítve; nem serkeuté őt e’ tájékon semmi ha
sonló vállolat; a’ helybeli tanító pedig segédével együtt 
gyökeres német , ’s csak keveset ért az oktatás
hoz. — E’ körülmények között Mayr úr úgy szólván 
az egész oktatás’ terhét maga viselte ’s a’ szegé
nyebb sorsú gyermekek’ számára tulajdon költségiu 
könyveket vett. Kívánatos, sőt remélljük is , hogy t. n. 
Soprony megye , mint hazai nyelvünk és a’ köznevelés 
buzgó pártfogója, ennyi érdemet méltáuyland, ’s a’jeles 
hazafit pártfogása alá venni fogja. Török*

E L E G Y T Á R .

B é c s  n é p e s s é g e .  Folyó évi februáriusban tett 
összeírásból kiviláglik , hogy Bécs város összes népszá
ma 3 4 9 ,0 3 2  lélekből áll. Ezek közt van 1 0 7 ,986  nő
személy ’s 9 4 ,7 2 2  férfi mint bécsi születés ; ’s ezek 
száma összesen 202 ,708ra  terjed. Idegen v. is nem bé
csi születés van Becsben 1 3 2 ,9 1 0 ; mellyhez számítván 
még a’ 13 ,414  főnyi őrséget is ,  kikerül a’ löutebbi 
összes népszám.

Egy hivalkodó ember Párisban kiszámító, miszerint 
a’ legitimista-hírlapok hét év óta n e g y v e n  h á r o m 
s z o r  jelenték, hogy a' Bordeauxi hg négy hüvelyknyit 
nőtt; ennélfogvást a' herezegnek már több mint 141áb- 
nyi magasnak kellene lenni; ha most ideszámítjuk még 
azon 4 és */2 lábnyi magasságot, mellyel birt, midőn 
Francziaországot elhagyta: tehát egy 19 lábnyi kis her- 
czeget látunk magunk előtt. Ez — függeszti az ezt közlő 
hírlap még hozzá — az egyetlen mód, melly a’ legiti
mistáknak marad — számukra n a g y  e m b e r e k e t  
nevelni.

Egy férfi Amerikában 13 asszonyt vön feleségül.
0  e’ miatt elfogatott, de a’ börtönbül alkalma volt meg
szökni. Egy falulakos , közel Pihladelphiához , vele ösz- 
szetalálkozott, ’s álöltözetének daczára is rá ismert; ’s 
mivel a’ hatóság nagy jutalomdijt ígért annak, ki őt 
kézre keríti, tehát a’ falulakost hatalmasan izgatá e’ 
nyereség. 0  az uj dón Jüant magához ebédre hitta-meg, 
’s ebédközben , titkon bizonyos ürügy alatt elsurrant az 
asztaltól, poroszlókat hozandó. 0  nem sokára visszajött, 
de vendégének csak hült helyét leié; mert ez  azalatt 
használván az alkalmat, vendéglő gazdájának fiatal nő
jével szépen megszökött.

A’ kath. egyház jelen állapotjárul az egyesült 
szabad tartományokban egy amerikai lap következő 
adatokat közöl: „Az egyesült statusokban az első 
püspök John Caroll volt, ki 1790ben lön azzá. Ezen 
időtül a’ hajdani franczia Luisiana status megnyerése 
’sfőleg az európai bevándorlások által hihetlentil nö
vekedett a’ kathol.sok száma. Jelenleg 12 megyéjök,
1 érsekök, 13 püspökük, ’s 300 egyházok, 143 
állomásuk, 398 szónokuk, 12 papi növendékházok, 
23 apáczazárdájok, 37 főiskolájok a’ nőnem szá
mára, 37 kegyes intézetjük s 7 hirlapjok van, ezek 
kizárólag hittanjaik terjesztgetésire szentelvék. —

R e j t e t t  s zó.
Hárma lia visszásán jeles , ára is ollyan azonnak.

Vont végsőm táplál. Nemzeti név az egész.
SZ. Tg.

A’ 30dik számú rejtettszó: V á g y .

Szerkeszti H e lm eczy . — Nyomtatja T r a t tn e r -K á r o ly i .
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Még egy pár szó « ’ T a g o s z t á l y r ó l  's ti Ma-
gyarhonnak ebből követ kezhelendö jóllétéről.

(Tago«ziáIy elleni nehézségek)

A’ magyarok’jóllétéről, vagy más szóval: földi bol
dogságukról ’s ennek milliódon létesithctéséröl ugyané’ 
lapokban már több értekezést olvastam , de ezen jóllét* 
nek tulajdonképeni 's általányos mibenállásáról kimerítőt 
egyet sem ; föltehetni pedig bizonyosan, hogy az érte
kező urak előtt ez nem ismeretlen, mert csakugyan 
furcsa dolog lenne ollyasmiröl, mit tökéletesen nem ért 
valaki, hosszasan és szélesen értekezni. Ez utóbbi kér
dés’ megfejtésére tehát miért nem forditák erejüket ’s 
tudományukat? talán azért, mivel azt hiszik, hogy az 
úgy is mindenki előtt a’ íényes napnál világosabb? 
E z , ha úgy vagyon , akkor sajnálva ’s mintegy elszé- 
gyeniilve vallom meg, hogy ezen, bármi szemfényvesztő 
világosság mindeddig homály előttem, ’s én csak a’ 
jobbanlét’, vagyis fokonkint nagyobb vagy kisebb földi 
boldogság’ szavának fogom-meg tökéletesen értelmét, 
mivel a’ tökéletes, az egész nemzetre alkalmazható jól
lét, nyilványos lehetetlenség. Most folyó évbeli Társal
kodó 18, 19 és 20dik számában találtatik egy, a' már 
többször ’s többek által vizsgálatba vett tagosztályt ér
deklő, ’s e’ jobbanlétet előmozdítani szándéklott érte
kezés, mellyet végesvégig feszült figyelemmel fontol
ván, megvallani nem vonakodom, miszerint ez értekező 
úrtól előhordott ’s mintegy felhalmozott okok véleményem 
szerint félre nem vethetők ugyan, de egyszersmind, sze
rényen megvallva , még sem teljesen ’s ellenmondhatla- 
nul meggyőzők; mert gördül ellenük több igen súlyos 
nehézség, mellyeket azon jeles érdemű értekező úr meg 
sem érintc, annál kevésbbé háritott-el. Ezek pedig e’ 
következők:

Egy helység határa (Jegyen az kisebb vagy na
gyobb, mindegy} tagosztály alá jutván természetesen a’ 
magányos illetőségek’ nagyobb része a’ helységtől, ugy- 
miut a’ határkor középpontjátul távul esni ’s ugyanezért 
sok gazdának szükségképen ki kell a’ faluból költöznie 
’s lakját, pajtáját, szóval: mindenét ott kün épitnie ^?!?) 
különben az összesítés mellett nemhogy javulna, hanem 
inkább tetemesen roszabbulna eddigi állapotja, mivel 
akkor illetőségének azon része is, melly most házához 
közel lekszik, eltávolitatnék tőle. Maga az értekező ur 
azt mondja , hogy az összesítést végrehajtani más szóval 
annyit teszen, mint minden darab földet egész határban 
a’ helységhez közel vinni; úgy de ezt tulajdonképen 
eszközölni lehetetlen, tehát az illető gazdáknak a’ hely
ségből feleségestül! cselédestüli ’s marhástuli kitakaro- 
dása ’s igy a’ rendes faluknak elbontakozása ’s a’ házak
nak az egész határban széllyelszóratása ellenmoudhat- 
lanul szükséges (?) Kérdés már most:

1} Minthogy emberek’ és marhák’ számára elegendő 
’e egészséges viz minden háznál nélkülözhetetlen, áshatni 
é majd olly osztályoknál, mellyekhez valamelly patakcsa 
vagy forráska közel nincs, mindenütt, kivált dombos vi
dékeken, e’ szükséget kielégítő kutakat,’s az igen gya
kori nem lehetőség esetében mikép segíthetni illy fogyat
kozásokon? 2 )  Sok helyen a’ közös legelőnek nagyobb 
része csupa erdőségből áll; ez tehát a’ tagosztály léte
sítése után is közös maradjon é vagy sem ? ha közös: mi
kép fogja majd a’csordás, (bornyász, kanász, csürhész) az

egesz határban mindenfelé széllyelszórt marhát minden
nap összehajthatni ? ha pedig nem : mint leend képes min
denki maga részét kármentesen megtarthatni, ’s egy
szersmind czélszerűleg használni ? pedig a’ trágya- 
gyujtésre megkivántatik, hogy a’marha legalább éjjel az 
istállóban tartassák. 3.} Azon helységekben, hol ro
bot divatoz, sürgetőbb esetekben pedig majd mindennap 
hazrul házra parancs küldetik: nem lenne é. az uraság 
emberére vagy a’kötelességében járó helység’ kísbirájára 
nézve szerfölött terhes sőt lehetetlen, aunyiszor-mennyi- 
szer az egész, bármilly tágos és terjedelmes határt 
összevissza kerülni? 4} Az egyes házaknak az egész 
határban elszóratása mellett a’katonai állomásozás’ rend
szere meg állhat é vagy sem ? 5 ) A’ falusi gazdasszo- 
nyok legnevezetesb iparágainak egyike t. i. a’ majorság- 
(aprómarha v. baromfi) tenyésztés ; — tudjuk pedig, 
minden helység'szántóföldjeinek, mellyek a‘ házakhoz kö
zel esnek, ezen állatok milly nagy károkat okoznak! — 
mivé lenne akkor, miután úgyszólván az egész határ egy 
tollasnépü gyarmattá vagy majorrá válnék ? 6 ) Közbá
torságra nézve a’ tagasztályi rendszernél, vagy is az 
egyes házaknak az egész határban szétszórtánál , nem 
lehet semmi veszélyesb ; mert nemde magányos, hely
ségektől elkülönzött, épületek raboltatnak-ki többnyire, 
vagy szolgálnak a’ rablóknak rejtekhelyül ? hát ha majd 
a’ helységeken kívül alig vagy nem is lenne más, mint 
magányos ház ? 7) Mernek é a’ tagosztály pártolóji arról 
kezeskedni, hogy e’ rendszer’ valósításának rögtöni kö
vetkezése ’s keserves gyümölcse nem leend é az egész 
földkezelő népnek 's igy a’ nemzet’ nagyobb részének el- 
vadulása? Hisz most a’falusi oskolák’s templomok úgy
szólván majd mindenkinek udvarában vannak ’s még is 
alig bírhatni őket arra, hogy gyermekeiket iskolába ’s 
keresztyén oktatásra járassák: hátha majd a’ széllyel- 
oszlatás’ következében ollyassá válnék helyzetük, hogy 
azt nem is lehetne tőlük kívánni okosan ? pedig csak 
egy pár héttel ezelőtt közölt etett e’ lapokban az abauj- 
megyci biztosságnak a’ foglyok sorsa javításárul szóló 
terve, mellyben többek közt az mondatik, hogy a’ tanult, 
tudós és vallásos gonosztevők’ száma a’ nemtanult, tu
datlan ’s vallástalanokéhoz úgy áll, mint 1: lOOhoz; 
minden határban tehát, hol most egy gazfi találkozik, 
az emberek lassankénti elfajulásukkal száz fogna támadni. 
E’ nehézségeket ha meggyőző ellenokoknál fogva sze
rencsésen megsemmítendi az értekező mérnök ur, úgy a' 
hazai bölcs törvényhozó hatalom észrevételeit annak ide
jében kétségkívül, mint azt minden buzgó hazafi forróan 
óhajtja, méltó tekintetbe fogja venni. Szóljunk már most 
a’jobbanlét’ miségérül v. állományáról is valamit.

Mind az általányos, mind kivált a’magyarhoni jóllét 
feszegelőjinél igen gyakori az Amerikára és Angliára hi
vatkozás ; ez országok’ boldogságának egekig magasz- 
talgatása ’s a' hátramaradásuukoni szánakozás: de bezzeg 
hármas ám véleményem szerint a’ hiba, mellyet itt elkö
vetnek; mert 1) feledkezvén a’ józan Logica’ ezen sza  ̂
bátyáról: N o n n i s i p o s i t a e a d e m  a u t s i m i I i 
c o n d i t i o n e , p o n i q u o q u e  p o t e s t  i dem a u t  
s i m i l e  c o n d i t i o u a t u ni , az egymástól távol eső 
fel- vagy előtétekből is egyenlő sikert akarnak követ
keztetni 2 .) Ott is vélik honosuknak a’ jóllétet, hol az 
valóban nincsen. Hiszik 3 ) hogy a z , az ipar egész
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kiterjedtével egyarányos lépésekkel halad, ’s ugyanazért 
nézik azt egyedül jobbanlétij apadhatlan forrásnak. Azon 
tisztelt ur, ki nem régen ugyan a’ Társalkodó’ egyik 
száinábau megfoghatatlanuak mondá : miért költöznek által 
sokan a’ jbajorországi polgárok közül Amerikába földe
ket vásáriam, holott az olly közellevö Magyarország
ban is kaphatni még olcsóbb ’s örökösen eladandó földe
ket ; ezen tisztelt úr, mondom, hasonlítsa csak össze az 
amerikai egyesült statusok alkotmányát magyarországéval 
’s azonnal megfoghatóvá lesz az egész dolog előtte ; mert 
vau é egész Magyarországban csak egy darabka nemes 
föld is a’ szó’ igazi értelmében ’s oily tulajdonosi joggal 
mint Amerikában örökösen eladó a’nemtelenek’számára ? 
Azt vitatják, még pedig mint kétségkivülvalót, hogy 
Amerikában ’s Angliában a’ jóllétet szinte a’tökély’ leg
főbb polczára ielhágottuak tekinthetni már, de hassunk 
kissé mélyebben a’ dolog velejébe ’s azonnal meg fogunk 
arról győződni, miszerint ifly állítások nem egyéb, mint 
csupa ábrándozás; mert hol találhatni aránylag véve több 
szegényt, nyomorultat, koldust,kóborlót ’s gonosztevőt, mint 
épen Angliában ’s ahoz csatolt tartományokban? Nem 
tudom , rnilly fogalmuk vagyou egy ország’ boldogságá
ról azon uraknak, kik azt ott is létezni állítják, hol 
uémellyek torkig dúskodnak , bársony és selyembe öl
tözködnek, ’s uralkodnak ugyan, de sokan meg éhenhal- 
nak, rongyoskodnak, ’s barmok gyanánt ölelnek? már 
pedig nem úgy vau é ez a’ gyárdús Angliában és Ame
rikában, hol még a’rabszolga-kereskedés sincs kiirtva. Igaz 
ugyan, hogy az iparűzés tömérdek Angliában, de ez még 
sem a’ jóllét maga magában, hanem annak csak egyik 
kútfeje ’s eszköze, pedig az is csupán akkor, és csak 
ott , hol és mikor a z , illő korlatokon túl nem csapó. Az 
ipar hasonló a’ tűzhöz: mert valamint tűz nélkül lehe
tetlen a’ hevülés ’s é let, úgy szinte ipar nélkül lehetet
len a’ jobbanlét; de egyszersmind valamint a’ tűz’ kifej
lődése, ha kellő korlátokat áthág, falukat ’s városokat 
pusztít és — ámbátor sokra nézve még akkor is haszon
hajtó —• de vészt ’s halált terjesztvén számtalant meg 
koldusbotra juttat,azonképeu a’korlátlan iparűzés néhányat 
gazdagít ugyan, de sokkal többet előbb utóbb nyomorúság 
mélységébe, ’s végromlásba taszít Kiviláglik ez abból is, 
hogy az ipargazdag ’s máskép olly hatalmas Angolország 
még is olly tehetetlen szegényeinek fölsegélésire. Nem,nem 
Barátim! az ipar maga különvéve, bár c s i l l a g o k  k ö z t  
h o r d j a  is b ü s z k e  f e j é t ,  nem lesz soha képes egy 
egész nemzetet boldogítani, mivel nem képes soha a’ 
kicsapongó ’s boldogságot megzavaró szenvedélyeket 
illő féken tartani, és az embert embertársának gyakori 
szerencsétlensége’ enyhitésire ’s boldogsága’ előmozdítá
sára hathatósan sarkalni. — Kérdés már most: miben 
áll tehát egy nemzet földi boldogsága tulajdonképen ’s 
mik annak kutforrási vagy is szökőerei ? Felelek ; Ha ezen 
nemzet minden egyes tagja szünetlenül örvendezne’s ma
gát szerencsésnek vélné, akkor lenne a’ tökéletes jóllét 
állapotja; ellenben ha minden illyes tag ’s minden idő
ben jajgatna ’s magát szerencsétlennek állítaná, azon 
esetre a’ nemzet tökéletes roszullétben sínylődnék ; de 
tudjuk, hogy sem az első sem a’ második nincsen soha 
jelen , szükségképeu tehát némi, e’ kettő közt küzép- 
kedő álladalompak kell léteznie, hol t. i. némellyek vi
gadnak és szerencséseknek, mások pedig jajgatnak és 
szerencsétleneknek vallják magokat. E’ középleti álla- 
dalom tehát a’ jobbanlét, mellynek lényege a’ tökéletes 
jótléthez mennél nagyobb közelitésben helyzcndő; miért is 
minden egyes tagnak oda szükség minden tetteit irá
nyoznia, hogy a’ jajgatpk’ száma kisebbüljön, a’ sze

rencséseké pedig növekedjék; miből következik, hogy 
mennyivel több valahol a’ vagyonos, becsületes ’s ember
szerető polgár, ’s mennyivel kevésb a’ henyélő, sze
gény, nyomorult, koldus, zsarnok és gonosztévő, aunyi- 
val magasb fokon áll ott egyszersmind az általányos job
banlét. Lássunk már a’ 2dik kérdéshez, ahoz t. i: hon
nan ered, ’s mi által eszközöltetik e’ jobbanlét ? Híjában 
uraim ! híjában kapdostok a’ tagosztályhoz, a’ jószágok’ 
igy vagy amugyi kezeltetésihez, vasutakhoz, csatornák
hoz, gözhajózáshoz, polgári alkotmányok’ módosításához 
’s több illyeshez; miud ez a’ józan ész imez elvéhez 
csatolva: qui s e n t i t  c o m m o d u m ,  s e n t  i á t  e t  
o n u s ;  ’s viszont: qui s e n t i t  o n u s ,  s e n t i a t  et  
c o m m o d u m  nagy befolyással van ugyan a’ jobban- 
létre , de azt egyedül magoktól eszközleni nem képesek. 
Tekintsetek csak a’ szemeitek előtti Budapest’ romjaira; 
tájnak ugyan ’s vérzenek a’ szivek, de éleszti a’ föld- 
höz-sujtottakat azon édes remény, miszerint ugyan e’ 
romokbul nem sokára uj ’s büszke paloták emelkednek; 
’s ki emeleudi föl azokat? az iparé? igen is, az ipar, de 
csak a’ keresztyéni élet’ szabályainak hű követésivel 
barátkozott ipar; mert legyen bár milliomos is valaki, 
ha keresztyéni szellem nincs benne, úgy a’ közjobban- 
létnek vagy igen keveset vagy épen semmit fog hasz
nálni! Állítom tehát: „az á l t a l á n y o s  j o b b a n l é t ’ 
e s z k ö z e i  v a g y  i s  s z ö k ő e r e i ,  a’ j ó z a n u l  
r e n d e z e t t  és s z ü k s é g e s  k o r l á t o k  k ö z é  
s z o r í t o t t  ’s a’ k e r e s z t y é n i  é l e t m ó d ’ s z o r o s  
k ö v e t é s é v e l  ö s s z e k a p c s o l t  i p a r “ mert csak 
annyiban lehet ám valaki vagyonos, mennyiben iparkodó, 
’s egyszersmind csak annyiban valódi becsületes ’s em
berszerető, szegényeken ’s nyomorultakon könyörülő: 
csak annyiban nem zsarnok, nem zendülő , nem csaló, 
nem rabló, nem gyilkos ’s t. e’f. mennyiben ha nem is 
nevezet, de legalább elvei szerint keresztyén. Puszta 
philanthropismus nem elég. Habár renditő is az igazi 
keresztyén előtt a’ természet’ hatalma, még sem csüg- 
ged-el, hanem mélyen tiszteli ’s porba borulva imádja 
ugyanezen természetnek urát, még akkor is, midőn bármi 
súlyos csapások érik ő t; ezeket mind maga , mind fele
barátja’ javára fordítni törekedvén. Az igazi keresztyén 
szünet nélkül irgalmas, mert szünet nélkül füleibe zeng
nek az üdvözítő istenember ezen szavai: Legyetek irgal- 
masok, mint mennyei at3rátok is irgalmas. Boldogok az 
irgalmasok, mivel ők irgalmasságot nyerendnek. Örülje
tek ’s vigadjatok, mert jutalmatok nagy mennyek orszá
gában ’s t. e’f. De mit hallok ? Mondják: illy buzdítások 
és sarkalások a’ jótékonyságra, csak sekrestyébe ’s egy
házi szószékbe illők. Felelek : Nyomorultnál nyomorultabb 
lábon ál l , ’s csupa agyrém az úgynevezett jóllét azon 
nemzetnél, melly annyira elkorcsosult ’s aljasodott, hogy 
a zt, mi templomban helyesen mondatik, templomon kívül, 
ha t. i. alkalom fordul-elő, meg nem mondhatónak állítja.

Juranics.
le lkész , é s  b ö lc s e ik ,  d r, 

É S Z R E V É T E L E K

a ' f .  évi T á r s a l k o d ó "  Ifi. számában közlütt „ V e r b ő c z y  és T ö r 
v é n y k ö n y v e “  czimü értekezésre.

Az imént nevezett, Verböczy’ Hármas-Törvény- 
könyvének homályosítására czéizó értekezést olvasván, 
fölöslegnek láttam ugyan , védeni ezen országosan tisz
telt munkákat; de a’ kifogás alá vett pontok’ enyhítésére 
’s részint megczáfolására — azon esetre, ha ezt más 
nem íeendi — felszólamlaui szükségesnek véltem; és 
pedig:
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1 .)  Nem tagadhatni: hogy Verbőczy’ élőbe
szédének a’ Törvényhozás1 jogának régibb időkben ki
rályok általi gyakorlatát említő szakasza a1 Ildik rész’ 
3dik czimjének 3dik §val ellenkezik; — de köszönet 
Verbőczyuek , hogy a z t, mi netalán a1 régibb ’s homá- 
lyosb időkben történhetett, ’s mi az országnak minden
kor sérelmére válhatott — csak élőbeszédébe — melly 
annyira figyelembe nem vétethetik — iktatta , magában 
az országtörvényeit rendeléseit ’s szokásait előadó valódi 
munkában pedig — jelesen a’ Ildik rész’ 3dik czím’ 
3 . gában nyilván azt fejezte-ki: „hogy a’ törvényhozó 
és adó hatalom a’ királynak és ország Kendéinek csak 
egymásközötti kölcsönös megvitatása ’s helybenhagyása 
által, magának a' királynak tetszése ’s önkénye szerint 
pedig nem gyakoroltathatik. — A’ mennyiben azért Ildik 
Ulászló Verbőczy’ egész munkáját ’s szerinte a’ mondott 
Skat ’s 3kat is helybenhagyván megerősítette ezen ösz- 
szeütközés békés szemmel elnézhetővé válik. —

3 .) Ha szinte az egyházhoz és papiméltósághoz ala
pított jószágokra nézve a’ papirendnek azon korlátlan 
reudelkezhetési joga nincsen is, mellyel az ország’ világi 
uagyai ’s nemesei bírnak; — de más egyéb kiváltsá
gokat ’s praerogativákat tekintve — sokkal több a z , 
miben a’ papirendnek az ország' nemeseivel egyenlő 
joga vau. — Mivel tehát a’ többségből kellene vala- 
melly személy’ vagy dolog’ miueinűségét 's tulajdonait 
meghatározni (a’ potiori fórét denominatio), ’s különben 
is egy szabály sem ollyan, mellyböl kivétel nem volna 
’s nem lehetue; — ezen egy megkülönböztetés ’s kivé
telnek az I, rész’ 3dik czimjében Verbőczy által történt 
elmulasztatása — megrovást annál kevésbé érdemel vala 
— minthogy a’ II. rész 51 d czimje’ 1 ső gban világosan 
van említve: „ hogy a’ papireud az egyházi javakat 
valamint hibája miatt el nem vesztheti, úgy el sem is 
idegenítheti.“

3 .) Hogy 1537ben az országgyűlés Verbőczy’ 
munkája helyett, 1 5 3 7 : 3 szerint, mást kívánt íratni — 
annak koráusem a’ Verbőczy’ munkája’ hibás létérüli 

• meggyőződés, hanem Verbőczy’ személyének lső  Fer
dinand király’ kegyelméből lett kiesése, íöleg pedig 
Báthory István nádornak iránta viseltetett gyülölsége 
voltak okai. Ugyan is a) Verbőczy, mint még Sdik 
Ulászló alatt kinevezett királyi személynök (Personalis}, 
midőn lső  Ferdinand és Zápolya János között a’ király
ság iránt támadt versenygés’ alkalmakor, 1534ben Hat
vanra országgyűlést hirdetett, és ott inkább Zápolya 
mint lső  Ferdinánd részére hajlani tapasztaltatott, — 
ezen okbul lső  Ferdinand’kegyelmét végkép elvesztette, 
b} Báthory István nádor, Verbőczyben mindig nagyér
demű ’s irígyletre méltó vetélkedő társát szemlélte , — 
többnyire beléjök lévén oltva a’ nagy-elméjü ’s lángeszű 
emberekbe , hogy egymástól vagy csak azért is vissza- 
tartózkodók ’s idegeukedők, nehogy az egyik’ érdeme ’s 
kitűnő tulajdonai a’ másikéira némi árnyékot vessenek, 
melly érzés utoljára még gyűlölséggé is fajul, — Ámbár 
tehát kevéssel azelőtt 1 5 1 4 ;  63  szerint az egész Or
szággyűlés örömzajgással logadta - el Verbőczyuek e’ 
munkáját, ’s ^azt minden megyébe külön példányokban 
megküldetui sürgeté; addig is pedig országos használat 
által megerősité, — az említett körülmények közt mind- 
azáltal nem csuda, — ha lső  Ferdinánd’ neheztelése is 
közönségesen tudva lévén, Báthory István nádornak bosz- 
szuálló gyülölsége azt eszközelheté: hogy 1537  : 3 sze
rint Verbőczy helyett más munkának készíttetése ’s Íra
tása kéretik. Minek következtében 16 válogatott tag ezen 
végre meg is bízatván, ezek „Quadripartitum“ czim alatt

az uj munkát elvégezték ugyan, de 1553ben valamint 
I Ferdinánd, úgy az ország’ Kendei is azt el nem fo
gadván , félrevetették.

Azonban mindezen üldözés’ daczára Verbőczy’ mun
kája, — nem azért mintha a’ hazánkat dúló háborúk 
miatt annál jobbat Írni hazánk’ atyjai nem érkeztek volna, 
mert hisz’ hála az égnek! honunk nem volt e’ veszélynek 
szakadatlanul kitéve — hanem becsének ’s érdemének 
országosan lett megismértetése miatt nem sokkal azután 
előbbeni fényébe — Verbőczy’ nagyobb dicsőségére’s a’ 
munka bővebb becsére „scilicet ut pulcrum spectatur in 
ignibus aurum“ — visszahelyeztetett, — 's azt, vala
mint az országosan divatozó szokás 1553dik év után 
viszont közönséges használatba vette ’s mai napig is 
hasnálja : úgy az alkotmányos törvények’ hozatá- 
sakor 1633  : 3 ez. 1 ldik gsza, 1647 : 16 egészen a’ 7. 
§ban, 1 6 5 5 : 3 4 ,  3 6 ,  3 9 , 5 3 ,  5 4 , 56 és 78. — 
1681 : 1 0 , 3 7 .  — 1687:  11,  18.  — 1733:  6 _  
1741 : 8. és más törvényezikkek szerint — az ország- 
gyűlések is önvégzésiket ’s határozatikat — egyéb 
kútfők’ sorábau ezen érdekes munkán is , mintalapon, 
építeni kívánták ’s építették is. E’ szerint a’ következés, 
sőt maga a’ factum is, igazolja, hogy 1537ben Verbő
czy’ munkája helyett egy más uj munkának készíttetése 
koránsem amannak hibás léténél, hanem a’feljebb meg
irt okoknál fogva volt indítványba hozva. — Quod erat 
demonstrandum.

Bérekesztésül említem: hogy Verbőczy egyedül maga 
irta és szerkesztette a’ Hármas - törvénykönyvet, mely- 
lyet Ulászló ’s az'Ország’ Rendei — 9 tag által előrebo- 
csátott megvizsgáltatás és rostálás után — 1514ben 
helybenhagytak ’s megerősítettek. — Miuélfogvást ha 
szinte némelly összeütközések, hibák ’s ellenkezések 
volnának is benne, azokért nem csupán Verbőczy’ sze
mélyére , hanem igazság szerint az azt megvizsgáló 9 
tagra, sőt az azt 1514:  63 szerint örömmel elfogadó 
egész országra is ki kellene a’ megrovást terjeszteni; — 
kivált miután Verbőczy élőbeszédében egész szerénység
gel imígy nyilatkozott: „Et cum ea sit operum humana- 
rum conditio, ut nihil fiat adeo polituin, adeove absolu- 
tum, ut non in melius reformari possit, — pro exactissi- 
mo Vestri judicii acumine, — quae vei resecanda, vei 
immutanda, vei addenda duxerilis, — ea ita castigatis- 
sima Vestrae ceusurae lima corrigatis et emendetis , — 
ut aemulis ac malevolis nullus detrahendi locus relin- 
quatur. L  Ilosvay György.

F I G Y E L M E Z T E T É S .

Az emberiségnek ’s különösen hazájának jóban ha
ladását igazán óhajtó nem kis örömre hevűlheteft, t. 
Abauj vármegye’ küldöttségének tudósítását az 1 8 3 8 .  
első félévi 18ik szám alatti Jelenkorral megjelent Tár- 
salkadóban olvasván, mellyböl látható az említett t. vár
megyének nemes és dicsőséges akaratja, keblében egy 
az emberiség javára, hazánk díszére ’s bátorságára szol
gálandó fenyitő intézetet állítani ama’ terv és elvek sze
rint, mellyeket dr. Julius bővebben előadott illy czimü 
munkájában : Vorlesungen über die Gefängniss-Kunde, 
oder über die Verbesserung der Gefängnisse, und sittli
che Besserung der Gefangenen , entlassenen Sträflinge ,
u. s. w . gehalten im Frühlinge 1 8 3 7 . zu Berlin. Er
weitert herausgegeben, nebst einer Einleitung über die 
Zahlen, Arten und Ursachen der Verbrechen im verschie
denen europaeischen und americanischen Staaten, u. s. w . 
Mit acht und dreissig Beilagen und vier Steindrucken. 
Berlin in der Stuhrschen Buchhandlung, 1838 .; es mel-
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lyekct a’ t. küldöttség: is tudósításában érintett, Nem is 
szándékom e’ figyelmeztetés által a’ t. vármegyének , 
mellynek müveit közönsége e’ tárgyat illy formában, azt 
gyakorlatba is veendő elhatározott akarattal, tudtomra 
hazánkban legelső megkezdette, érdeméből és dicsősé
géből valamit levonni; elösmeri és minden irigység nél
kül megadja ezeket neki minden hazafi. I)e, mert fölte
hetni, mind e’ szép példát adó, mind pedig azt követni 
akaró Törvéuyhatóságinkrul (mellyek, adja isten! men
nél számosabbak legyenek, ’s igy e’ részben sem marad
junk hátra más előbbre haladott nemzetektől) hogy el
tökéled akaratjok e’ dologban is azt tenni, mi az adott 
környülményekben legjobb, és mert Mohi a) állítása sze
rint nemcsak joga, hanem kötelessége is szólani minden
kinek , ha jó szándékkal törekedik az igazra, és lölszó- 
lamlása által embertársinak javát, ha még olly keve
set is, előmozdíthatja.— Czélom azokat, kiket a’ dolog 
érdekel, figyelmeztetni fönemlitett dr. Júliusnak ez ira
tára: Die amerikanischen Besserungs-Systeme; erörtert 
in einem Sendschreiben, an Herrn W . Crawford, Ge
neral-Inspector der Grossbrittanischen Gefängnisse von 
Dr. Julius. Leipzig. F. A. Brockhaus. 1 8 3 7 . (ára 30  
kr. e. p.) mellyben dr. Julius előadja röviden amerikai 
utazásakor 1 8 3 4 — 1836ban tett észrevételeit az ame
rikai fenyitő ’s egyszersmind javítóintézetekről; bőveb
ben szólandó a’ javitó-iutézetekről, ’s az uj világbani 
bűnök számáról, fajairól, okairól egy nagyobb munká
ban. Az amerikai javító és büntető- házaknál használt 
rendszerek közül kettő érdemel különös figyelmet, t. i. 
az ujyorki vagy auburnci, és a* philadelphiai vagy 
pennsylvaniai, mellyekről dr. Julius véleményét azért 
adja-elő, mert Némethonban is a’ tömlöczök’ javításáról 
gondolkodnak, ’s az épitésmód a* két rendszernél olly 
különböző, hogy később igen nehéz, vagy épen lehe
tetlen a’ más rendszerhezi alkalmazás, 's e’ szerinti ja
vítás. Tömlöczház - tervek vaunak az auburnei rendszer 
szerint Júliusnak fönemlitett „Gefänguiss-Kunde“-jöben 
Berlin 1828. 4 . táblán 5. 6 . 7 kép, ’s e’munkában: 
Amerika ’s Besserung-System nach Beaumont undTocque- 
ville von Julius. Berlin. 1834 . 3. 4 . tábl; a’philadel
phiai rendszer szerint az utóbbi könyvben az 1. és 2. 
táblán. Legfőbb különböztető bélyege e’ rendszereknek 
abban á ll, hogy az ujyorki vagy auburueinél a’ fog
lyok éjjel különválasztva vannak, nappal pedig együtt 
de csendességben doígoznak ; az úgynevezett pennsyl
vaniai vagy philadelphiai rendszernél pedig a’ foglyok 
éjjel nappal mindig különválasztvák, kiki czellájában dol
gozik egyedül, tehát a’ foglyok között minden közleke
dés akadályozva van. A’ pennsylvaniai rendszer később 
jött használatba mint az ujyorki, ’s több költséggel jár , 
mint ez , még is az öregebb ujyorki rendszer fölött 
az ifjabb peunsylvauiai gyakorlatban is elsőséget nyert; 
miből gyanítható, hogy a' pennsylvaniai rendszernek több 
és kitünőbb tökélyei lehetnek, mint az ujyorkiuak. De 
ezeket itt egyenkiut bővebben előadni a’ hely nem en
gedi, kivonatban közleni czéliránytalan, mert ebből csak 
tökéletleu ösméretet szerezhetni; tökéletlen ösméret pe
dig nem elegendő, hogy valaki a’ tárgyról alaposan Ítél

ni K’ munkájában : Über den Zweck der Strafe von Dr. Arnold Mühl 
Bezirktrichter in Kaiserslautern. Heidelberg und Leipzig. Karl Gross. 
1837., mellyet sok Figyelemre méltó és még csak kevéstől gyanított 
igaz állításai miatt minden jogtudósnak és politicusnak ajánlani bátor
kodom. (ára 1 ti 7 112 kr. pengőben.)

hessen , azért is minden, a’ javító intézetekről bővebb tu
dósítást óhajtót, dr. Júliusnak említett munkáira utasítok, 
mellyekböl annyi jó t’s hasznost tanulhat, hogy kevés pén
zét s olvasásra szánt idejét soha megbánni nem fogja.

Cs alakó Imre.
jogtanitó.

GOXDOLATPILLANGÓK.

Hiúság kérkedni erényekkel, ha minden erkölcsös- 
ségbül csak azt bizonyíthatja valaki,hogy a’ világ tud
tára czégéres gonoszságot nem követett*el.

Milly gyengeség azt kívánnunk, hogy kire mi ne
heztelünk , arra más is boszankodjék.

Azokat kedvelni szoktuk, kik minket bámulnak; 
de nem szeretjük azokat, kiken mimagunk méltán csu- 
dálkozunk.
r Asszonyi erény — igen töredékeny jószág. Mióta 

Éva a’ tiltott gyümölcsből evett Édenben, leányinak 
fogai annyira elgyengültek, hogy mindegyiknek van több 
vagy kevesebb pillanata.

A’ pazarféuy, úgy látszik, nem a’ hajdani századok’ 
szüleménye; mert ős-eleink azt nem ismervén, sokkal 
boldogabbul éltek.

Fiatal orvosok betöltik a’ sirkerteket: valamint ra
vasz sáfárok az erszényt ürítik-ki.

Ki csecsebecséket fölösleg szerez házához, az nem
sokára kénytelen lesz szükségesb bútorait eladni.

Újabb divat szerint a1 lakodalmak csöndesen mennek 
véghez — ’s a’ lármás zajt csak később hallhatui a’ há
zasságban.

Ha a’ sír boldogabb létre vezető híd: úgy a’ hid- 
várnot az orvosak szedik.

Az emberi erény hasonlít a’ csiszolt aczélhoz, min
den lehelet rozsdát ejt azon. U. M.

K L K G Y T Á R . '
P á r i s i  h á z a s o k ’ S t a t i s t i k  áj a: Egy franczia 

hirlap az 1837dik évről illy házasság-statistikáját közli 
Párisnak. Megszökött asszonyok 1135. Megszökött fér
jek : 2 3 4 5 . Tökéletesen feloldott házasságok; 4 1 7 5 . 
Egymással nyilványos harezban élő házaspárok: 17 ,345 , 
Titkos egyenetlenségben élők: 13 ,273 . Közöubösek: 
5 5 ,2 4 0 . Szerencséseknek látszok: 3175 . Meglehetősen 
szerencsések: 127. Igazán boldogok : 13. ( ’S még maga 
eT 13 is a’ szerencsétlenség’ számjegye!)

A’ földön egy nemzet sem bír annyi különösséggel 
mint az angol. Ezek közé tartozik gyüjtéskórsága (má
niája) is. A’ devoushirei hcrczegnek van egy játékszín 
ezédula-gyűjteménye, melly több mint 1 0 0 ,0 0 0  darab
ból — részint angol ’s franczia, részint német és olasz 
mutatványokat tárgyazóbul ál l ; Manchester lordnak 
közel 5 0 0 ,0 0 0  látogatási jegybül álló gyűjteménye van; 
AVilson lord mintegy 1 0 0 ,000  hires lérfi autographon- 
jával bír ; Thomson ladynek angol nyelven 1 0 ,0 0 0  szerel
milevélből álló gyűjteménye van; Sir Brougham, gazdag 
ügyvéd, egy képcsarnokkal bir, melly a’ hajdan ’s mos
tan korból több mint 12 ,000  híres asszonynak kisded 
arczképeit foglalja magában; Sir Wilsonnak vau egy 
gazdag buruótszelencze-gyűjteménye ’s a' t. ’s a’ t.

R e j t e t t s z ó .
A’ turbánul egei/ gyakran bolygatta hazánkat.

Nem volt él nincien vége , ha vei/.ti fejét.
Szegedről.

A* 31 dik számú rejtettszó: N é m e t .

- Szerkeszti He l meczy .  — Nyomtatja T r a t t ne r -K á r o l y i .
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;] A ’ B U D A P E S T I D UNA’ JÉG Á R JA IR O L ’S k á r m e n t ö j i r ö l .

Miután már, még: az Oest. Beobachter is szórja a’ 
budapesti dunaáradások gátlása iránt oily tanácsit, mel- 
lyek ha teljesitietnének is, vagy habár a' s a r o k s á r i  
d u n a á g  e l r e k e s z t e t u é k  is:  habár a’ C s e p e l
v. R á c z k e v i  s z i g e t  p a r t j a i  f e l g á t o l t a t u á -  
n a k  is k í v á n  t a t ó  m a g o s s á g r a  — bátran állít
hatni , hogy hasonló jégtorlások idején ismét és ismét 
nyakig úsznának Budapest emeletes házai a’ Duna’ 
árjában: ’s miután tökéletlen isméretséggel nem szól
hatni e’ tárgyhoz; nem látom fölöslegesnek, hogy én , 
ki már több mint 2 0  év óta évenkint nem mulatság
ból szoktam vala nézni a' budapesti duna-jégzajlást, le- 
irjam azt , mit illy körülmények idején ismerősimnek, 
bárha kinevették is okoskodásaimat, többször ’s majd 
minden erős dunazajláskor elmondottam: ’s hiszem is, 
bár csalatkozzam, hogy a’ mit természet’ törvényeire 
alapít az ember, annak megbirálására ’s létesithetősé- 
gére nem szükség hollandi folyamokról irt könyveket 
olvasni. — Lássuk tehát, miként mutatja - ki maga az 
egyszerű természet a’ budapesti Dunán mind a’ jégtor- 
lások’ ’s kiöntések’ okait, mind ezek egyszerű elhárítás- 
módját. — Valamelly folyam'jégtorlásai ’s kiöntésinek több 
akadálya is lehet ugyan, de azok közt mindenütt van egy 
két h e l y b e l i  í ő a k a d á l y ,  melly mellett a’ többi 
ok mind csak mellesleges. Ily helybeli fő akadály a’ bu
dapesti Dunán a’ sz. g  e 11 é r t-h e g  y i s z o r u l a t .  
Mellesleges akadályok pedig: 1.) a’ Dunának Margit
sziget alatti elszélyesülése, mellyről az egy tagban in
duló jég a’ mindig keskenyebb árokba tovább nem me
het. 2 .)  A’ Rudas-fürdőn felül kevéssel a’ Dunában lap
pangó kőszikla-sarkantyú ; ’s ettől a’ viz’ sodrának a’ 
pesti dunaparthoz csapódása. —  3.) A’ szent gellérti 
szorulat után a’ Dunának Sz. L ő r i n c z  folyammá szét- 
ömlése. 4 .)  A’ soroksári dunaágnak és előtte Promon- 
tór felé vágó kanyarulatnak magukra hagyatása. 5 .} A’ 
Duna segéllésire szükséges eszközök’ hijánya. 6 .) Kő
híd’ nemléte. Mi előtt azonban az okok’ magyarázatába 
ereszkedném, szükség előre bocsátnom egy kis topogra- 
phiát, mellyet e’ szempontból, úgy vélem , még senki 
sem feszegetett.— Hogy a’pesti partoknak több század 
előtt fértem a’ várost a’ Kemniczer-háztól kezdve, a’ 
táborikórházig} semmi, természetileg kiváutató, magos
ságuk nem volt, megtetszik onnan, mert az ember akár 
a’ kishíd-utczából (most tel van emelve) akár a’ nagy 
templom elől, akár a’ halpiaezról, akár a’ inolnár-utczá- 
ból kivan a’ Dunára nézni, olly mélységben van, hogy 
a’ Duna’ vizét a’ partok miatt nem láthatja. Hogy pedig 
ezen partok , csak az oda hordott szemeiből ’s házépí
tési földekből magasultak, ahoz nem kell semmi más, 
mint a’ pesti lakosak emlékezetére utalás. Tudják, hogy 
a’ Kemniczer-ház eleje csak 3 0 —4 0  évvel is ez előtt 
a’ sétatérrel (promeuade-dal) együtt’s a’ Vadászkürt és 
a’ dunaparton levő házak’ helyei mélyen feküdtek a’ 
mostani parthoz képest: de emlékeznek m ég, midőn az 
egész dunapart mostani magosságára töltetett; úgy hogy 
a’ Dunának sz gellérti szélessége majd olly bő vala haj
danta , mint most a' rakpiacz körül még nem illy szer
fölött elszorított vizé: ’s ennélfogva a’ város’ bástyafa
láig menedékesen nyúlt partjain a’ Duna’ kiáradt vizének 
’s jegének a’ tágas part játékul szolgált, vagy is szük

ség’ esetén a’ Duna a’ bástyáig kicsaphatott, mert a’ kő
falakon kívül semmi töltés nem vala. Volt pedig a’ sa
rok rundella a’ Kemniczer-ház helyén, innen az egykori 
német színházul szolgált rundelláuak; ettől ismét az oláh
görög papiak helyén ’s a’ kegyes atyák zárdája udva
rán keresztül a’ nagy templom # ) előtt, a’Moluár-utcza 
oldalán ment-le a’ lövészkert végében álló rundellának a’ 
kőfal. Lassucskán elpusztulván a’ kerítés, azon jóval kil- 
jebb néhol 3 0 —4 0 ,  más helyeken 5 0 —60  ölet is fel- 
töltöttek a menedekes partu Dunából, es pedig a’ város’ 
közepén leginkább, melly a’ nagy templom ’s halpiacz’ 
környéke, és igy a’ sz. gellérttel általellenben levő rész. 
Később jó pénzt adtak a’ lel- és e.ltültött dunapartért, 
’s a’ város, tanácsosnak látta házhelyekül kiosztani a’ 
szernetgátot, úgy hogy most már azon helyen, hol haj
dan a’ Duna szükség idején a’ menedékes partokra mász
hatott, utczaszámra vágynak a’ sok emelet ű nagy há
zak ’s mivel ezek elibe utcza és szabad part is kell, azt 
bizony most is beljebb beljebb töltögetik , még csak eszébe 
sem jutván senkinek, hogy a’ passus nélkül vásárlóit lo
vat visszakérheti előbbi gazdája. — Ha ezen foglalást 
len a’ Margit-sziget alatt kezdették volna, úgy okos
nak ’s tanácsosnak kellene ismérnünk: de itt valóban 
nem egyéb, mint a’ roppant Dunának irtóztató bosszúál
lását magára a’ városra húzni, ’s igy olly rablótól fog- 
lalui-el néhány forintnyi árut, ki, mikor neki tetszik, mil
liót foglalhat helyébe. Ezen vigyázatlan foglalásnak az 
lett következése , hogy azon Duna, melly a’ Margit szi
get alatt 4 8 0  öl széles, a’ sz. Gellértnél csak mintegy 
harmad résznyi, 160  öl széles: ’s igy a’Margit sziget
től a’ sz. Gellértig tölcsérdedre vette Pest a’ Dunát, 
mellynek keskeny vége a’ sz. Gellértnél van.

Nem kívánok itt másként bele avatkozni: valljon 
normális Dunaágyuak elég é ezen szorulat’ szélessége, 
mert azt Győry ur igen jeles munkájában eléggé kiszá- 
mitá, hogy elegendő; kénytelen vagyok azonban azon 
megjegyzést tenni, hogy okoskodásának alapjául felvett 
föltételéről a’ viz’ mennyiségére nézve másként vélekedem. 
Ezt mondja ugyan is: „Pozsonytól Pestig csak a’ Vág , 
Nyitra és Zsitva vize szakad a’ Dunába, mellyeknek 
egyesült vizei koránsem teszik az egész Dunának egy 
negyed részét, ha hát ott 1 2 0 — 130 öl elég szélesség
nek, itt Pestbuda közt normális szélességét a’ Duna ágyá
nak 150 ölre leghasznosabban lehet megállapítani.“ Itt 
azt kívánom megjegyezni: hogy Pozsonytól Pestig nem
csak a’ Vág, Nyitra, Zsitva; hanem a’ Lajta, Rába, 
Rábcza, Garan, Ipoly folyamok; Tatai, Rákosi ’s egyéb 
nagy patakok folynak beléje, hogy a’ Vág ollykor csak 
maga is igen felüti a’ Duna negyedét, a’ többivel pedig 
együtt a’ pozsonyi Dunának majd harmada felé jár. En
nélfogva ámbár elméleti helyes számításin nem kétkedem, 
de ezen jegyzést azokba bevenni kívánom: ’s ekkor nor
mális viz-ágynak 150 ölnél néhány öllel még is nagyobb 
szélességet vélnék szükségesnek, kivált jeges áradások
kor. Mert, ámbár elhiszem, hogy 150 ölön a’ Duna 
jegetlen áradása bátran lefolyhat; ámbár a’ vizágy elszo- 
ritása által nyert sebessége a’ Dunának több vizet el-

Megjegyzem hogy azon pesti nagy tem plom , mellyben a fényé* H u
nyadi M átyás után a’ sü lét ors/.ággyiilés a ’ homályos Ulászló válasz
tá s á t a ’ fekete Zápolyára b íz ta , e ’ mostaninak csak hátu lja ' < > « » •  
így a ’ bástyafaltól távolabb ese tt m int most, midőn az eleje meg ak
korával van k ito ld v a , a ’ Duna télé.
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hajthat keskenyebb helyen, mint az elterülést engedő 's 
így folyást lassító széles árkon (kiváltba nem egy da
rabkán , hanem az egész Duuáu történnék elpartozás és 
szorítás); de más részről tekintetbe kívánom vétetni, mind 
azt, hogy itt a’ Duna feneke nagyobbadáu kősziklás ’s 
igy nem mélyülhet, mind azt, hogy e’ mostaninál nagyobb 
mélységben alul a’ viz csak paugaua ’s igen lassan moz
dulna ; fölebb pedig, mivel több év kívántatik, hogy a’ 
szűkre vett vizágyat a’ íolyam mélyre mossa, nagy kér
dés: valljon azon vízmennyiséget, melly most a’sz. Gel- 
lért előtti mély árokban eltér, a’ csekély mélységű árok 
befoghatja é eleinte? Azon okoskodásra pedig,hogy oda 
len Tolnán alul 150  öl szélessége sincsen a’ Dunának, 
*s még is elfér az ágyában, megjegyeztetui kívánom, 
hogy a p á l y k o r ,  i g e n  i s ;  de bezzeg csak kis á r a 
d á s k o r  is,| k ét f e l é  ö n t-á in k i, ’s egész kis tengerré 
válik, ’s ezt normális szélességnek nem hozhatni-föl 
példányul. Mind legvégre azt,  hogy e’ mostani vízágy, 
melly ugyancsak Gy. úr előadása szerint 1 6 0  öl, gya
korta jegetlen vizáradásoknál is tele tölti vizzel a’ par
tokat, és igy jeges vizáradásokhoz nagyon megkiváutató 
legalább 160  öl.

Ezek előrebocsátása után térjünk a’ zajló Duná
h oz ,— hol is következendő axiómákat bocsátók előre. 
Ugyanis: 1.) Éghajlatunk alatt minden folyam összezúzni 
bírja a’ maga jegét, ha az szabadon ’s tetemes akadály 
nélkül munkálhat. 2 .)  Ha a’ folyam zúzva viheti jegét, 
áradástól nem igen lélhetni. 3 .) Ha egész táblában tö
retlen indul a’ jég , minden parti szorulatnál megakad. 
4.) Minél nagyobb és sebesebb a’ tóduló jég7 lökése, an
nál könnyebben üti helyéből ki az általa taszított jég az 
előtte levő akadályt: ennélfogva a’ felső jégtől elvált 
alsó jég felélni erővel sem bir azt győzhetni. 5 .) Min
den egész tagban álló jég az alatta zajló jégből fenek- 
léseket szokott okozni. 6 .) A’ folyamból egyenes térre 
kiáradt viz nem szokott messzire vízfolyás ellenébeuföl- 
felé visszafolyni:

Ezek után Budapestre utalva mondom, hogy vala
hányszor csak kissé erősb jege volt a* Dunának, egyszeri 
megindulásra soha sem ment el a’jég, hanem azonegy 
táblában maradva megállt, ’s többször ismételgetvén iu- 
dulgafásit, végre nagy nehezen ballagott odább.

Láttuk számos évben, hogy a’ jég a’ sz. gellérti 
szorulat alatt a' felső jégtől elszakadt 's nagyobb vagy 
kisebb távol ágra a' Duna’ vizén nyílást ejtvén, ott csol- 
nakásztunk Budára, midőn fölebb szélytiben járt a’ sor 
kaság a’ jégén; — láttuk, hogy a’pesti partokat sehol 
sem szakgatta meg a’ jég , csupán a’kérdéses szorulat
nál, honnan a' szorulat hosszában az idén is elsöprötte 
az oda hordott valóságos szemetpartot 4  — 6 ölnyi szé
lességre; — láttuk több évben, hogy a’ mostani hid he
lyén , továbbá a' nagy templom előtt, ’s lejebb a’ Duna 
k e l l ő  k ö z e p é n ,  's ot t ,  ho l  a’ v i z  l e g m é l y e b b  
3 0 , 40 . öl hosszú, 's 10—2 0  öl széles j é g t o r i  á- 
s o k a t  h á n y t  a ' í o l y a m  r a k á s r a ,  mellyek ottan 
több vagy kevesebb napokig ünnepiének; ’s néha olly 
sokáig, hogy a’ jégtől különben végkép megtisztult Du
nából mikor leendő elpusztulások iránt köz figyelmet 
gerjcsztéuek. Mi épen nyilványságos jele annak, hogy a’ 
jégfedél alatt surlódó zaj a’ folyam mélyén is megfene- 
kelhetik; — láttuk, hogy midőn egy táblában indult a' 
jég , a’ sz. Gellért alatti zátonyon többnyire tiszta viz 
látszott, ’s az nem fölösleges a’ többi torláshoz képest, 
melly itt szokott halmozódni.

Lássuk már most: mint volt az idei jégindulás 's 
menetel. Martius 13kán már hirlclték, hogy mind a' sa

roksári mind a' promoutóri dunaágokban nagy jégtorlások 
látszanak, melly is bizonyos előjele volt a’ budapesti 
jégmozdulás’ közellétének. Délután 3 órakor meg is moz
dult, de mintegy 10 ölre mente után azonnal megállóit. 
Azon helyen azonban, hol a’ jég a’ szorulaton alul több
ször elszakadt, vagy is hol a’ szorulatból kiérve a' Duna 
szélesedik, most is kereszíülrcpedt egyik parttól a’ 
másikig; de mivel mind a’ szélesült dunajég előtt a’sok 
toriás, mind a’ budapesti jég előtt a’ szorúlat akadályt 
vetének , a’ repedésnél összecsapott jég igen hirtelen ké
szített jégzuzás és toriás után hirtelen megállolt. Meg 
kell azonban itt jegyezni, hogy ugyanekkor a’ buda i  
r é s z e n  az e g é s z  z á t o n y o n  t i s z t a  v í z  s z ű 
k ü l t ,  magában pedig a’ Duna’ mélyiben néhány torlat 
fenekülve látszott — a’ repedésnél. Később öt óra táj
ban a’ víz uőtten nőve, partokon fölül emelé a’ jeg e t, 
's vitte a’ Csepel-szigetnek, ’s oda, hová birá tenni, 
mert mind a’ két ágban már megfeneklett a' jég. Most 
már kinek nem ötlik azonnal szemébe, hogy a’ promon- 
tóri és saroksári jégtoriatoknak is a’ sz. gellérti szorúlat 
vala főoka. Ugyanis azon tömérdek jég, melly a’ felsőbb 
részeken egészen kitisztult Dunáról lejött, kénytelen volt 
mindenütt jégíedél alatt nyomulni; a’ mi nem történt 
vala, ha a’ budapesti jég fölszedhette volna sátorfáját’s 
utat tengődhetett volna annak idejében a’ víz’ szabad mun- 
kálásának. E’ nyomulás közben a’ sz. gellérti szorula
tig, 's ezen által, akadályozva ért ki a’ majd négyszerié 
’s egyszerre megszélesült Dunára. ’S mi természetesb, 
mint az, hogy minden szorulás után a' terülés gyöngíti a' 
folyam’ erejét, ’s hogy a’ szorongó ’s kavargó jég a’ 
vizzel együtt széllyelebb terülvén, az iszonyú széles 
Duna irtóztató jégtömeget vön egész terültségébe. Vagyis 
a’ melly jégnek maga idejében le kellett volna menni, 
elkésett, később pedig, midőn a’jövő az álló jeget nyomta, 
annál nagyobb szorongás és zúzás közt tömödött a’ 
megkeskeuyült Dunaágakba, minek természetes követke
zése azokban megfeneklés vala. Ide járul továbbá még 
az is, hogy ugyan a' sz. gellérti szorulatnál a’ Duna’ 
sodra a’ budai oldalról a’ pestire rézsut jővén által, 's 
egyenes vonalát a’ tábori kórház fölötti töltésnek vevén , 
ezen ferde folyás a’ jeget a’ pesti parthoz nyomja, az 
egész testben indulót pedig oda szorítja, ’s igy a’ jégnek 
parthoz súrlódása ferde folyással hátráltatja a' következő 
jégnek tartozott menetelét. Miután pedig a’töltésnél a'víz 
sodra mintegy megszögellik, még inkább a’ pesti partok
nak tolúl a’ jég, vagy is, odább a’ saroksáli ágba na
gyobb ’s nagyobb mennyiségben , de törődöttebb erővel 
nyomult. Azért is , mivel itt már a’ folyam’ ereje két 
felé v á g , 's előáll a' promoutóri ág C. forma kanyaru
lata , melly az egyenes vonalban rajta keresztülvágni 
akaró jeget ferde folyásával ellassitja. Melly ellassúdása 
vagy is gyöngülése a’ jég’ menetének, a’ hátulról rá 
nyomuló jeget tartóztatja vissza, elől pedig ferde vonalra 
löketvén, a’ Duna két ágát választó Csepel-sziget part
jain és az ágakban vagy egészen felakad, vagy toldá
sokat okoz 's a' t. —

Mind ezek’ fontolgatásából egyenesen következik 
1.) az, hogy a’ budapesti vizáradásnak a' promoutóri és 
saroksári dunaágak’ jégfeneklései ’s eldugulásai voltak 
az előadott akadályoktól fogva egyenes támasztóji; ’s 
azon duua átmetszést, melíy Bátáuál van, itt okul hozni, 
valamint a’ Csepel-szigeten alul tápiadni szokott jégtor
iatokat is a' budapesti dunára olly hatásuakuak állítani, 
mellyek miatt a’ budapesti partokon felül emelkedhetnék 
a' vizár, különös elmeluttatás. Mert ha a’dunaesés a’sz. 
Endrei szigettől a’ budai puskaporos toronyig és igy
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6 8 ,8 0 0  ölre 3 ' 6" vagy is 3 mérföldnyi folyásnál 
fél öl, Pesttől lefelé csak 10 mérföldre is mintegy 2 l/% 
öl; holott az ottani Dunának illy magosságra koránsem 
kell erőködni ’s fölemelkedne, hogy az alacsony partokon 
kicsaphasson, és a’ tömérdek egyenes lapályon * )  szét
ömölve a’ hajdan itt vélt édes tengert ábrázoltathassa. 
3 .)  Következik, hogy a’ budai zátonyt, mellyen jégin 
duláskor 3 .4 . öllel fölül emelkedve folyván a’ vizár, meg
szüli minden illyes időpontban zátony lenni; 's a'mellyen 
támadó jégtóriások a'Dunafolyáson kívül oldalast vágynak 
ha vágynak, és igy a’ mellyeket elkerülhet a’ folyam, 
egy átaljában nem tudom a’ budapesti Dunaár kiöntései 
okának állítani. 3.} Epen majd igy vagyuuk a’ szigetek
kel is, mert megfordítani szoktuk az okoskodást. Tudjuk, 
hogy minden sziget előtt elszélescdnek többnyire a’ fo
lyamok , ’s ha nem olly nagy mértékben is mint Csepel 
előtt, hasonló lassudási’s torlási okok íordulnak elő. Én 
azt hiszem, hogy mind ezt jégtörőkké formálá a’ termé
szet , hogy az emberek gyarlóságát ’s talán gyávaságát 
pótolnák-ki; ’s nem kinevetni való gondolat, hogy ha 
valamelly folyam £ha létesíthető volna is )  mindenütt 
egyforma távolságú part közzé szőrittatnék is, még azért 
lehetne egykor olly vastag jég, mellyel nem bírna ösz- 
szetörni csak azért, mert nem volna előtte szükséges 
akadály, vagy is segély; hogy pedig egy tagban messzire 
vihesse a’ jégíedelet ’s a't., ez ellen a’ tapasztalás szól. 
Ennélfogva én minden szigetet úgy tekintek, mint segítsé
gemre rendelt embert, kit, hogy ellenségem ellen véd
hessen , előbb még én tartozom fölfegyverzeni. Azon
ban ugyan hány sziget-orr láttatott eddig el jégtörőkkel? 
— Ezekből következtetve tagadom , hogy a’ Csepel- sziget 
vagy a’ budai zátony akadályul szolgálnak vala, ha az 
emberek, kiket védelmeznének, fegyvert adtak volna ke
zeikbe ; ellenben állítom, hogy a'szigeti toldásoknak min
denkor az előttük szélesülő vizágy a’ tő oka, valamint Cse
pelnél is.Rajként jövend a’sok cllenvetés„Minden szigetnél 
megoszlik a víz ereje; minden szigetnél levő folyamágakban 
megszorulhat a' széles folyamból bele toluló nagy jég ’s 
a’ t.“ de mivel a’ felelet az előbbiekből és mondandókbul ki
telik, a’ papirost Hívessel nem töltöm. 4 .)  Következik hogy 
ha a’ Duna vizágya elegendő normális szélességre szo- 
rittatnék , legalább Margit-szigettől Csepelnek (első vé
géig azonnal e l e n y é s z n é k  a’ sz. g e l l  ér ti  s z o 
r u l a t ;  és az u t á n a  k ö v e t k e z ő  v é g e t l e n  s z é t 
t e r ü l é s ,  ’s olly módba helyzetnék a’ Duna, hogy te
temes akadály nélkül szabadon munkálhatna; kivált ha 
még a’ rendületlen Széchenyi’ terve létre hozatván, a’ 
kőhíd is jégtörőkkel láttatnék-el: ’s a’ rég munkában levő 
Duua-szabályozás foganatba vétetnék. — —

Midőn ezen jegyzésim’ eddig írtam, reggeli 4 . órakor 
rám jött az álom ’s lefeküdtem. Felébredvén eszembe 
jutott álmom. „Provenceban voltam , ’s Marengo mellett 
láttam a’ sz. Gellért hegyét, mellynek oldalára nagy 
betűkkel ez volt írva; „ F  ol y a m i g a  z í t á s 3 8 3 8 .“ 
Sőt ezt nekem még egy mostoha képű jósló gúnyolódva 
magyarázgatta is, hogy mit jelent ’s mint emlékezem k é- 
s z ü  l é t r ő l  beszélt; — de rá sem íigyelmeztem , mert 
c’ szám készületnek kevés;örök időnek pedig semmi — 
De térjünk a’ dologra. — Minthogy egy hamar nem 
várhatni még a’Duna-szabályozás teljesülését, csak azért 
is, mert az iszonyú munka; holott a’ Duna jeges ára
dásinak sem idejök sem órájok , csak ollyan módhoz le-
°) Azt hiszik sokan, hogy a’ rónaiak által emlegetett m a r e  cl n i c e  

egykor S o lt, Bács , Csongrácl, Békés és a ’ Bánság lapályin feküdt , 
míg végre elmosván 's átszakasztván a’ Vaskapunál állott hegyekről 
a' földet, itteni áttörésének jeleül hagyá a’ Dunában lappangott szír
ieket , magát pedig a’ Pontilsba iinté.

hét nyúlni tehát, a’ mit olcsón is könnyen is lehetne vé*- 
gezni, ha volna kinek ezt hinni, akarni és tenni. Mert 
mi különben is minden javítást csak úgy szeretünk, ha 
a’ régi mellett maradhatunk. ’S ez annak is legfőbb oka, 
hogy a Dunáról hasonló szellemmel godoskodom. An
nak, ki köpönyeget nem vehet, jó a’ köpönyeges ember 
mellé legalább hideg szél alá állni. — Ha valamelly ide
gen megállna a’ pesti dunamalmok mellett eső parton, 
s általtckintene az alig látszó budai partokra, ugyanmit 

tudna mást gondolni illy roppant föld’ használatlanul he- 
vertetésén ? mint azt , hogy itt saharai foldbőség és ázsiai 
tespedés bűnhődik. ’8  talán mi is illyesmire takadnánk.

Milly szorgalmas vala Pest város a’ plébánia-körüli 
partfoglalásban: olly engedékeny vala az itteni folyam’ 
tüldlopása iránt; úgy hogy a’ pesti malmoknál már az 
egész part homorú ’s a’ viz a’ pesti részt nyalja ’s igy 
mivel ez messze esik a’ plébániától, ’s a' telek olcsó: 
alkalmat nyújtott a'Dunáuak szélesedésre és a’ szögellésre. 
Más felől a’ budaiak, kiknek könnyű hegyre mászni az 
árvíz elől, nem sokat törődtek és törődnek vele, akár
mit csinál a’ zátony: holott annak több hasznát lehetne 
venni, mint 4 0  annyi száraz teleknek, sőt szoros kö
telessége volna ez által a’ hajózást nem nehezíteni, de 
más résziül Pest városának is olly szüksége lenne az 
itteni foglalásra , mint a’ falat-kenyérre. A’ pesti hatal
mas molnár-ezéh ugyan is kénytelen malmait téli időre 
ide oda széthordani, a’ hova lehet, ’s a’ hova dugni tudja; 
mert a’ pesti malom-védhelybe csak néhányat szoríthat: 
’s ha vizapály van a' be- és kitételkor, úgy szólván 
ki ’s be kell a’ malmokat gépelyekkel emelgetni. Az idén 
is lellördult egy, ’s ezen lyukban bontották szélij ei, nyá
ron pedig, midőn a’ Dunától elválik, vize olly büdös, mi 
az egészségnek nyilványos ártalma, ’s politiai gondos
kodásunknak nem nagy becsületet szerez. Hogy a’ budai 
malmoknak sincs különb helyük, megtetszik csak onnan 
is, mert hányadik év a z , mellyben majd minden jégzajlás
kor nem láthatnánk számos budai malmot a’jégzajjal 
Budapest közt leutazni ?

Nincs kétségem, hogy a’ Dunának sz. Gelierten alul, 
valamint egyebütt is a’ normális szélességet meghaladó 
árkai’ megszól Utalása’ szükségét mindenki tudja,’s azt is 
hiszem, hogy a’ Dunának medréül a’ átonyt, melly a' 
tolj am egyenes vonalától különben is félre esik, soha 
senki sem javaslandja, hanem annak egyik oldalát a’ 
zátony-szigethez, másikat pedig a’ pesti malmok felé fogja 
leghelyesbnek ítélni. Miből nyilván következik, hogy mind 
a’pesti mind budai oldalon nagy foglalásoknak kell tör
ténni. A’ budai részen, hol a’ köveket úgy szólva csak 
lapáttal szórhatni a’ hegyoldalból, sokkal olcsóbb és 
könnyebb a’ munka. Ha t. i. a" budai deszkásoktól a’ szi
get felé sőt ennél alább is egy nagy gát huzatnék, mellj7- 
nek alvége a’ Dunába le, menedékesen bocsáttatnék, 
hogy a’ hajóhuzó lovakat dereglyékből arra föllehessen 
szállítani, ’s a’ hajózást megmenteni azon veszélyektől, 
mellyekkel itt kell küzdeni minden hajósnak. Ez által te
hát egy igen tágas malom- és hajóvédhely nyeretnék, 
mellyben Budának ’s a’ szomszéd helyeknek minden hajóji 
és malmai bátorságosan telelhetnének ’s a' helypénz szinte 
mint a’ hajóvám, rövid időn behozná a’ töltésre fordítan
dó tőkepénzt; azután pedig jövedelmezne is. Ha a’ pesti 
parthoz térünk, a’ pesti malmoknak, hid és kereskedői ha
jóknak valljon lehetne é alkalmatosb helyet még csak 
gondolni is, mint az elfoglalandó Dunában ? — Hát a hajo- 
gyárokuak ’s a’ legveszélyesb helyen levő ^árusoknak 
nem volna é itt legbátorságosabb 's kedvezőbb heljok . 
Ezeknek talán azért kell mostani helyükön maradni, hogy



128

(mitől mentsen Isten} az éjszaki szelek segedelmi által 
még' egykor tűzzel borítsák el a’ várost, ’s hogy mivel 
az eladott faszereket úgy szólván mind a’ kerepesi és 
üllői utakon hordják a’ vevők, szegényeknek fél mér- 
löldnyi hosszú városon s köveken kelljen szekereiket s 
marhájikat rongálni. ’S hogy végre a'parti hajózás aka
dályoztassák áltatok — ’s több száz e féle.

Mind ez a’két városnak olly bizonyos kútfő a’ jöve
delemre , mellyet tagadni lehetetlen; ’s e ’ mellett mégis 
hiszem, hogy ezen jó gondolatok aligalig fognak tettleg 
teljesülni, mert Dáviddal szólva „Ismerem a népet, mellyet 
Izraelben meghasonlított az úr“ Ennélfogva ezen egész
séges terv’ létesítését legjobb akkorra hagyni, ha majd 
egykor meglátják az illetők. ’S én ezeket itt most inkább 
gazdasági tekintetből mondottam, hogy lássa a’ két vá
ros: micsoda kincs a z , melly őket csak azért lenyegeti 
kártéttel évenként, mivel mind eddig ezt nem tudták hasz
nálni. Egyébiránt a’ tapasztalás ezerszer bebizouyitá, 
hogy a’ mit Közönség nem tudott létesitni, azt egy ma
gányos ember könnyen elvégezte; ’s a’mi egy magányos
nak ezer forintjába kerül, azt a’ közönség két ’s három 
ezrért is lel tudja építtetni. Ez okból nem volna játék, 
ha ezen eddig használatlan dunarészek árendába adat
nának. Én kiveszem mindjárt 8 0  esztendőre, olly mó
don, hogy mind Pestnek mind Budának lizeteudek esz
tendőnként néhány ezer forintot, a’ Dunaszabályozás 
által helybenhagyandó szükséges töltéseket elkészítte
tem , ’s a’ 8 0  év eltelése után a’ két városnak egy 
krajczár nélkül visszaengedem. Képzelem, mint mosolyog 
ezen sok já m b o r , ki nem tudja meggondolni, hogy 
egy bizonyosan jövedelmező hasznos terv végbehajtására 
minden európai tőkepénzes lekötelezett kész szolga. Nem 
lehetvén azonban több oknál fogva itt a’ Duna-szabályo- 
zásrul szólauom , melly minden rosznak elejét venné, ál- 
taltérek a’ legolcsóbb segélyekhez.

Mondottam, hogy az áradások’ legnagyobb eszköz- 
löje a’ folyamot egy-tagban boritó álló jégfedél, melly 
a’ víz’erejét akadályozza, hogy az általa lenyomott jeget 
kedvére zúzhatná. Ha tehát eszközölhető a’ jégfedélnek 
Budapest közötti ’s melletti széttöretése 's megzúza- 
tása olly időben, midőn a’ felvidékekről még csak kezd 
alájőni a’ j é g , biztosítva van a’ két város minden ki
öntés ellen, úgy pedig, hogy a’ mostani partokat ma
gasbakra sem kell emelni. Eunek következtiben inkább 
kívánok itt most a’ természet legegyszerűbb utasítása 
mellett maradni , mint az elméleti puszta számítások 
szerint cselekedni. —

J é g t ö r ő k  s z ü k s é g e s e k .
Igen i s , a’ mit minden ember tud nélkülem is — 

jégtörők: és ezek elegendők a’ két város megmenteté- 
sére; ’s ezek ártatlan munkálása most hevenyében el
fogadhatóbb , mini a’Dunának időt kívánó megszorittatá- 
sára várni, melly, kivált míg a’ folyam vizágyát elegendő 
mélyre nem mossa , veszélyteljes is lehet, mind a’ mel
lett, hogy a’ hydraulika’ számítása laicusnak ’s tudatlannak 
nézi le az ellenkezőt. De hol kellenek e’ jégtörők ’s mii
lyenek? Azt hiszem: hogy ha az egyszerű nagy fényük 
nem elegendők, 10 — 20  össze vasalt fényű sem ér azon 
jég ellen semmit, melly házakat dönt‘s nagy fákat taszít 
ki gyökerestül, ’s mind az erősebb, mind a’ gyöngébb 
jégtörő pusztúl, mihelyt valamelly nagy jég oldalról 
támadja-meg: ’s így mesterségeseket készíteni fölösle
ges munka. Mi illeti pedig az álláshelyeket Partokon ’s 
csupán Budapest közt nevetséges volna ezek’ felállítta
tása. Véleményem szerint tehát szükséges volna: 1} Azon 
jég’ összezuzatására, melly a’ sz. endrei szigettői jő né

hányat pesti sziget felső végénél 2} Ugyanazon jég további 
töretésére ben a’ Duna’ közepén a’ meleg források’ zá
tonyára. 3 ) a’ Margit-sziget felvégénél a’ sziget előtt 
keresztben egy sor úgy, hogy a’ Duna mind két ágába 
benyúlnának mintegy harmad részre. 4} A’ pesti ágon 
a’ Margit sziget alvégénél. 5 ) A’ Mosó-sziget orránál 
vagy felső végénél. 6)  A’ pesti fakereskedők’ felső osz
tályától keresztül vett vonalon a’ pesti oldalra ’s a’ vá
szon-mosó kis sziget zátonyára. 7 ) A’ hajógyár’ téré 
vonalán keresztül, a’ pesti partoknál, ’s a’ folyam’ 2 
medre közt levő magasb fenéken. 8 )  A’ veréb-utcza’ 
irányában szinte olly tájakon. 9 ) A’ hid mostani helyé, 
uél kevéssel alább, mintegy harmad résznyire be a’ pesti 
parttól ’s a’ budai Dunaszélben. 10) A’ Kegyes-atyák’ 
szerzete zárdája felső része irányában szinte úgy. 11)  
A’ nagy templom irányában a’ pesti partoktól nem mesz- 
sze a’folyamban. 12 ) A’ budai zátony belsőbb széleire 
is ugyan, de mivel a’ jég mindig a’ pesti részre nyo
mói, ott hol a’ folyam’ feneke legmagasb, a’ széles Du
nába több helyen; szinte mint a’ pesti partok körül is, 
hogy a’ sz. gellérti roppant tábla a’ dunaágakba zúz
va mehessen. Mi ha maga idejében történhetnék, ment 
lenne a’ promontóri vízág minden torladéktól. 13 ) A’ 
promontóri , tétényi, érdi (handzsabégi) rácz-almási ’s 
pentelei szigetek előtt ’s ezen duuaág szorulatai fölött 
mindenütt, hol legcsekélyebb a’ viz.

Mind ez sok munka, igaz, de az orvoslandó baj 
is nagy, kivált ha még a’ sok száraz tél után egy pár 
havas tél köszöntend-be. Mind össze azonban koránsem 
milliókba, csupán néhány láp fényűbe kerül, mellyet a’ víz 
maga visz a' kivántatóhelyekre. Most már tegyük-fel, hogy 
beu-állnak a’jégtörők. ’S ki fogja szememre nem lobban
tam, hogy mind az a’ jég’ iudulhatásának mind meg 
annyi akadálya? — Ahoz, hogy a’ folyam’ jégfedele 
az alatta csúszó jeget fenékre ne szorítsa , vagy is hogy 
a’ Duna szabadon munkálhasson,’s a’jégfedél alatt csúszó 
jégbe adott erőt a’ jégfedél megzuzására is fordíthassa, 
szükséges a’ menő jég felszabadittatása a’ jégfedél alul: 
milly felszabadítást sem nem hallottam sem nem láttam. 
Hogy pedig ez történhessék minden jégtörőnél, ott hol 
azt körüljegelte a’ fagy, szükség néhány öles léket vágni 
keresztben a’ viz folyásával. Mi által azt nyerjük, hogy 
a’ jégfedél alatt surlódó jé g , a' fenyüre felcsúszván, mind 
a’ jégtörő körül a’ feszítés vagy zuhanás által a’ jég
fedelet is megzúzza, ’s ha a’jégfedelet az áradás emeleudi, 
ezen nyílás által felmentetik a’ hátráltató akadálytól, ’s 
az induláskor alkalmat nyer ütődésre.

Mi következése leendne illy jégtörőknek? azt való
ban , ha ellenük kifogás tétetnék, nem sokból állana jövő 
télen, valahol bent a’ Dunában megpróbálni néhány fenyü- 
beállitással: ’s ha jól sülnek-el, mi volna könnyebb? 
mint a’ Duna szorúlatai előtt Pozsonytól Újvidékig min
denütt , hol szükség, használni: ha pedig két harmadát 
elvinné is a’ jég, ugyan hány forintba kerültek a’ feuyü- 
lápok ? — Végre meg vagyok győződve, hogy tán sokat 
is beszéltem, noha nem épen azon elavult u g y a n a z t ,  
miszerint a’ világ most itt, ’s helyesen is, a’ vizágy-szo- 
ritásou kívül lenéz mindeu más eszmét: de bár zagyva
lék is beszédem, találkoznak beuue mégis, úgy hiszem, 
Budapestnek hasznos mixtúrák és uj jégtörők.

hulla Károly.
R ej t e t t s z ó .

Első hárma : csomó ; ragad és szúr kettes utolja.
Légy az egész; íg y ; mént szokta nevezni paraszt.

T. It.
A' 32dik számú rejtettszó: T ö r ö k .

Szerkeszti H e lm eczy .  — Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o ly i .
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SÓ H A J A ' K Ü LFÖ LD RŐ L.

S/.ép táj , hol én lakom ,
De nem tetszik nekem ,
Mert bús, mint téli nap,
Körében életem.

Hol a’ nap felbukik 
Piros felhők közül,
Keblemnek vágya a’
Szép hon felé repül j

Hol , messze kéklenek 
Ősz K :rpat’ ormai ,
És zúgta lejtenek 
Dunának árjai:

Tavasz mosolygana 
Ott végtelen — reám ;
Mert ott él nemzetem ,
’S csak ott van szép hazám !

Vidéki'

Ő SZ IN T E  SZÓ A ' T A G O S Z T Á L Y ’ TÁ RG YÁ BA N.

Mind a’ múlt, mind pedig- e’ f. évi Társalkodókban 
több t. ez. mérnök ur a’ tagosztály’ magasztalgatásiban 
olly lelkesüléssel vitatkozik, hogy majdmajd elvesztve 
az okosság’ lonalát, ’s a’ képzelet’ tündér országába ra
gadtatva , előre arany hegyekkel kecsegtetik a’ tagosz
tályt kimérető birtokosakat.-------Az 1836ki törvény-
czikk’ megszülette előtt olvastunk sokféle módot: mikép 
válhatik a’ nemzet nagy, boldog ’s virágzóvá; de ezen, 
mint állittatik, egyetlenegy boldogító módrul t. i. a’ tag- 
osztályrul , milsem olvashatónk. Létesülvén azonban 
a’ legújabb törvény, ’s a’ Tagosztály mindenütt, hol le
hetséges, megállapittatván a’ mérnök urak egymást válto
gatják a’ szószéken, e' boldogító törvényezikkuek égig-érő 
dicsérgetésivel. Szent, úgy tartom, szentnek is kell lenni 
a’ törvénynek mindenki előtt, mellyet a’ törvényhozó-test 
megalkotott, következőleg nincs a’ meghozott törvény
nek szüksége egyesek’ magasztalgatásira, ’s azért a’ 
mellett szólani, jótékonyságát dicséretekkel elárasztani, 
abbul jövendő nagy hasznokat előre reményltetni, ezen 
különben jótékony törvénynek valóban méltósága ellen 
van, főkép a’ midőn ennek magasztalását épen olly 
osztálybeliektől kell értenünk, kiknek a’ szerénység 
visszatartóztatást ha nem parancsol is, bizonyosan java
sol. Most igen röviden a’ dolog’ érdeméhez szólva: mi
után az érintett törvény a’ tagosztályt mindenütt, hol 
csak eszközölhető, kiterjesztetni kívánja, olly helyeken, 
hol valóban eszközölhető ’s kívánni fogják, minden gya
kori felszólalás nélkül is czélba veendik ; olly helyeken 
pedig, hol azt a’ törvény’ szelleme szerint is czélba 
venni teljes lehetetlenség, egymást követve léphetnek- 
fel szószékre hazánk’ e’ szónokai, és szép szókba bur
kolt előadásaikban római tusculanumokat, angol kerte
ket, gyárokat, csatornákat, ’s minden jó t, hasznost, 
szépet ígérhetnek ugyan; de a’ lehetetlenség csak min
dig lehetetlenség maradván, utoljára is erőtetett okos
kodásaikba , önhaszouvágynál egyéb misem világulhat- 
ki talán; mert csakugyan különös az: hogy e’ tagosz

tály-pártolásban földbirtokostul vagy tapasztalt gazda
sági tisztviselőktül, kik ebbe szinte beavatvák, sőt ha
szonkeresés’ gyanúja őket nem is érhetné, értekezést 
mindeddig nyerni nem lehetett. Szén néhány, őszinte 
kebelből eredeti, szavaimat koránsem azért írtam, mintha 
én egy vagy más párthoz csatlakoznám, mert engem 
e’ tárgyban a’ törvény utasít, — hanem irtain annak tu- 
datására, hogy tán nem illő sőt szerénység-elleni dolog 
a’ nagy közönséggel, ezen ügy dicsérgetéseit olyanok
tó l, kiket önérdekjökbül e’ tárgy olly közelről illet, — 
már unalomig hallatni.

Hontbul N  "  . J . . .

ÖNGYI L KOS S ÁG.
( Forrás : T e m p s . )

Fájdalom! korunkban az öngyilkosság igen gya
kori cselekvény. Olly korban, mellyben politikai moz
galmak, legnagyobb katastrophék, lázadások — évek’ se
bességével követik egymást; mellyben tönkre jut, vagy 
rögtön más kézbe száll a’vagyon, ’s a’ szokások legna
gyobb változásoknak kitétetvék, az ember bizonyos ese
mények által, mellyek’ jelentősége túlszárnyal a’gondo
lat’ határin, némileg megsemmisülve, könnyen jut olly 
pontra, mellyen, életét hosszas meggondolás nélkül, fel
áldozni hajlandó. A’ nagyravágyó, ki szerencse és ha- 
talomrul álmodék folyvást, ’s egy perez alatt meghiú
sítva látja minden álmit; a’ fukarlelkü, ki a’ nyilváuyos 
szerencsétlenséggel ocsmányul nyerészkedik ’s kinek va
gyona most a' nagy többséget nyomasztó krisisben tönkre 
ju t; a’ becsületes ember, ki csöndes elvonultságában édes 
utópiákat táplál, ’s minden ember’ szerencséjét kebléhöz 
szoritja, ’s ki kortársai’ önzése ’s a’ sanyarú idők által 
magát megsértetve érzi; a’ fiatalok, kik a’ sors’ szár
nyaihoz botorul csatlakoznak — kimérése nélkül azon üt
és ezéluak , mellyet az megfutaudó ’s elérendő; — mind 
azon szerencsétlen, kik a' philosophia’ és erkölcstudo
mány’ bölcs szabályihoz nem illeszkednek, ’s a’ sors’ 
csapási ellen azokat védpaizsúl használni nem tudják; 
— a’ fájdalomtul, melly őket fenyegeti, gyakran meg
szabadulnak, ’s e’szabadulás az ö n g y i lk o s s á g .  — 
Orvosak’ tiszte a', esztelenség’ e’ tettét méltánylani; az 
okokat, mellyek ahoz vezetnek, fölkeresni, ’s az eszkö
zöket, mellyek által az megelőziethető, kijelölni, ez az 
orvos', moralista’ és pap’ feladása. Örvendünk, hogy a’ 
kir. orvosi Akadémia’ egyik tagja fellogá e’ szép tiszt
séget, ’s hatalmasan teljesité azt. Szükség volna és kí
vánatos, hogy a’ közfigyelem ünnepélyes gyülekezetek
ben gyakran fordittatnék a’ magasb társas-philosophia’ e’ 
tettdolgaira; hogy a’ nép gondolkoznék az intések, jel
adások és tanok fölött, mellyeket neki tudományos mi- 
veltségü emberek adnak; ez által nyerne a' nyilváuyos 
erkölcsiség, ’s nem kellene sajnálkoznunk naponkint olly 
személyek’ elvesztél), kik ha kerülő-utakon is, az egyenes 
ösvényre visszatérithetök valának. Mélyen meghatva a’ 
nemes gondolattól, melly lelkesité a’ nemesszivü aka
démikust, midőn ékes tollára bízta néhány uj néze- 
tit az öngyilkosságról , közöljük olvasóinkkal a szép 
szókat, mellyeket az orvosi akadémia’ évi gyűlésében 
tőle haliánk.

„Ha van cselekvény, mellynek látása, elbeszelese 
’s csupa meggondolása nyomasztó érzelmekből zavart
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vegyületet szül lelkűnkben; ha van meglépés, gyászolás, 
fájdalmas szánakozás, mellyet utóbb mint gyengeséget 
szemünkre lobbantgalunk ’s boszaukodva ellene szegü
lünk; ha van cselekvény, melly magában központosít ni 
látszik minden merényletet, mellyeket ember az isten, 
társaság ’s önmaga ellen elkövethet; melly bennünket 
megszomorit ‘s lealáz tévelygésiuk’ ’s nyomorunk’ néző
játéka által: illy cselekvény az, mellyel most foglala- 
toskodtatni akarom Önöket; illy cselekvény az Öngyil
kosság; Hlyen a’ halás, mellyet minden emberkebel érez 
e’ sajnálatra méltó tett’ puszta megnevezténél. ’S még is 
ha erőt veszünk érzelminkén ’s e’ hatást nyugott 's okos 
vizsgálat’ tárgyává teszszük ; ha meggondoljuk, hogy az 
emberi tettek nem az áltatok előidézett eredvényektöl, 
hanem az inditóokoktul, mellyek azokat elhatározzák, 
nyernek erkölcsi charaktert, ’s ha e’ szabály szerint ítél
jük , eredetében vizsgáljuk, ’s eltévesztett irányában kö
vetni akarjuk az öngyilkosságot, úgy e' vizsgálat azon 
itélethöz vezetem!, hogy az öngyilkosság mindeneset
ben eltér önmagától, ’s minden lépésnél úgy szólván uj 
arczulatot veszen-föl; hogy ha gyakran feddés-és rosza- 
lásra méltó is , de néha szánakozást, engedékenységet, 
megbocsátást érdemel. Majd utálatos bűnt,majd orvoslandó 
hibát, majd siratni méltó szerencsétlenséget, vagy ment
séget érdemlő felindulást, majd erényt látandunk abban, 
minek szertelensége bennünket taps és könnyekre la
kaszt. Más részrül nincs cselekvény, melly alkalmasb 
lenne bennünket minmagunkról, értelmi ’s erkölcsi va- 
lónkrul, akaratunkat mozgásba tevő rugóerörül felvilá
gosítani; értem a’ titkos, benső, kölcsönös köteléket, 
mellyel a’ természet eszméink- ’s hajlandóságúikat, Íté
letiek- ’s érzelminket ö szefüzé, — következőleg értem 
a’ lehetséget, melly azok közül az egyet a" másik állal 
megigazittatja, 's a’ szükséget, hogy korán hajoljunk az 
okosság ’s kötelesség’ járma alá.“

„Mielőtt a’ tárgyba bocsátkoznám, ’s hogy ezt an
nál jobban tehessem, legyen szabad Önök’ figyelmét olly 
teltdologra fordítanom , melly eddig kevéssé isméretes , 
legalább e'korig fontossága’ ’s különössége’ daczára ke
vés figyelemre méltatott. Szólok azon bizarr tettekről, 
mellyek kezeinkből hirtelen kisikamlanak, mellyeket be
lőlünk egy belelő úgyszólván kivet, melly erőiül nincs 
ludalmuuk,’s igy azt sem előre nem láthatjuk , sem el 
nem nyomhatjuk, sem nem szabályozhatjuk ; olly tettek
ről tehát, mellyek bennünket miumagunktól elidegenitnek, 
's vagy rendetlenségük, vagy más tetteinkkel semmikép 
•ssze nem lüggésük által bennünk valóságos lélekháboro- 
dást képeznek. Egy ember, ki tökéletes ép egészség
gel látszik bírni, hirtelen fölmérged, kezeibe nagy do
rongot ragad, felugrik, jobbra balra mindent, a’ mit 
talál, összetör; néhány másodpercz múlva kiesik kezei
ből a’ dorong, magához tér, ’s mitsem tud imént elkö
vetett tettéről. Szemére vetik garázdaságát, mutatják 
neki a’ szétrombolt tárgyak’ töredékeit, ’s ő azt hiszi, 
hogy bolondnak tartják ’s megharagszik. Máskor halálos 
csínyokat tön, A’ törvényszék előtt megjelent ;föluiente- 
ték, ’s kórházba került, hol gyöngébbek levének e’roha
mok ’s végre nehézkorrá változának: E’ tettek azonban 
nem mindig vitettek véghez öntudat nélkül. Az ember 
nek van róluk elöérzelme, látja a’ veszélyt, meg akarja 
győzni azt, de akaratja néha meggyőzetik. — Egy nap
számos elvégzett munkája után rögtön érzi, hogy ellen- 
állhatlau futásvágy szálIta-meg. A’ quai-re fut, melly 
a’ Louvre-tól a’ Gréve térre vezet; áttör minden akadá
lyon; férfit, asszonyt, gyermeket "s mindent jobbra balra 
dönt; vissza kíván fordulni ’s megállni, de azt tenni nem

képes; végre csakugyan megáll, miután egyik kezével 
egy útjában-állott nagy szekér'kerekéhez ügyesen csim- 
paszkodék. így visszatartóztatva lélekzetet vesz; nyu- 
gottabb leszen , ’s föl nem fogja a’ történteket; menni 
eröködiK, csakugyan megy,’s íiyugottan tér lakába. Az 
esemény megújult, ’s ö is , mint az előbbeni, kórházba 
viteték. Akkor tudták-meg, hogy gerinczveleje szárad.“ 

,,E’ két tettdologhoz — ’s a’ történet több hasonló 
példát mutathat — még a’ következőket, mint tárgyam
hoz közvetlenül tartozókat, kapcsolom. Egy ember a’ 
pont-neul-re jő , ’s a’ karfákon keresztül a’ Szajnába 
ugrik. Mások meglátják, kihúzzák, megszabadítják őt. 
Tökéletes helyreállta után néhány nappal az embe
rek okát kérdik cselekedetének. ,Eu okot nem mondha
tok — felel ő — én a világon legboldogabb helyzetben 
vagyok; szerencsém kedvező, ’s az embereket csak di
csérhetem; beteg sohasem voltam, ’s nem tudom, mi 
őrültség szállá meg. Csak a’ hidra ’s föleszmélésemre 
emlékezem.4 — Nyilványos, hogy itt öntudat nem vala, 
vagy talán valami eszmeösszeköttetés zavaré azt meg? 
egy váratlan, erőszakos eszmeösszeköttetés, hasonló a’ 
szédüléshez, melly megszállja a’ magasan állókat, kik 
a’ mélységet nem mérhetik szemeikkel a’ nélkül, hogy 
tagjaikban leugrásra vágyat va^y ösztönt élezzenek? 
Bármikép legyen is ez, tegyük-fel, hogy segély - hijány 
miatt viteték véghez az öngyilkosság, milly sokféle a’ 
vélemény illy tett’ indítóokairól! milly sok felőle az íté
let! ’s talán mind hibás, talán mind méltatlanságot kö
vetel a’ halotton! Egy egészen hasonló cselekvény bi
zonyos tudós jezsuitának életébe került. Az iró, ki azt 
beszéli, Voltaire, ’s ö a’ történetiró’ szerepénél marad, 
Elbeszéléséhöz semmi észrevételt nem csatol.“

„Lássák, uraim, hogy a’ legszigorúbb erkölcstudo- 
uiány sem kelhet illyszerü cselekvények ellen ki. Azok 
benső megzavarodásokhoz tartoznak, mellyeket okosság 
az éltünket folyvást fenyegető külesetekkel összeilleszt
het , de ellenök sem a’ vigyázat, sem a’ vallás, sem a’ 
gyógytudomány mitsem tehet. Itt az elméleti életgyülö- 
lés számba nem jöhet; az csupa unatkozás , tanúja va
lóságos betegségünknek, melly úgyszólván mindig öu- 
gyilkosságra-hajlomássá fajul. — E’ boldogtalan lélek- 
állapot néha öröklött , következőleg eredeti. Ismerék 
családot, mcllynek minden tagja, bizonyos kort érve, el- 
lenállhatlanul idegenkcdék az élettől, ’s magukat tőle 
örömest megszabaditák. Elmetébolyodás’ jelei bennök 
nem mutatkoztak, jól tudták boldogtalan hajlandóság- 
jókat, de ellene nem harczoiván az ész annyira kime
nté c’ szerencsétlenek’ minden erejét, hogy szándékjokat 
álnokul titkolák, ’s végbehajtására eszközöket kerestek, 
Mi e’ szándékokban, czélzatukon kivül, rezzentő, az a’ 
megtörhetetlen állhatatosság. Pillanatig elszunnyadván 
ujúlt erővel ébrednek-föl, mint váltólázasok; néha a’perez, 
mellyben a’ beteg önbaján siránkozik ’s föltételéről le
mond , épen azon perez, mellyben azt végrehajtja. Egy 
szegény, erőtlen búkóros napszámos, ki harmadizben 
véteték-föl bizonyos kórházba, hogy öngyilkosságra-haj- 
lomásábul kigyógyíttassék , szégyen Ive, ’s betegségébe 
visszaeste miatt kétségbeesve, intések által megindulva, 
könnyezve és szándékát átkozva hagyá-el az orvost. Tiz 
perez múlva nem vala többé. Útjában hozzáképest fél- 
nagyságu megkötött vagy inkább kifeszitett kötelet ta
lá lt; letérdelt, nyakát a’ kötélre tévé, ’s kevés másod
percz alatt saját súlya fojtá-meg. Egy uyomoru kötél’ 
megpillantása eltörlé a’ mély benyomást. — Ha az ön* 
gyilkossngra-hajlomás néha öröklött, egyszersmind or- 
ganurninkban rejtezik; inás részrül még gyakrabban tö|>
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ténetes. Tápláló ‘s ingerló nedvek belsőnkben mértéklölött 
összegyűlve arányon túl terjesztik-ki részeink* szövedékét, 
összeszoritják az idegeket, mik amazokat éltetik, és suly- 
jokkal megterhelik az egész működést, ’s íöltevén, hogy 
mozgásukban feltartóztatva e’ nedvek megromlanak, mi 
ködös égaljban ’s hideg nedves évszakban könnyen meg
történik , ebből inak’ tágulása, 's életunalom szárma
zik, ’s ennek tulajdonítja Montesquieu az angolok’ spleen
jét , a’ búskoaiorság' bizonyos nemét, melly szerencse’ 
ölében is megkeseríti az életet!“

„Ha élni kívánsz, o ember! .légy mértékletes és 
munkás; munkásság’s mértékletesség forrásai az egész
ség-, mérséklés-, bölcseség- és szerencsének ! Más rész
ről e’ hajlandóság, mint a’rasztkórság,Nrosszul gyógyí
tott betegségekből, mérges szerekkel orvoslásból, egész
ségrontó mesterségeknek — kivált mellyek érczekkel 
foglalkoznak, ’s gőznek magunkba szívásával összeköt - 
tetvék — üzéséből származik; ellenséges állományok ezek, 
mellyek a’ rniéinkkel összeolvadnak, minden részünkben 
hatásokat okoznak, mellyekből lelkünk’ aggasztó felin
dulása ered, ’s ez börtönét kifesziteni ügyekszik ; barna 
epe’ tömegei ’s megszaporodása a’ májrélcgekben, szo
rulások a’ szívben ’s lej-érben ugyanazon következményt 
szülik. E’ cathegoriáha számítom a’ hallás- és szaglásra 
történt fonák hatásokat, mellyek azokat, kik érzik, két- 
ségbeejtik; nagy fövény- v. hólyagkőfájdalinakat, rnely- 
lyekről Plinius szól, ’s a’ vizkórság’ kínjait, mellyek 
Speusippus bölcset arra határozók, hogy halálban keres
sen enyhülést s nyugalmat, mit a’ gyógyászatban hasz
talan keresett. Hasonló szenvedések okozák nemrég 
Párisban, hogy egy ritka - talentomú művész magát 
megölte.“

„Itt, uraim , okosságuk ’s méltánylatukra hivatko
zom: mindez, minthogy nem tartozik a’törvény’ körébe, 
tartozhatik é az erkölcstudomány- vagy valláséba ? Pró
báld moral’ tanjaival megtompitani a’ fájdalom’ nyilait ; 
próbáld azt enyhíteni a vallás’ vigasztalásival’s fönséges 
igéretivel! De csatold e’ segélyhez a’ gyógytudomány’ 
segédszereit is mellynek mestersége megújítván az orgá
numok’ anyagát, megköunyitendi az életet, enyhitendi a’ 
fájdalmat, megváltoztataudja az akaratot, ’s fokonkint 
vezetend mindent az élet’ czéljához.“

( Vége következik.')

P IL L A N A T  CHINÁRA.

Ha égalj, kormány és vallás egy nép’ műveltségét 
előmozdíthatják, vagy annak ferde irányt adhatnak; ha 
saskiut a’ sugárival életárasztó naphoz bátran vezethe
tik , vagy fénytől irtózó vakandokkint sötét földben tur
kálni kényszeríthetik: akkor az emberiség’ nemtője min
den nemzetnek C hin  á t  állitja-fel, intő példányképül 
ime’ felírással: „Nézzd, ez válhatik belőled!“ Egy rop
pant térség, legszebb égaljban , különféle telkekkel ’s 
jeles terményekkel, legnagyobb természeti ’s mestersé
ges csatornákkal ’s pompás hegyekkel hasznosan át
szegve, itt óriási kőfallal, amott haldús oczeántól védetve 
évezredek óta okos, polgárisuk, munkás és iparkodó 
nemzettől megnépesülve, — ’s Chiua még is szerencsét
len birodalom! A’ jótékony természet mindent megtőn, 
hogy független, gazdag, vig, szerencsés népet alkos
so n ,— de egy ütéssel mindent szétrombol ’s elpusztít a’ 
zsarnokság! -  Mennyire lealázza e’ szó az emberiséget! 
egyetlen ember, sokszor a’ legelvetemültebb gazfi, ön 
szeszélye szerint bánik sok millió magához-hasonlóval! 
Mongolország’ ’s China’ népei, ne vádoljátok a’ vaktör- 
téuetet, még kevésbbé a’ gondviselést! Ez mindent bőr

ven ada nektek; ada legjobb földet, legnyájasabb ’s 
egészségesb éghajlatot, ada erőt és észt! Már évezredek 
előtt kijelölők eldődeitek amaz utat, melly szabadság- és 
népszerűséghez vezet; de ti az észre, az ég’ ezen leg- 
nemesb adományára, nem ügyeltetek; lábbal tiportátok 
azt, ’s igy méltán sohajtoztok a’ zsarnokság’ rabbiün- 
esein! Az önkény, igaz, nem mutatkozik most már, mint 
azelőtt, a’ mongol világzsarlók’ vérboszujában; nem 
nyel-el, mint azelőtt, millió meggyőzőiteket, hogy hí
zelegjen rl imur’ dőreségének. Illy szégyenjátékra nincs 
többé szüksége ; vas trónja, hiszi, hogy erősen áll pulya 
rabszolgák’ számtalan nemzetséginek hátán; gúnyolja 
őket atyai álorcza ’s a nevelőnek jobbító vesszeje alatt. 
China’ zsarnokai nem kívánnak ugyan nagy adót a’nép
től; de a’ rabló nem vehet el többet a’ kirablottól, ha 
saját élete ama’ szerencsétlenétől függ. A’ chinai csá
szár egyetlen ’s önkényes földesura az egész birodalom
nak. A ’ szántóföldek igen kis részekre (haszonbérietekre) 
osztvák; a’ löldmivelö csak tizedet ad földesurának, ’s 
ha ez többet követelne, úgy elűzné a’ nyomorú íöldmi- 
velőt. Minden terméketlenség, a’ sáskák’ minden csa
patja tőidhez sújtja a’ szegénjt, az éhség egész tarto
mányokban pusztít ’s csak az e’ végre állított magtárok 
nyújtják még a’ megmaradott rabok’ életét! Az alzsar- 
nokok’, mandarinok’ undok zsugorisága gyakran üresen 
hagyja e’ magtárokat ’s a’ tizedek saját élelemcsűreiket 
töltik-meg. Akkor a’ szerencsétleneket a’ kétségbe
esés lázadásra készti. Az atya könyörül gyermekein, 
feltárja kincseit, hogy megtartsa a’ neki szükséges em
bereket , ’s mint fó zsarnok megküldi kisebb hasonképé- 
nek a’ selyemzsinórt,’s elnyeri ennek néptől-lopott egész 
vagyonát. De milly sokszor jajgatott a’ nép kihallgatat- 
lanúl! Angol követségeknél mandarinok korbácsok haj- 
ták-el ekéje mellől hajóvontatásra a’ szegény löldmive- 
lö t, ’s a’ koronától ezért fizetett pénzt zsebeikbe dugák, 
még az erőtlen, jajgató őszt sem kimélték-meg! — És a’ 
városok? Itt mutatkozik legundokabb alakjában az al- 
zsarnokok’ rablásvágya. A’ legszorgalmasb mesterember 
’s kézműves, a’ legügyesebb munkás, a’ legiparkodóbb 
kalmár csak mély rejtekben élhet fáradsággal gyűjtött 
vagyonából. Minden szomszéda lesködik utána , mint 
vádló, ’s minden mandarin vagy igazság szolgáltató , 
hiúz szemmel ’s harpya-körömmel várja, hogy valamelly 
ürügy alatt vagyonát magáévá tehesse. Birtok-bátorság, 
a’ szerzeménynyel csöndes éldelet, vidámság, család- 
szerencse: minden oda van a’ száz meg száz kémszem 
’s poroszlók’ keze alatt. Itt nincs emberdiszítő egyesü
let , csak rabország. Hajdúk’ bambus - ütlegei alatt 
nyög a’ nép, ’s maga a’ hajdú is retteg, ha a főfegy- 
mesterre (Oberzuchtmeister), a’zsarnokra felpillant. Illy 
kormány mit törődik az ég’ és szabadság’ leányival, a’ 
tudományokkal és szép művészetekkel? Irásmintászok, 
számvivők , álnok ügyvédek , kik a’ törvénykönyvet hasz
nukra tud ják magyarázni: ebből áll illy kormánynak egész 
szellemszüksége. ’S ha kém-, poroszló-és bakó-sereggel 
parancsolhat: a’ kormánykerekek sima vágásban gördül
nek. Chinai császár’jelszava: „földrnivelés és poroszló!“ 
Amaz megtölti a’ földet, ez megsemmíti az ész' es 
szabadság’minden emelkedését! Innen van a’ szolgai fe
lelem és rabi-türelem az idegenek’ (tatárok’)  járma alatt; 
innen a’ köz bizodaftnatlanság még a’ családok’ kebele
ben is ; innen az igazi becsület és szégyen iránti teljes 
eltompulás és alacsony csalások; innen az pdorito s 
ocsmány rendszer : pénzt nyerni magára vállalt botoz- 
tatás által élet ’s halálra ; innen a’ leány-eladas, lihe- 
j-élés, saját gyermekinek’ kitétele ’s meggyilkoltatása;
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innen végre a’ csalásra alapított öngyilkosság! Remitően 
terheli a’ kormányt e’ természetlenség! De el is követ 
mindent, hogy az idegen ne huzhassa-le a’ nép szeme
rői a’ hályogot. Itt fekszik t. i. a’ külkereskedés’ gátlá
sának alapja. Lator gyanánt, kit éjjel feldöbbent a lé- 
lekisinéret, borzad-vissza azon gondolattól: „hogyan, ha 
az európai ember felnyitná a’ nép' szemét!“ Ez okbul
8 0 ,0 0 0  poroszlóval, czimek ’s rendekkel, sárga mellé
nyekkel’s pávatoliakkal vakítja a’ népet. Ha a’ chinaiak 
legügyesb szemfényvesztők a’ földön, úgy császárjok is
mét legjártasb közöttük. Bizonyára hallatlan’s bámulatra 
méltó mesterség, századok óta csalni egy nagy ’s okos 
nemzetet, és szerető atyának álorczája alatt rabvessző
vel kínozni 2 ’S a’ chinaiakuál még sokáig tarthat e’ rette
netes sors! Bárha évezredek óta birtokában vannak is a’ 
legnevezetesb találmányoknak , könyvnyomtatásnak, el- 
szigeteltetésök mindazáltal, szabad emberektőli távullé- 
tük, zsarnokaik’ ravasz ügyekezete : elnyomni minden 
sóhajtást; a’ vallás, melly az atyai zsarnok iránti tisz
telet’ ős-eszméjét szentesíti, elpuhító égalj, a’ nyomora 
táplálék, kábító italok !s a’ mindezzel megtört közszel
lem hosszú, gyászos látcsőre mutatnak, ’s minden nem
zethez intőleg kiáltanak : Nézzd, mi lehet egy nagy nem
zetből! Garády.

A’ PÁ L M A  ÉS PÁLMABOH:

Úgy látszik, hogy e’ szintolly szép mint hasznos 
fát miveletleu ’s gyámoltalan népeknek kegyelem’ igé- 
retjeléül, élet’ ’s béke’ jelképéül rendelé a’ Gondviselés. 
Szerényebb ’s még is idyllileg szebb a’ czedrusnál, fön- 
ségesb a’ tölgynél, gyümölcsezőbb a’ bükknél, télen 
zöldelőbb ’s remenyteljesb a’ fényűnél — dicsőíti a’ 
tropicus égalj’ örökös karácsonát. Gyeriyatartókint szé- 
dítő-magasan ’s vakitólag ragyog a' nap mint egy ural
kodó’ halottimiséjekor, vagy a’ megváltó’ születési ünne
pén; viaszgyertyákkint fénylenek a’ csillagok; az isten’ 
különféle adomáuyai, a’ föld’ terményei, az elemek’ ve- 
gyületének gyümölcsei látványul ’s adományul feküsznek 
szem előtt — s az embernem gyermekileg örül a’ ter
mészet' folyvást visszatérő karácsonának. A’ pálma Ázsia’ 
’s Afrikának boldogító karácsom fája; eherubkiut oszt 
mindent, mit a’ megigázott természet’ bőségszarva ma
gában foglal. Levelei hüvességet, árnyat ’s értelmességet 
adnak, ’s a’ levelek’ erei az ország’ hit- ’s miveltségtör- 
ténetét alkotják, mikép az könyvtárakban őriztetik ere
deti alkatában; gyümölcse kenyér ‘s legfinomabb ázalék 
helyett, fája legjelesb épületszerűi szolgál; bimbóibul a’ 
hasznos pálmaolaj, gyökéből az isméretes pálmabor saj- 
toltatik. A’ bor a’ fának nedve, mellyet megfúrás ’s 
kákábul- csinált mércze’ alátétele által imígy nyernek: 
nap’ keltekor egyik ágon eret vágnak, mellybe egy letört 
levélből csinált csövet tesznek,’s estve van már mintegy 
2 ’s 3 gallon édes folyadék. Ez a’ pálma’ vére. A’ nedv 
nem sokára összefutott tejhez hasonlít’s szokásszerint igy 
iszszák, mert utóbb keserű ’s nehezen jő forrásba. Vegy
ta n iig  bánván vele, megszenvedi a’ borral összevegyit- 
tetést, ’s így még az európaiak sem tartják izét kellemet
lennek. (Sitt. gall. d. Nat.)

M U L A T T A T O K  T Á R A

Egy protestáns lelkész Angliának egyik kis városá
ban egy quakertól, ki borbély vala ’s egyházkerületében 
lakott, tizedet követelt. ,,’S mi okbul kívánod ezt tőlem ?“ 
kérdé a’ quaker. „Mivel én azon egyházi kerületben,

hol Ön lakik, szónokiok,“ volt a’felelet — „Ügy én ne
ked egy fillért sem tartozom adni, mert éu predikatzióid’
soha sem hallgatom“ viszonzá a’ quaker __ „Éj az mit-
sem tesz! — újra megszólalt a’ lelkész — ön még is 
eljöhetett volna, mert a’ templomajtó Önnek is mint 
minden más embernek, határozott időöen nyitva áll.“
’S a’ quaker kénytelen volt a’ tizedet megfizetni._Nem
sokára e’ történet utáu, a’ quaker megjelent a’ birószék 
előtt, vádolván a' lelkészt, hogy ez neki 40  shillinggel 
tartozik. A’ lelkész nem kissé álinélkodott illy vád’ alap
talanságán, de azért még is kénytelen volt a’ békebiró 
elibe járulni, hol a’ quaker is megjelent. „Ugyan miért 
tartozom éu Önnek 4 0  shillinggel ?“ kérdezé őt boszú- 
san a’ lelkész „Miért? — a’ borotválásért.“ — „Hisz Ön
engem sohasem borotvált“ — „Éj az mit sem tesz! __
megszólalt a’ quaker te azért csakugyau eljöhettél volna, 
mert borotválómühelyem neked is , mint minden más em
bernek, határozott időben nyitva áll.“

A’ franczia becsületrendnek, miután Napoleon azt 
megalapító, 4 ,5 5 0  tagja volt; ezen idő óta az érdemek 
annyira megszaporodtak , hogy a’ becsületrend most 
n e g y v e n h é t  e z e r  tagot számlál.

A’ f ö l d i  p a r a d i c s o m .  Egy nőtelen úr, bará
tinak sokszor javasló a’ házasságot, ’s azt előttük mint 
valóságos löldiparadicsornot magasztaló; midőn végre ő 
maga is megházasodott, baráti egy jegyet küldéuek neki 
e’ felírással. „Barátom! ki másnak vermet ás, maga 
esik bele.“

A z  ó é s  uj v i l á g .  „Mit törődöm én az egész 
világgal, — szólt egykor nejéhez némi érzékeny férj — 
az én világom te vagy.“ A’ szobaleány ezt hallá a’ mellék
teremben, ’s midőn amaz, nem sokára aztán kedvező 
ajánlásokat tett volna neki, monda e z : „Hát tens ú r , 
már el akarja hagyni világát ?“ — „Hallgass bohó! — 
lön a’ felelet — hiszen két világ van: egy ó , ’s 
egy új.“

U j c s u d a .  „Hej feleségem! — monda hazatérte
kor nejéhez bizonyos együgyű pór, ki az árvíz után, 
Pesten a’ német színház mellett ballagván, különféle 
íestvényt szárítás végett a’ napra kiállítva látott — csak 
még is nagy viz lehetett ám az Pesten, hisz még most is 
a’ felhőket szárítják a’ Duna mellett.“

L E V É L T Ö R E D É K :
Kismarton, april 14. Három beszédtárgy íoglalatos- 

kodtatja jelenleg különösen az itteni megye’ lakosait: 
egy örvendetes, t. i. a’ Sopronyuak viendő bécs-győri 
vasút, mellytől e’ vidék is új életet vár; és két szomorú: 
a’ hazánk’ székhelyét ért iszonyú csapás, mellynek némi 
enyhítéseül e’ megyéből (ide nem értve a’ nagylekü főis- 
pán-hg által tett ajánlatot) eddigelé mintegy 5 0 0 0  pengő 
forint gyűlt egybe , ’s kétségkívül még több is gyülend; 
felette búsitó továbbá e’ megye’ azon országos érdemű 
szülöttének gr. Széchenyi Istvánnak egészségi állapotja, 
ki több idő ótai változó egészség után jelenleg soprony 
melletti czenki jószágán súlyos betegségben fekszik ! re- 
mélljük azonban: még távol marad vége azon földi pá
lyának, mellyen a’ tisztelt férfiú olly dicsőén haladott 
eddig! — T.

R e j t e t t s z ó .
Elsőm kedvre hevít ’s bátorrá tés/.en: Eiréizbiíl 

Fontak diszkoszorút, ’s hősnek írónak adák.
I. F. íécsrül.

A’ 33dik számú rejtettszó: B o g á r .

Szerkeszti H e lm eczy .  — Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o ly i .
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Ö N G Y I L K O S S Á G .

(rége.)
„Ha elhagyjuk a’ physikai, gyakran olly nehezen le- 

győzhetendö okokat, ’s keressük az értelmi-’s erkölcsi
eket, mellyek annyira megháborithatják a’ lelket, hogy 
az nem látja-állal a’ következmény’ nagyságát, — mi 
térés mező nyílik itt előttünk fel, milly sok árnyéklat, 
milly végtelen szövevény! E’ szörnyű tömkelegben ve
zethet bennünket egy lónál, s ez: erkölcsi érzelmeink’ töké
letes elmélete. Tegyünk e’ ponti ul is néhány szót.“

„Az emberi szív’ legnemesb érzelmei azok, mellyek 
a’ család’ keblében fejlenek-ki, t. i. a’ hála’, gyöngéd
ség’, tisztelet’, élénk ’s megható szánakozás’ ’s min
denek fölött az igazságosság’ érzelme. Ezen érzelmek 
a’ családkörbül a’ társas életbe, a nagy családba , ’s 
hazába átvitetve, válnak (őleg társas érzelmekké. Végre 
mindennél több, hatalmasb ’s parancsolóbb érzemény: a’ 
szerelem; ez képez az eredeti családon kívül uj csalá
dokat , hova mindenki azon érzelmeket viszi magával, 
miket amabban nyert ’s magába szítt. Itt megállapodom. 
Ezen eredeti érzelmek, úgyszólván, az egész emberiség. 
Gyökerük önszeretet, helybenhagyatásuk az igazságos
ság , erejük a’ szokás; ’s ollyszerü ezen erő, hogy a’ 
legkülönösb íonákság által becsesebbekké válnak magá
nál az életnél. Egy gyermek’ , atya’ , testvér’, nő’, egy 
kedves’, szóval: egy szívből szeretett lénj7’ vagy tárgy’ 
elvesztése, ’s minden illyuemü szerencsétlenség fegy
vert ragad, melly a’ vesztesnek éltét elrabolja. — Hozzá 
teszem még, hogy vannak érzelmek, melljek csak lel
künk’ ítéletei, az igazságosság’vagy inkább méltány’ ér
zelme, melly az emberek közt folyvásti szolgálatcsere 
által képezi étik ’s állandó gyakorlással nagy finomság- 
’s helyességhez jut. Szokott itéletink’ sajátsága pedig az, 
hogy érzelmeinkkel összeolvadnak ’s ránk a’ legerősb 
ösztön’ erejével ’s gyorsaságával hatnak ; innen magya
rázható, mire viheti a’ szivet az igazságtalanság’ , el
nyomás’ , hívteleuség’, hálátlanság’, — e’ legalábbvaló 
méltánytalanság’ — látásából eredeti boszaukodás. Milly 
veszélyes ösztönzést kell a’ természetnél fogva gyön
géden érző léleknek kapni illy kegyetlen sebzések által ? 
’s miébe kerülend az élet’ kettévágása, csakhogy ama’ 
hatásoktól megszabaduljon. Archilochus’ méltatlan gúnya 
által lenyomatva Lycamb kivégzi magát. Leányai kö
vetik ; ’s mondják, hogy korunkban egy nagy művész azért 
sietteté halálát, mert halhatlan müveire megemlékezés 
által nem látá magát védetve kortársai’ keménysége 
ellen. — E’ szokott ítéletek közt, mellyek érzelmekké 
válnak, vannak ollyanok, mellyek megvizsgálás nélkül 
akár a’ családban, akár a’ világban beszivatva azt ké
pezik , mit előítéleteknek méltán nevezünk. Illy szerűek 
az előítéletek, mellyeknek huzamos — szokás növesz
tette — hevességük a’ legiszonyúbb öngyilkosságra ve
zethet.“ —

„De ne e’ névvel nevezzük a’ szerencsétlen indi
ánnő’ tettét, ki forróan óhajtván élni, férje’ halála után 
magát megégetteti, mert olly akarat , melly nem övé , 
kényszeríti öt; de úgy tartom, öngyilkosnak itélendjük 
azt, ki övéi’ kérelmire, ’s a’ tekintet’ intesire siket ma
radván máglyát maga készít, azt felgyújtja ’s belero
han. Mi iuditóok nyomja itt el az akaratot? egy már

a’ bölcsőben magába szítt hitágozat, a’ hit, hogy becs
telen marad a’ nő, ha tul-éli férjét, ki őt választja. Ő
nem lájdalomnak , hanem eszmének engedelmeskedik._
Az engedelmességnek anjatéjjel beszitt elvéből tengerbe 
rohannak a’ nagy király’rabszolgái, hogy könujrebbé te- 
gj ék bárkáját. Paraxardesben egjT indián, Sándor’ szemei 
előtt égetteti magát meg; Athénében egy másik, Caesar’ 
jelenlétében. S miért ? kétségkívül nem szükség, de büsz
keség ösztönze őket. Iía végre az indián egy szekeret 
látván, melly bálvánképet visz, annak kerekei alá ro
han, hogy magát összetöresse, nem követ-é el öngyil
kosságot? ’S ki mondhatja-meg: mi jól megfontolt esz
mén alapszik e’ sajnálatra méltó vakbuzgalom? Látha
tólag azon eszmén , hogy legszebb tett, mellyet ember 
véghezvihet, a z , ha visszaadja az istenség’ ajándékát, 
mellyet attól nyert. Mit nem teszeu még az egyház- 
becslelenitő gonoszság? A’ gyógy-, erkölcs- és vallás
tudomány itt erőtlen. Csak az észtant illeti, hogy az 
eszméket, eszmék által az értelmeket ’s akaratot eliga
zítsa. E’ megjegyzést az öngyilkosság’ bizonyos nemére 
alkalmazom, mellyről egy példát tudok. Egy fiatal em
ber szenvedélyesen tör bizonyos tökélyre, mellynek túl
ságos példányképét szivében hordozza; de szive minél 
telvébb e’ szép ideállal, annálinkább érzi képtelenségét 
elérhetésére, ’s kétségbeesvén megvágja ereit ’s meg
hal. — Gyakran megrezzenék tökéletlenségül egy főpont
ról szóló törvényieknek. A’fenyitőtörvény hajthatatlan szi
gorú, ’s kell is ollyannak lennie; hanem e’ kéilelhetlen- 
ség, mellyben ereje áll,  ugyanazon rosszat, mellyet 
büntet, követi-el. Nagy bűn’ nagy büntetése sükeret- 
lenué lesz. A’ gonosztévő megkeményült szive meg nem 
indul, meg nem változik. Csekély vétek’ csekély bün
tetése halálossá lesz. A’ vétkes’ gyöngéd lelke íájdalom- 
és szégyennel telik-meg. Itt tehát megszűnik az arány; 
itt törvény uralkodik, nem méltánj7. ’8 mi eszközeink 
vannak ez ellen? E’ kérdés visszavezet tárgyamhoz, a’ 
gyöngédséggel vegyült tisztelet anyjához csatolja a’ le
ányt , tanítójához a’ tanítványt. E’ szívben gyökeresült 
érzelmek ’s a’ legparányibb eset, melljr azokon erősza- 
koskodhatik, néha szomorú forradalmakhoz vezetőnek. 
Egy fiatal indiánnő, anyjától korholtatva, szokott bünte
tést kap, arczán kevés vízzel megöutetvén „leányod 
többé nincs!“ felkiált amaz ’s megfojtja magát. Pytha- 
gorasz uyilványos helyen szigorúan bánik egyik tanítvá
nyával ’s ez nj7omban véget vet megutált létének. Ebből 
a’ megilletődött Pythagorasz azt következteti, hogy szi
gorúságát ezentúl hallgatóji*1 ingerlékenységéhez kell 
mérnie; mit Pythogoras magának mond, — én azt sze
retném a’ törvénynek mondani; mondani az atyáknak 
fiaikra, az uraknak szolgáikra, a’tanítóknak tanitványikra 
nézve ; merem minden embernek mondani , hogy meg
győzzem ő t, mikép méltósága kívánja , hogy kevésbbé 
védje magát kölcsönös méltatlanságok ellen, mintsem kí
mélné azokat személyes tekintet-, rokonérzet- ’s keresz
tényi szeretetből, melly csak szóval is fél sérteni’s el
vében tekintve nem egyéb gyöngéd, tökéletes igaz
ságosságnál.“

„De most a’ családkörön kívül a’ nagy világfolyam- 
bau állunk, hol a’ lelket ezer uj érzelem, ezer erősza
kos, szabálytalan szenvedély rendifgeti. Az ember, ki 
e’ zajló oczeánra bocsátkozik, magával hozza hajlandó



ságit, tehetségeit, vagy, ha úgy akarjuk, érdekeit, igényeit, 
nyugtalan szellemét, merészségét. Tusában látom a cső- 
dülöket. E'közös csatájában mindenkinek mindenki ellen, 
hogy kétessé tegyék egymásnak az elsőséget, vagy hogy 
egymástól kevés aranyat ragadjanak-el, mi sok a gja- 
lázatos ármány! mi sok a1 szinlés és séités! mill} leala- 
csonyitatása egy érzékeny szívnek Imi sok a’ fonák íté
let az emberek' igaz viszonyiról s természetük jóságá
ról! Szerénység őszinteség, igazságosság, erény, ti em
beri boldogság’ egyetlen kútlejei, — hol vagytok ? tra- 
vestálva a’ literatura-, philosophia , ’s mesterségekben , 
játékszínen gúnyul a’ hiúság-, büszkeség ’s hírvágynak; 
a’ hiúságnak, melly fényleni akar ’s tapsokat nyerni; a’ 
büszkeségnek, melly bódulatokat parancsol ’s vár; a’ 
hírvágynak, hiúság’, büszkeség'ime'vegyületének, melly 
csak embereken uralkodni ’s azokat lábaival taposni óhajt. 
Néhány álnokul ’s erőszakkal nyert következményért — 
mi sok a’ számolási hiba, baleset 's keserűség! A’ meg
csalatkozott hírvágy azonban nemöli-meg magát, de re
méli; a' lealáztatott büszkeség ritkán öli-meg, hanem 
megeszméli magát, 's önmagában dicsőül; csak a’ hiúság 
követ-el magán bakószolgálatot, mert gyenge és gyáva, 
A’ tengeri halak (királyi asztal' számára) nem érkeznek 
meg, Valel (udvarmester vagy első szakács) meg van 
becstelenitve' s — gyilokkal átszúrja magát. 0  a’ (nevet
séges) point d'honueurnek áldozott, mint Cato, tán mon
danom kell, a’ szabadságnak. Cato büszkeség, melly 
urat nem akar; Caesár büszkeség, melly magához ha
sonlót nem tűr; a1 meggyőzetett Cato feláldozza magát, 
’s ti Brutus és Cassius, ti a' zsarnokság ellen viván tö
kéletesen végrehajlátok azt,  ti megbüntetétek magato
kat bátorságokért. Mi rosszabbat tehetett volna ellenség- 
tek ? Nem de féltetek, hogy igazolandjátok azt, holott 
megelőztétek ? Ti mitől sem féltetek, csak megvere- 
téstek’ következményitől; ti Caesar vérébe mártott ke
zekkel Octavius’ ’s Antonius’ boszuló hatalmába estetek. 
A' megaláztatástól vas által szabadúltok-meg,’s im ez azon 
hir , mellyel többre becsültök, nem mondom az életnél, 
de a’ szabadságnál.

,Utánzási tehetség olly ajándék, mellyet a’ természet 
ada, és szükséges műszerkint az ünszeretethez csatolt. 
Az irók, kik munkáikban e’ hajlomásunknak hízelegni 
akarnak , igen óvakodnak a’ bűnt egész undokságában 
példányúi állítani elünkbe , — ez felboszantana ; vagy az 
erényt leplezetlenül egész szépségében — olly sok tökély 
igen éreztetné gyarlóságunkat. Román- vagy játékszini 
hőseiket tehát erény’ ’s bűn’, jó ’s rósz tulajdonok’ vegyiile- 
téből idomítják. — így van az öngyilkossággal is. Egy 
könyvben, mellyet alig merek megnevezni — W e r t h e r- 
b e n — ezen a’ Charakter’ kifejlése, a’ helyzetek’ ereje, 
a’ föstés’ éle'nksége által annyira magához vonzó drámá
ban, az öngyilkosság csaknem ki van vetköztetve ijedel- 
miböl, ’s Goethe isteni de büntetésre méltó müvészsége 
veszélyes és borzasztó ingen olta belé. E’ mestermü 
egy kézhez hasonlít, melly tátongó mélységhez vonz. 
Itt saját tapasztalásomból beszélek, ’s a’megjegyzés en- 
magamról egy másikhoz vezet. Képzelem, vagy fölte
szem , hogy egy nagy nemzetben, hol aránytalan a* 
vagyon, összeütközők az érdekek, ittott mindig talál
kozik egy tán természeténél búskomor szerencsétlen, ki 
övéitől elhagyatva, üldöztetve, száműzetve, nyomor,-gond- 
és éhségtül csigáztatva átkozza életét a’ nélkül, hogy 
kivégeztetésére gondolna még, de közel van ahoz. Po
hara csordultig megtelik; egy olvasmány, egy beszély, 
egy szó, egy folyam ’s örvény’ megpillantása , mind ez 
a’ szánakozás’ e’ szavait látszik súgni a’ szerencsétlen

nek : „itt vagyok; jer, egy merész másodpercz ’s meg
szűntél szenvedni.“ Cato e’ merészséget csalfa okok —
’s bölcselgő okoskodásból meríti; másik néhány csep 
liqueurből. Az első illy nemű cselekvény nyilványossá 
le sz ; e’ példa másodikat, harmadikat, ’s negyediket 
csábit maga után; s az öngyilkosság ragályos beteg- 
ségkint terjed-el. Egy fiatal milézi nő megöli magát; 
miért ? a’ történet nem mondja; kínjai tán Dido- ’s 
Sapphoéi valónak, kik azért bünteték magokat, hogy 
gyöngéden szereiének. Kalandja beszéd’tárgyává lesz; 
„igaza volt meghalni“ szóltak barátnéi ’s ismerösuéi, 
„haljunk-meg, mint ő“ ’s a’ szegény leánykák meg
ölik magokat utánzásból ’s ezen utánzás ragályos jár- 
ványnyá lesz. Hasonló történt Lyonban. A’ törvény mi 
léket vetett e’ járványra? Meghatároztaték, hogy a’ 
vétkes mezitlen hurczoltassék a’ közönség’ szemei előtt, 
\s a’rósz megszűnt, Tetszvágy! szemérem! A’ leányok 
nem irtóznak biintül éltükben; gyalázattól félnek ha
láluk után.“ —

„Érthető tehát, hogy az öngyilkosságra meglevő 
hajlomást legkisebb eset is föléleszti. Olly nagy azon
kívül természetünk’ állhatlansága, hogy azt,  mit a’ fel
hordott elhatárzó okok nem tesznek, a’ megváltozott év
szakok , a’ légkör' egyszerű változása, egy szé l, meg
tehetik. Mondják, hogy Cadixban a’ keleti szél bűnöket 
szül. Egy hideg decemberi szél eldönté Guise’ sorsát 's 
kétségkívül a’ lég’ e’ titkos hatásinak kell tulajdonítani 
azon tettdolgokat, mellyeket Gurri ur, egy liatal sta- 
tista , gyüjte-össze. E’ tettdolgok (vegyük azokat bizo
nyosaknak, mert azok,) tanúi, hogy Francziaországban 
évenkint ugyanazon évszakban, azon néposztályban , azon 
korban, csaknem ugyanazon helyeken , azon nappal, 
csaknem azon szerekkel, ugyanazon számú öngyilkosság 
hajtatik végbe. Vakeset? igen, mint a’ járványok, ra
gályok, örökségi betegségek, őrültség, nehézkor. — 
,Azon ponton, mellyre önöket, uraim, vezetém, nincs 
egyéb hátra, minthogy néhány példát említsek, mellyek, 
ámbár öngyilkosságnakbélyegezvék ; nem korholás-vagy 
szánakozásukat, hanem csudálat’s hódolásukat érdemlik. 
Illy tettek gyérek ugyan, mint minden nagy erény, de 
azt tartom, annál méltóbbak, hogy emlékezetünkbe visz- 
szaidéztessenek ’s a’ t.“

E’ fejtegetésben nem követhetjük tovább a’ szerzőt, 
’s ezt valóban sajnáljuk, de meg kell elégednünk azon 
bizonyítással, hogy az egész beszéd különös uj fényben 
tünteti tárgyát elő. A.

f e l s z ó l í t á s .

Valljon mellyik,hazája'boldogságát igazán óhajtó,honfi 
nem örvend , midőn mindenünnen a’ nemzet’ boldogságát, 
’s jóllétét, szóval: anyagi ’s szellemi jobb állapotját eme
lő terveket ’s azok’ valósulását olvassa lapjaikban?! — 
úgy hiszem , hogy velem mindenki. — A’ milly tetemes 
hiba tehát, sőt megbocsáthatlan vétek a’ jóbani előha- 
ladást nemcsak nem eszközölni, sőt akadályoztatni, min
denütt, hol csak lehet: majd épen olly hiba az illy szent 
’s boldogító czélra tett előlépéseket azok’ következmé
nyivel együtt nem tudatni a’ tudnivágyókkal, — ’s igy 
megfosztani sok nemes szivet azon benső örömtül, azon 
fönséges érzeménytől, mit közvetlen azoknak tudomása 
üdítene - föl, egyszersmind részvételt hasonló tettekre 
ébresztőt, szülne minden honfi’ szivében. — Ezen vád 
illeti leginkább Miskolcz városát, melly másodrendű vá
rosink közt foglal ugyan helyet, de azon homály, melly- 
ben tesped , utolsó városink közzé taszítja; de hogy is
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nem? — midőn egyebet sem tudunk Miskolczról, __
mint hogy jó fejér kenyere van — ez is iskolai marad
vány nálunk, — pedig nem azért nem tudunk, mintha 
semmi nevezetes nem történnék olt, — mintha semmi 
érdekes tudnivaló sem volna ott, — hanem csak azért, 
mivel 3 0  — 4 0  ezer lakos között egysem találkozik, ki 
tollat fogna kezébe ’s köztudomásúi adná. Keletkezett 
ott már több üdves intézet , mind szent czélra dolgozó, 
de azok’ egyikéről sem lehete még szerencsénk folyó 
iratinkban 's ujságlapjainkban valamit olvasni, pedig épen 
arravalók lapjaink, hogy az Hlyeket közöljék, ’s igy 
sokkal többen s hamarébb tudhassák, mintha rendsze
res ínunkákat bocsátanának-ki róluk. — Keletkezett 
mondom, — a’ többi közt elég legyen megemlítenem , - -  
már szinte egy évvel ezelőtt „ p o l g á r i  e g y e s ü l e t “ 
név alatt olly üdves társaság , mellynek iránya főkép a’ 
városban élő, szegény árvákról gondoskodás ’s általá
ban minden szegények’ lölsegéllése. Én, ki ezt bizonyos 
kútíöbül tudom ugyan, a’ bővebb ’s köriilményesb tudósí
tást a’ városiakra hagyom, mert reményteljesen hiszem, 
hogy találkozik Miskolczon legalább egy, ki a’ jóllét’s 
az abból mindenkire özönlő édes öröm’ ihletére szives 
felszólításomat nem hagyandja süker nélkül, — ezt annyi
val inkább hajiadó vagyok hinni, mivel Miskolcz város, 
melly naponkint pallérozódik, csinosbul, — minden fi
gyelemre méltó, — ’s igy vétkes hanyagság volna azt 
megengedni, hogy homály’ leple terüljön - el fölötte.

M iikolczláji.

A’ S Z Á M Ű Z Ö T T .
(Episod az irlandi fölkelés’ idejéből.)

C I* E d u a r d , Cannaught-ból eredeti régi nem
zetség’ ivadéka volt. E'nemzetség, javainak elkoboztatása 
által juta tönkre, mellynek akkor áldozativá a’ katholi- 
kusok levének. Eduard a’ szép Maryt, Lokwood gróf 
leányát, a’ grófság’ egyik leggazdagabb örökösét sze
rette. A’ hajadon nem volt érzéketlen a’fiatal férfi’ nyá
jas hódulati iránt, ’s Eduard e’ földön mit sem ohajta 
forróbban, mint Marynak oltár előtt nyújthatni kezét. De 
a’ protenstans gróf, ki Irlandban vallási türelmetlensé
géről olly isméretes vala,  adhatá e’ leányát nőül katho- 
íikusnak? Nem! ő leányának sir Eduarddal minden to
vábbi összejövetelt szigorúan megtiltott. Ha Maryt mi 
sem gátolja, ő Eduardot kétségkívül még is szereti; de 
ki nem ismeri az asszonyi szív’ makacsságát? Mivel 
nehézségek gördültek útjába, szent kötelességének tartá 
szeretni ő t; a’ szerelemnek szenvedésekre van szüksége, 
hogy lángokra lobbanjon , ’s akadályok néki táplálékul 
szolgálnak. Mary mindent elkövetett, hogy kedvesét 
láthassa; ’s ez végre sikerült is. — A’ két szerelmes’ 
nyájasságát ’s egymás iránti vonzalmát nevelte még a’ 
naponkinti elválás is, mellytől mindig mint végsőiül kelle 
tartaniok,’s nevelte a’ hosszabb elszakadás’ azon bánata, 
mellynek magokat időnkint alávetniük kelle. De milly 
édesek valának e'titkos összejövetelek! ezen, a’ ke
gyetlen sorstul kicsikart öröm-órák! ’s azon , a’ holdtul 
megvilágított tó’ partján ’s virágillatos lugas’ kétes ho
mályában élvezett esték! Amaz ég alatt mindazáltal, 
melly esküiket hallá, isméretlen tüzet érzőnek ereikben 
lángolni. Eduard örömittasan kéjelgett kedvesének ra
gyogó szemcsillagában, melly tiszta volt, mint ama’szent 
szűzé, kinek nevét viselte. Gyönyörrel szivá magába 
annak üdv-adó lehelletét, ’s reszketett, ha a’tünde-hölgy’ 
ékes hajfürtéi arczára hulltanak. Szívok ’s leikök egyetlen 
édes érzeménynyé olvadott.

A’ gróf azonban hirt von e’ titkos összejövetelekről 
’s eltökélő magában, leányát elragadni a’ veszély elől! 
Eduard' csekély vagyona a' szerelmesek’ egybekelésére 
nézve csak könnyen legyőzhető akadály lett volna; de 
— mint följebb már mondók — türhette-é a’ gróf, hogy 
kedves leánya pápistához menjen nőül ? ő tehát más mentő
módot választa, azaz: leányával a’ szárazföldre szán- 
déklott utazni. Mary csupán az indulás-előtti napon tudta- 
meg atyja’szándékát,’s csak levél által jelenthető Eduard- 
nak,  hogy kényszerittetik Irlandot elhagyni; de egy
szersmind illy szókkal vigasztaló meg : „Én téged , inig 
élek, szeretni foglak, ’s ha az ég engedi, még a’ síron 
túl is.“ — Eduard e’ váratlan tudósításra majd kétség- 
beesett. Mary mar messze volt, ’s többé vele nem be
szélhetett. Eduard sem maradhatott Irlandban többé, 
’s kevés nap múlva hajóra kelt Franeziaország felé, hova 
mint meghalld, leányostul a’ grófis indult.

Alig mult-el hárornhónap, midőn Wexford gróf, ki 
Francziaországba utazott, Maryba szerelmes lön , ’s öt 
atyjától nőül megkérte. Mary égre-földre esdeklők aty
jának , hogy e’ gyűlölt házasságra ne kényszerítse ö t; 
lábaihoz borult, s hő könnyek özönlőnek szemeiből; de 
az atyai szív érzéketlen maradt a’ kétségbeeső leány’ 
íájdalmira, ’s Mary nem sokára Wexford lord’ hitvese 
lön. — Eduard mingyárt Francziaországba utazta után 
hadi szolgálatba lépett, ’s valamint érdemei úgy hires 
neve mindenütt neki tiszteletet ’s kedvelteletést szerző
nek. O most inkább reményié, mint valaha, hogy sike
rűiéiül Lokwood gróf’ szivét meglágyíthatnia; — ’s ime 
egyszerre hallja, hogy az, kit ö életénél inkább szere
tett , már más férfi’ hitvese. Hasztalaji kivánnók sir 
Eduard’ lélekgyötrelmit ’s rémülését leírni. Hangulatá
ban néhány napig őrültség’ jelei tüntekeztek; de végre 
nyugottabb leve ’s lassankint a’ veszteség’ szörnyű gon- 
dolatját nagyobb elszántsággal viselte, mint eleinte gon
dolni lehetett. —

Hat év folyt-le igy; sir Eduard már nagy előlépé- 
seket tőn, midőn hírét vévé az irlandi zendülésnek. 
Ekkor nem maradhatott már tovább Francziaországban; 
becsület ’s kötelesség szólíták őt honába vissza, hogy 
ott a’ vallás’ és szabadság’ szent ügyét védelmezze. 
Nem szándékunk itt e’ szerencsétlen polgárháború törté
neteibe mélyen bocsátkozni; de nem tartózkodhatunk- 
vissza rövid vázlatát adni a’ fölkelő hadseregnek, melly 
legkevésbbé sem nyujta fenséges nézöjátékot. Csak né- 
hányan a’ niveleur-ök vagy white-boys-ok közül — mint 
őket nevezők — valának karddal, pisztolylyal ’s puská
val ellátva, még a’ nemesek, főnökök’s ezekuek bár- 
melly-ágon levő rokonaik sem, valamint azok sem, kik
nek közvetetlen igényük volt amazok’ segélyére ’s ótal- 
mára. De a’ közvitézek’ soraiban sokan találkoztak az 
alsóbb néposztálybul, u. m. földmivelők, kik mindazáltal 
nem akartak illy néven neveztetni. Ők a’ legnagyobb sze
génység egyenköntösét hordozók, rosszul valánal ru- 
házkodva , rosszul fegyverkezve, félig meztelenek: leg^ 
többen közülök silány termettel ’s nyomorú külsővel bi- 
rók. — Míg tehát az első hadsorok itt ott szép öntar- 
tásu , jól fegyverzett ’s alkalmas egyenruhávak ellátott 
férfiakból álltának, a’ maradék rész valóságos banditák
hoz hasonlíta. Az egyik fejszével vagy hüvelytelen kard
dal , a’ másik puskával, mellynek lakatja hijányzott, 
vagy pedig póznára kötött sarlóval fegyverkezék ne- 
hányan csak kések, botok ’s karókkal, mellyeket a’ sö
vényekből rángattak-ki. Ezen emberek’ vad tekintete, 
nagy szakálluk, 's kuszáit hajok őket bámulás es ré
mület’ tárgyaivá tevék. — E’ szegény ördögök nagyobb
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része tehát a’ legnyomorúbb helyzetben vezettetek ütközet
be, rosszal tápláltatva, rosszul ruházkodva s még rosszab
bul fegyverkezve — ’s ez utóbbi körülmény’ lő oka volt 
a’ kormánytól parancsolt közönséges lefegyverzés , melly 
szinleg végre is hajtatott, noha nagyobb része a kath. 
nemeseknek elég elövigyázattal bírt e rendszabályt ki
játszani, minthogy a’ grófságbeli előbbkelö emberek fegy
vereit letartóztatták, ’s csak a’ pórnépéit adák-ki. De 
szabadság- ’s lüggetlenseg iránti szeretetek , mellyet 
azonban mindegyik küzülök vezere’ parancsinak rendclt- 
alá,  ’s az irlandiaknál uralkodó hadiíenyiték’ különös 
neme őket egyiránt rettentőkké tévé, valamint személyes 
vitézségük, úgy azon okos közremunkálat által is, melly 
szerint támadási - módjuknak lehető sikert biztosítanak. 
Eduard nem uézheté álmélkodás nélkül e’ csapatokat, 
mellyek alig számítván 4 0 0 0  embert, a’ szerencsétlen 
Erin’ sorsát megváltoztatni merészkedtek. — Eduard nem 
sokára ösztönözteték a’ felkelő hadsereg parancsnoksá
gát általvenni, ’s alig nyolezadnapra a’ vezérség’ áltál- 
vétele után következőt lehete a’ dublini hírlapokban ol
vasni : „A.’ Wexford lordtul vezérlett hadtestet egy 2 0 0 0  
emberből álló lázadó-csapat megtámadó és széllyelveré. 
Igen nyugtalanító körülmény az, hogy a’ lázadók sir 
Cl* Eduardot választók vezérjökül. Tudva , van hogy 
e’ fiatal térti néhány évig Francziaországban szolgált, 
ügy halljuk, ideje nagy részét oda fordítja, hogy a’ 
lázadókat fegyverforgásokban , hadifordulatokban ’s ka
tonai fenyítékben gyakoroltassa. — A’ dolgok’ jelen 
helyzeténél fogvást a’ csatavesztés , mellyet csapatink 
szenvedtek, igen nyomos és nyugtalanító bizonyság az 
irlaudiak vitézségéről. Bár mint tekintessék’s méltassék 
e’ történet, még is kénytelen az ember megismérni, 
hogy a’ lázadók’ vitézsége kipótolja a’ rendet ’s hadtu
dományt , ’s félni kell azon időponttul, mellyben ők a’ 
jó sikernek e’ két elemét is egyesíthetni fogják.“ 

a  ege következik.')

KLF.GY ’S M ULATTATÓTÁR.

B u d a p e s t i  á r a d á s o k  e g y  s z á z a d  ót a.  
A’Dunának buda-pest közötti tetemesb áradásai és kiön
tései a’ következő években történtek: 1732 . — 1744 .— 
1775 — 1 7 8 3 . — 1 7 8 9 . — 1735 . — 1 7 9 9 . — 1809. 
— 1811.  — 1838 . A’ követelt 1730kinak semmi nyo
mát nem találom sem az országos építészet-igazgatóság
nál , sem a’ budai jesuiták’, franciscanusok’ vagy kapu- 
czinusok’ krónikájában. Az 1 7 32ki kiöntés föl van jegyezve 
a’ 153 számú házon a’ váczi utczában. Az 1744diki 
szinte-azon házon és a’ kapuczinusok’ krónikájában. A’ 
többi általam kijelelt áradás kétségtelen. — Meg kell 
még jegyeznem , hogy a’ 153, számú házon az 1799ki 
kiöntés hibásan Íratott 1798ra. — Mit egy a’ jelen évi
nél még nagyobb áradásról regélnek, melly 1741 ben, 
vagy még korábban történt, ’s midőn a’ pesti fraucisca- 
nusok’ templomában a’ nagyoltár, melly most egészen 
szárazon maradt, a’ második lépcsőig vízben állott volna, 
merő költemény. 1741ben nem öntött-ki a’ Duna; de ha 
kiöntött volna is, a’ fenforgó nagyoltár vízben nem áll
hatott, mivel az akkor ( 1741  ben) még meg sem volt, 
hanem sokkal későbben épitetett Grassalkovics herczeg’ 
adakozásiból.— Szintolly mesés azon állítmány, mintha 
az érdeklett legnagyobb áradás 1694beu, vagy épen 
1640ben történt volna; mert a'pesti sz. ferenezrendiek’ 
épülete csak a’ 18dik század'elején emeltetett, ’s igya’ 
17ikben vízben nem állhatott. — Pestnek legrégibb elön-

tetése, mellynek történeiirási nyomait találjuk, 1267ben 
történt. Erről emlékezik sz. Margit’ életének (magyar) 
krónikája, mellyet P r a y  adott-ki. Ezen évtől kezdve 
nincs adatunk egy illyes kiöntésről egész 1732ig. Té
vedés az is , mintha 1450ben lett volna Buda-Pesten 
nagy árvíz. E’ tévedésre a’ franczia Bertandon de la 
Proquerie útleírása adatt okot, ki 1433ban utazott Ma
gyarországon keresztül ’s beszéli, hogy Belgrádnál a’ 
Dunán átkeltekor ez rendkívül meg vala áradva ’s 12 
(Iranczia) mérföld szélességű is lehetett. — Bertandon’ 
útja, németre fordítva, mint függelék, Engel’ történe
teiben is olvasható, (közié a’ „Századunkban gr. Maj- 
láth János.)

A’ „C“ betű , a’ boldogult angol herczegnő Char
lotte’ történetében, nevezetes szerepet játszik. Anyja’ 
neve Carolina; az övé Charlotte, ’s férjéé Coburg volt. 
Férjhez viteték Carltonhouseba ; Londonban lakott Camb- 
fort házában, kinek tulajdonosa, t. i. Cambfort, párvia
dalban esett-el. Jószágának neve Claremont, melly 
az előtt egy Clear nevű lordé volt. Szülészének neve 
Croft.

A’ l á g y  óra.  Bizonyos tudós hig tojást kívánt 
reggelizni, e’ végre kihúzta óráját, hogy a’ tojás a’forró 
vízben nagyon meg ne főjön. Ez alatt azonban mély 
gondolkozásba merült ’s midőn baráti közül egy épen 
hozzá belépne, látta, miszerint a’ tudós a’ tojást kéziben 
tartja’s figyelemmel nézi. „Mit csinál azúr?“ — kérdé 
ez. „Tojást lőzök magamnak“ lön a' válasz. „Hisz k̂e
zében tartja.“ ’Sakkor vévé csak észre a’ tudós szakács, 
hogy óráját tévé tojás helyett a’ forró vízbe.

A’ j ó  g o n d o l k o z á s u .  Némi társaságban bi
zonyos dáma, kinek önkedveltetése isinéretes volt, mondá, 
hogy ő mindennemű port szivéből utál. „Azt elhiszem 
— felelt rá valaki — mert Asszonyságod önmaga az 
engedékenység.“

A’ g y ö n g e  g y o mo r .  Egy zsebelő, ki vásár
kor egy órát lopott, a’ rendőrség’ elnöke elibe vitetett. 
„Hogy tudott Ön, magáról annyira megíelejtkezni?“ — 
mondá ez. „Engedelmet kérek — válaszola vakmerőén 
a’ tolvaj — csak orvosom“ tanácsát követtem; gyönge 
gyomrom van, ennélfogvást rendelé, hogy ebéd előtt 
mindig valami csekélységet vegyek magamhoz.“

Egy őszinte jegyző, miután egy házassági köt- 
levélben a’ menyasszonyt gyakran emlité, végre illy ki
fejezéssel :„a’ s o k s z o r  é r i n t e t t  menyasszony“ — élt.

E  . , i  Váciról.

Re j t e t t s z ó .

1 2 3 4 5 A’ magyarok’ földén hömpölyög habjával,

3 4 1 2  Fénylett hajdan , most már takarja sír’ moha , 

3£4 1 Vár’ düledékein áll sötét arczával;

1 2 Ha elszalasztottad, nem jő vissza soha.

5 4 3 Szép : szőlő- ’g írásban ha ta rtják  emberek.

3 4 5 Siettethetnek ebből jó házi kenyerek,

S. G.

I g a z í t á s :  33. számú Társalkodónk 127. oldalán legeslegeiül 58,800. öl 

8,800 ölre igazittassék.

A* 34dik számú rejtettszó: B o r o s t y á n .

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja T r a t tn e r -K á r o ly i .
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F E L E L E T
Erényi Úrnak a' m i s  k ő i  e z t  ref. i s k o l a  ü g y é  ken.

Erényi úrnak azon iskola, mellyben nyolez évi ta
nulás után annyira mehetett, hogy a1 Társalkodóban 
közlött soraival azt mint fészkét, bankaként tette észre
vehetővé, nagy köszönettel tartozik. Mert, inig: sok apró 
iskola a’ hírlevelekben, közvizsgálat, szünet és szorga
lom’ időhatárit jelentő tudósitáskákkal, aprólékos dicsek
vésekkel kürtöltetett-ki, addig a’miskolczi, melly három 
anyaiskoláink után a'honi ref. iskolák közt hihetőleg leg- 
népesb, önérzetébe vonultán csak tettel foglalatoskodék, 
nem önhiresítgetéssel. így ezen valóban szép, jó és sze
rencsés helyzetű több iskola (lyceum) munkás szerény
ségében szinte isméretlen vala. Kit illetne tehát a1 kö
szönet , ha nem Erényi urat, hogy azt mint szemérmes 
Muzát, habár hajczibálva is , a1 néző közönség ebbe 
állitá ’s homályból kiemelé? Mi azért szívesen teszszük 
köszönetünket. De mig a1 neki szánt érdemkoszorúval 
fejét körülkanyaritnók, ne legyen terhére, ha nérpelly 
nyolez évi tapasztalatlanságiu épült állításit, észrenem- 
vételeit felelettel viszonozzuk.

„Tegyük fel — posito séd non concesso“ hogy E. 
tudja, miként kell a’ nevelési alapelvet a’ tanításival pá- 
rositni: tudhatja azt i s , hogy amannak erkölcsi jóság, 
szelídség; imennek értelmi világosság, isméret és tudás 
a1 ezimere. Az iskolának erkölcsi nevelésben az eredeti 
ártatlanságra kell törekednie, mert ez az igaz művelt
ség’ alapköve ; a'mi ennek határin kívül van, mint ügyes 
főhajtogatás, tetszetesködő mosolygás, másokat divatuj- 
sággal inulattatás , nyájaskodás, szóhordás, öltözködés, 
magatartás, hajberzesztés, simogatás (galanteria és Ca
valleria} különben is nagyon ragad a1 növendékre, kivált 
E. ur’ miveit társaságában. Mert az ember e1 tekintet
ben valóságos majom. De ha eredeti ártatlanságra tö
rekvés az igaz erkölcsi műveltség’ alapja : minek a’ ta
nulónak az E. űrtől sürgetett „társaságba menetel, tár
sasági tón ?“ Nincsen e ő társaságban, még pedig az 
iskolán kívül, mint mondják, soha többé fel nem talál
ható kedves és kielégítő társaságban? Nem miveit tár
saság e az mindenkor korához képest ? Nem együtt nő 
é tudományával műveltsége is idöukint a1 tanító kezek 
alatt? Nem ostoba nevelő volna e , ki növendékét, mi
dőn még az tanuló-társai közzé sincs egészen beszokva, 
betanulva ’s belseje tudományok által férfiasitva, állandó 
czimert (charaktert) nem öltött, a1 nagy világ1 dróton 
rángatott bábuji közzé állítaná, 's igy eleve csak füle,  
szeme, érzéke után járó, divatszerű kegyosztók’ tapsaira 
figyelmező, állhatatlan, ingatag ’s önérzet nélküli korcs- 
csá tenné, — mint az esztelen kertész, ki meleg-ágyon 
ápolt növényét idő előtt fagyra, dérre, hó viharra nem 
tekintve, szabad táblába kiültetné? — Ne gondolja E. 
ur! hogy a’ naponkint látható példák szerint azok, kik 
az iskolában csak középszerüleg tanultak, azért szeren
csésbek volnának, mint a’ jó tanulók, mivel ezek az is
kolában az ő véleménye szerint csak „holmi haszonta
lan tanulmányokra vés tegették az időt“, amazok pedig 
bálban, kávéházban, névnapi társaságokban, sétálásban, 
szép-nemmel audalgásban, vagy játékban osztották-fel. 
Hanem azért, mivel észrevették később középszerüségö- 
ket, azért megkettőztetett iparral tértek oda vissza, hol 
eltértek az útról, ’s a’ visszahozhatatlau napok 's éjje

lek helyett, mellyeket E. úr hasznos (?) társaságában el
gazdálkodtak, most dézmálják már meg a’mulattató kör
ben a’ szép nem’ ölében leélendő órákat, ’s mig az iskolai jó 
tanulók, tetőn vélve magukat, veszteglenek, ezek halad
nak , és tanulnak. Melly ha nem történik: úgy a’ mi di- 
vatszerűn miveit, szépek körül kejelgő gyöngy növendé
künkből mindössze is csak tavaszi pillangó, utóbb a’ 
befogadó rózsák’ leveleit lerágó rut hernyó íeszen. Nagy 
szerencséje pedig, mellyet E. ur magasztal, ebben fog 
határoztatni, hogy megismérik ’s vallják felőle, mikép 
mint a Fáy’ pudlija, tud ugyan szolgálni, lámpást, kosarat 
hordani, apportírozni, ajtót zárni, két lábon tánczolni; 
de mind a’ mellett is , mig a’ macska, melly csak ege
ret tanult fogni, felhízik, ö éhen kornyadoz, ’s legfölebb 
is volt tanítóit átkozza, hogy rosszúl nevelték „bús ko
morrá, társaság-gyűlölővé , félholttá tették.“ Ha pedig 
több módja volt, a’ pudli tudománya mellé még művé
szetet is csatolni, azaz guitározni ’s t. akkor elmondja 
ugyan felőle a’ háladatos világ , hogy az urfi jól öltözik, 
fütyül, táuczol, hangicsál, de bezzeg azt is hozzá te
szi ám tiszteletből, hogy a’ kalap tököt fedez. Az isko
lai nevelésre tehát E. úr’ társasági iónját csak úgy fo
gadhatni e l, ha az önként jő ; — de nem szükségképen 
eszközlendő. Minden , mi az ifjút a’ tudományi bányá
szattól elvonja, törpülését sietteti. Qui cupit optatam 
cursu contingere métám, múlta túlit — -------puer. Ha
nem azt kellene esközleni, hogy az ifjú végezze tudo
mányos pályáját jókor, hogy a’ társaságba még hajléko
nyán léphessen-ki. Mivel pedig E. ur becses figyelmét 
nemcsak a’ miskolczi iskolán legelteti, hanem a’ szegény 
kálvinista diákokra általányosan is kiterjeszti, nem lehet 
jegyzékét e’ részben is érintetlen hagynunk. Azon máz, 
mellyet közönségesen iskoláinkra fen , nem az iskolai, 
hanem a’ házi nevelést illeti. Azt soha senki nem bizo
nyíthatja be, hogy az iskolák és tanítók miatt paraszto- 
sodnék-el a’ növendék. Hogy pedig általuk sok ki nem 
simittatható marad, okát megmondta Horácz ezelőtt több 
mint 1 8 0 0  évvel, ama’ szavaiban ,,Quo semel irnbuta.“ 
’s a’ t. A’ mi szag a’ cserepet, mikor uj volt, békeveré, azt 
huzamosan tartja, — némellyik holtig. Mit tehet aztán 
a' tanító, ha fából Merkúrt nem alakíthat, ’s hozzá némelly 
tanítványa nemcsak tisztelgés végett nem,de hivatván is 
vonakodva megy, ’s vele találkoztában parasztos maga
viseletéért hol csinosabb, hol érthetőbb pirongatoriumo- 
kat kap?

Általányosan kell a’ népnek neveltetni, kivált anyá
kat nevelő intézetekről kell gondoskodni: mindjárt művel
tebbek lesznek a’ szegény nemcsak kálvinista, hanem más 
vallású diákok is. Ez meglevén, általányosan kell taní
tóinknak ollyan állapotot adni, hogy tanítványaikkal, a’ 
háztartásnak csekély fizettetésük melleit, nyomasztó sőt 
néha busitó gondja nélkül társalkodhassanak. Mert kü
lönben mit ér az oily N. N. iskolákban divatozó társal- 
kodás , melly nem egyéb, mint kalmári nyájasság, kézszo
rongatás (prensatio) zsíros onamasticumokért, oblatumok- 
ért, nundiualékért festalekért ‘s t. — Azonban ha társal- 
kodási tón híjával bélyegzettek a’ szegény kálvinista diá
kok , miért nem ollyanok a’ kath. iskolák’ növendékei ? 
holott azok még szorosabban el vágynak tiltva mind azon 
társalkodástól, mellyeket E. úr az iskolák fölibe emel? 
Aligha Erényi úr e’ pontban nem rágalmazó. '1 érjünk
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már a’ csendes homályából általa kiemelt ’s kegyetlen hi- 
resitéssel kormossá tett iniskolczi reí. iskolára. Alig ha 
reá nem illenék néhai Pócs Andrásnak ama versé,inelly 
igy kezdődik: ,,Csabainak hívják Herostratus komat“ s 
a’ t. A’ miskolczi iskolának fekvési helyzete igen kies , 
igen vonszó. A' nepes varosnak deli szelei), hol a goth 
ízléssel épült magas fekvésű szentegyházon kivül több
nyire papi’s professori lakoktul környezve a* kékellő Bikk 
hegyeiből Diósgyőr felől ömlő Szinva patak mellett, mint
egy méhköpü a’ völgyben , a’ Parnassus’ aljában, úgy 
áll a’ lölötte meredeken emelkedő alant ákászokkal, te
mető-oszlopokkal, löljebb fűvel, bokrokkal borított Avas 
hegy alatt. Ennek oldalára teszi legelső léptéi is a’ ta
nuló , mihelyest iskolája küszöbén kivül vau. Ha pedig 
az Avasnak szőlő-táblák ’s gyümölcsösekkel koszorúzott 
tetejére feljut, lábai alatt látja a’ zsibongó várost, mint
egy jelentő képben , hogy annak lármájit ’s hiúskodásit 
a’ Helikon’ hívének meg keli vetni. Annak csábitó inge
rei helyett, az ö szemeit a’ tudomány’ lelke a’ szép téren 
kanyargó Sajó lolyarn által nedvesített himes létekre 
függeszti. Délfelé a' néhány mérföldnyire kanyargó Tisza 
rakonczátlan árjai csillámlanak a’ napfénynyel játszva. 
Keletre a’ hegyaljai nektárt öntő hegyek ’s a’ messze 
síkra tekintő Tokaj emelik magas lejeiket. Illy természeti, 
szivet igéző helyzetéhez járul a’ tanuló ifjúságot keblébe 
fogadó városnak szives, bőkezű, még is olcsó szolgá
lata ; hol a’ tanuló, ha szállást fogad, olly ügyes és 
kielégítő gondviselést nyer, hogy nem ritkán több évig, sőt 
egész itt-lakta alatt sem talál okot lakhely-változtatásra. 
— „De ennyi 's illy kedvező körülmények daczára sem áll a’ 
miskolczi iskola ott, holl állnia kellene“ igy folytatja E. 
ur. Állítása’ bebizonyítására a’ tanulóság’ csekély szá
mával áll-elő, ’s ennek okául a’tanítók’ lelketlenségüket 
’s az igazgatók’ vigyázatlanságukat veti ; úgy de megmu
tatja az évkönyvek’ névsora, hogy ama’ régi időbül na
gyított népessége ez iskolának, a’ felső osztályban min
dig nem 2 0 —25, hanem 3 0 —TO körül volt. Hogy eu- 
nél többre nem emelkedik, koránsem az iskola’ aljasulta, 
hanem az idő ’s helyzet oka. A’ sok személy ’s kevés 
hivatal miatt a’ tudományos pálya’ végén most uem olly 
bizonyos már a’ (eltalálható kenyér, mint előbb csak '/4 
századdal is volt. Maga tapasztalhatja E. úr. Azért 
inkább mesterséget tanulnak 's gazdálkodásra szánják el 
magukat ifjúink. Fekvése is a’ miskolczi iskolának ollyan, 
hogy nagy népesedésre nem igen tarthat számot a’ pa
taki, debreczeni, losonczi és szepességi iskolák miatt, 
mellyek, 6 , 7 , 14 mérföldnyire környezik, ’s kivált ez 
utolsók a’ német szó’ kedviért l/4 ré zét minden esztendőn 
elnyelik iskola-népünknek ; helyette a’ helyben levő evang. 
iskola még csak cserét sem engedvén keblünkbe jőni. De 
leginkább gáncsolja E. úr tanítóinkat. Mindeniket ugyan 
mondhatom , de kivált a’ majd ujjal mutatottat legmél- 
tatlanabbul. Igaz, hogy ő itt csak magából indulva be
szél, azt hívén, hogy a’ mit ő meg nem értett, azt ama’ 
1 0 , 1 2 , vagy talán 15 év óta is tanító egy tanítvá
nyával sem értete-meg, mintha maga sem értené. De 
ellenkezőt mutat az, a’ mire bizonyságul merem felszó
lítani az egész s. pataki iskolát, hogy az innen oda ke
rülő tanulók rendszerint az ott növekedett kitűnők közt 
sem utolsók. Jelenleg pedig városunkban, mind a’ ts 
megyei, mind a’ us városi igazgatószékben többen vágy
nak, sőt, nem nagyítva mondom, lénylenek, kik tudomá
nyuk, műveltségük legtöbb részét a’ miskolczi iskolának 
’s tanítóknak köszönik. Hogy E. ur nem azok közül 
való , aligha „dicső emlékezetű tanítóiban“ van a’ hiba. 
J?zt megjegyezve azonban, hogy a’ miskolczi prolesso-

rokat kényuraknak nevezi, ebből még is látszik-ki va
lami. Kilátszik nevezetesen az, hogy E. úr rhetor ko
rában legjobban tanult, mert az iróniát még most is tudja. 
Az iróniát mondom, mert sehol sincs kevesebb módjában 
a’ tanítónak kényuraság mint i tt, vagy ha kényuraság 
csak ugyan lehet, úgy bizonyosan inkább a’ tanítványok 
birtokában van az, és a’ tanítóké csak annak szelíd el
tűrése, még pedig annyira eltűrése, hogy sokszor, tudja 
bár a’ jámbor tanító, hogy a’ mártott falatot Judás veszi 
el, még is nyájasan nyújtja ezt oda a’ titkos könnyel 
áztatottat. Legyen erről elég! tiszteletre és szánatra 
méltó tauitók! jó tanítóim! legyen e lég , ha egy hiv 
erőtlen Péter fegyvert kész.ragadni mellettetek. Tudom 
ti intetek: t e d d  el  s z a b l y á d a t  h e l y é r e ;  enge
dek tehát, úgy sincs tinektek azok előtt, kik ismérnek, 
szükségtek mentegetésimre. Tudjuk, mi nehéz (ha ugyan 
fellelte az álnév alatt való diját gyanitásom) eltalálni ked
vét E-nek még talán a’ kalapnak fejéhez enyveztetésé- 
vel i s , kit vagy irigység vagy koldus kevélység puffaszt, 
vagy mind a’ kettő. — Azon barbarismust is, mi szerint 
„philosophus uram“ mellé botot, ’s 12tőt fest, kereken 
tagadjuk. Volt igaz, de nem az iskola’ jelen állapotában, 
hanem ezelőtt 7 évvel, hogy az iskolai tanács (mert 
magának a’ professoratusnak ez hatalmában nincs} 24  
pálczával büntette az asophus tanítványt, mint katonává 
lett diákot és szökevény katonát, mivel miatta az elhozott 
öltönyért a’ verbunkosok az iskolára törvén még puská
kat is sütögettek-el, ’s a’ gyenge tanulókat majd nya
valyásokká rémitették ; volt ezelőtt szinte négy évvel, 
hogy egy más szitkozódásiért 12 vesszővel büntettetett. 
Már most azt kérdezzük E. úrtól: nem jobb e megpró
bálni a’ nevelőknek előbb mindent, mint sem egy már 
philosophust kicsapással büntetvén, a’ tanulói pályáról 
íetaszitni, 's végkép szerencsétlenné tenni, mint kiből 
már sem jó mester-inas, sem jó kapás nem válik többé? 
növendékink közzül ha van lOből egy , kinek a’ szó is 
vereség, kilenczét bizonyosan csak kemény fenyíték hozza 
jóra. Itt tehát a’ bölcs Salamon’ „ v e s s z ő v e l  Verd
in e g f i a d a t “ tanácsának engedni szükséges , mivel 
a’ „kérem igen szépen-nel‘( bábusgatás falrahányt borsó 
’s bolondoskodás volna. Nem nőtt még ki a’ honunkbeli 
nevelés , sem a’ törvényszolgáltatás egészen vessző alul. 
Csakhogy ideje azt hova tovább jobban mérsékelni. — 
Mi a’ sátoros ünnepek’ alkalmakon koldulást illeti, igaz, 
hogy annak , miért kell lenni diáknak a’ persely mellett, 
okát én sem látom által; hacsak nem ^zért, hogy sze
mei szüntelen az adakozó újakon függvén, a’ keveset- 
adók piruljanak, vagy ha valarnellyik többecskét ad , 
tudja-meg a’ diák , kiadá a’ fejér pénzt, melly a’ ládá
ban annak felnyittatásakor, mint a’ koldus’ felrázott tás
kájában a’ sok barna kenyér-darabok közt gyéren felvil
lanó szalonna, elétünik. De különben nem épen olly gya
lázatos helyzet az még is, mint E. ur előadá; mert nem 
a’ templom' tornáczában kivül álló koldusok mellett, ha
nem belül a' templomban a’ ládához közel-eső székben 
szokott a’ diák ülni. En ugyan ott soha sem ültem; de 
még is azt mondom, hogy ki a’ jótéteményt elvenni nem 
szégyenli, ne szégyeneden az, az arra érdemesekéhez 
hasonló alázatosságot öltözni, különben szegény kevély
ségének adja jelét , minél szenvedhetetlenebb nincsen. 
A’ mi tanuló intézetinkben , minden forrásnak, mellyből 
legszegényebb ifjaink is tisztesen tápláltatva tanulhat
nak (örök hála a’ nemes szivü jóltévőknek!) kútleje a’ 
kegyes adakozás. En mostani gondolkozásom szerint azt 
tartom, hogy iskolánkban az aratási és szüreti kérelmek, 
supplicatiók, nem szégyen ; a’ szerzetbeliek’ csirke, tojás
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és főzelék-szedése semmivel sem díszesebb a’ miskolczi 
templom - persely mellett ülésnél. A’ szegény kevélység 
utálatosb az alázatos koldulásnál. — „Most már az alsóbb 
osztályokra térek“ Itt kénytelen vagyok E. urat megczá- 
folni, miszerint azt állítja, hogy egy tanító’ keze alatt 
alig van 1 0 — 15 növendék , ’s az iskolai névsort jegyző 
évkönyvhez nyúlni, mellyből által fogja látni az érde
mes olvasó, hogy E. úr vagy akkor nem mond igazat, 
mikor azt állítja, hogy a’ miskolczi iskolát legjobban is
meri, vagy akkor, midőn a’ külön osztálybeli tanulók1 
számát csak 10— 15re szorítja. Az eneyclopaedika osz
tályban van jelenleg 3 8 ,  a1 poétikában 2 4 ,  a’ rheto- 
rikában 4 4 , a'felsőbb szófüzeti osztályban 5 0 ,  az al
sóbb szófüzeti osztályban 4 8 , a'grammatika-osztályban 
56 , a’ conjunctikában 55, a’ declinisták1 osztályában ’s 
kezdőkében vagy abeczistákéban 8 5 ;  a1 tanulók száma 
összesen a1 főbb osztálybeliekkel: 436 . Ezekből kitetszik, 
hogy E. úr vagy nagyitó vagy kicsinyítő üvegen nézett 
és nézet. De, hogy a1 tanítás’ lelkét sem ismeri, arra 
nézve legyen elég nekem , mint alsóbb osztálybeli taní
tónak azon szerény vallomást tennem, hogy a1 közvizs
gálat részünkről ugyan mindig szerencsésebben sül-el, 
mint a'tanítóké. ,,’S ha kérdi valaki: miért? „Azért, mert 
1.) a1 mi tanitványinknálmégcsaka1 memoria foglalatos
kodik ’s mi is csak azt sarkantyúzzuk szorgalmaztatá- 
siukkal, mivel azt szeretik a1 szülék, ha a' kis kedves 
folyvást és bátran recitál a'közvizsgálaíon; amott pedig 
már az idősebb tanítványokban az emlékezet-erő ineg- 
restül, az Ítélet erő áll helyébe, tanulásra kevés az idő, 
mert a' legtöbb osztálybeli tanulók egyszersmind tanítók, 
halott-temetők is, éjjeli örök is, levélvivők is, ajtónállók 
is , iskolai írnokok is, templomi kántorok is, néha szó
nokok is. Ezek mellett bálba, ebédre, vacsorára, esti 
mulatságba ’s az E. úrtól magasztalt társaságokba is 
hivatalosak. 2.~) Azért, mert a'főbb tanítók minket azon
kívül , hogy tanítói foglalatosságunkban gyakori látoga
tásaikkal meg-meglepnek , ’s a’ tanítói pályán barátsá
gosan vezetnek, még magányos vizsgálatra is tanítvá
nyaikkal együtt minden iskolai szünetet előző héten elő
szóiknak , az úgynevezett hónapos vizsgálatra. Itten 
tanítványaikat minden tanulmányból magunknak kell ki
kérdeznünk , előttük magyarázatot tartanunk, hogy ha 
hibáznánk , amazok által példásan igazgatlatva oktatókká 
okjunk. Melly ha igy nem volna, valljuk meg szerényen, 
hogy egy könnyen elkapódható 1 8 —20. éves ifjú nem
csak állandó szorgalommal, de elég ügyességgel sem 
taníthatna,’s jóval is hitványabb lenne reánk a’ közvizs
gálat’ szerencséje. Igaz továbbá, hogy kezünk alatt szá- 
mosb a’ tanítvány, mint a’ felsőbb osztályokban „és ezt 
kérdi valaki: miért?“ Azért, mert még itt a'Miskolczon 
születtek 's a’ tudomány’ tejét csak kóstolgató küllöldiek 
nevelik a’ számot egész rhetorikáig. Itt pedig már kez
denek szétoszlani, egyik atyja" műhelyébe , másik eké
hez, kapához, harmadik a’ kereskedéshez, 's a’ t. némel- 
lyik pedig haza az alföldre a’ tepertős- (pörczös) pogá
csák és kolbászok’ honába, hova egy mondhatailan ösz
tön majd ellenállhatlanul mágnesezi a’ szava-csattant ’s 
bajuszodó liczkót. — A’többit, a’ mit E. ur nem közönsé
gesen ért , én is csak részszerint tagadom.

Még egy szót az igazgatók’ vigyázatlanságukról,’s 
a’ tanítók’ lelketlenségükről. Igazgatók itt a’ helybeli 
tiszt, és főtiszt, lelki atyák; ezeken kívül több érdemes 
világi ur, kik mind az egyházi, mind a’ vármegyei szé
ken egyszersmind igazgatók, táblabirák , és méltán köz- 
tiszteletben álló férfiak. Az iskolát ezek minden hónap
ban meglátogatják, benne húzamosan mulatnak, kér*

dezkeduek , rendre, csinosságra , tanítói szorgalomra 
ügyes szemet (ordítanak. Ezek rendelik köztanácskozás 
utján a’ kisebb osztálybeli tanítókat, úgy a’ mint az azo
kat külső ’s belsőleg ismerő öt professor teszi a’ tapasz
talásán épített ajánlást. így levéli a’ dolog, mimódon 
történhetnék meg az, hogy valaki azon osztályba ne 
rendeltetnék , mellyiknek tanítására legalkalmatosb ? 
Megtörtént még is, a’mit E. úr említ, hogy a’ diák nem 
azon osztályba tétetett, a’ mellyikbe vágyott; de nem 
azért, mintha a' tanítói vonzalmat figyelembe sem vették 
volna, hanem mivel az igazgatóság áitallátta, hogy az 
ifjú’ szivében haszonkereset’ rugója feszíti a’ kívánságot,
’s azért van több kedve ezen, mint más osztályhoz, mert 
a’ Fáy’ tyúkjaként több magocskát látott ebben. Hát a’ 
tanítók lelketlenek é? kik éjjel is megvizsgálják az is
kolát, ha nyugton aluszsza-e a’jóra roszra viasz ifjúság 
a’ megújító álmot, ’s nincsen é közöttük elvetemült éj
jeli kóbor és bitang? Lelketlenek é a’ tanítók, kik min
dennap iskolájokban töltenek el öt, hat órát, 's még 
azután magányos tanítási órákat is adnak ? Lelketlenek 
é a’ tanítók, kik az élet’gondját, rnellyet csekély fizette
tésük emlékezetükből messze maradni nem enged, úgy 
párosítják az iskolaival, hogy egyikbeu sem talál igaz 
Ítélő szenvedhetetlen hibát? A’professorok közül három 
csak 120 p. p. forint évi fizetést húz, még is tanitnak, még 
pedig, mi bizonyságok vagyunk , hogy híven ’s fárad- 
hatlanul tanitnak. Ámbár nem tagadhatni, hogy a' mis
kolczi iskola, ezen rövid kézzel szabott fizetés miatt, 
már sok tagot vesztett-el kebléből, kik között talán E. 
ur’ kedve szerint való tanítók is találkoztak volna. Sokat 
lehetne még írnom , de hisz már eddig is túl haladám 
talán a’ kedves rövidség’ határit. Bocsánat! En a’ mit 
írtam, meggyőződésből irtain, ä’ miskolczi iskolából Iá- 
bom kifelé indulóban van, ’ŝ  igy nem érdekel semmi, 
csak a’ közügy’ szentsége. En azt hiszem csekély ta
pintásom után, hogy ha iskoláinkban hiba van, ’s nem 
úgy inegyen minden, a’ mint menni kellene , hanem csak 
úgy, a’ mint lehet; annak legfőbb oka: hogy s z e g é 
n y e k  v a g y u n k .  Miskolczrul

S ó l  c z S a in u
alsóbb oszlál) beli közönséges tanító. 

Egy másik ezúfolúja «’ miskolczi ref. iskolát érdeklő czikk- 
nek, Erényiben (a' czikkiróban) egy ref. iskolapártfogót 
gyanít lappangani, ki iskoláját soha nem segítette , hanem 
csak «’ közvizsgálatokon van jelen ’s ott veszteg hallgat a' 
szó legt élj esh ér telin éhen, czikkét igy intézi Erényihez több 

személyeskedés után :

Nem czélom Önnek egész gúnyiratát czáfolgatni, 
hanem csak a' pápai főiskoláról, annak növendékiről aka
rok egy kis fogalmat adni; hogy abból lássa által az 
egész ref. tanuló ifjúságra nézve nyilatkoztatott ítélete’ 
fonákságát:

A’ pápai  f ő i s k o l á n a k  vau négy rendes, igen 
jeles, egész honunkban isméretes oktatója, két segéddel. 
Ezen oktató urak, mint kik a’ pápai főiskolában tauultak 
’s tudományukat külországokban még inkább nevelték, 
ismerik a’ diák'lelkét, azzal józan korszellemileg bánnak; 
nem kívánják, hogy előttük porig alacsonyukon, a' taní
tóval együtt veszi le és teszi-föl a’ tanítvány- kalapját; 
a’ tanító neheztel, ha tanítványa látogatására nem megy, 
nem annyira tisztelkedés, mint inkább barátságos be
szélgetés végett; — a’ tanító miuek sem örül jobban, 
mintha tanítványát azon körben látja, hol ő is jelen van, 
mert abban, mint tiszta tükörben ön képét látja. Hogy 
ez utolsó állításom bizonyos, elég jele az, hogy a’pápai
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diákok közül sok casinoitag. Pápán törvényekkel fékezik 
tauitványikat, nem erőszakkal, ’s nagy gondot fordítanak 
mind a’ nevelésre mind tanításra, mind illedékie. En 
ugyan sem iskola-pártfogó sem oktató nem vagyok, hogy 
érdekbül írnék, de voltam olly társas kőiben papai diá
kokkal, hol egyet városi illedelmes testhajlongásiért 
ügyesnek, galautnak, mást szerény, de nyájas visele
téért jelesnek, fontos beszédiért műveltnek czimeztek. 
A’ pápai diáktol nem azt kérdezi tanítványa : „láttam prae- 
ceptor urat, de hol? a’ templom-ajtóban süvegelve kol
dulni“ hanem ezt: „láttam tanító urat, de hol? NN. szol- 
gaöiró urnái vagy NN. oktató úrral sétálni“ miért mondja 
ezt? mert inéltalmasan ^discrete} bánnak vele ’s megy 
is a’ diák böcsületes helyre, csinos, miveit társas körbe. 
A’ helybeli gróf főispán székébe iktatásakor mulatságot 
adván ISdiákot vala kegyes meghűli, kik ott mind a’nslelkü 
meghívónak mind a’ többi vendégtársnak örömére mu
lattak i s . — Mennyire a’ n. k ö r ö s i  i s k o l a  állapotját 
ismérem, olly gyönge lábon állott ez is azelőtt, mint a' 
miskolczit állani mondja Erényi ur, de fölemelkedett az 
ifjúság lelke az aljasságokon , legyőzvén minden aka
dályt, mire segédül szolgált jeles oktatója szelleme is; 
mert jeles oktatók ’s bölcs felügyelők alatt csak szépre 
nagyra, dicsőre törhet az ifjú kebel. — Azonban leg
jobb, módot mutasson Erényi ur: mint lehetne a' ref. iskolá
kat meggazdagitani, ezt tőle is elfogadjuk, de panaszt 
nem. Borostyán Endre.

RF.GENYES NYOMORÚSÁG.

Nem fogok talán hibázni, ha Budapestet, jelen (kö
rülményiben egy beteghez hasonlítom, ki lábadozása’ 
érzetében, kétes, de mégis örömmosolylyal tekint jöven
dője’ elibe, annyi vigasztalód biztató között. ’S éledni 
látszik ezek szavára, mint az ágyában hervadó lyány, 
ki majd hulló haját, majd apadó keblét, majd ismét sá
padt ’s halavány karait tekintve, keserűn felzokog; ’s 
orvosinak csak e’szavaira hallgat: Ne féljen kis angyal, 
Ön javul, Ön szebb lesz mint volt; e’ szintelen sápadt 
bőr lelöszlik arczairul, ’s a’ szili, mellyben újólag tüu- 
dökleudnek, kellemesb Ieend! — A’leányka’ szemeibe ek
kor ragyogó köny ereszkedik, ’s a’ vigasztalás’ balza- 
mán — álom’ karába hull. Nem de igy szóltok főváro
sunkról i s? . . .  Budapest följajdult kínaiban, midőn szép 
magát, kit annyi fiatal szív szeretett, imádott — lerou- 
csoltatva látá. Derültsége’ helyébe szomorúság lépett ; 
örömzenéit siralmi hangok válták-fel, szóval: gyásza lett 
önmagának "s lakóinak. De jajszavai nem hangzónak el 
hiába, sülyedésén részvevők támadónak, a’ segélyosztás
ban pályázók, kiknek ember- ’s honíitársszeretet dagasztó 
kebleiket. '8  miként a’ beteg hölgy’barátai, testi bájai
nak hervadtára, szállás" könyei közt emlékeznek, úgy 
itt az emberek, emberi érzékenységűknek engedve — 
indulnak segíteni embertársaikat, hogy ezek romban he
verő házaikat, ismét fölépíthetve, megadják elvesztett 
báját a fővárosnak, ’s további haladását minélelőbb 
eszközöljék. —

A betegeknek látogatóji akadnak,’s Pestnek ne akad- 
nának-é látogatóji ? . . .  Hisz ö a’ haza’ szive, mélyen érzi 
az a’ sebet, melly ezen ejtetett, — ’s mi fiai a’ hazának, 
nem segitenök-e őt, a’ romjaiban gyászolót, melly virág
zásra indultán olly szép reményekkel bíztata mindnyájun
kat?! Ti vidékiek s külföldiek! kik siettek láthatni Pes
tet, térjetek enuck külvárosiba, tekintsetek szélijei az 
úr’ ege alatt, s hiszem, hogy e’ síri csend, melly a’ 
leomlott házak, ’s romokkal temetett utczák fölött ural

kodik , meghatand benneteket, ’s ti el lesztek érzéke
nyülve, mert emberek vagytok, ’s emberbe a’ teremtő 
érzékenységet olta. Vagy ha e’ látvány borzalma még 
nem elég mélyen nyomulna sziveitekbe, sétáljatok el 
egy térre, melly az aldunasoron, az épületfakereske- 
désnél tünik-íel, ’s láthatjátok helyenkint felütve a’ nyo
mor’ sátrait. Valóban, érdekes látvány ez! vermek ásat- 
nak, oldalfalakra osztva , ’s fölikbe deszkák boríttat- 
nak, ellenzékül esőnek és szélnek. Némellyek csak le- 
ponyváztatnak, ’s úgy teríttetnek-be homokkal, gaz
zal , hogy az idő' viharinak ellenállhassanak. Az ala
csony sátrak és tetők mellett tüzek lobognak fel, 
mellyeket többnjire asszonynép környez. A’ vermekben 
itt ott gyermeksírás hangzik, eb ’s egyéb házi állatok’ 
hangjaival elegyülve néha. Feltűnő tarkaságban heve- 
rednek földre az emberek, ’s térdeikről eszik, mit nyomo
ré sorsuk enniük ad. A’ mái kész vermeket mintegy 150re 
számíthatni, de mint a’ folytonos munkából látszik, a’ 
kijelölt czukorgyár-telek melletti tér egészen el fog ve
lők boríttatni. Távoli ul az ember tábor-tanyának vélhetné 
e helyet, melly némi regényes színt ölt magára, a’ város
ból kivándorlóit nép’ viskóival ’s viseletével. De a’ mé
lyebben vizsgáló mindegyik arczon bánatot lát elterül
ni, melly keble fájdalmaitól növekszik. Vannak itt ifjak 
’s leányok, kiknek arczkinyomásuk sötét melancholiára 
mutat, hisz’ ők nincsenek együtt mindnyájan, hogy e’ nyo
morban is együtt osztozzanak! A’ szerető nő , a’ gondos 
anya,  ’s a’ hökeblü mátka rom alá tcinettetének, ’s igy 
ők vagyont, ’s a’vagyonban vigasztalójokat is elveszték. 
Itt fognak ők tengeni , akadályozva foglalatosságikbau 
mindaddig, míg annyi segélyük érkezendik, hogy az om- 
ladványok helyén idővel ismét lakot lelhessenek. Térje
tek ide mondom, legyetek könyörülök ’s jótékonyak, ’s 
higyétek meg, e’jótékonyság édes érzete ön becse által 
fog belsőtökben jutalommá válni. Es ez árva népnek há
lája titeket is kisérend, valamint azokat, kik nem felejt- 
kezének meg az emberiség kivánatáról ’s honiak és ide
genek, nem mint vérrokonok s egy nemzetiek, hanem mint 
emberek sietének embertársaikon segítni. ’S hála továbbá 
mindazoknak, kiknek különnemű segélyük, részvétük ’s 
munkálkodásuk után, elmondhatjuk vigasztaláskint: Ne 
csüggedj Budapest! fölidülsz, i agyogóbb lészsz, mint 
valaha; mert sorsodat isten és emberek uem feledkezének 
könnyítni ’sjövendődet lakóid biztosabb alapokra építeni.

Beöthy Zsigmond.
M U L A T T A T Ó T Á R .

„Fiam hányszor gyóntál ?“ — kérdé a’ lelkész egy 
egy gyónó-czigánytól — ,IIm , biz" egyszer sem ! felelt 
a' barna bűnös. — „Elég rósz — — .“ ,Hisz épen azért 
nem gyóntam, mivel rósz — közbevágott a’ czigány.

I t — i ispán igen kövér ember volt. — Midőn a’ 
búzát aratás előtt megvizsgálni akará, nehogy súlyos 
testével azt letiporja, kihozatá a’ sz. Mihálylovát, és 
azon végig hasalva a’ búzában magát négy ember által 
hordoztatta.

V* inasa faluról bejövén kedvesével találkozék, 's 
midőn viszontlátásukon örvendeznének, kedvese kérdezé: 
„Hát hol i na s  most az úr?

R e j t e t t s z ó .
K-val elöl nyelvet nem hatryja heverni. Vitában 
Egymásnak p-vel pénz nélkül festi pirosra.

Húgár János.
A' 3odik számú rejtettszó: Ma r o s :

35 sz. Társaik. 35 lapj. az első szelet JS sorában alulról: v á c z i  utcza 
helyett olv. t é l i  utcza.

Szerkeszti H e lm eczy .  — Nyomtatja T r a t tn e r -K á r o ly i .
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A E G Y P  T  ü  S I  K 9 I L É  K E K.

Ha a1 régi Aegyptus’ emlékei nem volnának olly 
számosak, ’s roppant nagyságuk miatt olly szilárdak ’s 
állandók, úgy már rég valamennyit szétrombolta volna 
azon fanatikusok’ nagy tömege, kik időnkint a1 Nílus1 
völgyét eláraszták. A1 perzsák és szaraczénok , vallási 
őrjöngésükben, mindent elkövettek e1 roppant müvek’ el- 
pusztithatására, de a1 rombolás’ ez erőtlen dühét a’ rendit- 
hetetleu alapzatu épitvények mindeddig gúnyolták. Azóta 
ellenségi sergek ezen óriási emlékeket nem háborgaták, 
de találkoztak európai utazók, kik mindenkép igyekeztek 
feldúlni és szétrombolni azt , mit az idő1 loga három sőt 
négy év-ezred óta bántatlanul hagyott. Alig lélez még 
itt-amott oszlopzat, templom, vagy kőemlék, mellyetilly 
szilaj vandalok dúló kezeikkel ne illettek volna. Osiris1 
gyönyörű síremléke , mellyet Belzoni megnyitott, most 
ugyszólva romhalom; de egy sem pusztita lélekismé- 
retlenebb vadsággal, mint maga Champollion, jóllehet 
ő az aegyptusi régiségek szenvedélyes tisztelőjének nyi
latkozott , ’s halhatlan érdemeket tulajdonit magának a1 
hieroglyph fejtésben. Egy becsületes utazót, ki Aegyptust 
olly szándékkal látogatja-meg , hogy ős - történeteinek 
tisztes emlékjeleit szerényen fürkészszé, mindig százan 
sőt ezeren váltanak-íel, kik azokat megcsonkítják ’s 
eléktelenítik. A’ philäi templom1 fejérmárvány falaira az 
angol-aristokratiai elménczek a’ W a r r e n 1 c s i z m a -  
k e n ő c s é r ő l  szóló hirdetést ragaszták classikai bú
várkodásuk1 adójául , egyszersmind ismértető jeléül an
nak, milly szellemben látogatják az angol utazók Saba1 
tartományát. Az aegyptusi régiségek1 néhány legneve- 
zelesn maradványinak elpusztultát már régóta minden 
józan gondolkozású utazó szégyenpirulva ’s fájdalommal 
szemléli, ’s már sokan nyilatkoztaták, ámbár hasztalan, 
amaz óhajtást: vajha történnék már valami-a’ még fen- 
maradtak megmentésére. Néhány év alatt a1 legérde- 
kesb ’s régibb épitvények, mint p o. Abydosz és Her- 
mopolysz1 templomai, egészen bedőltek, úgy hogy még 
azon helyet is , hol egykor állottak, alig ismérhetni-meg. 
Mindazáltal a1 legújabb időkben Mehemet Ali’ f'gyelme 
csakugyan e1 tárgyra is téritteték, ’s az alkirály Bovvring 
urat felszólitá : tcrjeszszen neki tervet elő , misze
rint a1 még fenálló emlékeket épségben tartani, nem 
különben a1 felfedezéseket tovább is folytatni, ’s Cahiró- 
ban aegyptusi antiquariumot vagy is régiségtárt alapit- 
ni lehessen. Az alkirály dr. Bowring’ tanácsára a’ fő
városban állandó biztosságot nevezett-ki, melly az első 
status-ministerekböl, Anglia1, Francziaország1, Ausztria1 
’s Oroszország’ főköveteiből, az aegyptusi társaság el
nökéből ’s titoknokából, ’s néhány más alkalmas férfiak
ból ál l , kikre az aegyptusi régiségek1 gondviselése bí
zatni fog. E1 biztosságnak évenkint bizonyos mennyi
ségű pénz van határozva, mellyből az, a1 különféle tem
plomok-, síremlékek ’s egyéb régi épitvényekre felvigyá
zókat állíthasson, uj nyomozásokat rendelhessen egy
szersmind személyeket fizethessen, kik majd időnkint a1 
még létező régiségek1 állapotáról tudósítást adandók. 
Ezentúl e’ biztosság’ engedelme nélkül egy régi emlé
ket sem szabad eltörleszteni; szükség engedelmet kérni 
jövendőben minden után-ásásra nézve is. így hihetőleg 
meg fog szűnni majd a1 pusztítás’ dühe, mellyet ré
szint a’ fellah-k’ tudatlansága ’s haszonkeresete, részint

az utazók1 önző vandalismusa olly sokáig szabadon ’s 
zabolátlan önkénynyel gyakorlott. (M. Chronicle)

L E V É L T Ö R E D É K E K

I.
Temesvár, april végén. Az itteni nemzeti iskola1 3ik 

osztályában nyilványos vizsgálat tartatván , jobbadán 
német-ajkú városunkban, ’s ugyancsak illy-nyeivü kis
dedek által látogatott iskolába beléptünkkel az üléseik
ből felállott ifjúság tiszta magyar hangzású köszöntés
sel fogada. Örömünk nőtteu nőit; mert nemcsak a’ kö
szöntés mondatott el magyarul, hanem a1 magyar nyelv
tani vizsgálatban a1 kisdedek helyesen is fordítottak ma
gyarból németre, ’s viszont. Magyarul mondották el a1 
bibliát, hazai történeteket, ’s magyarul számolónak is. 
A 1 90re menő tanulók közül egyik sem vala 14 éven 
felül, ’s a’ legtöbbek alul, ’s még is a’ lehetőségig tisz
tán ejtették-ki a1 magyar szavakat. Tanítója ezen osz
tálynak Bruunet József ur, ki ritka fáradozásai miatt 
azért is különös dicséretet érdemel, mivel önmaga is 
német-ajkú szüléktől származván, csak vas szorgalma 
által juthatott férj fi - korában a’ magyar nyelv1 isméretére, 
mit buzgó lélekkel, ’s önkénytes adakozások1 utján alapí
tott kis tőkepénz kamatjaiból vásárolt jutalmak által ipar
kodik tanítványaiba oltani. Kövesse áldás szép igyekezetét! 
— A1 városi tisztvivőség1 szegény özvegyei javára egy 
nyugpénzi intézet-alapitás vétetvén czélba , az e1 végre 
színházunkban adatott játékból 4 7 0  fit. váltóban gyült- 
öszve. — A1 budapesti borzadályos árvíz nagy részvétre 
talált környékünkön. Temesvár1 tanácsa, ’s polgárai ré
széről tett, ’s hírlapok által is hirdetett, szép adakozások 
tudvák a’ közönség előtt; — de ezen felül april 2kán 
tartatott közgyűlés alkalmakor a1 megyei Rendek’ részéről 
nyomban mintegy 1200  vftra menő ajánlatok tétettek. 
Minden uradalom ’s község az illető tisztviselőség által 
adakozásra felszólittatui rendeltetett. O felségéhez, vala
mint Nádor ő fenségéhez, ’s István főherczeghez, az 
inségrejutottak’ fölsegéllésére tett bölcs intézeteik, ’s a’ 
vész’ napjaiban életveszéllyel kitüntetett buzgó fáradozá- 
sikért köszönő felírás határoztatolt. O felsége egyszer
smind a’ dunaszabályozásra nézve jövő országgyűlésig 
szükséges előkészületek elrendelése, ’s a'Duna-rendbe- 
szedési javaslatnak akkor kir. terjeszt vényeibe foglalása 
végett megkéretett.— April 7kén városi szinházunkbau 
adott mutatványnak mintegy 6 0 0  vftra menő tiszta hasznát 
Müller Tivadar színház-igazgató az árvíz által károsul
tak’ javára átengedé. Végre uralkodó fels. királyunk’ 
születésnapján néhány műkedvelő által színházunkban 
ugyancsak az árvíz által megkárosultak’ javára hangver
seny adatott, ’s az ettől fenmaradt tiszta haszon mintegy 
150 0  ftot teszen váltóban. A’ színház ezen este tömve 
volt hallgatókkal, ’s városunknak felebaráti tiszta sze
retettől vezérlett legszebb ’s előkelő hölgyei közül szá
mosán találkoztak, kik az ínségre jutottakért színpadra 
fölléptek. — Folyó évi május Ijétől kezdve egy Casino 
is alapittatott városunkban. Hazánk’ első osztályzatú vá
rosai közé tartozó Temesvár mindeddig nélkülezett illy 
intézetet; jelenleg azonban 360ra menő részvényes folyó 
hó 17én tartott ülésükben a’ társaságot három egymás- 
utáni évre alapitottuak nyilatkoztatván, ezen hiány is 
pótolva vagyon. — m ~ . m



14*

H.
Pavia, april 25dikén. A’ nagyszerű veszély, 

melly honunk’ duua - helységit, kivállkép anja- s ló- 
városait éré , itt minden magyar keblet lelriaszta. A kéi- 
dezősködés hírlapok, és még inkább magányos levelek 
után legélénkebb vala. Ki olvasni tudott, olvasott; ki 
nem, az hallgatódzott. Tiszt és közlegény, úr és inas, 
lérjfi és asszony egyaránt figyelmeztek. Majd két hé
tig egyedül ez vala beszélgetési tárgy a’ magányos körök
ben és nyilváuyos helyeken. Hol csak magyar magyart 
látott, kézszoriva és sóhajtozva közelitének egymáshoz, 
bár azelőtt sohasem beszéltek legyen egymással; és mit 
kiki tudott, elmondd : észrevételeit, szánakozását, fé
lelmeit, reményiét, csudálkozását, és nézeteit a’ jövendő 
iránt. A’ németek legtöbb rokonszenvet mutattak itt is. 
Az érsek , és püspökök a’ f. kormánytól felszólittatva , 
nyomtatott levelekben és szónokszékekről is buzditgaták 
a’ népet, de a’ milánói újság, bár telve van is adako
zók’ neveivel, tiz összes lapjában sem mutathat-fel olly 
summákat , mint a’ bécsi újság egyben. Ellenben a’ 
katonaság nagyszerűn lép föl. A’ huszárok’ tisztjei már 
is többet írtak alá 1OOO p. Inál ; b. Bakonyi ezred is majd 
anynyit. Ez ugyan csekélynek fog látszani ollyan ember 
előtt, ki a’ katonaság1 külső fényét mind tiszta aranynak 
véli; de a’ ki tudja, hogy sok tisztnek minden birtoka, 
úgyszólván, ruhája; ki tudja, hogy a'tisztfizetésbül kül
földön szigorú takarékossággal élhet, nem magasztalhatja 
eléggé elszáuásukat, minélfogva sokan 5. 10. 2 0 . 5 0  
sőt 100 ltot is iitak-alá ’s a’ t. N.

.V S Z Á MŰ Z Ö T T .
(lege.)

Nemsokára egybekeltük után,gróf Wexford, nejé
vel visszaérkezék Iilandba , hol ö a’ kormány’ egyik 
főbb hivatalát viselte. Az irlandi pórzendüléskor 's a’ 
most említett nyugtalanító hirek után, sokan Irland’ elő
kelő család tagjai közül Dublinba menekedtek ‘s lady 
Wexlord is köztük vala. Még azon nap’ estvéjén , midőn a’ 
királyi csapatokra nézve amaz igen szerencsétlen ütközet 
történt, sir Eduard egyik tisztjétől következő tartalmú 
levelet vön: „Tábornok ur! sietek Önnek tudtára adni, 
hogy lady Wexford holnap korán reggel Dublin felé út
nak indulatul; ön ismeri azon bajt, mellybe lord Wex
ford minket dönthet. Csekély véleményem szerint taná
csos volna hitvese’ kocsiját löltartóztatni ’s a’ ladyt ellogni. 
Ha lady Wexford hatalmunkban leend , úgy férje reánk 
nézve kevésbbé lélelrnes. Azonban Tábornok ur jobban 
lógja tudni, mit illik, ’s mit kell itt cselekedni.“ — 
{Sir Eduard e’ sorokat olvasván mély gondolatokba merült; 
azután megparancsolá , hogy egy, 5 0 0  emberbü! álló 
csapat magát készen tartsa, éjiéikor öt követni, ’s erre 
leggyakorlottabb, egyszersmind legjobb, íegyverzetü har- 
czosit választá-ki. Miután tervét elkészité, a’ kitűzött 
órában irlandi vitézivel elindult, ’s azon esetre, ha tá- 
vulléte hosszabb időre nyúlnék, szükséges utasításokat 
hagya hátra.

Az egesz csapat három óráig mély hallgatásban 
lolytatá menetét, ’s azon helyen állapodott-meg, mellyet 
a’ tábornok e’ merényre alkalmasnak talált. Ez erdő 
volt,  melly egy hegy’túlsó oldalán fekütt ‘s az országút 
keresztül volt vágva. Valóban nagy pierészség kiván- 
taték illy helyhez közelileni, főleg azért, mert alig vol
tak három mföldnyi távolságra a’ váróstul , melly több 
mint 8 0 0 0  emberből álló órsereggel birt. De a’ támadók’ 
vakmerősége kezeskedék bátorságukról; mert e' 3 0 0 0

emberbül álló őrseregen kívül , kik a’ tisztviselőknek 
éjjel nappal védelmül szolgáltának, még a’ rendőrség 
is adá szemességének ’s munkásságának tanújeleit, és 
senki sem gondolta volna, hogy 5 0 0  pór-fegyveres merész 
leeud úgy szólván a’ város’ kapujáig nyomulni.

Egy óra már lefolyt, hogy sir Eduard és irlandi 
csapatja, némán várakozott majd a’ lovas kerülöörök 
kimért lépteire figyelve, kik igen csekély távulságban 
huzódtak-el az országúton , majd ama’ szidalmak ’s un
dok káromlásokra hallgatózva , mellyeket a’ grólság- 
beli angol-egyházi polgárkatonák ellenük szórtak. Reg
geli öt óra volt, midőn az őrök’ egyike e’ szókat hallatá: 
„Itt jőnek!“ a' jeladás tüstint az egész csapaton végig 
lutott; ’s midőn sir Eduard láttá, hogy a’ város felöl 
minden csendes, elosztá embereit az országúinak mindkét 
részére ’s egyedül e’ szókat ismétlé hozzájok: „Mindenki 
jól emlékezzék paraucsimra!“ Legfőbb e’ parancsok kö
zül az volt, hogy tartózkodjanak minden kemény szóiul 
s bániastul lady Wexlord iránt; a’ többi már mind előre 
megvolt nekik hagyva.

A ’ rendkívül egyenetlen vidék miatt még nem lehete 
a' kocsit látni, noha ez már igen közel volt. Végre ész- 
revevék; lovai sebe en ügetének, ’s lödözetül egy csa
pat lovasság szolgált. Legott több puskalövés földre te- 
rité a’ csapat’ szárnyán lovagló tisztet. A’ királyi csa
pat azonnal megállapodék 's az útnak mindkét oldalárul 
jól folytatott tüzelés a’ katonák’ nagy vészét minden 
további harczolásra alkalmatlanná tévé. A’ sebesült 
lovak’ tombolása, a’ grófné kíséretéhez tartozó asszonyok' 
jajveszéklése, nem sokára nevelék a’ zsibongást ’s kö
zönséges zavart. Sir Eduard tartván, hogy ezen össze
ütközés’ zaját néhány a’ környéken czikázó polgári csa
pat meg lógná hallani,’s igy az egész merény kudarczot 
vallhat, a’ tudvalévő jelt adá. Itt emberei tüstint a' kato
nákra rohantak , kik meglepetve ’s elleneik’ számát nem 
ismérve sokáig nem szegültek ellen ’s futásban kerestek 
menekvést. Sokat közülök leöltek, másokat lefegyver
zőnek, ’s elfogtak. Azután a’ kocsit keríték hatalmukba; 
’s midőn Eduard felnyitá ajtaját, lady Wexíordot látta 
ben rettegés miatt ájultan feküdni. 0  emberei’ egyike ál
tal a’ közel csörgedező pataktól vizet hozatott, áltadá 
a' ladyt egyik komornájáuak, ki rá ismért Eduardra ’s 
meghagyta neki, hogy vigasztalja asszonyát, bátorítsa 
’s emlékeztesse : mikép bátorsága azon lélekeberségtől 
lügg, mellyet ő most mutatni fog. Eduard összeszedé a’ 
fegyvereket, miket a’ íutamlók elhajitáuak , ’s az egész 
csapat most gyors léptekkel téré vissza.

ük elég szerencséseknek tárták magokat az ál
tal , hogy visszavonulásukat a’ szertebolygó dandárok’ 
egyike sem nyugtalanitá. Alig érkezvén azonban vissza, 
megtudta Eduard , hogy merényének hire az egész vi
déken elterjedt, 's hogy bírák, tisztviselők ’s főleg Wex
lord gróf, kit a’ dolog leginkább érdekel, teljes haderő
vel nyomóinak-elő , megrohanni őt. Első gondja tehát az 
volt, hogy magát a’ váratlan megtámadás’veszélyei ellen 
biztosítsa. Megkettőzteté tehát az őrpontokat’s meghagyó 
embereinek, hogy fegyverben maradjanak, ’s alig engedett 
még azoknak is , kik öt e’ merényben követték , néhány 
órai nyugalmat. Mi pedig őt magát illető, ki most a’ 
kedves hölgy’ birtokában volt, ki neki több vala minden 
kincsnél, több mint a‘ világ’ minden boldogsága, mi tevő 
legyen most ? milly bánásmódot kövessen ? E’ miatt különös 
zavarban érző magát! visszaadja é őt férjének, vagy 
megtartsa e’ magának a' férj’ megegyezte nélkül ? Ke
gyetlen bizonytalanság! Megpróbálni: valljon megma- 
rasztalhatja-é őt magánál, ’s rpegujítani lábainál szerel-
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me’ ’s hűsége’ hiú esküvéseit, megbocsáthatlan gondo
lat volt mindenkire nézve, ki lady Wexforduak nagyhírű 
magas erényeit ösmeré. 'S ezenkívül, mikép tudta volna 
ö az árulás’ ’s házasságtörés’ undok vétke által amaz 
ügyet megfertőztetui, mellynek védelmére őt vallásos 
buzgalma szólítá? Boldogtalan vaksága a’ szenve
délyeknek! lelke úgyszólván minden erejét elveszte, hogy 
a’ jót a’ rosztul megkülönböztethesse. Képtelen bármi 
józan megfontolásra , ezerféle gondolat’ tömkelegében 
bolyonga, midőn hirtelen 's öntudta nélkül lady Wexford’ 
ajtaja előtt termett. Most határzatlanabbnak érzé magát, 
mint valaha. Belépjen é , vagy visszaforduljon ? kezét a’ 
kilincsre tévé ’s ismét visszahúzta; ’s nem volt képes be
menni, de visszalépni sem; végre felbátorodék, ’s egy 
gyors nyomásra megnyílt az ajtó , ’s ő — a’ grófné 
előtt álla.

Mary, borzadály ’s megilletődés vegyes érzelmei közt 
tekiute rá. 0  halvány volt, 's elváltozott arczvonalmi- 
ban egy férli’ legfájdalmasb lelkiküzdelme mutatkozott, 
mint ki kétségbeestében a’ halálnak rohan elébe. — „Ne 
féljen lady — kiálta-föl Eduard — én a' tartozó tiszte
letet Ön iránt nem logom megsérteni, — Ön iránt, kinek 
legkisebb kívánságát hogy teljesíthessem, kész volnék 
életemet áldozni-fel. Balga vagyok , jól tudom; hogy én 
szemeim’ egy lényhez merészlém fölemelni, kit az ég 
csak a’ löld’ legjobb gyermekének szánt. Bocsánat! hisz 
az isten is megbocsát azoknak, kik szeretnek! 0  ne 
forduljon Ön tőlem e l; én igenigen szerencsétlen valék! — 
Mitől lehet Önnek tartania ? Önnek, kit imádok ? készebb 
vagyok meghalni, mint megbántani azt, kinek tisztaságát 
szivemben bálványozom. Igen én még most is szeretem 
Önt; én Önt mindig szerettem, Ön reám nézve védangyal 
volt, kit az ég nekem irgalmában külde ; lelkem Önt soha 
sem felejté-el; Ön’ kedves képe engem mindenhová ki
sért. — De körülvétetve hírének ragyogó fényéiül, em
lékezett-é Ön valaha örömei és szerencséje’ mámorában 
arra, ki távul Önt siratta ’s Önért imádkozék? — Ila 
tudná Ön, mit tészen remény nélkül szeretni; szenvedel
met táplálni szivében, melly megemészti! Midőn igy 
kelle eumagamhoz szólanom : könnyeim számtalanok ’s ö 
nem látja azokat! fohászimat nem hallja! ajaki nevemet
soha sem említik,’s őt más bírja------ “ Eduard e’ szókat
a' kétségbee.-és olly mély hangján ejté, hogy a'grófné egész 
lelkében megrázkodék. — „Térjen magához Eduard!“ 
szólta’ grófné — Ön engem megijeszt.“ ’S valóban egész 
tetemben reszkete ’s arcza halálhalvány lön. „Miért szól 
Ön illy hangon hozzám?“ — íolytatá tovább — Ön tudja , 
mi nem egyesülhetéuk ; az isten nem akarta. — Min
denre , a’ mi szent, kérem, Eduard, adjon engem csa
ládomnak vissza, emlékezzék kötelességére, becsületére. “ 
E’ szóknál könyár özönlők szemeiből. — Végre Eduard 
kissé nyugottabb Ion 's lázadt érzelmein némileg erőt 
kezde venni's a'legkülönbözöbb érzelmektől ostromolt szív
vel vouula-vissza. — Minden terve, 's minden kétes re
ménye most elenyészett ’s Eduard* lelkében csak amaz 
erős eltökélésnek adának helyt, hogy lady Wexfordot 
férjéhez visszavezesse. Kétséget nem szenved, hogy 
Eduard ez által olly valamit készült véghezvinni, melly 
az oktalanság’s árulás’ bélyegét viselé, minthogy egész 
pártja a’ grófuéban huszita személyt láta, ’s kezességét 
a’ büntetlenségnek azon esetre, ha a' csatát elvesztené. 
De bármi elmélkedés sem tudta öt szándékától* elmozdí
tani. Hogy kötelezéseit megtarthassa, készebb volt életét 
veszélyeztetni; Maryt vissza kellé adatnia családjának 
’s rokoninak, ’s a’ kővetkező éj volt kitűzve e’ nemes 
áldozat végbehajtására.

Sir Eduard igen jól tudta, milly veszélyes vitatko
zásokat fogna szándékának íelíödöztetése szülni; tehát 
mit sem mulaszta-el annak titokban tarthatására; csak 
azt parancsolá-meg, hogy biztos embereinek egyik csa
patja készen tartsa magát alkonyaikor elindulásra; egy
szersmind a’ grólué’ kocsiját rendbe hozatta, azon ürügy 
alatt, hogy a’ hölgyet biztosabb helyre szándékozik vi
tetni. A’ nap’ hátralevő óráit számos hírvivő’ elfogadá
sára használta , kiket vezérsége-alatti tisztek , ’s a’ tá- 
vulabb kerületek’ parancsnokai küldőnek hozzá. Ezután 
azzal foglalatoskodék, hogy a’ különféle hivatalos tudó
sítások’ következtében mindenhová utasításokat küldjön; 
’s hogy a’ szükséges előkészületeket megtegye egy, mint 
mondák, jövő vagy másodnapon történendő ütközetre. 
Végre beközelgett az éj ’s vele Mary’ elindulásának 
ideje. Ez Eduardra nézve rémitő pillanat volt, sziv- 
szaggató gondolatok’ bő forrása, de ő elég erőt érze 
magában , a’ kínos lépést majd hideg vérrel tehetni.

Esti 9 órakor készen állt a’ kocsi; két száz fegyveres 
lóra ült, Eduard pedig a’ szobaküszöbnél a’ gróíuéra vára
kozók. — Az éj koromsötét vala; Mary, fejét látyolba-bur- 
koltan, lépett-ki,’s Eduard hallgatva nyujtáneki karját. 
Mary reszkete, midőn azt elfogadta ’s halkan susogá: „Kö
szönöm ; azonban kérem Önt, ne hagyjon engem el.“ 
Eduard egyetlenegy szót sem birt mondani. O Maryt 
a’ kocsiba emelte, de midőn a’ kocsiajtót betenni akará, 
egy hírnök jőve ’s őt karonfogta: „Szaporán, csak sza
porán, tábornok ur! — kiálta fel — olvassa,olvassa Ö n I t t  
egy nyomtatott papirost adott neki által, mellyre Eduard 
rá tekinte ; de arczán nem mutatkozék legkisebb változás. 
Ezen nyomtatott iromány egy proclamatio volt, melly- 
ben a’ kormány bocsánatot’s 2000  guineét Ígért annak, 
ki Eduardot holtan vagy elevenen által fogja adni. Eduard 
mindazáltal néhány pillanatig mély gondolatokba merül- 
ten állt, kezét még folyvást a’ kocsi-ajtón nyugtatva; 
azután fölemelő szemeit a’grófnéra, kinek pillanatai leg
nagyobb aggodalom közt függőnek rajta, ’s átnyujtá 
neki a’ boldogtalan papirost.— Szegény Mary nem volt 
képes azt hasonló nyugalommal olvasni, ’s midőn e’ 
szókhoz ért: „ki őt h o l t a n  v a g y  e l e v e n e n  á l 
t a l  fo g j a a d n i“ -------az Eduardot fenyegető veszély,
’s ennek állása olly emberek közt, kiket ő mint pápistá
kat gyermeksége óta keblében táplált előítéleteknél fogva, 
minden vétekre képeseknek tarta, ez volt az egyetlen 
gondolat, melly lelkét eltöltő. Legyőzetve a’rémüléstől’s 
aggodalomtul annak sorsa végett, kit olly forrón sze
rété, a’ nélkül, hogy azt megvallaná, ájultan omlott 
földre; végre midőn Eduard a’ fenyegető proclamatiót 
kivette kezéből, ’s ismét magához tért, gondolatai ’s 
érzelmei elfelejteték vele személyes helyzetét, ’s rezgő 
hangon felkiálta : „0 Eduard, kedves Eduardom ! isten té
ged ótalmazzon!“ — „Mit hallok ? — viszonzá ez ki
mondhattál! örömelragadtatás hevében — Bármi történjék, 
most, midőn Ön“ — — „Kicsoda? én — mit mondot
tam én?“ szavába vágott lady Wexford. Ó alig birt 
annyi erővel, hogy összefüggő szókat rebeghessen. — 
„Hogyha én — o szűnjék Eduard.“ — Nem volt többé 
hatalmában, érzelmeit fékezni; már elárulta azokat, 
egy emberlölötti hatalom őt elragadta; kirohant a’ ko- 
csibul ’s félig eszmélet nélkül dőlt kedvesének karjai
közé. — .

Elindulásra most többé nem lehete gondolni. Edu
ard mindeu ipás iránt most süket vala, kivevén Mary 
panaszait ’s lohászit. Ő nem láta egyebet ezen angyal 
főnél, mellynek gazdag hajfürtéi hóvállára s keblere 
emláuak; ő nem érzett egyebet, mint e’ szeretett szív
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dobogásit, melly most övén nyugovók. Ó megcsókold ar
czát ’s nem tartóztatható vissza könnyeit, mellyek ama- 
zéival vegyültek-össze. A’ whiteboys-ok, kik ez éizé- 
keny jelenet’ tanuji valának, magok is elérzékenyültek és 
sírtak velők együtt. E’ durva, zordon férfiak, kik csak 
tábornokuk’ jeladását lesték, hogy mindenüvé pusztítást 
’s halált terjeszszenek, megmutatták, hogy nekik is van 
szívok, ’s hogy szemeikben is csilloghat a’ részvét könnye. 
— Eduard fölemeld Maryt ’s kezét nyujtá néki, hogy 
őt elvezesse, ’s Mary őt minden ellenzés nélkül követte. 
Minden bátorsága elveszett, ’s midőn a’ szobába vissza- 
érkezének, Eduard őt vigasztalni törekvők, O a’ kedves 
szózatot, ’s nyájassága’ szavait, minden harag nélkül 
hallgatta, ’s nem birt annyi erővel, hogy Eduardot el
távolítsa, midőn kezeit tüzes csókokkal elboritá,'s tüzes aja
ki az övéit illetni merészlék. 0  e’pillanatban érette mindent 
elfelejtett azon vak, nyájas, ellenállhatlan szerelemmel, 
mellynek asszonyok mindent feláldoznak, mellyhez képest 
minden e’ világon: félelem, veszély, múlt ’s jövendő el
tűnik. — Lelkének nyugalma e’ pillanattól fogva örökre 
oda volt. Az ütközet, mellyet az irlandiak néhány nap 
múlva vártak, ifjú parancsnokuk’ ügyes mozdulatinak 
következtében tizennégy napig halasztatott-el; de végre 
még is megtörtént. A’ királyi csapatok megverték a’ la
zadókat, űzték őket váltig ’s a’ tábornokok és tisztek’ 
nagyobb részét elfogták. Ezek közt volt a’ szerencsét
len Eduard is , kinek vitézsége csudákat tőn ugyan, de 
ki megsebesülvén eszmélet nélkül íöldre omlott ’s végre 
holttestek’ halma alul huzatott-ki. —

Helyezzük most magunkat egy hónappal előbbre. 
A’ grófság’ bírái összegyülének Wexford lord’ várában, 
hogy a’ zeudülők fölött Ítéletet hozzanak. Maga W ex
ford lord volt az elölülő, ’s mellette mindkét oldalrul két 
más biró ült. A’ teremből - nyíló ajtónál hat katona 
állt, vállukon puskát tartva ’s egy hussier a’törvényszék’ 
parancsit várta. „ A 1 foglyokat vezessék be,“ szóla Wex- 
íord gróf. — Erre nyolczan léptek közülök a’ terembe, 
’s első vala sir Eduard. A’ bírák’ egyike elkezdé a’ val
latást, de bármit teve, ő kérdésire a’ négy elsőtül nem 
nyerhete bizonyos választ; ’s parancs adatott tüstinti 
agyonlövetésökre. — Két más fogoly, kik ezek után 
hallgattatának-ki, kielégítőbb választ adtak ’s ügyök’ 
eldöntetése a’jövő ülésre halasztatott. — Most sir Eduard 
vala hátra még, kinek utoljára kellett volna elítéltetnie, 
’s egy szegény kis fogoly, ki alig látszott még tizenhat 
évesnek , kinek félénk magatartása ’s földreszegzett sze
mei ’s könnyektől ázott arcza, a’ jelenlevők figyelmét 
magára voná ’s minden szivet megindíta. Azonban egé
szen nem lehete látni arczát, mellynek nagyobb részét 
széles - karimáju kalap fődé-el. — Midőn a’ vallatás 
a’ gyöngéd fogolyra került, legott sir Eduard kezde szó
lam ’s kinyilatkoztató, hogy e’ szegény gyermek’ egyik 
haszonbérlőjének fia, ki csak irántai engedelmességből 
csatlakozók a’ zendülő párthoz, ’s igy őt egészen ár
tatlannak kell tekinteni. A’bírák magok is szánakozásra 
indulva megkegyelmeztek neki, ’s a’ fiatal fogoly a’ te
rem’ egyik szögébe vonult, arczát kezeibe rejtvén , és 
sürü fohászok közt könnyeket hullatván.

Most Eduard lépett-elő. A’ nélkül, hogy minden kér
désre felelne, igazlá a’ vádirományokban ellene felhozott 
tetídolgokat, de azokban nem akart legkisebb vétket látni, 
’s egyedül ama’ kegyelmet kérte-ki, hogy halála elitélte
tését azonnal kövesse. Kívánsága meghallgattatott. „Ve
zessétek ez embert az udvarra; öt perez múlva lövessék

agyon!“ szóla Wexford lord. Eduard erre szilárd lép
tekkel a’terem’ mélyébe ment, kebléből fejér kendőt vout- 
elő, elérzékenyülten szoritá ajkihoz ’s egy szomorédes 
mosolylyal vető oda a’ fiatal fogolynak, ki bár megsza
badítva , nem szünt-meg könnyezni ’s zokogni. De mi
helyt a’ kendő kezében volt, elfőj,tá fohászit és szemei 
villogtak. 0  Eduardot az udvarra követte, ki e’ szava
kat susogá : „Élj boldogul Mary , istenhozzád örökre !“ 
Itt már jel adaték a’ halálra; élénk sikoltással rohant 
Eduardra a’ fogoly, átölelte őt karjaival, ’s mindketten 
vérükben úszva dőltek-le , ugyanazon golyóktul szét- 
zuzatva.

E’ borzasztó jelenés’ tanúi némán ’s iszonyodva ál
lának. A’ holt fogoly görcsösen szoritá még kezébe a’ 
kendőt, ’s Wexford közelite, azt tőle elveendő. Iszo
nyú sejtéstől megkapatva , ’s halálborzalomtul kőszoborrá 
dermedve, alig vala képes a’ holttest’ arczára tekinteni’s 
benne s a j á t  n ő j é r e  ösmert.

(Németből) Macink József.

K Ü L Ö N F É L É K ’ T Á R A .

É j s z a k a i n  e r i k á i  fi M e n t é s e k .  Nemrég a’ 
„Kentucki Advertiser“ lap imezeket közié: 1) N^'beu bi
zonyos urnák van egy a u s z t r i g á j a ,  mellyet olly 
ügyesen tanita-ki, hogy az mindenhova mint hű ebecs- 
ke, szaladgál utána. (!) 2 ) M'':fben egy műszert találtak 
fel , melly minden idegen segéd-erő nélkül megyen a’ 
palakő-bányába, ott a’ palakövet repeszti, a’ városba 
szállítja, a’ háztetőt befödi, ’s mind ezt kevesebb mint 
hat óra alatt. ( ! ! )  3 ) P*ban egy patkányt fogtak, 
’s hogy a’ gonosz állat elillanhasson, saját bőrébül 
bútt-ki. (!!!)

D ú s  k o l d u s .  Lexdenben (Angliában) meghalt 
minap bizonyos II műm nevű agglegény. 0  szünteleu 
egy rozzant födélszobában lakott, egy zsúpszalma volt 
fekhelye, szakadozott ócska ruhában járt, ’s a’ legnyo- 
morúbb táplálékkal tengeté magát. Ha évenkint Lon
donba ment jövedelmeit beszedni, útközben koldult, ’s 
nyomom külseje által szánakozásra gerjesztvéu az em
bereket , nem egyszer meglehetős segélypénzt nyert. 
O minden adományt elfogadott, még a’ penészes kenyér
darabkát is. Halála után vagyona két távul rokonára 
szállt, kik szörnyű bámulatjokra mintegy 17 ,0 0 0 ,0 0 0  
pengő forintnyi értek’ uraivá lettek. Egy régi bőrládá
ban a’ födélszoba-zugban 6 0 0 0  darab arany hevert.

I d ő - mé r t é k .  Epen öt perez szükséges a’ henye 
uracsnak, hogy lábárul levesse papucsait; egy pénz
váltónak, hogy 20,000  tallért nyerjen; az orvosnak, 
hogy a’ náthahideget gyuladássá változtassa ; egy szó
nokló papnak, hogy hallgatójit sokszor elaltassa; egy 
nagyhírű okos hadvezérnek, hogy a’ birodalom’ sorsát 
eldöntse; egy kaczér hölgynek , hogy egy becsületes 
férfit elámitson; ’s a’ finom-izlésü férfinak, hogy vala- 
melly rósz könyvet megbíráljon.

R e j t e t t s z ó .
Végsőm szép 's nagy ajándék. Kls.'Jm kis bogáracska ,

Melly szép liasznot h a j t ; Rája vigyáz az egész.

Igali Ferenci.

A’ 36dik számú rejtettszó: Kof a.
36. sz. Társalkodónk 140 lap. 2dik hasábja 5dik sorában ,,a 1 dnnasoron“

h. olvasd: , ,f  e l dnnasoron.“

Szerkeszti H e lm eczy .  — Nyomtatja T ra t tn e r -K á r o ly i .
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s z é p í t  e s i  t e k i n t e t b e n .

Barátom Imre! Óhajtásod, utazási naplómat a’ kö
zönségért meglopnom , alkalmas időben érkezék , mert 
enszándékom is az lévén, óhajtásod szándékomnak ja- 
valása ’s megszentelése volt, mit cselekedet szók kö
vetni. Jól mondod, Budapest’ jövendője nagy, kinyomja 
a’ legcsapongóbb képzelet’ határait; élete mint a’ selyem- 
lepeé, melly a'múltnál fényesb és kéjesb; mint a’ phoe- 
nixé, melly a’ hamvakbul Ifjabb termettel lép-elő; mint 
Antaeusé, kit az a n y aföldrül épen azon erő lök-visz- 
sza, melly oda Iesujtá. Áldás, dicséret 's dicsőség azok
nak , kik az iszonyú csapás’ orvoslására siettek, ’s mi 
több, rögtön és részvéttel; de hitem, hogy Budapest 
nélküle is ki fogta volna nőni magát, mint az iíju kígyó, 
hogy egy fiatal nép’ fiatal fővárosa teremtőileg életdús 
mint tavaszkor a' fa, midőn benne a’ nedv, életerő, ter
mő-elv pezsg; — vágd vagy a'mennykő hasítsa ketté, 
’s épen maradt oldala élni, leveledzni, virágozni ’s gyü
mölcsözni fog.

A’ Gondviselés midőn a’jelen nemzedéket szenved
ted , századok’ boldogságának készít alapot; mert ez 
nem a’ fejek' de az évtizedek' életét számolja, ’s ezerek’ 
ezreinek kínára süket, az emberiség sorsának folyamát 
intézvén. így történt Budapestre nézve is, melly hasonlíta 
a’ Vezúv’ tölcsérére rakott fészekhez; a’ gondviselés, 
bár látogatása e’ szenvedő kornak mint átok jelent-meg, 
nem más mint a’ veszély’ környékeiből k i m u t a t ó  ké z  
egy biztosb és szebb állapot felé. Mert most, fölrázott 
erővel , sokat tehetünk anyavárosunknak mind fényére, 
mind bátorságára , mit különben vagy pulyák nem mer
tünk , vagy röstek nem akartunk, vagy szegények nem 
bírtunk volna tenni.

Szépítést tárgyazó egjszerü javaslatim előtt, 
lásd röviden az t , mi néhány fővárosnak különböztető 
b é l y e g e .

I. L o ml o  n. Bár mennyit láttál is , Londonban 
meglepetel, mert a’ többi város egymáshoz hasonlít, de 
London csak — magához. A vakolatlan, feketés-téglá- 
bul épített ’s a l a c s o n y  föd é l ű  barna házak nem 
magasok, hanem a’ földszinen alul is lakvák ’s azért 
mindenik ház’ tövében egypár lépésnyi tér ékes vasrács- 
csal van beköritve; sok utczán mindkét oldalt vidám ker- 
tecskék virítnak a’ házak előtt; az egyházak csarnoko- 
sak, a’ legcsudálatosb és legphantastikaibb tornyokkal; 
az ó angol ízlésű utczákról most a’ Regent-parkban ’s 
fejedelemi nagy paloták és egy colossalis római templom 
mellett találod magad’ ; innét a’ Piccadily ’s Pall malira 
menve, a’ divatos uj épületeken csudálkozol; aztán a’ 
Westminster ’s Guildhall’ környékén sötét vén goth mü
vek döbbentenek meg; majd a’ Belgrave-square’ oszlo
pos házain Olaszországra ismersz, ’s ittott, mikor nem is 
reménylenéd, Hellas’ csarnokai pillantanak rád; sőt,  né
hol török minaret-födelekre, másutt aegypti tömeges durva 
alkotmányokra bukkansz, és gyakran, mi még csudála- 
tosb, e’ sok épités-styleket egyes épületeken együtt lá
tod , inkább összehányva, mint összeolvasztva. Képzeld 
ezekhöz a’ kertes utczákat, mellyek együgyű falukat 
ábrázolnak; a’ p a r k o k a t ,  me I l y é k n e k  k ö z e p é n  
v é n  f ák  e r d e i  v a d s á g b a n  é l n e k ,  s z é l e i  pa
l o t a  k t u I k ö r ü l s z e g v é k ;  a’ gyárkéményeket, mik

roppant táraktul környezve obelisk magasságban íölnyul- 
nak, — ’s némileg képzelhetni fogod: London mi idegen 
’s mindenféle formák’ nagy képzavara. Paris ékesen épít 
és egyded (egyforma) akar lenni, a z , mit a’ többség ’s 
divat szépnek tart; London, roppant tömegeket kedvel ’s 
mint piaczain bírja a’ föld’minden termékeit, úgy épületeiben 
is az egész világ’ arczait akarja mutatni, ’s az óriás’ 
város külön részein ugyanannyi töredékek látszanak 
a’ görög világból, Itáliából, Egyptből , a’ középkorbul, 
a’ vén Angliából s Kelet’ földéről. Bár nevessen az iskola- 
művész, gondolja magában a’ kevély angol , — első pil
lanatban bizonyosan megdöbben és csodálkozni a’ követ
kezőkben is fog; az építés igy az élet’ nyilatkozása , 
egvébkint csak bábuzás. 11a London’ tervrajzára tekin
tesz, a’ parkokon, mellyek’ némellyike 3í)5 acre terje
delmű ’s a’telkeken és kerteken (grounds aud gardens) 
kívül, rajta 5 0  —GO, azaz ötven hatvan z ö l d  p e t t y e 
k e t  találsz. Ezek a’ hires Squarek, mik fával és sűrű 
bokrokkal beültetett ’s ékes vasrácscsal körülvett kör-vagy 
szögletes gyeptérek , középen egy vagy több érczszo- 
borral. Látván ezeket, gyakran eszembe juta Pest holt 
kőfalaival, ’s gyakran kérdérn magamtól és másoktul: 
miért nem építünk mi is kezecskékkel szegzett vidám 
utczákat ? s z e 11 ő s piaczoknak miért nem hagyunk több 
helyet ’s a’ levőket fákkal, bokrokkal, gyepszinuel miért 
nem ültetjük szabad kertekké ? miért száműzve a’ vá- 
rosbul minden zöld 's természet? Most, úgy tudom, mind 
ez eddigelé igy azért történt, mert egy szerencsét
len polgármesterének ítélete volt: ,azért város , hogy há
zak,  ne pedig fák legyenek benne.4 0  bár láttathatnám 
Pest’ lelkes népével a’ parkos ’s squares Londont, tudom 
hogy még e’ tavaszszal ültetéshez fogna; tudom, hogy a’ 
házak közt elszórt mezőpontokat hasonlítaná, mint én, 
a’ sötét égen elszórt csillagokhoz, ’s lelke örvendene 
kiíejezhetetlen gyönyörben , az ipari ’s erkölcsi élet’ e’ 
tengerében megpillantván a’ természeti élet’ ez apró 
z ö l d  s z i g e t e c s k é i t  is.

A ’ írancz, kitűnőt keresvén, részeket alkot; az 
angol, ellenkezőleg, mindig az egészt tekinti. í gy,  
Londonban a’ házak egyenkint ritkán kielégítők, de ösz- 
szeségben sajátsággal ’s csuda hatással bírnak. Massák- 
kal dolgozik; nem  h á z a k a t  de u t c z á k a t  szók épí
teni. Különösen két módot sejtek. Iső: t öbb s z o m 
s z é d  e g y e s ü l v é n ,  h á z a i k a t  e g y  r a j z  s z e 
r i n t  é p í t t e t i k ,  úgyhogy a’ belrendezés mindeniknek 
kívánsága ’s kényelme szerint történvén, a’ s o k n a k  
b i r t o k a  k í v ü l r ő l ,  mi nt  e g y e t l e n  m ű, j e 1 e Il
in  e g, igy az épületek bizonyos mo n u  men túrni  t e 
k i n t e t e t  nyernek, p. o. a’ 146 dóriai oszlopon nyugvó 
roppant quadrant; a’ tündéri Regent-park’ gyönyörű pa
lotái; több square, fejdelmi lakai. 2dik: a’ házak a’ 
magasság’ azon vonalában maradnak, de a'homlokvona
lon belől a’ falak alakja változó 's ia:y az utczák ha
sonlítanak egy hosszú rámához , mellyben sok apró ’s 
különböző kép van ; tehát sem fesz, sem unalmas egyhang. 
Vannak ollyan utczák, hogy mindenike egymáshoz ha
sonló két épületből látszik állani a’ kétoldalon ; vannak 
ollyanok, hogy szinte két de még egymáshoz nem ha
sonló épületből látszanak állani; vannak ismét ollyanok, s 
a’ squarek is illyenek, hogy csak az áltelleni házak hasonló 
alakúak. Következik , hogy ha a’ pestiek az első módot
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elfogadnák, — a ' n é l k ü l  h o g y  az é p í t k e z ő  p o l g á 
r o k n a k  t ö b b e  k e r ü l n e ,  — a’ még ifjú Pest fel
séges paloták’ városává lehetne; a’ második mód pedig 
a’ pesti, egyébiránt igen szép házak’ összeségén érez
hető feszt ’s egyhangot eleveuitené-ineg.

Kivált az első elv egész u. Brittauniábau elterjedt 
’s föganata tüudéri pompában mutatkozik London, Li
verpool, Newcastle, Glasgow, Edinburgh, Dublinbau's 
majd valamennyi városaiban. A’ szem illy csoportozato- 
kat mozdulatlanul nézi, a' lélek megdöbbenve csudál- 
kozik , cs mindent ez egy szócska fejt-meg: e g y e 
s ü l e t !  —

II. Pá r  is.  Véve nem az életet a’ városbau, de 
a ’ várost mint házak' összeségét, Páris semmi saját
sággal nem bir , kivevéu a’ p a s s a g e-okat, mellyek 
keskeny de hosszú utczasikátorok, fölül üveggel belöd- 
vék, belől, estve, gázfénynyel dúsan megvilág'ilvák ’s két 
oldalt a’ legékesb boltokkal pompázók , és úgy nappal 
mint est ve ’s kivált esős időben a' divatvilág' sétahelyei 
Illy lündéri utcza 131 azaz száz harminczegy van 's 
ezek a’ világszerte hires palais-royalnak ugyanannyi 
elszórt tagai, és Páris’ képén bélyegző ’s a’ legragyo
góbb vonások. Midőn estve az utazó a’ sötétebb nagy ut- 
czákon ballagván, ezekbe betekint, hol drágán's üuue- 
piesen öltözött nép seregei 's tolong, elbámul, mintha 
a’ mesebeli világok’ bemenetelénél állana, hol tün
dérek teremnek ’s arany ludlábon forgó lényes várak
ban laknak.

Tehát, említett építési két elvén 's összes világar- 
czán kívül, Londonnak e r e d e t i  b é l y e g e  a’ zöld 
p a r k o k  é s  s q u a r e k ;  Párisé pedig a’ mesterségi 
p a s s a g e-ok.

Ili. B é c s  semmi megkülönböztető sajátságot nem 
mutat, legalább ollyat nem, mit követnünk vagy kel
lene vagy lehetne; mert a b á s t y a  's g l a c i s  a’ tör
ténet’ ajándoka 's miután bástya miránk nem maradt, 
sétány és szépség’ kedvéért nem fogunk 's nem kell 
építeni; a’ terjedelmes glacis-t pedig igy egy tagban ’s 
midőn nincs több (mint van Londonban több park), a’ 
szabad mező ’s lég’ egyenetlen felosztásának tartom a’ 
város’ népe között.

IV. Be r l i n b e n  sem találok bélyeget, mi által ez a’ 
többi város közül kiválnék; mert a’, hársak alatt4 — mi 
fasétány egy tág utcza’ közepén — magán állván, ez 
benne c s a k  e g y  j e g y ;  az pedig, hogy az újabb idő
ben görög és római Ízlésű több épülettel gazdagodék, 
még nem bélyeg, hanem törekvés bélyeget nyerni. Tágas 
piaczai, egypár ragyogó kivétellel, csak tágasok, — 
hosszú’s egyenes utczái csak hosszúkás egyenesek; mint 
a' száradt fában, bennük is hijányzik az élet és lehelet, 
mit vagy élő természet vagy művészi erő ad.

V. A’ h o l l a n d i a i  városok , helyzetökbül követ
kező azon sajátsággal bírnak, hogy az utczák egyszers
mind csatornák is, ’s partjai többnyire fákkal beültetvék, 
úgyhogy a’ szekerek is fasétányok’ árnyékában járnak, 
kivált llaagában , hol néhány piaczos utcza valóságos er- 
döszakasznak látszik.

E’ visszaemlékezések után az uj kort élendő Pest' 
szépítés- ’s építésére nézve előadom néhány eszméimet.

lör: Kincs, erkölcsi mini az emlékezet's testi mint 
a’ vagyon, köti az embert a'hazához; az e r e d e t i 
s é g  pedig, muiaikozzék bármiben, a’ legnagyobb kincs 
és ez okbul szereti fájdalommal hegyeit a’ helveta . ez *

*1 Mint l ’e í f e n  a ' párisi ntfzársK.:

okbul lángol a’ britl’ hazaszerelme csudálatos Albionaért. 
Óhajtanám tehát, épitészink találnának valami újat akár a’ 
városterv’ elrendezésében , akár az épitésmódban, mi a’ fő
varos áltál s a j a t arezot adna s a j a t nemzetiségünknek. 
Apáinktól e’ részben semmit nem örökléuk; teremtsünk 
mi, ’sförököljen tőlünk a’ maradék.

2or Vagy vegyük ált 's kössük össze más városok' 
mint London és Páris’ sajátságit. E’ szerint: a) A’ levő 
’s alkotaudó piaczokat, hagyatván mellékutak, gyepszin 
borítsa, ’s fák és bokrok árnyékozzák-be. Mintegy csa
ládnak, úgy egy városnak is megvan ’s legyen-meg a’ 
maga öröme, kéje ’s kerte; ha egy gazdag jövendőjü 
város ’s csak itt elvesztendő s á t o r  b é r e k e t  reszkető 
kézzel számolgatja, szomorú fillérgazdaságot űz. El
veszti, mit a’ kéjért utazó gazdag idegenek ’s belföldiek 
hoznának, b.) A’ városszéleken, de mellyek egykor vá
rosközép lesznek, léget tisztán tartó s lelket emelő ter
jedelmes p ar k o k jegyeztessenek-ki. A’ közöttük ela
dandó háztelkek 's bennök elszórottan kimutatandó vi l i a-  
helyek' drágasága az egész park’ árát megfizeti, c.) A’ vá
rosszélen eső azon tágas utczák , mellyeken a’ kereske
dés’s rohanóbb tolakodás megszüli, mindkét oldalrul vi
rító kezecskékkel szegessenek-be, p. o. a’ kerepesi, 
üllői ’s a’ t. utcza ; a’ népesb de szinte tágas utczák’ 
k ö z e p e  pedig alakittathatik fasétáuyuyá, a’ hollandi 
városok'ingerlő példája szerint, d.) Ha uj utczavonalak 
vagy térek jelöltetnek-ki, a’ szépítő biztosság mindenik 
utczára ’s térre, az építészek’ kezével, rajzokat dolgoz
zék 's m i n d e n i k t e l e k k e l  a' r a j z  is a d a s s á k -  
e I, m i s z e r i n t  a z o n  a’ h á z n a k  k e l l  é p ü l n i e .  
E’ mód alkalmaztathatnék azon helyekre is, mellyek, 
most omladékokkal borítva lévén, uj de az egydedségi 
elvhez hűn maradva, kijelöléseknek nézethetnek. ’S mi 
után az alak a’ telekbirtokosak által is választható; 
miután a’ belső elrendezés mindenkinek tetszésére hagyat
ván, itt az épületnek csak arczárul van a’ szó, és miután 
az építést kiki akkor végezheti, mikor körülállásai sze
rint legalkalmasbnak ítéli: nem látom-ált, daczon !s ha
nyagságon kívül, e’ módnak gátul mi állhatna. Ez e l v ,  
nem h á z a k a t  de c s o p o r t o z a t o k a t  ’s e g é s z  
u t c z á k a t  egy nagy t e r v  de a’ helyek szerint k ü 
l ö n f é l e  a l a k o k b a n  építeni, tenné Pestet fejdelmi 
lakok’ városává; igy lenne terv az épületek’ összeségé
ben fesz nélkül, igy lenne öszhang’s különféleség. Egy 
piacz, p. o. miilyen a’ nagy piacz, négy oldalú lévén, 
állana n é g y  épületből, melly vagy mind különféle, 
vagy mind egyalaku lenne, vagy az áltelleni felelne meg 
az áltelleninek. Az Ullmann ’s Ilkey-házsor’ építésében 
ez elv sejtve, de csak sejtve van , és illy tördelékben is 
nagyon felötlött’s köztapsot nyere. Hild , Pollák ’s többi 
épitészink’ nagy tehetséginek csak igy lesz dicsőséges 
pálya nyitva; igy lesz a’ művészre bízva a z , mi a’ mű
vészt illeti. A’ bíró ítéljen, polgármester kormányozzon , 
a’ jegyző Írjon, mert mindenik arra készült; de épen ez 
okbul az építészt is hagyjuk építeni és szépíteni, taná
csa ’s véleménye mindeneké előtt hallgattassék-meg, 
mert erre ihlettel’s tudománynyal ő bir. Mindenkit maga 
helyére tegyen a’ nemzet; a’ geniek, cserélt helyen kon
tárok. e.) A’ k e s k e n y  u t c z a s i k á t o r o k ,  mel- 
lyeket most vagy gyaloglók vagy egyes szekerek hasz
nálhatnak, üvegfödelű pa s s a g e - o kká  (miilyen a’ párisi 
utcza) alakitassanak-ált, mikké általakithatók a’tágasb 
á l t m e  n e t i - u d  v a r o k  is. E’ passageok has / ,  n o- 
s a k ,  mert rut időben sétányokul szolgálnak, pedig a1 
sokat ülő városi nép’ egészségére mulhatlanul szükséges 
olly hely, mi szabadabb mozgást enged; de s z é p e k
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is , mert ide a’ legpompásb boltok vonulnak, rnellyek, 
mint csillagok a’ rejtező napnak, — a’ nemzet’ rejtek- 
ben működő gyári 's művészi életének ragyogó megnyi
latkozásai. Képzeld még beléjök a’ ezifra tenger népet4 
melly vagy a’ napfénynél vagy a’ gázlénynél mint — egy 
mozaik-szivárvány, — csakhogy hullámozva, változó. A’ 
város1 rut vonásibul, mik a' keskeny 's görbe utczácskák 
— igy lehet a' legfényesbeket teremleni.

3or Pest1 tervrajza előttem nem léküvén, részletes 
kimutatásokba nem bocsátkozom, s k i v á l t  ez okbnl , 
h i t e m e t  csak k é r d é s k é p e n  mondom-el; t. i. vall
jon nem lehetne 's nem kellene-é félkört képező két-há- 
rom csatorna-utczát csinálni, melly a’ Dunából befolyván, 
abba folyna-ki? Ez eszmét javasolják, röviden szólván, 
a’ következő tekintetek: a) fákkal beültetendő sétány
partjai kellemesitenék a1 várost; b) a’ viz’ olcsósága 
’s könnyen kaphatása tisztasági föltétel lévén, mit n. 
Brittannia 's Hollandia’ városai hangosan bizonyítanak , 
ez a’ háznépek’ nagy részét közelebb juttatná a’ íöltétel- 
hez; c.) a’ viz,  vagy örökös ki- ’s befolyásban lévén, 
vagy kényszerint ujittathatván , lenne mindig fris és 
igy légtisztitó 's frisitő, nem büzhödt, mint a’ hollandiai 
városok’ legtöbb csatornáinak vize; d) a’ Dunáról e’köz- 
piaczrul, az áruk olcsóbban, könnyebben, biztosabban 
és gyorsabban hordatnának-el a' város’ különböző ré
szeibe, 's ez fontos tekintet az előtt, ki gondolkodván és 
combinálván , egy pár tizeden általrepül Pest’ jövendő
jébe , midőn a’ magyár főváros az éjszak-nyugotrul ke
let délre "s kelet-délről éjszak nyugotra járó 's különösen 
áltviteli kereskedés’ fészke leernl; midőn a’nagy ország
úton, melly Európábul Ázsiába vezet, egy fő álláspont 
lesz; — ’s hogy ez nem magyar képzelet , de egész 
Európát foglalatoskadtató eszme, bizonyítja egyebek közt 
a‘ franczia követkamara' egyik biztosságának azon nyilat
kozása is (1 8 3 7 . jun.) miszerint legsürgetőbb országos 
vizi-munkának tartá a’ Marne-t a1 Rajnával összekötni, 
m e r t  i n n é t  az  ut a’ D u n á b a  v e z e t e n d .  — A1 
mostani omladványok a' legolcsóbb alkalmat nyújtják illy 
csatorna-utczáknak helyet jelelni * ) ,  mert hol romokért 
puszta telek ajánltatik, a’ birtokosak ott nem igen kér
nek toldást.

4er. Egy eredeti alak épen úgy sajátság, mint 
mindenféle alakok’ összesége; ’s igy Pest vagy legyen 
alaki tekintetben kizárólag magyar főváros, vagy egy 
v i l á g v á r o s ,  melly magában összeszedje mindenféle 
városok’ arczait: ez lenne a’ legkorszerűbb irány és 
törekvés. így lenne Pest ez u j é r z e m é n y n e k  
a l a k b a n  m e g f e l e l ő  első város; igy lenne sokféle 
alakú és színű részekből összerakott mozaik-város; kü
lönféle épületeivel igy hasonlítana egy nagyszerű hang
karhoz, mell} ben ezerféle ’s egymástól különböző hang 
alkotja a’ nagy harmóniát; minden - országbeli vendég 
egy házban vagy piaczban igy ismérne hazájára, ’s azon 
városban könnyebb szívvel mulatna, hol talál ismért ’s 
kedvelt tárgyat, min emlékezete megnyugodjék. Egyik 
utcza’ eleje hasonlítana Sfambul' utczáihoz, ’s végén 
már úgy tetszenék, mintha Majlandban járnánk; egyik 
piaczrui, melly goth-tornyozatu ’s hegyes , a’ másikba 
lépvén, itt Hellasz’vidám csarnokai közt találnék magun

e)  A’ Dunának k e tté  n sz ta tása , úgy hogy fele mostani m edrében, fele 
R ákos' szent mezején folyjon , óriási te rv  's igen óriási a ’ m agyar 
léleknek, t . i .  annak , mellynek még most hatalm ában az ország’ sorsa. 
Azonban a ' képzelet üdvezülve m ulat a ' mostani e g y  D una’ n é g y  
partján  ak k o r, ’s ha reményben nem is , sóhajtásban ringa tja  uiagát.

kát, ’s igy sorban látnok China’ és Kelet’ csudálatos, 
Egypt’ komor és tömeg, Németalföld’ tégla ’s nagy-ab- 
laku, Helvétzia’ pásztori ’s tágas folyosóju, Anglia’ er- 
zsébeti-váralaku épületeit. — Majuai Frankfurtban kü
lönös szerencsével ’s némi változtatással hozák-vissza 
életbe a’ goth-izlést ’s a’ szem gyönyörrel mulat a’ megifjo- 
dott méla góth-alakokon.

Még említenem kell, hogy eddigelé az oszlopokkal- 
épités nálunk ritka eset, pedig az oszlopok , érzi ’s vallja 
egész világ, a’ legegyszerűbb ’s legnemesb ékességek; 
és hogy az Almás körüli márvány az építésben leginkább 
csak lépcsőzetekre használtatik. Illy gazdag márvány- 
bányábul egy fővárost, miilyen Pestünk , tündéri pom
pába lehetne öltöztetni. Sóhajtva emlékezem Edinburghra, 
melly Skótziának kőgazdag bányáit másképen tudja ’s 
meri hasznára fordítani! —

Illy elemekből lenne Pest szép, roppant 's csudá- 
landó várossá; e’kint lenne a’ magyar szellemnek teljes 
kifejezője ’s képviselője az országnak ; a’ Duna , ez eu
rópai folyamkirály’ partján, melly a’ németföldön gyer
mek lévén, ifjúvá országunkban nő , igy támadna egy 
pompás arczu város, mellyet az idegen nemzeteknek fe
kete tengerbe siető hajóji álgyuikkal ’s lobogóikkal csu- 
dálkozás közt üdvözölnének. Cselekedjünk , mert élet 
csak a'tett, mert csak a’tettnek van emlékezete, mert az 
emlékezet a’ maradéknál legfoganatosb leczke,másként az 
nem hűséges őseihez. Építvén remekül, nyomunk nem 
vesz-el hamvainkkal a’szélben, ’s városunk lávák alatt 
is Pompeji marad, vagy szabad omladéki, mint Palmy- 
raéji, látogató zarándokokat híuak magokhoz a’ hir ál
tal. —

Eszméimet megtekintés végett különösen ajánlom 
Pest város kormánytestének. A’ főváros az ország’ 
arcza lévén, reményiem a’ tisztelt kormánytest lélek- 
ismérettel ’s hű gonddal fog dolgozni a’ rábízott nagy 
arczképen. w

Szemere Bertalan.

UJDOX F Ö L FE D E Z E T T  NÖVÉNYI- MOSO-.SZKR.

M e l l y e l  a’ g y a p j ú t  n y í r á s  e l ő t t  ' s u t á n  f é n y e s - f e j é r r e  
m o s h a t  n i a ’ n é 1 k ü  1,  li o g y a’ g y a p j ú  a k á r  r u g a l m a s s á 

g á r a ,  a k á r  p u h a s á g á r a  l e g k e v é s b b é  s z e n v e d j e n .

Miután az ausztriai birodalomban a' gyapjutermesztés 
olly nagy jelentőséggel, ’s a z , mint a’ mezeigazdaság' 
egyik legnevezetesb ága, olly jótékony befolyással bir 
a’ kereskedésre , gyárokra ’s kézimesterségre ; továbbá 
ugyanaz, sok külországban is igenigen nyomadékos ke
reset-ággá lön: valóban, — isrnéretink’ 's tudományunk’ 
jelen álláspontját tekintve , — csudálkoznunk kell, hogy 
még senkinek sem sikerült, olly egyszerű ’s czélnak- 
meglelelö mosószert leltalálni, melly által mind a’ még 
álló (v. is birkákon levő), mind a’ már lenyirt gyapjú 
könnyű módon ’s czélszerűleg — a nélkül t. i., hogy a’ 
gyapjú’ értéke szenvedjen — megtisztittathassék. Ezen 
olly régóta érzett hijányt most, szellemünk’ folyvást előbbre 
haladó korában, P r e y s  József András ur, növényi- 
nagykereskedő (Pesten a’ 3 korona-utezánan 268  sz. 
alatt) tökéletesen eloszlatá, olly czélszerü birka- és 
gyapjumosó-szert födözvén-föl bizonyos növényi állomány
ban (vég. Substanz) melly legkisebb maró ’s igy gyapjú 
rontó tulajdonsággal nem bir. — , . ..

Én ezen uj gyapjúmosó-szerrel mind a nyűét 
azaz birkán levő, mind a’ nyirett gyapjún alapos P™ 
kát tevék, ’s mondhatom, hogy az mindkét esetben töké
letesen kielégítő, elamiyira, hogy»’ f W “*  ,Mlar8
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’s világos fejérré mosathatására nézve mitsem enged többé
kívánnunk. Ezen növényi-állomány (melly P r e y s  ur írott 
nyilatkozványa szerint nem az úgynevezett szappangyö
kér) németül Seifenwurzel) nemcsak az általam fölta
lált liszt- ’s hamuzsir-vegyitékböl álló mosószert, (100  
font liszt ’s 45  fut hamuzsir kívántatik 2100  darab bir
kának megmosathatására), mulja-telül, hanem sokkal jobb 
az agyag- ’s kavicsszappan- mosószernél is; nemkülönben 
a’ spanyol ’s franczia gyapjumosási-módnál is jobb (ez 
utóbbit D a v o i r p u b l i c  próbálta hajókon a’ Szajna 
folyamon Párisban). Ezen uj növényi mosó-szer a’gyapjú’ 
tartósságát vagy is rugalmasságát, ’s puhaságát legke- 
vésbbé sem gyöngíti; sem a’ gyapjúra, mint a’ hamu- 
zsírnak, káros hatása nincs. A’ gyapjút e’ növényi mosó
szerrel 2 5 —3 0  melegség-foknál (Reaumur szerint) kellő 
tisztára moshatni, ’s egy birkát csak 7 — 8 per'czig 
szükséges e’ folyadékban állni hagyni; e’ bánásmód által 
a’ gyapjú nemcsak kitűnő fejérséget nyer, hanem még 
l'ejérebb ’s puhább lesz, mint a’ nyirés után gyakorolni 
szokott hugygyali mosás által, ’s ugyanazért igen hi
hető, hogy a’ világos szinü kelmékre is alkalmasabb. 
A’ meghűlt sűrű-levet próbálatim szerint egy edénybe 
gyüjthetni, ’s miután ismét megmelegiteték, másodszor 
is használhatni. E’ czéli a, tapasztalásomnál logvást, leg
jobbak a’ teknök , mellyek rnegtöltetvén a’ meleg folya
dékkal, szélességben 5 —6 darab birka összekötött láb
bal beléjök fektetik, ’s 7—8 perczig ben hagyatik. E kép 
10 illy teknőben egy óra alatt több száz darab birkát áz- 
tathatni-meg,’s tisztára-mosáshoz előkészíthetni. A’tisz- 
tára-mosás folyó-vizben sem kíván hosszabb időt, mint 
a’ juhok’ beáztatása. — Az összes gyapjú mennyiségnek 
nyirés utáni mosatása pedig illy módon sokkal egysze
rűbb, 's kevésbbé költséges. Minden vizet használhatni 
tapasztalásom szerint — a’ nélkül hogy ártalomtól tart
hatnánk — a’juhoknak illy módon eszközlendő mind be- 
áztatásukra, mind tisztávámosatásukra, még akkor is ,  
ha a’ vízben mésztartalmú savak , (szénsavas mészföld, 
vagy kénsavas mészföld; Gypsz) léteznek. Preys, pesti 
nagykereskedő úr’ írásban tett nyilatkozása szerint, e’ 
mosó szer alkalmas a’ gyapot ’s legkényesebb színű se- 
lyem-kelmck’ tisztittatására is, a’ nélkül, hogy azokban 
legparánvibb kárt okozzon; V é n  ezenkívül még a’ vá- 
szonfejéritésre is alkalmasnak tartom * )

P r e y s  ur következő utasítást ad uj birka- és gyapjú 
mosószerének miképeni alkalmazására, mellynek mázsáját 
16pgő forinton, mint meghatározott áron, adja-el: „Egy 
akó v. 64  icze tiszta vizbe, akkor, ha a’ katlanban a’ 
viz már tökéletes forrásban van, az elkészített terményből 
6 font befőzetik de csak lassankiut, nehogy a’ katlanból a 
nedv kifusson; a’ nedvtömeget egy jó óranegyedig for
rásban kell tartani ’s gyakran fölkeverni. Egy órane
gyed múlva ezen tömeg, szitán által tiszta edénybe 
szülessék. A’ befőzött növényt kézzel erősen ki kell 
facsarni ’s ismét az üstbe tenni, de mellyhez csak ,/2 akó 
v. 32  icze tiszta viz járul, ’s miután fél óriag lőtt, a’ 
lolyadék újra tisztán leszüretik ’s az első főzethez ada
tik. — A’ kifacsart maradék ideiglen félretétetik, mig

°) Preys u r' hozzám intézett levele szerint már több jószáglőrtokns igen 
sikeres próbákat tőn e’ mosó-szerrel (mellynek növénye nagy meny- 
nyiségben vmlan terem sok tájékon, ’s különösen éjszaki Németor
szágban's Lengyelországban i s ) ’s már jelenleg több mint 50 mázsára 
történtek megrendelések.

egy 3dik v. 3dik főzet lesz, ’s ekkor 3 illy maradék
nak újra egy akó v. 6 4  icze vízzel jó félóráig főni kell, 
’s az üledéket jól kifacsarván ’s a folyadékot tisztán le
szűrvén , a’ korábban főzött tömeghez adhatni 11a ezen 
összevegyitett folyadék elviselhető melegségig, azaz mi
dőn az ember benne már kezét meg nem égeti, meghűlt, 
akkor épen alkalmas lesz a’juhokat 's gyapjút bele áztatui, 
’s azután folyó vízben tisztára 's lejérre mosni. Ha pedig 
a’ birkamosást nagy mennyiségben akarjuk eszközleni, 
úgy 100 font növéuy 17 — 18 akó vízzel egyszerre , 
először a’ tömegnek egy e’ végre készített lapáttal te
endő gyakori keverése alatt félóráig lefőzethetik, ekkor 
a’ folyadékot le kell tisztán szűrni’s a’ maradékot jól ki
facsarni. Ezen maradék másodszor 9 akó vízzel félóra 
hosszig főzetik, miközben a’ tömeget gyakran keverni 
kell, nehogy a’katlan’ fenekére vagy oldalaira ragadjon 
’s oda égjen; a’ folyadék tisztán leszüretvén, az első fő
zethez adathatik. A’ maradéknak harmadik főzetésétS akó 
vízzel eszközölhetni a’ fönebbi kezelés szeriut, és ha ezen 
főzet ama’ két elsőhez járul, az egész tömeg mintegy 
3 1 —32 akó tiszta folyadék leend , 1 0 0 0  darab birka 
számára, mellyből 2 icze nedv jut egy darabra; e’ men
nyiség elegendő, a’ gyapjú’ mocskos állatórészeit fel
oszlatni, melly aztán tiszta vízzel hamar tisztára mosat- 
hatik.“ Hogy ezen útmutatás szerint a’ birkák’ gyapja 
az állatok' testén nagyban mosathassák, néhány különös 
teknőre van szükség, mellyekben a’ birkák a’ beáztatás 
után közvetlenül áltétethessenek 's a’ beáztató viz a'birka 
gyapjából további haszonvétre kilacsartathassék. Mihelyt 
egy kis folyadék e’ teknőben összegyűlt, az tüstiut nyitott 
hordókba vagy kádakba , — ’s illy edény 3 legyen — töl
tetik által. Az első ’s legnagyobb kádba jő a’ tekuőkbül 
azon tisztátlan, zavaros tömeg, melly a’ birkák’ gyapjából 
foly, hogy igy a' darabos sűrű mocsok ott fenékre száll
jon. Ezen kádból vagy hordóbul a' felső ’s némileg tisz
tább folyadék, még egyszer a’második edénybe további 
tisztulás végett, ’s ebből hasonló czélra lassankiut a’ 
harmadik kádba, v. hordóba töltetik által, honnan az utóbb 
ismét a’ katlanba megmelegités és további használás 
végett kerül; míg a’ mosószer’ némileg langyossá hült 
beáztatási vizét is idörül időre ki kell meríteni, ’s a’ kat
lanból e’ meleg folyadékkal aránylagos mennyiségben is
mét kipótolni — hogy igy a’ fürdő mindig egyenlő 
melegséggel bírjon. Ezen kimerített, meghűlt mosószert 
hasonlag a’ fenérintett kádakba kell letölteni.

Mivel P r e y s  ur nagykereskedő nekem a’ mosó
szerből 6 fontot küldött azon kérelemmel: tennék vele ere
deti spanyol birkáimon szigorú próbát, ’s a’ következ
ményt tudatnám hírlapokban a közönséggel: ennélfog- 
vást világpolgárilag kötelezettnek érzem magam, a’ hazai 
’s külföldi gazdasági iparüző Közönséget ezen nagy-je- 
lentésü felíödözésre ligyelmeztetui’s annak következmé
nyeit, közjó’ tekintetéből, tudomásul adui. Theresienfeld, 
máj. 1. 1838 . Petri Bernard.

g a z d a s á g i - t a n á c s n o k .

R e j t e t t s z ó .
1 — li Büszke ezzel a ’ magyar.

1 2 3 Jaj annak, k it illy’ sok é r;
5 4 1 2  Meleg téli takaró.
1 2 5 2 A’ töröknél ez vezér.

/. F.
A’ 37dik számú rejtettszó: Mé h é s z .

Szerkeszti H e lm eczy .  — Nyomtatja T r a t t n e r - Károly i.



39. szám.

A’ S í  H H 0  Z.

B é k e p á r t  v a g } '  ,  ’s  a ’ h a l á l n a k  , 

H o n n a n  á r a d  h a l / . a n i - í r ,  

lAgy  ö l é n  e l s z e n d e i  ü l t e k ’ 

N y u g h a z á j a ,  n é m a  S í r !

C s ö n d e s  é j e d ’ é j s z a k ’ v é s z e  

’S  v a d  v i h a r  n e m  d ú l j a —fel , 

O r m o d o n  b é k é t - s o h a j t v a  

L a n y h a  s z e l l ő  j á t s z v a  k e l .

K é  n e m  f é r h e t  s z ű k ’ i i r e d n e k  

A j t a j á n  a ’ f ö l d i  b a j  ,

’S  a z  a l v ó k a t  n e m  r i a s z t j a  

F ö l  v i l á g i  h a r c z r o b a j .

I t t  t a l á l  a ’ h ő s  —  n y u g a l m a t  

A ’ v é r e s  c s a t á k  u t á n ,

V e s z t ,  d ú l ó  h a r e z o t  f e l e d v e  

É l t e ’ v é g s ő  a l k o n y á n .

’S  m i n d e n  j á m b o r  s z e n v e d ő  l e  -  

É l t e  k í n o s  é l e i é t  —

I t t  r e m é n y ű , i t t  ó h a j t j a  

F ö l t a l á l n i  n y u g h e l y é t .

A ’ m o h l e p t e  s í r ’ ö l é b ő l

N y í l i k  s z e b b  ’s  d i c s ő b b  h a z á d ,

’S  s z e b b  r e m é n y ,  t o l  s í r ’ h o m á l y á n  , 

Ü d v m o s o l y g v a  v á r  r e á d  !

XXVI.

MKTHODISTA-TEMKTKS.
(Ctí naplóm/jul).

,Man's love is of man’s life a thing apart ,
T is  woman’s whole existence.4

'  Hyrott.

Szép májusi est vala, midőn a'skótziai Perth gróf
ság' N. nevű falujába értünk. — Barátom épen leveleket 
kapván hazánkból, mellyekre felelni kívánt, magára 
hagyám őt kényelmes termünkben , 's kimenők a’ mezőre, 
melly felett a1 most kelő teli hold árasztá első szelíd 
sugárit el. Egyike azon estéknek vala, millyeket ta
vaszkor mindenikünk élt néhányszor, ’s mellyek’ nyájas 
óráit mindenikünk sokszor kívánta vissza már, — mert 
azon örömeknek is, miket a’ természet ad, vannak em
lékei , ’s talán azon egyetlenek , mellyek közé keserű 
érzelem nem vegyül. — Czél nélkül haladék tovább a’ 
kertek között; minden hallgata körültem , néha egy kön
nyű fuvalom, melly a’fák’csúésaiu átfejtve virágesőt hal

lata rám, vagy egy madár’ gyenge roppenése, melly felza
varva lépéseimtől, rejtettebb menedéket kéréséit magá
nak az ágak közt, — ez vala minden. Mint a’ gyermek, 
ki ntosolygva álomba szenderült, hogy mosolygva ébred
jen ismét, úgy állt a’ föld tavasz-álmában, fölötte az ég’ 
derülj arcza, melly szerető anyakint őrzé álmait, míg 
a virágzó tájakon, mint meleg sohajtat, lejte végi,g az 
esti szellő.

Én szeretem a’ tavaszt, nem mert vit ulása bőséget 
ígér, nem mert a’ dúsan-zöldelő vetésekben kalászokat 
reményiek, ’s a’ virágokból gyümölcsöket; hanem szere
tem önmagáért, virágiért, illatukért. ’S miért is keres
sük a'jelenben mindig a'jövőt? minden pillanatnak meg- 
adá gyönyöreit az ég , miként az éleinek, mint egész
nek , megadá keserveit. Az emberé csak a’ pillanat, 
örüljön a'tavasznak, ha rétéin uj zölddel borul be a’ íöld 
’s a’ fákon bimbók fakadoznak , ’s kéken felvirágozik a’ 
violasereg' téréin, ’s örüljön nyarának, ha rózsái meg- 
njílnak "s a’ dús lomb’ árnya alalt pihenhet; ‘s az ősz’ 
gyümölcsinek ’s a’ télnek, mert a’ löld világosan, bár 
ék nélkül, áll előtte; örüljön az egyes meleg kézszorí- 
tásuak , melly oily barátinak látszott, ’s a \ forró ölelés
nek, mellyet igaznak gondolt; örüljön mindennek , csak 
ne várjon semmit: mindennek jövője e’ földön változás , 
’s a' szerencsének egy útja felejteni, hogy boldogok vol
tunk. — De ah! mennyi fájdalom’ díja e’ meggyőződés, 
mennyit reményi a’ szív, míg végre lemondani tanúi,’s 
a’ létet morgás nélkül elfogadja. ’S e' lét valóban olly 
boldogtalan volna é? vagy nem boltozik-é felettünk a’ 
csillagos ég? nem virúl-e körültünk a’tavasz? ’s az egész 
világ nem eléggé nagy-e vigasztalásnak, ha nem vol
nának is azon pillanatok, mellyek mindent (elejteni tanít
nák , ’s azon egy végső remény, melly olly nagy, hogy 
gyenge szivünk előtte megborzad, de melly minden íáj- 
dalniat vígasztal, minden sebet meggyógyít.

Gondolatimban tovább haladva, végre sövénykerítés 
előtt találtam-íel magam’, ’s belépve nyitott kapuján egy 
temetőnek, hol százados fák’ árnya alatt csak itt amott 
fejérlett-ki egyegy sírkő a’ fűtakart egyszerű halmok kö
zött. — Ki az, ki temetőn meghatva nem érzené ma
gát? mint gyermek, mert fél, hogy az elhunytak visz- 
szajőnek; mint férfi, mert tudja, hogy a’ föld senkit 
vissza nem ad. — Fejem’ kezemre támasztva ültem egy 
halomra le , !s míg szemeim a’ teli holdvilágon átfutó 
lelleget követék, sok elmúlt emlék tunt-íel lelkem előtt, 
sok kép, inellynek kedves vonalmait e’ szív nem fogja 
felejteni, bár mennyi évekig dobogna is. — Abrándimból 
lépések ébresztének töl, ’s egy csoport ember, a’ teme- 
tőkapun belépve, közel hozzám egy ujonan ásott sirt 
álla-körűl, melléje letéve bús terhét. Férfiak valának 
uagyrészint, komoly ahitatos arczokkal, ’s mint szerény 
öltözetükből’s magokviseletébő! látám , methodisták. Kö
zelebb lepve egy őszhaju lérfit vevék észre, ki mellére 
tett kezekkel, tekintetét ég felé emelve, állt a’ koporsó 
mellett, mintegy szent, — szótalan imádságba merülve, míg 
társat tisztelettel áliák őt körül. Mindenki hallgatott; 
végre az agg megszólalt: r

„Ha a’nyár elmúlik, a’rózsa elveszti virágit, s ki 
sír utána? ő virágzott. ’S ha a’ nap ragyogva telbukik 
a’ láthatáron, ki könnyezik, ha egyenkint látja eltűnni 
a’ cöillagokat? ők ragyogtak. ’S ha a’ madár őszkor

B o l d o g o k  , k i k  a ’ h a l á l n a k  

K l n y u g o d v a  k a r j a i n  

B é k e  ’s  c s ö n d  k ö z t  s / . e n d e r e g n e k  

S í r j o k ’ é d e s  á l m a i n .  •—

O  n e  f é l j  h á t  a ’ v i l á g t ó l ,

M e l l y  f a n y a r  k e d v v e l  k í n á l t  , 

V a l n i - e l  , ’s  k i t á r t  k a r o k k a l  

Á t ö l e l n i  a ’ b á l á i t .
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boldogabb éghajlat leié költözik , ki sóhajtoznék utána? 
ő fészket rakott, ő felnevelte kisdedit, ő énekelt, ’s 
ez vala végzetök. ’S ti miért álljatok hát körül annyi 
bánattal e’ ravatalt, barátim? mit könnyeztek?... Ki 
itt fekszik, is betölté végzetét, betöltő, mint a’ rózsa 
meIly dúsan virágzott, mint csillag melly tisztán sugár
zott, mint madár, melly édes dallal lebegte körül kis
dedit. Asszony vala, szeretett. Mert szeretni az asz- 
szony’ végzete, ez magas hivatása e’ földön. A’ férfié 
a‘ küzdés, a’ tett; legyen bár ezélja, mellyet magának 
iíju ereje’ végzetében kitűzött, a’ legmagasb, a z : hogy 
az emberiségnek élend ; legyen bár a’ legalábbvaló öuség, 
melly re számtalan csalódás tanitá, boldogsága mindig 
a’.külvilágtól függ. Az asszony’ élete más. 0  nézzétek 
öt ifjúsága’ első éveitől, mikor a’ szív először ébredez, 
arczai először lángolnak, először lobog egy érzelem te
kintetében , ő is czélt keres magának, de ez nem hir, 
nein önség, — egy rokon kebel ez, mellyet boldogíthas
son. Reményivé ’s keresve jár körül; így íoly a’ földön 
szélylyel a’ zöld repkény (babér), mindenfelé terjesztve 
ágait, mindenfelől virítva, míg egy lát talált, ’s ö akkor 
mint öleié ezer karral támaszát, mint szövé körül leg
szebb zöldjével, mint emelkedők tövén, hogy levelei a’ 
kedvelt’ lombjával vegyüljenek , ’s dús koszorúkban 
függjenek le ágairól! — E’ la , sorsa a’ repkénynek, 
melly álJani fog ’s virulni, míg ő; vele süllyedni’s veszni, 
mert nincs egy ága, nincs egy gyenge hajtás, melly 
nem függne tövén. ’S ha e’ kép nem festheti egészen 
mindazon vonzalmat ’s feláldozást, mellyel a’ hölgy 
első szerelméhez- ragaszkodik, ha le nem festheti mind 
azon boldogságot, melly elárad szivén, valljon hol ta
lálunk ollyast, melly egy anya’ érzelmét lefestené! Is
ten mikor meglátogatá löldünket, nem villámok közt 
tiiut-íel az embereknek, nem hegytetőn ragyogó suga
raktól körülvéve; ö egy anya’karjai között mosolyga a’ 
pásztorok’ adományinak , ’s ez vala legszebb, legszen
tebb oltára a’ világon. Egy anya ! o ki nem érzi egész 
értelmét e’ szónak, kinek nem szökik köny szemébe, 
ha arra gondol, ki élete’ első pillanatától öt szeretni 
meg nem szűnt, ki gyermekörömeinek mindig tuda mo- 
solygani, ki mindig könyűt talált, ha kedvese szenve
dett! Kinek szivét nem tölti vágy, ha boldog gyermek' 
korára gondol-vissza, hol az egész életből csak még 
anyját ösineré, ’s oily szépnek képzelő a' világot, mert 
nem tudta még , hogy szeretni e' földön csak anyák 
tudnak.

S nem láttátok-e őt gyermeke körül, ha mint az isteni 
gondviselés , őrzi magzatát 1 Gyermeke még nem beszél, de 
ő érti; érti ha mosolyg, tudja mért könyezik, szerelme min
denlátó. Mert mi állna-ellen neki; ő nem számol, nem kér
dez : ő szeret, ’s feláldozza magát. Élete mit érne, ha gyer
meke nem é l; mióta anyává lett, magának reményiem nem 
tud már; új életet kezde, 's lelke nem ön testében la
kik többé. Arczai elsápadnak beteg kedvese íölött; mit 
bánja ő , ha a’ beteg’ arczai kipirultak ismét. Ezer kö- 
nyüt sírt, de hogy’ számolná ezt, hisz’ gyermeke ma 
mosolygott. A’ láradság megtörte erejét, 's érzi, hogy 
végórája közéig, de ö elragadtatva örömérzetétől szorítja 
karjai közé gyermekét, hisz' az élni fog. — ’S mikoron 
végre felnőttünk , mikor lelkűnkben , száz kinemmond- 
ható vágj7 ébrede, száz remény ostromló szivünket olly 
annyira, hogy éltünk lassúnak látszott, ki érző szivüuk’ 
legmélyebb rejtélyeit, ki tűrte tapasztalatlan boldogsá
gunkat, mellvet annyi bájló csalódás szebbite-meg? ha 
nem anj7ánk. 0  megérté fiát. Miként a'kertész, ha magva 
csak egy levélkét hajta ki, már a’faóriást sejdíti a’gyenge

növényben, úgy ő gyermekjátékinkban a' férfiút. 'S mi
ként örült előre, mi szép terveket alkotott magának , 
mi nagy jövendőt feste képzeletében, ’s mikép emelke
dők szivünk szerelme jóslatain! ’S így áll szeretve ’s 
boldogítva a’ gyermek’ bölcsőjénél az asszony , ’s igy 
öleli szeretve aa ifjút élete’ legszebb napjaiban , ’s igy 
támogatja a’ férfit, ha ereje az élet’ csapási alatt lan
kadni kezd. Mert ha mindenki elhagyott, ha legszebb 
terved’ romjai felett állasz reménytelen , a' világon ha 
nincs hely, hol megpihenhetnél, ö nem hagyott-el; ta
lán nem érdemelted szerelmét, talán nem értéd, megve
ted hű ragaszkodását, ő el nem hagy; szerencsétlennek 
nem hívteleu az asszony, 's benne bízhatok Gyöngének 
gondolád, de nézzd most, midőn szükséged van reá, mik
ről nem tud lemondani, mennyit tűrni, millyeneket tenni, 
’s mosolygani szenvedései közt, hogy észre ne vedd, 
mennyivel tartozol; ö nagyobbodott keserveiddel, ’s ha 
minden elhagyott, mindeneddé vált.

Szeretni az asszony’ hivatása, ’s ha ritka felel-meg 
neki, nem ők okai. Nézzétek a’ rózsát, ha az ősz’ hi
deg szele rajta átment, mi marad belőle tövisénél egyéb ? 
’s még is száraz ágakban még él az erő , melly virá
gokat teremte, ’s melly hogy újra kihajtson, egy meleg 
uyári .napnál nem kivántatnék egyéb. ’S valljon az asz- 
szonyt, ha százszor csalatva szeretni megszűnik, ha 
végre önnössé vált ez önnös világban, és szinleui kezd, 
mert érezni többéi nem mer, valljon kárhoztassuk őt ? 
Az erő, melly egykor szeretni tanitá, még szivében meg 
nem szűnt; adjátok vissza hírét,szeretni fog ismét; fek
tessetek egy gyermeket karjai közé, ’s angyallá válik ; 
öleljétek-meg szerelemben, 's érezni fogjátok, hogy a’ szív 
még dobogni tud.De ki teszi ezt? ki akarná fölemelni magáig 
a’ süllyedettet? hiúságtoknak tiszta áldozatok kellenek: 
mit bánjátok ti a’ szenvedőt. —

’S oh, ők szenvednek! hadd mondjam itt egy asz- 
szony’ sírja fölött, most hol meghatva álljatok körül e' 
ravatalt; ők szenvednek! száz meg ezer kínt, mellyeket 
mi nem gyanítunk, nem szánunk, ’s mellyek még is na
gyobbak minden szenvedésinknél. Mert mik a’ férfi' szen
vedései? száz lánczczal függ az életen ő; ő dús remé
nyekben , 's bár mennyiszer csalatva, mindig egy uj 
czélt talált magának, melly után fáradhat. Az asszony
nak egyetlen java, egyetleu reménye a’ szerelem; ’s 
hány van, ki ebben nem csalódott ? hány, ki ifjúsága' 
álmát valósúlva látná, ’s ki soha nem kérdezte kétség
beesve önmagától: miért élt ? ’S ha netalán megérté a’ 
feleletet, ha végre gyanítani kezdő, hogy éltének czél- 
ja az vala, hogy egy érdemetlennek néhány boldog 
pillanatot szerezzeu; ha általlátá, hogy mind e’ lán
goló érzemény. mind e’ feláldozás hasztalan vala,’s hogy 
nem boldogíthatott, valljon mi vigasztalja őt? — A’ 
szabadság, mellyet felvilágosult századunk a’ nőnek 
engedett. — Szabadság? azaz: elhagyottság; ’s ez 
vigasztaljon ?

0  ne irigyeljétek az asszonyt, ki körülvéve hódo- 
lóktul ünnepek közt tölti napjait; szegény vigasztalás az 
öröm, a' vesztett boldogság helyett, ’s fényes köntöse 
csak a’ világ előtt takarhatja szive' mély sebét. Ki tudja 
mennyit szenved ; ki tudja , milly keveset reményi ő ; 's 
ha szemei szárazok, s ha nem hallja senki sóhajtozni, 
ki tudja, mennyi nemösmert keserv apasztá*el könyej’ 
forrását, mennyi tauitá olly hidegeu mosolj'gani ? — 
mert bizonyosan neki is voltak szép napjai egykor ; egy
kor ő is reményit, ő is szeretett, ’s most mindennek — 
vége. 0 , ne irigyeljétek fényét, csak sírpompa ez, mel
lyel elhült szivét vészi-körül, ’b ezer világ sem melegíti
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a' halottat többé. Ne irigyeljétek, 's ne vessétek-meg 
azt, ki süllyedett; ki tudja, milly lángolón érzett, ’s 
miket tapasztalt ő; ki tudja, nőm mondta volna-e róla 

is az úr: neki sok bocsdttatik-meg, mert sokat szere
tett. Ne vessétek meg a’ süllyedőt; de ha találtok' 
ollyaut, ki tisztán halada végig pályáján, kit nem ront- 
hata csábítás, le nem sújthata fájdalom, ki mélyen sértve 
legszebb érzeményiben , hivatásának megfelelt, mint 
ez . kinek sírjánál most állunk, akkor örvendjetek, mert 
a’ természet* remeke illy asszony.

Örüljetek s ne sírjatok hát ti is, kik e'dialott’ hívei 
valátok; ő betöltő végzetét; éldelte, mit e’ föld legbol- 
dogítóbbat nyújt, tűrte, mi legkínosabb, — a’ s z e r e l 
met ;  ’s mikoron napszámát bevégzé, pihenni ment. 
Pihenni, hol egyetlen gyermeke pihen, hová szivének 
minden vágya, minden reménye rég hitta őt. Mert mit 
is keressen e' földön ő , ha nem találhatja többé gyerme
két; miért éljen, ha nincs kinek áldozni napjait; mit re- 
mélljen, ha nem felejtheti, hogy anya volt gazdag remé
nyekben , ’s hogy gyermeke meghalt, — ’s asszony ezt 
nem tudja felejteni.

Fáradhatlanúl halad a’ vándor utjain, a’ nap’ első 
keltétől, mig az árnyékok hosszabbra nőnek ; de ha végre 
leáldozott a’ nap , ’s végső legszebb sugárai a’ láthatá
ron pirosán eltűntek, pihenni megyen ö is, mert csak 
tévedés, csak hasztalan fáradság várja utjain; — ’s igy 
állt-meg e’ szív is, mert vég reménye eltűnt ’s élte hasz
talanná vált, hol többé senki sem vaia, kit boldogíthas
son. A’ kegyes istenség mindenkinek kiszabta terhét,’s 
végadománya, mellyet vértnek hoztak-ki paradicsomból 
embereldődiuk , a’ h a 1 a n d ó s á g.“

Az agg elhallgatott; ’s leeresztetvén a’ koporsót, 
marok földet vetett rá, ’s elment. így cselekvők a’ többi 
is egymás után. Az üreg dombbá vált, ’s a’ hallgatag 
éjt csak a’ mindinkább elhangzó lépések háboríták-meg. 
Egy nem mene a’ többivel, hallgatva állt ezen egy a’ 
sir mellett, mintegy mély ábrándozásba merülve; végre 
ő is ejte valamit a’ dombra ’s távozott. — Az egy rózsa 
vala. Báró Eötvös József.

A F O G A D Á S .

Múlt század’ utolján M* városban egy fogadós la
kott , ki szenvedélyes rabja volt az ujságvágyuak ’s kan- 
diságnak. Vendégei közül sokan e’ gyengeségét ismer
vén, többször dévajkodás’ tárgyául használók; míg végre 
ezen kaudiságának igen gyászos következménye lön. Egy 
nap két idegen férfi, kik magokat katonatiszteknek álli- 
ták lenni, szállt nála meg. A’ kandiság a’ fogadóst szo
bájukba vivé. A’ két vendég asztalnál ült egymással 
szemközt; az egyik dohányzott, előtte egy rakás arany 
hevert, ’s valahányszor pipáját pampogtatá, felváltva 
imígy szólt: „ca va — ca va bien“ E’ jelenet a’ foga
dós’ ujságingerét legfensőbb fokra csigázta; ismételve 
kérdező , hogy mit jelent ez. De a' dohányzó férfi meg- 
uem szűnt minden pampogtatásnál ca va — ca va bieu-t 
mondani; a’ másik nemdohányzó alak pedig többször 
intett kezével a’ fogadósnak, hogy távozzék. E’ szives 
intésnek azonban a’ fogadós nemcsak nem bódulhatott, 
sőt a’ megtagadott válasz által még inkább izgatva, meg 
nem szűnt ismételni a' kérdést, — mit sem ügyelvén az 
idegen léríi’ tiltó intésire. Végre megszólalt a’ nemdo
hányzó: „Uram már látom, hogy addig nem megy-el 
nyakunkról, míg dolgunk’ titkába nem avatjuk. Hallja 
tehát ön. En fogadtam ezen tiszttársommal, miszerint ő 
ki nem szíhat egy pipadohányt, ha minden pampogtatás 
után egyszer ca va, ’s utána ismét egyszer ca va bicn-t

mond , a’ nélkül , hogy. más egyebet szóljon közbe. Itt 
hever a’ 100 arany, mellyben fogadtunk; most tudja ön, 
miben áll a’dolog; kérem tehát, ne zavarjon bennünket.“
— „0  az nem nagy mesterség! azt én is megtehetem!“ 
válaszolt a’ fogadós. — ,Távul legyen! a’ dolog korán 
sem olly könnyű, mint látszik. Ha Ön minden pampog- 
tatásra e’ szók’ váltólagos mondásában csak egyszer is 
megtéved, vagy ha csak egyetlen egy szót ejt közbe, a’ 
fogadást elvesztette.4 — A ’ kandiság’ hőse szilárdul ma
radt állítása mellett. — „Jól van — viszonzá a’ nem- 
dohányos--ha ön bízik magához, tegyen-Ie 100 aranyat 
ez asztalra, ’s ha a’ feladásnak megfelel, úgy 100 
aranyt nyer.“ — A’ íogadós ezt magának kétszer sem 
mondató, tüstint szobájába sietett, ’s a’ 100 aranyt el
hozván az asztalon levő rakás aranyhoz tevé-le ; pipát 
tQlte azután, ’s dohányozni kezde, miközben minden szí
vatnál gondos vigyázattal majd 9a va, majd ca va bien-t 
monda. —- Kis vártatra a’ nemdohányos alak felkötő kard
ját, kalapját fejére tevő ’s a' teremből eltávozott. Most. 
a’ fogadós egyedül maradt a’ másikkal. Ez is csak ha
mar azután eltávozásra készült; hidegvérüleg markola
téi a’ 3 0 0  aranyt, és halkan zsebébe dugta. A’ fogadós 
jól látta ezt, ámde félvéh, hogy a’ fogadást elveszti, 
folyvást pampogtatá pipáját, ’s felváltva monda: ca va
— ca va bien. A’ vendég illedelmesen meghajtó magát, 
's líasonlag kiment a’ teremből. A’ fogadós szörnyű agg- 
ságtól kinzatva nyomon kisérte őt, ’s egész arczában 
lángolva kiáltott lolyvásti pipaszó közt: ca va — ca va 
bien. E’ különös kiáltozásra a’ fogadós’ cselédei alant 
a’ házban összecsődültek. A’ vendégtiszt szüntelen, is
métlő udvarias hajlongásait, ’s a'fogadós mindenütt sar
kába , de mivel egyéb szót mondani nem merészlett, mint 
minden szivatra: ca va — ca va bien — mi közben foly
vást törökmódra íüstölt — tehát cselédei nem tudták a’ 
dolgot mire vélni. A’ vendég a’ házat elhagyván, csak 
hamar eltűnt. A’ megcsalatkozott végre áltlátta , hogy 
nem katonatisztekkel, hanem egy pár furfangos gazem
berrel volt dolga. A’ két gálád vendég többé nem láttató 
magát, minden nyomozás sikernélkül maradt, ’s a’ foga
dósnak, szeuvedelmes kandiságaért 100 aranynyal kelle 
bűnhődni. — Ezen esemény’ híré csak hamar elterjedi 
a’ városban, ’s a’ fogadós’ vendégei közül többen őt, 
ha meglátták, vagy vele találkoztak, pajkosságnul „ca 
va — 9a va bien“ szókkal köszönték. Ez éretlen dévaj- 
ság a’ fogadós’ haragját annyira ingerlé, hogy közülök 
egyet — és pedig régi jó szomszédját, — késsel szúrta 
agyon. A’ gyilkos a’ büutető igazság’ kezébe került, ’s 
ez — tekintvén, hogy a’ véres eselekvény a’ legfensőbb 
lókra csigázott harag’ szenvedelmében történt — a’ vét
kest nem halálra ugyan , de több évi fogságra ítélte.

NAPOLEON’ KOPORSÓBA-TÉTELE SZ. ILONA' SZIGETÉN

A’ „Ceylon Chronicle“ hírlap M i l l i n g t o n  pat
tantyús - őrmester’ emlékiratából következő jegyzeteket 
közöl, mellyek’ hitelességéről az érintett hírlap’ kiadója 
kezeskedik. „Vasárnap, máj. 6 . 1831 , épen midőn az 
isteni szolgálaton valék, a' templombui kihivattatám, azon 
parancscsal, hogy Napoleon Bonaparte’ számára egy czin- 
koporsó’ készíttetéséről gondoskodjam. Hétfőn, máj. 7éu 
Longwoodhouseba kelle mennem, hogy jelen legyek Bo
naparte general’ holttestének koporsóba-tételénél, melly 
Bertrand és Montholoü tábornokok’, Bertrand asszonyság’, 
a’ Irauczia káplán’, franczia sebész', Darling A. ur\ dr. 
Rushop’, a’ SOdik angol gyalog ezred és több franczia 
szolga’ jelenlétében következő módon ment véghez. A 
General’ holtteste tökéletes katonai díszruhában tetetett
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a’ fejérselyemmel ’s gyapottal bevont czinkoporeóba. 
Háromszögű kis kalapját czornbjain keresztbe fektetek; 
bal mellén arany csillag ’s egy kereszt tündöklőit; több 
arany érdempénz, ezenkívül még igen sok, külön-uagy- 
ságu ’s becsű pénzdarabok záratlak a'koporsóba. Szive 
egv szeszszel töltött ezüst díszedénybe rejtetek, mellyet, 
miután én az ezüst íödelet erősen rá forrasztám, térdei 
közé helyezlek. Gyomra egy, hasonlag szeszszel töltött, 
ezüst korsóba tétetett. Ide járult még egy ezüst tányér, 
kés, villa, kanál ’s egy ezüst csésze. Miután a’ holt
test az itt előszámlált tárgyakkal már koporsóban volt, 
a’ födelet rá boriták, ’s én leforraszt ám.-E’ czinkoporsó 
most egy mahagóni-lábul készült koporsóba jőve; e’ 
koporsó ismét egy ónkoporsóba , ’s ezt viszont egy má
sik nagy mahagóni koporsó kórzé Bonaparte Napoleon 
tábornagy tehát négyes koporsóban nyugszik. M i l 
l i n g t o n  Á b r a h á m ,  pattantyús - őrmester sz. Ilo
nán.“ (Őrig.)

E L E G Y T Á R .

K é z t e 1 en l e á n y .  Folyó - évi máj. 3káu egy , 
H e p p n e r F r a n c z i s k a  nevű 14 éves leányzó, ki 
Kremsierben (Morvaország bah) kéz nélkül született, ér~ 
kezék Brünnbe ’s megszállott a’ „3 herczeg“ czimü fo
gadóban. 0  azon munkákat, miket más ember csupán 
kezeivel tehet-meg, lábai’ segélyével végzi. Ha eszik vagy 
Iszik, csudálatos ügyességgel forgatja a’ villát, kést, 
poharat; különös fürgeséggel köt és varr, a’ fonalat igen 
szaporán huzza keresztül a’ tűn, 's mi több, még ion is. 
Ezenkívül igen csinosan és szabályosan ir ; kártyát ját
szik, keveri 's kiosztja azokat a' nélkül, hogy csak 
egyet is elszórna v. ejtene ; a’ töltött pisztolyra rendkí
vüli sebességgel teszi-föl a’ lőkupakot, ’s aztán elsüti. 
E’ mellett nagy ügyességgel teszi mozgásait ; úgy bogy 
az Hiedelmei legkevé bbé sem sérti-meg, ’s folyvást vi- 
dorkedvü. — Teste alig 3 lábnyi magas, ’s a’ lábak a’ 
test’ íelrészéhez képest valamivel hosszabbak. Mutatvá
nyai a’ nézőkben kellemetlen benyomást épen nem 
okoznak.

A d d i g  ú s z i k  a’ t ö k ,  m i g e l me r ü l .  Midőn 
az orosz császár utólszor a’ kaukázusi tartományokban 
volt, köztudat szerint H ő s e n  bárót, az ottani főkor
mányzót vétkes kötelességmulasztásáért tisztségétől meg- 
fosztá. Helyét G o l o v i n  altábornagy nyeré-el, azon pa
rancscsal , hogy a’ tisztviselők’ zabolátlan kényének ’s 
azclágzott rendetlenségnek legszigorúbb eszközök által 
vessen véget. Még gonoszabbul sárfárkodott Rosen báró’ 
veje D a d i a n o ff herczeg, az é r i v a u i  lovasság’ 
ezredese. Ez ezredének vitézivel, mint napszámosokkal, 
dolgoztatott Tillis’ közelében fekvő mezei jószágán; a’ 
katonák itt pór-gunyában jártak , az ezred’ egyenruháját 
sohasem kapták meg, rendes fizetést sem láttak ’s iegy- 
vergyakorlatról még szó sem vala. Néhány héttel a’ 
császár’ megérkezte előtt egy sereg szabó felszólitaték; 
ezek nyakrafőre varrták az egyenruhát; nyakralőre történt 
a’ felöltöztetés és tábori gyakorlat. A’ diszpompánál csak 
hamar kisült, hogy az egyenruha csak férezmü, és kon- 
tárcsinálmány; az egyenruha rosszul illett a’ testhez,’s 
a’ táborigyakorlatnál száz meg száz botlás történt. Rosen 
báró’ neje és leánya legsugárzóbb pompafényben’s legki
sebb roszat sem gyanítva nézték1 palotájok erkélyéről a’ 
katonai diszclgést, mialatt atyjok a’ császár’ jobbja mel
lett állott. A’ császártól felszólitatva most a’ katonák 
hangosan panaszkodtak , ’s az ezredes ur legott méltó

ságától megfosztatván , Bobruisk várába fogolykép vite
tett’s ott hadi-törvényszék elibe állítatott. _

Azon kedvező ’s meleg időjárat, mellynek né
hány nap óta örvendhetünk, igen alkalmas utczáink 
tisztitására ’s a’ megrongált házak helyreállítására. 
Különösen a’ belvárosban már több ház olly kicsino- 
sitottan á ll, mintha soha sem borította volna falait 
arviz. Az időn kivül még azon körülmény is nagy 
mértékben könnyíti a’ munkálatokat fővárosunk hely
reállítása körül, hogy részint segélyhozási, részint 
nyerészkedési vágy annyi sok épületszerrel boritá el 
Dunánk partjait, mi az eleinte magasra szökkent árt 
tetemesül csökkenté; Csehországbul ’s egyéb ausztriai 
tartományokbul pedig annyi kőműves, á cs , ’s t ef. 
érkezek, hogy a’ napibér is naponkint türhetőbb 
kezd lenni. — A ’ gőzhajózási társaság legújabban 
igen czélszerüleg úgy intézkedék. hogy május 17- 
s31k én ,ju n . 1 3 - ’s 2Skán, és jul. 12- s 25kén 

egyik gőzöse Bécsbül olly móddal induland m eg, 
miszerint Pestre érkezte után utasai másnap más 
gőzösen már tovább ’s igy egészen Tíapezuntig ha
józhassanak, félbenszakasztás nélkül. E1 hosszas- 
utra pedig a’ helyek árát következőleg liatározá 
meg pengőben; Bécsbül Konstantinápolyba 135 f., 
Bécsbül Smyrnába 165 f., Salonichibe 175 f., és 
egészen Trapezuntba 195 f. — Orsovánál, mint 
hírlik, gőzhajó-gyárt szándékozik fölállítani a’ tár
saság ’s a’ szükséges erőmüveket is ott készíttetni; 
minek létesithetésén pillanatig sem kétkedhetünk, 
meggondolván, minő roppant erdők borítják hazán
kat ’s a’ szomszéd Erdélyt, valamint azt is , hogy 
vashámorink elégnél is több anyagot szolgáltathat
nak e’ czélra. Mennyi haszon háromlanék ebből a’ 
nemzeti iparfejlésre, könnyen képzelhetni.

Christen Ferencz, Buda főváros’ első orvosa, 
f. hó 9ikén üilé orvostanársága félszázados ünne
pét. A budapesti orvosok’ nagy része személyesen 
örvende a’ köztiszteletü aggastyánnak, érzelmeiket 
Szuhányí pesti orvos tr. nyilványitá igen érzékeny 
’s velős tartalmú beszédben, a’ pesti orvoskar pedig 
másod orvostanári oklevéllel tiszteié me«:.O

GONDOLAT-PILLANGÓK.
(Hűmétől.)

Emberrel inkább boldogulhatni, ha okosság’ vezér
fonala által vezettetik, mintha oktalan állatkáit ide ’s 
tova taszítják. —

Semmi sem divatosb , mint a’ jeleuidőt ócsárolni, 
a' múltat pedig magasztalni; — ez olly hajladóság, melly 
az emberi természettől elválhatlau. <—

R e j t e tt  s z ó.
Nógrádiján van utóm ; hűségért adta királynő 

Hajdan egészemnek; —. bírja utódja máig.
Sz. lg . Zalából.

A’ 38dik számú rejtettszó: Ba j u s z .

Szerkeszti H elm eczy .  — Nyomtatja T ra t tn e r -K á r o ly i .
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PKSTNKK, VIZÁR-KLLKNI BIZTOSÍTÁSA’ ÜGYKBRN.

( Levcllüredck. H. marti ius  25. 1838.J
Sokat is irok már; lehetetlen mindazáltal egy két 

szót a’ pesti nagy szerencsétlenség’ ügyében is nem ten
nem. — Az elveszett emberélet pótolhatlan , enyhíthetlen 
csapás; itt csak fájdalmas részvét’ érzelme az, mit gyarló 
ember tehet; a’ többi vigasztalás istentől, enyhülés idő
iül jő. De azoknak , kik életben maradtak , kötelesség- 
jök módokrul gondolkodni, hogy a' siralmas jelenet többé 
ne ujuljon-meg; mert a’ mi ma történt, bár nem hihető, 
de lehetséges, hogy történni fog holnap is.

A’ vagyonbeli egyes károk'tömege, egészen kipó 
tolhatlan, — de a’ kormány’ gondoskodása’s egyesek’ 
jóltevősége sok sebre nyújthat írt, ’s nem kétlem, log is 
nyújtani; kettőztetek ipar is sokat helyrehozhat, de ismét 
szükség közgondoskodással azon lenni, hogy e’ kettőz- 
tetett ipar, hasonló csapások ellen biztosíttassák, külön
ben kétlem, hogy lesz elég rugó az ipar’ kettőztetésére. 
— Igaz ugyan, hogy az embeii-nem’ egyik sajátsága, 
veszély’ múltával, annak visszakerülendésélől nem tar
tani, ’s ezen ösztönnél lógva (melly, nem tudom, átok 
é inkább vagy áldás) az, kinek hajlékát a’ szélvész ma 
elsodrotta , holnap ugyanazon helyre szokta ismét építeni; 
Lissabon’ felét halomba dönté a’ földrengés, 's ismét fel
épült, — igaz, hogy lakni csak kellett valahol, ’s föld- 
ingás ellen a’ cintrai hegyoldal szintolly bátorságtalan , 
valamint a’Tajo’ partja ; — de nem úgy a’vizáradás ellen. 
Azonban meglehet, hogy minden biztossági gondoskodás 
nélkül is hajlandók volnának szegény kárvallott polgár
társaink a’ 2281  összeomlott házat újra fölépíteni; — 
annyi azonban bizonyos, hogy valamint eddig alig volt 
biztosb és nagyobb-hitelű hypotheka hazánkban , mint egy 
pesti ház, úgy most — legalább míg a’ rettegés'emléke 
ujdan marad — néhány évig a’ lenálló házak is néhány 
pcentet vesztenek becsükből; az összedült házak’ helyei 
pedig romjaikkal, a’ nyereségre, de főkép bátorságra 
tekintő hitelezőnek szemében, alig érhetnek valamit, 
hanem ha e’ város’ jövendő bátorságositására haladéktalan 
tétetnek lépések: mert, ha látja a’ világ, hogy szilárd 
akarattal párosult gondoskodás indul őrizni a’ jövendőt, 
az összedült házromok, üres házhelyek, ’s az építési 
szándék ismét tettleges vagyon’ fokára lépnek, ’s a’káro
sultak önmagokban nagyobb ipartőkét találnak, mint mel- 
lyet akármi nagyszerű segély nyújthatna.

De végre a’ szerencsétlenség, melly Pestet éri, az 
egész nemzetet éri. Pest a’ nemzeti kereskedés’ ütere 
és szíve. Ha Pest süllyed , a’ nemzet anyagi jóléte sül
lyed. — Pestnek jövendője továbbá, még a’nemzeti ke
reskedés’ körén túl is, szép kilátású, mert fekvése, ifjú 
pezsgő ereje, ’s világkereskedési tekintetben már is 
fontossága, azon szerepet látszatnak számára kijelölni, 
hogy azon évrül-évre növekedendő élénk kereskedésnek, 
melly az európai vasutak’ a’ duna majnai csatorna, a’ 
Dunának előbb utóbb elkövetkező szabályozása, ’s a! 
keletnek csírázni induló polgárisodása’ következtében a’ 
közép Európa’s Kelet közt rakodó-helye (Stappelplatz) 
legyen. — De erre a’ város’ és raktárok’ biztossága mul- 
hatlanul megkivántatik. Károlyvára azon kedvező pon
ton fekszik , hol a’ duna- dráva- ’s kulpai folyam-uton 
jöhetett árukuak tengelyre kell rakatniok, hogy Triest 
’s a’ magyar tengerpart felé tovább mehessenek; még is

soha sem emelkedhetik nyomadékos lakhely’ (okára __
’s miért? csak azon egy csekély okbul, mivel várnak 
tekintetvén, a várerősitési tudomány nem engedi, hogy 
a’ strategicus sugár- (rayon) körében kőépületek emelked
jenek ; a kereskedők tehát deszkás-raktárokra szorit- 
tatván, nem igen hajlandók nagymennyiségű árut veszé
lyeztetni. így lesz Pesttel, ha az Ország nem gondos
kodik azt bátorságositani, 's a’ világkereskedésbe, Pest 
iránt azon bizodalmát visszacsöpögtetui, mellyet azl 838ki 
martzius megcsökkenthetett; — az ország, mondom, 
mert a’ kár nem részletes (particulars), hanem nemzeti, 
s ha Pest kereskedési hitele csökkenne, még a’ szegény 

árva-megyei tót, ’s krajnai orosz is megérzeué. Én te
hát azt mondom : hogy, ha valaha, most nemzetünknek 
mellőznie kellene azon elszigetelés’ érzelmét, miszerint 
minden vidék, megye, város magába vonul, mint a’ 
csiga — ’s rnagasb political oeconomia’ fokára kellene 
vergődnie, ’s még a' nemzeti kölcsöniül sem irtóznia, 
hogy Pest’ jövendője necsak valóságban, de még inkább 
az európai hitel’ bizodalmában, hasonló csapások ellen
— biztosítva legyen. Ha azonban eldarabolt érdekeink 
illy emelkedést nem engednének, Pest maga is kaphat 
e’ czélra néhány milliót, csak aluszékony ne legyen, ’s 
azt jó számvetés mellett, minden nagy áldozat nélkül, 
bizonyosan vissza is fizetheti. Harmadfél millió pengő fo
rintnak száztól ötös kamattal-! visszafizetésére, ha éven- 
kint 200  ezer ezüst forint fordittatik, előbb a’kamatokra, 
a’ mi pedig fenrnarad, a’tőke-törlesztésre (amortisatiora)
— csak 20  év ’s néhány hónap szükséges; öt millióra 
4 0 0  ezer forintjával szintannyi,— mit Pest városa kön
nyen födözhetne, hacsak a fenálló házak’ középszerüleg 
számolt jövedelmére száztól 3 forint adót vetne is k i;
— mire hogy a’ felsőbb engedehnet is megnyerné, épen 
nem kétlem; — öt millió pengővel pedig — de talán 
harmadféllel is — Pest tökéletesen bátorságosíttathatik, 
’s illy czélra a' kölcsöntöl félni épen nem kellene , mert 
mint Franklin mondja ,,a’ hitel is kész pénz,“ ’s noha 
méreg a’ kölcsön, de a’ méreg is okosan használtatva, 
orvosi kezek közt gyógyszer. Ezt bár statusgazdálko
dási számolással rég megfontolta volna a’ közönség, most 
sok volna, a’ mi nincs, ’s a’ pesti állóhid-épités’ tárgyá
ban sem kellett volna csudálkozással látnunk : hogy a’ 
két testvérváros, maga, idegen avatkozást mellőzve, 
nem kívánt élni az 1836ki törvény’ kedvezésivei.

Most még is szerencse, hogy a’ gyászos emléke
zetű vízözön’ napjaiban a’ létesülni készült budapesti ál- 
lóhíd még nem állott. A’ nép talán szét rombolta volna 
azt vakságában, mellyet tömegekben veszély ’s kétség- 
beesés szülni szokott; — minden esetre pedig a’ hidat 
okozandják vala , ’s özönlék az országos szemrehányás 
gr. Széchenyire, a’ vállalkozókra 's országos küldött
ségre. — — Én ugyan erősen meg vagyok győződ
ve , hogy ha már áll vala a’ hid , Pest nem szenve
dett volna olly szörnyű csapást, — ’s ha hid állna a’ 
felduna-sor’ táján, ez maga elég volna arra, hogy a’ 
vizár illy pusztítást többé ne okozhasson ; mert azt, hogy 
a’ hidlábak’jégtörő homlokkosai a’jeget tán megtörhetek, 
’s a’ zajlást apróbb tömegekbe szoríthatók,— minthogy 
ez csak hypothesis, — elmellőzve , ’s a’ legroszabb ered
ményt, t. i. hogy a’ jégtorlást feltartóztatta s fenékie 
szorította volna, bizonyosnak véve, — m‘ következik
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vala? a z , hogy mi most alul történt, úgymint a' me
derfolyam’ visszafordítása, Pesten telül, fogott volna 
történni, ’s a’ viz épen olly mértékben megrohauhatá 
ugyan a várost, mint most; de alant, szabad mene
telt találván , tizedrésznyi Ibajjal lefuthatott; — az pe
dig , hogy a’ város két tűz közé jusson, — hogy fe
lülről is rá ömöljék az ár, ’s alulról is visszaforduljon 
rá, teljességgel nem történheték, mert ez physikai kép
telenség. —

Én pedig azt hiszem, hogy legfőbb kárt az oko
zott , mivel a’ felülről le , ’s alulról visszarohanó ár 
Pesten, mint egy csatatéren, megütközött, és így nem
csak megállapodása, de ütközés-nevelte tevőleges ha
tása által is okozá, hogy sorvást dűltek a' házak. — 
Annyi azonban tagadhatlan, hogy állóhid az áradáso
kat — bár kevésbbé kártékonyokká, de gyakoribbakká 
teheti. — Ez lehetséges is , de minden esetre ollyan 
i s , mit a’ közvélemény’ fejéből tudományos okoskodá
sokkal kidisputálui nehéz le-z, és igy a’ hídépítés’ kér
dése a’ martziusi catastropha által csakugyan egészen 
más alakot ölt magára.

Technikai tekintetben competens szót magamnak 
nem tulajdoníthatok; de ha a’ művészeté a’ gyakorlat’ 
eldöntő szava, úgy az elvek’ theoriája a’tudományé,— 
ezt valósággá csak amaz teheti, de amaz e’ nélkül kába 
sorsjáték. E szempoutbul tehát mi avatatlanok is szól
hatunk. — Én Pest város’ biztosításának tervébe, a’ 
practikai művészség által, ezen eszméket vélném be- 
foglalandóknak: 1) Partgátok. 2 ) A’ még épülendő, 
vagy újra épülendő városrészekben az építési színvo
nalnak (niveau) íöljebb-emelése. 3 ) Kevésbbé mésztar
talmú épületkövek. 4 )  A’ legbiztosabb helyen ’s min
den kétséget kizáró elölátássai építendő köz raktárok 
(az angol d o c k  szót kívánom értetni). 5 ) Allóhid, al
kalmas helyen. (Én ezt nemcsak országkereskcdésileg 
mulhatlan szükségnek tekintem, de a' föntebbi szem
pontból, Pest város’ biztosítására is , elkerülhetlennek 
tartom). Végre 6)  az egészet csak akkor hinném töké
letesnek, ha Pest’ keleti oldalán csatorna (canalis) és 
pedig hajózható, huzatnék. — A’ vidéknek erre alkal
mas létéről a’ sz. Gellért- hegyről csak egy tekintet 
mindenkit eléggé meggyőzhet. Gondolom, József csá
szár’ idejében, szó is volt illyesmiről; — e' csatornának 
nem a’ soroksári ágba , hanem a’ Csepel-szigeten aluli 
nagy Dunába kellene szakadni. — Költsége aligha rop
pant volna, mert a’ hely alkalmas ; esete elég nagy ; 
zsilip kevés kellene, talán nem is több kettőnél, — kéz 
e’ béke' idején elég van ; ha a’ munkátlanoknak , napi 
bérök’ csekély javítása mellett, csak negyedrészük for- 
díttatnék is rá. Ezt a’ tervből kihagyni sajnálnám, bárha 
mulhatlanul szükséges nem volna is , mert mellékhasz- 
nai is lennének, pedig a’ legjobb eszköz az, melly leg
több czélnak felel-meg; én pedig itt ezeket látom: 
1) A' hid által ne talán feltartóztatható főrnederi víznek 
lefolyása. 2 )  A’ csatorna’ keleti oldalán a’ lejtősen emel
kedő llákos, magában partot képezvén, a’ kiásott föld 
olly magas gátot adhatna a’ pesti oldalon, melly leg- 
roszabb esetben a’ vizet partnak szoríthatná. 3 ) Ezen 
gát jó ’s alkalmas vontató-utat adhatna a’ fölfelé ügyekező 
rakhajók’ számára; mi pedig most sem a’ budai, sem a’ pesti 
oldalon nincs. 4 )  Hid ugyan erre is kellene, de még is an
nyira könnyitue a'nagy Dunán építendő hid* mechanismu- 
sán, hogy kettő, sőt három sem kerülne annyiba, mint 
különben egy. 5 ) A’ Csepel sziget' felső csúcsa, a’ két 
város' szemetjének természetes gyiilöpontja lévén, e miatt 
legalább a’ Duna'egyik ága az iszapolásuak igen kivan

téve, 's ez nemcsak a’ hajózásnak akadály , de mint ta
pasztalok, a’ városnak veszélyes is lehet, ’s azért jö
vendőben nagy gondot és sok költséget log kívánni, — 
de a’ csatorna által e’ körülmény, fontosságának nagyobb 
leiét elvesztené, ’s örökös aggódás’ vagy örökös költ
ség’ kútfeje lenni megszűnnék. 6 ) Pestnek keleti oldala, 
félszázad alatt, olly pompásan virágozhatnék , mint a’ 
nyugoti; a’ nemzeti hypothecaüs kincstökének roppant 
emelkedésével. 7) Pest csak igy szabadulhatua-meg a’ 
futó-homok’ ocsmány porától, melly e’ várost annyira 
kéjeímetlenné teszi. 8)  A’ csatorna építés könnyű alkal
mat nyújtana egy alkalmas és tágas kikötőnek létesíté
sére , a’ mi most nincs; — mert a’ parthosszauti kikö
tés nem a z , pedig a’ naponta tóduló iszap ezt is min
dig terhesebbé teszi. — A" kofaipart (quai) legalacso
nyabb vízállást véve is, vízbe épitetett, 's most alacsony 
vízállás mellett, széles ut van mellette a’ viz felől. — 
Sőt 9 ) alkalmat ^szolgáltatna , egy jó téli hajószállás’ 
létesítésére, ’s ezzel együ‘t hajógyár-helyre, a’ mi most 
hijáuyzik , ’s mire Pesten jó hely sincs.

Ezek nézetim, mellyeknek ugyan csalhatlanságot 
nem követelek, de minden esetre ollyauoknak tartom, mel- 
lyck megérdemlik, hogy értelmesebb ’s müértö elmék, 
kölcsönös hatású intelligeutiájokat használva, felölök 
gondolkodjanak. — Azonban ha minden fonák eszme is, 
annyi bizonyos, hogy vizbiztositási tekintetben kell vala
minek történni, 's az is hihető, hogy, ha majd a’ múlt 
országgyűlési XXVldik t. czikk 6dik §a következésé
ben, a’ kisajásitás’, ’s ezzel összekötött kárpótlás’ kér
dése, a' két város, ’s hid vállalkozók közt szőnyegre 
kerül, az 5 § azon szavainál fogva, melly a’ költsé- 
ségek’ felszámítását ’s minden egyéb körülmény' gon
dos elintézését, az országos-biztosság bírálatára bizza, 
Budapest városa bizonyosan kívánni lógja, hogy (ki
vevőn talán a' város’ belső építéséhez ’s helyesb szabá
lyozásához tartozó pontokat) az árviz-elleni biztosítás' 
szempontjai, bármi ícrvü légyen is a z , a’ költségek’ 
felszámításába foglaltassanak, ’s e’ körülmény, a’ híd
építés’ tervével , egy összes-tömeg gyanánt nézessék , 
— ’s véleményem szerint, ezt joggal kívánhatja is. — 
Igen, de ez által a’ hidépités-költség olly summára rúg, 
melly mellett vállalkozó csak úgy akadhat, ha kivált
ságul nemcsak a’ legtöbb esztendőt, de a’ lehető legna
gyobb tariffát is kapja; — ez pedig kereskedési tekin
tetben igen súlyos dolog, — olly dolog, mellyel szá
zadra előre, minden lehető ’s most még nem is gyanít
ható körülmény’ daczára, a’ nemzeti kereskedés’ élénk
ségét terhelni, több mint vakmerőség.— Minő szempont- 
bul kell, a’ status oeconomia’ józan elvei szerint, a’ vá
mokat tekinteni,’s mik lehetnek ezek’ eredményei, erről 
Írni sokat lehetne, mi azonban a’ levél’ körét megha
ladja. — Elégelvén tehát az egyszerű figyelmeztetést, 
véleményemnek vég, de talán nem súlytalan következ
tetése : hogy — mint a’ körülmények állnak, a’ budapesti 
állóhid, a’ status’ javának tekintetével összeférő specu- 
latio’ tárgya lenni, alkalmasint megszűnt.

„Hidnak azonban kell lenni, mulhatlanul kell.“ Ezt 
egyedül pest-budai érdeknek csupán a’ legindolensebb 
vakság, vagy legvastagabb , — de saját hasznát épen 
nem értő, hanem a’ nemzeti materiális emelkedés’ nagy 
ügyét, a’ máról holnapra számoló szinleges haszon nyo
morult kis mértékével mérő, — egoismus állíthatja. — 
Hidnak kell lenni, ezt parancsolja, a’ nemzeti közérdek 
az ország’ két nagy fele szakadatlan összeköttetésének, 
számítást haladó fontossága ? _— azon országos veszte
ség’ tekintete, melly nem mondom a’pesti vásárnak illy
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megsemmisítéséből, mint a’ mostani, de csak oily min
dennapi hátráltatásából is ered, minőt p.o. tavaly már- 
tziusban, a hid’ kényszeritett újra kiszedetése okozott; — 
ezt parancsolja Pestnek, mint nemzeti anyagi jóllétünk’ 
sziverének, commertiális állandósítása (egy roppant köz 
nemzeti érdek) ; ezt parancsolják azon erkölcsi hatás’ 
végetlen erejű varázs ingerei, mellyek illy nagy nemzeti 
vállalat által, a’ köz-indolentiát, teremtő erejének érze
tére gyulasztják, — ezt parancsolja mind azon erkölcsi 
rósz, mi a’ felkötött kolomp’ elhajításából eredne, ben
nünket a’ uagyobbszerü iparvállalatot nem mérés’ hínár
jába visszataszítandó; — ezt parancsolja még sokkal 
több köz érdek, mintsem hogy azokat levélben csak meg 
is érinthetném, nem mondom kifejthetném.

Hídnak tehát kell lenni, de mikép? ha speculatin’ 
tárgya lenni megszűnt? lehet ugyan több utón, — a’ 
nemzeti közvállalat' útját azonban legkevesebb teherrel 
’s legtöbb jótéteménynyel járónak tartom. De mikép? az 
elszakadozott érdekek’ ezen akadályai, ’s az ezekkel rokon 
balitéletek között ? Hogy a’ kérdésre megfelelhessek, 
némelly általányos nézeteket kellene előre bocsátnom, azon 
elvek’ fonákságáról, mellyek status-gazdálkodási tekin
tetben , kül- ’s belsőleg sajátink , — ezeknek inegczáfo- 
lásával azon álláspontra térnem, mellyről, csekély véle
ményem szerint, a’ nemzeti kereskedés’ ügyét, hazánk
nak tekintenie kell,  — ’s igy végre, a’ létesítés’ esz- 
köziről szólnom ; némi összefüggésben egyebekkel i s , mik 
ma már a’ belső közösülés’ gyakorlati szükségihez tar
toznak, p.o. vasutak ’s a’ t. Ez egy levélre sok volna, 
ha azonban tudnám, hogy nem untatok, örömest írnék 
még vagy két hasonló levelet.

Hogy AVesselényi báró olly dicsőén teljesítő az em
beri kötelességek’ legszebbikét, épen nem lepett meg. 
Isten’ áldása rá! —

közti A.

A E T N  A.
( u t a z á s i  r a j z b ó l . )

Legnagyobb tüzokádó hegy Európában az Ae t na .  
Magassága a’ tenger’ színétől számítva 10 ,963  lá b ,’s 
igy 2 angol mfölduél több. Tiszta derült napon Vallet
táéul, Malta’ fővárosáéul, Aetnát jól láthatni, pedig az 
mintegy 1 5 0  mföldnyi távulságra van (angol mföldet 
értünk mindenütt). — Nem szenved kétséget, hogy Eu
rópa’ valamennyi tüzokádó’ hegyei közt Aetna legna
gyobb ; van körülötte számtalan kisebb hegy i s , mellyek 
közül némellyik magasb a’ Vezuvnál. Ezen kisebb be
gyek a’ tüzkirontás’ idején származtak, midőn — ször
nyű magas lévén az Aetna — tetejére nem nyomulhatott 
a’ láva fel, hanem oldalain ömlütt-el, ’s iinígy alakita 
sok kisebb hegyet. — Gróf B o r c h  (Sziczilia és Mál
táról irt leveleiben, 1 7 8 3 .) az Aetnának csupán egy 
oldalán 6 0  illy kisebb hegyet számlált. — A’ Vezúv’ 
lávalolyama hosszaut 7 mérlöldnél messzebbre nem ter
jed, — holott az Aetnaé 1 5 —2 0 ,  sőt néha még 30  
mföldnyire is nyúlik. Az Aetna’ torkának kerülete rit
kán kisebb 1 ínfűidnél, többször pedig kettő , sőt há
rom is. — A’ Vezuvé soha sem több fél intőidnél, még 
akkor sem, ha tüzet hányandó, ’s igy a’ legtágabbra nyí
lik. Láthatni tehát a’ nagy különbséget e' két tüzokádó 
hegy között.

Az Aetnára-utazást igen érdekes és fontos vállo- 
latnak tekinthetni részint az ut’ nehézsége, részint an
nak hossza miatt, — mi Cataneától a’ hegyoromig 30  
mföldet teszen. De mindezen akadály’ és baj’ daczára a’ 
hegy óriási nagysága,elláthatlau magassága, még inkább a’

kellemes és ritka-szépségű kilátás, melly az ormon kü
lönféle meglepő tárgyakkal ajánkozik — mindenkor éde
sen csalogatják az utazót, ’s ösztönzik, hogy ne legyen 
rest olly utat megtenni, honnau tapasztalotokkal gazda
gon térend-vissza. — Sokan tettek már próbát, és szembe 
szálltak a’ veszélyekkel, mikkel az odajuthatási terhes 
útban kell megvíni a’ bátor léleknek;— azok, kiket a 
tapasztalásvágy szellem’ képiben szólita-föl; — kiknek 
terhes utjokat rózsákkal hinté-be a’ tárgyak’ külőuféle- 
sége s elragadó szépsége; kik megbánás helyett ut’ 
végeztével édes gyönyört élveztek. —

Ezen óriási hegynek teteje följebb emelkedik azon 
levegő-rétegnél, hol rendszerinti tartózkodásuk van a’ 
gőzöknek; innen van ama’ szokatlan 's meglepő tüne
mény , hogy t. i. a’ tetőiül sokkal dicsőbb fénynyel ra- 
gyog az égbolt, mert az alant-ievőnek látását képzel
hetőn vastag ködréteg korlátozza. — Brydoti s utitár- ' 
sai tapasztalak, — midőn éjjel utaztak az Aetnán, — 
hogy a’ csillagok’ száma szembetünöleg nagyobb, ’s 
hogy sokkal tisztább fénynyel ragyognak az égen, mint 
az alantlevöknek tetszik. — A’ tej-ut' lénye tüzlánghoz 
hasonlíta , — mintha az égen keresztül * ütött vol- 
ua-ki , — ’s puszta szemmel is lehete észrevenniök 
számtalan csillagot a’ tejuton, mit alulról látni épen nem 
lehet. — Láttak különféle levegői tüneményt is, ’s úgy 
tetszett nekik, hogy azok sokkal löljebb vannak, mint 
alulról látszanak az e'féle tünemények.

Három különböző égövre osztatik az aetnai táj. 
Szerintünk: meleg, mérsékleti ’s hideg, — noha tulaj
donképen „beépített, erdős ’s hideg vagy puszta tájék“ 
név alatt isméretes. — Az első vagy is a’ meleg égövi 
tájék 12 míöidre terjed, — ’s ez majd hihetlenül gaz
dagon van legelő marhákkal ’s gyümölcsíákkal, váro
sokkal, falukkal ’s kolostorokkal megrakva, ’s az ezek
ben lakók’ száma 130,000nél többre terjed. —- Ha íö- 
lebb megy az ember az erdős tájra, vagy szerintünk a’ 
mérsékleti égöv alá, azonnal változik a’ kilátás, itt uj 
ég ’s egészen uj növényvilág mutatkozik. — Alant a’ 
melegség fulasztó , de itt szelíd ’s élet-ujitó a’ levegő; 
— a’ gyep kedves illatot árasztó fűszer - gyökökkel van 
borítva, ’s a’torkolatok, mellyekből azelőtt tűz özönlött, 
erdős völgyekké lőnek. Nincs regényesebb tájék, mint 
ez, mert a’ földréteg’ egyenetlensége más látványnyal 
lepi-meg minden pillanatban a’ nézőt. Itt egy zöldbár- 
sony-színü kúpfedelet képeznek a’ kőrös- és ákászfák ; 
amott bámulatos magasra nőtt gesztenyeíák diszlenek. 
Egy ezen gesztenyefák közül (melly castagno de carto 
corelli-uak neveztetik) Brydon és Glover szerint 204  láb- 
nyi körületü. Vannak roppant nagyságú tölgyek is. Svin- 
buru egyet megmért, mellynek vastagsága, tövénél 28  
lábnyi volt. — Az utolsó vagy is puszta, szerintünk a* 
hidegövü táj tölebb emelkedik a’ tenger sziliétől egy mér
löldnél — alsó részét ennekcsak télen fedi hó , felső 
részét pedig örökös hó lepel borítja.

Az Aetnának felső része, melly tulajdonképen kúp
nak vagy oromnak neveztetik, — egyenes irányban egy 
mérföldnyi, vagy tón valamivel magasb i s . — Ezt Ha
milton úgy irja-le, mint körülbelül 1 míöldnyi magas he
gyet, melly meredek, ’s 9 mföldnyi körületü síkság kö
zepén áll. A’ torkolat, mint ő állítja, olly tölcsér’ min
tájára van alakítva, melly mindig szőkébb, míg egy pont
nál végződik, ’s széle kívülről mérve fél mérföldet ton. 
Nagy változást találtak ezen helyen a’ föntebb említett 
utazók. Spalanzoni fölment a' torok’ széléig s ugj â  
lálá,hogy 12 mérföld a'körületc, és sok helyen a tava 
kiömlésétől ’s érczfalaktól ki volt szeldelve; feneke pedig
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majd viziráuyos sikot képezett, mellynek körülete mint
egy 2/3 mföldnyi lehetett, 's innen a’ fenékből mindun
talan füstgomoly emelkedők. Belől világosan láthatá a’ 
szem a' tüzes folyó anyagot, rnelly mindig forrott, főtt 
és fellökődött ’s ismét visszaesett, a’ nélkül hogy visz- 
szaestében szétterült volna a’ fenéken. Ez kétségkívül 
olvadt láva volt, melly a’ torok1 mélyebül szorodotl-fel. 
A’ föntebb említett utazók közül senki, még Brydon sem, 
merészlett a1 torokba lemenni, mert belől igen izzó volt; 
— hanem d'Oville úr, merészebb a’ többinél, egy kötélen, 
mit három ember bizonyos távulságrul tarta, olly mélyen, 
mint csak lehetett, bocsátkozék-alá; a' láng és lüst gá
tolta ugyan a1 látást, de még is látott középen egy tö
meg anyagot, melly gömb-alakban bizonyos magasságra, 
szinte 6 0  lábnyira, emelkedék-föl. — A1 hegytető mesz- 
sziségének ’s a1 kilátás' szépségének leírásában minden 
iró ki azAetnáróI még eddig valamit irt, megegyezjje- 
lesül Spalauzoni azt mondja, hogy magas tájék nincs egész 
világon , melly a1 szemeknek olly tág egyszersmind pom
pás kört adna ; itt egyszerre városokat és tengert láthatni.

Nincs emberi képzelőerő, melly csak utánozni is 
tudná azon fenséges tüneményeket, mellyek itta’ hegy
tetőn nap-feljövetkor mintegy tündérek1 országába ragad
ják a1 nézőt. Houel úr volt illy ritkaság’ szemtanúja; ö 
azt mondja, hogy úgy tetszik, mintha a1 világ hirtelen’s 
egyszerre a1 semmiség1 éjéből állna-elő. Az egész Iái
kor úgymond — lassankint világosodék, de még is 
csak igen gyönge ’s keskeny kört engedett a1 határta
lan kilátásnak ; a1 tenger ’s városok sötéteknek és zűr
zavarba fuladtaknak tetszének, mintha csak most jöttek 
volna elő az eredeti chaoszból ; — a1 világosságot 
és sötétséget még nem lehete jól megkülönböztetni, inig 
végre szürkült a' reggel, ’s elűzte a homályt. A1 csilla
gok1 fénye kihalt; minden árnyék elenyészett; az erdők 
alattunk, mellyek előbb mély sötét örvénynek tetszének, 
mini uj teremtmények álltanak-elő, mik minden pillanatban 
élénkebbek és szebbek levének; a1 nap mindinkább lövel- 
te-szét üdv-adó sugárit; a1 Iáikor mindenfelé végetlen lón, 
mert keleten megjelent az ég1 dicső szülöttje , a’Nap , 
és sugárival amaz utánozhat lan nézőjátékot bevégezte. 
Már ekkor minden varázslóbb lön, elannyira, hogy mi 
kétségbevontuk földönlétünket, kik egy dicsőbb honban 
álmodtunk ; — az eféle jelenetek1 látásához nemszokott 
érzékeink elaléltak; mi ámulánk, inig kevés idő múlva képe
sek levélik azon tüneményeket egymástólmegkülönböztetni 
*s róluk ítélni.“ — Legérdekesb tárgy még is a1 vizs
gálóra nézve mindazok közt, mellyekkel az Aetna1 he
gye meglepi a1 nézőt , annak óriási nagysága. A’ kö
zépső v. is mérséklett-övü tájnak rengeteg erdőiben szá
mos hegy tolja-föl fejét, mellyek ismét másoktól körit- 
tetve óriási nagyoknak tetszenek: de ha az Aetnával 
hozzuk hasonlatba , mindezek csak kis vakandok-turások. 
Csudálkozva szemlélhetni végre a’ legalsóbb tájékot, melly 
szép mezei jószágokkal s házakkal gazdag, és zöld dom
bokkal ’s virágzó rétekkel himes.

Az Aetna, mint tüzokádó hegy, legrégibb idők óta 
isméretes. Szieziliai Diodor szerint a’ trójai háború előtt 
5 0 0  évvel, v. is a1 keresztyén időszámlálás előtt 1693  
évvel már voltak kitörései. Bámulatra-méltó a" természet’ 
ezen csudamüve, t. f. az Aetna — hol Houel szerint nincs 
tárgy az egész látkörön, melly egyszeri látásra kielé
gíthetné a’ szemlélő vágyait; — nincs tárgy, mellynek 
nézletében elfáradna a1 szem, 's unottá válnék.

Kun Tamils.

B I R K A - F Ü K R S Z T Ö .
Azon, mezei gazdaságunkra hasznos-hatású, de 

hazánk1 birtokos gazdáitól nem eléggé pártolt ’s e’ miatt 
megszűnt „K ém lő b eu“ tavaly különnemű fürösztőrül 
olvasván, mindenütt csak a1 gyapjú’ tisztánmosatása vé- 
teték czélba, ’s mi a’ tiszta mosásban lő tárgy, t. i. a’ 
napszámosaknak vizbeni könnyebben állhatásáról, sehol 
legkisebb említés sem történt. Mire nézve, hogy mind 
a1 gyapjú tisztábban megmosathassék, mind pedig a1 
mosók a1 vizet naponta könnyebben kiálthassák, jónak 
láttam a1 mi fürösztőnket rövid leírásban itt közlcni: Van 
az egy vízimalom alatt, mellynek hossza 2 5 °; a’ ma
lomház mellett van az ugrató, a1 korhely-zsiliphez van 
alkalmazva egy 7 öles csatorna, faoszlopokon; e1 csa
torna azért olly hosszú, hogy a1 juh a1 mosó-helyig usz- 
hassék ázás végett; e1 csatorna végében keresztül van 
egy 3 szál deszkából összeszegzett — kétöles viziláda, 
mellynek közepére vau illesztve ama* 7 öles csatorna; 
a másik oldalon alul ötfelé van osztva 4 " és 6" széles 
öt lyuk, minden lyukhoz van épen olly belső világossággal 
biró öt kétkét öles deszkacsatorna, czölöpököu fekvő ászok
fán annyira fölemelve, hogy a’ víz e1 csatornákból 3 ' 
eséssel bir; ezen csatornák alá az uszó-vizben, 2 ‘/2 lábnyi 
mélységig levert czölöpökre szegzett deszka-pallózat 
van, ’s minden csatorna alatt egymással rézsutt átellen- 
ben 32"nyira egyegy kis kád vau, mellynek magassága 
3 y nem egészen kerek ’s azért felső bősége egyfelé 
18", másfelé 15"; feneke egyfelé 1 7 , másfelé 14". 
Ezen kádacskákba bele állnak a’ mosó emberek ’s ketten 
fogván meg egy birkát a’ legtökéletesebben megmossák, 
minden legkisebb didergés nélkül. N. Létán, máj. 12én 
1838* Irinyi János.

E L K G Y T Á R .
U d v a r i  s z o l g á l a t :  Viktoria angol királynénál, 

egy udvari mosónő’ szolgálata, úgy látszik , nem roszul 
jövedelmez, mert csupán az asztali-ruhamosásért éven- 
kint 3 3 ,0 0 0  ftot kap, vagy legalább ennyi jő száma
dásba. A ’ fűszernek is udvarnál nagy kelete van, mert 
évenkint e’ czikkre 5 0 ,0 0 0  forint adatik-ki. Üveg ’s 
porczellán évenkint 14 ,000  forintig törik-el; rézedényre 
számittatik évenkint 9 ,0 0 0  forint. Sört 3 0 ,0 0 0  forintig 
isznak-meg, bort 5 0 ,0 0 0 , liqueurt 19 ,000  ’s tejet
1 6 ,0 0 0  forintig. Sokat csak papiroson fogyasztanak-el. 
— Tudva van, hogy az udvari keztyűs’ számadása sze
rint XIV Lajos franczia királynak mindennap 14 pár 
kezlyűre volt szüksége, holott a’ király néha egy pár kez- 
tyüt 14 nap is hordozott.

GONDOLAT-PILLANGÓK.
(Ho inétól.)

Kergesséfek-el a’ bűnt, a’ roszak bizonyosan kő-, 
vetendik. —

Csak úgy orvosolhatni - meg a’ köztársaságban 
minden vétket, — ha tiszta erény lép helyébe. —

Ha az embert egyszer az indulatok megvakiták , 
vagy ha a’ vétkek’ meghittjévé lön , többé nem engedi 
magát Hiedelem’ szabályai szerint korlátoztatui. —

R ej t e t t s  zó.
A’ török állíta a/, egészet Hunnia' térén

Hajdan , ’s még itt  v o lt, benne imádta urát.
Hogylia fejét eliitöd : festőnek műszere : ámbár 

A’ költész se' szokott nélküle írni sóba.
Szegedről.

A' 39dik számú rejtettszó: F o r g á c s .

Szerkeszti H elm eczy . Nyomtatja T r a t t n e r -K á r o ly i .
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Mit tartsunk Lovász Imre orvosnak ezen czim alatti  
értekezéséről:

M IT  T A R T S U N K  A’ H O M O EO PA TH IÁ RO L»

(irta A r g  e n t  i D o in e orvos dr.~)

Mint lelkes barálja a’ Hoinoeopathiának hallván Lo
vász Imre Orvosnak e’ czím alatti értekezéséről: M it  
t a r t s u n k  a’ H o m o e o p a t  h i á r ó l ,  ezt magamnak 
miuélelőbb megszerezni forró kivánatom vala, reméllvén, 
hogy csekély tudományom ezzel is növekszik. Megszer- 
zém ’s vigyázva el is olvasóm a1 munkát ; de mit ol
vastam ? az olvasott híres Gáspári, és Huíeland’ német 
értekezéseit magyar nyelven, észrevevén egyszersmind 
a’ szerzőnek kevés, de, mint méltán gyaníthatám, tulaj
don eszmélkedéseit, mellyekböl kitetszik, hogy ő, mint 
ellensége a’ Homoeopathiának , bátor fellépni a’ tudós 
világ előtt, minden erejét arra fordítandó, hogy ezen ter
mészetes (azért erős lábon álló) tudománynak utóbbi ter
jedését gátolja, ’s igy egyszersmind az ezt mivelőknek 
még szövevényes utjokat (fájdalom!) egészen járhatat
lanná tehesse azon szent czélhoz , mellynek elérésével, 
— midőn elenyésznének azon különféle bal vélemények, 
mellyek, mint nehéz íergetegborúk, takarják az igazsá
got , midőn mint ködök szerteröppennének azon phanta- 
sia’ hamis képei, mellyek, mint szörnyetegek, hosszú 
sovány kézzel inkább engedik majd a' kétségbeesés’ ör
vényébe húzni a’ szenvedőt, mint olly gyógymódhoz nyúlni, 
melly az ő gondolatjok szerint az élet’ rövid szálát még 
inkább rövidíthetné, — az ember, mint természet' fia, 
az anyai törvényeknek engedelmeskedve sok véletlenül 
támadt bajban h a m a r ,  b i z o n y o s a n ,  mi n d e n  kí- 
n o z t a t á s  n é l k ü l  sok,  a’ régibb mód szerint gyó
gyíthatatlan , halálig marczangló, nyavalyákban az óhaj
tott segedelmet gyökeresen ’s épen ezért maradólag el
nyerné. — De midőn e’ becses czélunkat gátolni akarja, 
uem használ jó eszközöket; mert meg nem lóghatom, 
miért hozza elő a’ Szerző hires Gáspári’ , mint lelkes 
homoeopathának , véleményeit, midőn ezeket meg nem 
czátolja? vagy talán elégnek gondolja Gáspári’ mély 
okoskodási után előhozni Hufeland’véleményeit? ha ezek 
amazokat döntenék e l, a’ Homoeopathiának meggyengí
tésére több szükséges nem volna; de midőn minden ösz- 
szeköttetés nélkül hozatnak elő , csekély ítéletem szerint 
vagy hagyta volna ki egészen Gáspári’ véleményeit, vagy 
ha előhozta , czáfolta volna is meg; — ez megbo
csáthatatlan hiány ! — Egyébiránt a’ szerzőnek e' tárgy- 
báni kevés isméretét, ennél még csekélyebb orvosi gya
korlatát következők mutatandják - meg: Azt gondolja 
az iró , h o g y  t a l á n  m i n d e n  e g y e s  b e t e g -  
s é g  e l l e n  c s a k  e g y  g y ó g y s z e r t  h a s z n á l  a’ 
h o m o e o p a t h a ,  nem ü g y e l v é n  a r r a ,  h o g y  a’ 
b e t e g s é g  k ü l ö n f é l e  f o r m á k b a n  m u t a t k o 
z i k ,  m e l l y e k  s z e r i n t  mo s t  e z e n ,  mo s t  más  
o r v o s s á g o t  h a s z n á l n i ,  t e r m é s z e t e s .  Midőn' 
az alloeopatha, elvei ( ? )  szerint a’ betegséget ennek 
különféle tormáira nézve különféleképen ugyan , de csak 
általányosan gyógyítja, ekkor a’ homoeopatha, rendszere 
szerint minden jelenségre ügyelvén , a’ betegség’ minden 
formáira különös orvosságot használ; mennyivel több 
gyógyszerrel kell tehát bírni egy homoeopathának , ki 
minden symptomára ügyel, mint másnak, ki a’ betegség’

formáit csak altaljában veszi, igen világos. De igen rosz- 
szul is véli a’ szerző, hogy p. o. a’ torokgyík ellen min
dig csak belladonnát használunk; ezt csak akkor adjuk 
sükerrel, midőn a’ torokgyík azon jelenségekkel mutat
kozik, mellyeket az egészségeseknél a’ nagy mértékben 
vett belladonna okoz; nem használ ez más esetben, ha
nemhasznál más, a’ jelenlevő minden symptomával egyező, 
»yogyszer. Én is azt mondom, hogy a’ nyavalyák gyak
ran valóságukra nézve ugyanazok, hanem formájokra 
nézve ellenkezők ; de miután a’ betegségnek ezen külön
féle valóságát is csak a’ symptomák tüntethetik, a’ ho- 
meopatha pedig mindenkor olly szerrel él a’ betegség- 
elűzésre, melly (mint már mondám) hatásába foglal a’ 
betegnél m i n d e n  jelenlevő symptomát, ki fog még 
kételkedni, hogy ez több orvosságot használ egy beteg
ség ellen ? ki tagadhatja, hogy több szerrel kell ennek 
élni , mint egy minden betegséget általányosan vevő or
vosnak; midőn ez csaknémelly, amaz pedig minden je
lenlegi >ymptomára ügyel? vagy talán azt nem helyesli 
L. ur, hogy e g y s z e r r e  csak egy szert adnak? de 
úgy hiszem, hogy a’ Chemiában járatos az ellenkezőt gán
csolhatja csak.

Ez ellenvetéséből, ez éretlen gyümölcséből — eléggé 
isméretes lehet a’ szerző! de olvassuk Hufeland’ vélemé
nyeit is, mellyek’ megczáfolására nyert alkalmat ez úttal 
kívánom használni. Huíeland' ez első pont alatti kegyes 
mondását: mi ért  ne m t a n u l h a t n á n a k  a’ Homo e- 
o p a t h i á b u l ?  a’ második alatt: m i é r t  uem en
g e d h e t  nők  me g  a’ h o m e o p a t h á k n a k  e z e n  
s z e r e k e t  é k t e l e n  kis a d a t o k b a n  h a s z n á l n i ?  
mély alázattal köszönöm. Hufelanduak 3dik ponti mon
dása : h o g y  az  o r v o s i  t u d o m á n y b a n  t öbb  
u t ó n  j u t h a t n i  c z é l h o z ,  bizonyos; de azt sem 
tagadhatja senki, hogy ezen több ut között csak egy 
lehet a’ legjobb ; — jobb lesz minden esetre azon u t, 
melly h a ma r á b b ,  b i z t o s a b b a n ,  bát  or s á g o s  ab
b a n  vezet c z é l h o z ,  mint az, mellyen l a s s a b b a n ,  
n e h e z e b b e n ,  v e s z é l y e s e b b e n  juthatunk ugyan
ahhoz; — amazt választó magának a’ Homoeopathia, 
midőn p. o. az égést hevítő szerrel hamar, bizonyosan , 
’s bátorságosan gyógyítja; ezen vezettetik még most is 
békötött szemmel világosságot nem szenvedő ellensége, 
midőn ugyanezen égést lassabban, nehezebben, ’s veszé
lyesebben hideg vízzel orvosolja. Melly utat tanácsosb 
egy észszel és szívvel biró orvosnak követni, bírálja- 
meg olvasóm! 4er: Mi n é l  i nká bb  ö r e g s z ü n k ,  
a n n y i v a l  i n k á b b  á l t a l  1 á t j u k ,  milly kevesettu- 
d u n k ;  de a’ n e m t u d á s ’ e 1 ö sm ér é s e nagy  mér
t é k e  a’ t ud á s n a k .  Ez  t e s z  b e n n ü n k e t  s z e 
r é n y e k k é ,  ’s a’ m á s k i  nt g o n d o l k o d ó k  i ránt  
t ü r e l m e s e k k é .  (Huíeland) 5ör: A’ H o m o e o p a 
t h i a ,  mi n t  á l t a l á n  y o s  o k f ő n (elven) épített 
rendszere az o r v o s i  t u d o m á n y n a k ,  m e g v e 
t é s t  é r d e m e l ,  sőt  mi nt  i l l  yen,  e r e d e t i  dur
va  f o r m á b a n  v é v e ,  a’ t u d o m á n y ’, ’s e m b e r i 
s é g ’ s í r j á v á  v á l n é k .  De mi nt  k ü l ö n ö s , ’« 
n é m e l l y  b e t e g s é g e k r e  i l l ő  g y ó g y i t á s m ó d  
az  o k o s  o r v o s i  t u d o m á n y n a k  f e n s ő b b  okai  
a l á  r e n d e l t e t v e ,  ne m m e g v e t é s t ,  h a n e m fi
g y e l m e t ,  ’s m é l t á n y l á s t  é r d e me l .  (Hufeland) 
Jó lett volna kitenni, milly betegségekben uem hasznai
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a' Homeopathia ; taláu az ollyanokban, mellyeket ő te- 
kervényes utón a’ jó természetnek gyógyító-ereje által 
gyógyíthat ? Gyógyítunk mi, hála megváltónknak ! minden 
nyavalyát! mert ha segít a’ Homoeopathia sok sükeretleu 
gyógyitásmód’ használata után, segít, és pediglen kön
nyebben más esetekben i s ; ezt meg kell engedni Hufe- 
landnak is, ha az előbbenit nem tagadja, a’ mint íme 
itt olvashatni: n e m c s a k  má s  t i s z t e l e t r e  mé l t ó  
f é r l i a k ’ t a p a s z t a l á s a i ,  h a n e m  eu t a p a s z 
t a l a i m  is ( ? )  m e g g y ő z t e k  e n g e m  a’ f e l ő l ,  
h o g y  a’ H o m o e o p a t h i a  t ö b b s z ö r ,  és pe
d i g  i g e n  s z e m b e t ű n ő k é p e n  má s  e r ő s e b b  
g y ó g y i t á s m ó d d a l  s í i ké  r e t t e n  h a s z n á l a t a  
u t á n  s e g í t e t t .  Elhiszem, hogy segített, segít is 
valóban minden nyavalyában , és ha Huleland más sü- 
keretlen gyógymódok’használata után tapasztalá sükerét 
több nyavalyában (hol a’ természet’ ereje nem olly szem
betűnő vala), tapasztalhatta volna igen természetesen más 
esetekben is (hol a’ természet’ munkáját tapasztalhatni), 
‘a igy az Alloeopathiáról kürtölhetui azt, hogy csak né- 
melly esetben hasznos, nem pedig a’ Homoeopathiáról, 
mellynek sok , gyógyithatlannak mondott is , köszönheti 
visszanyert egészségét; mert mi minden gyógyítható 
nyavalya’ gyógyítását állítjuk, ’s ezt tettleg is bizonyít
juk, az alloeopathák ellenben önkényesen megvallják, 
hogy némelly esetekben nem gyógyíthatnak, mellyekben 
sükerrel gyógyít a’ Homoeopathia. Valóban figyelmet ’s 
méltánylást érdemel a’ Homoeopathia. Taláu nem is 
ama’ természetes tudomány’ gyűlölete , hanem Hahne
mann nyert dicsőségének irigylete gátolá ezen okos fér
fiút de még is csak embert, egészen azon útba lépés
től , melly az eltért természetet az egészségnek óhaj
tott karjaiba hamar ’s biztosan vezeti. 6or: Annak meg
mutatására, h o g y  a’ H o m o e o p a t h i a  a’ b e t e g 
s é g ’ s z á r m a z á s á r a  is ügyel, elég legyen előhozni 
Hahnemann’ munkáját, mellyben majd az ijedősből, majd 
haragból, majd másbul támadt bajak ellen specilicum ta- 
láltatik. „ Ho g y  p e d i g  az  a l l o e o p a t h a  c s a k  
az  e s s e n t i a l i s  j e l e n s é g e k e t  t e s z i  a l ap j a u l  
a' n y a v a l y a ’ m e g ö s r a é r é s é n e k ,  és g y ó g y í 
t á s á n a k ,  a’ h o mo e o p  a t h a  p e d i g  miud eu j e 
le n s é g e t‘‘ tudom; de e’ két gyógymód közül mellyik 
tökéletesebb? 7szer: A’ H o m o e o p a t h i a  mi n d i g  
c s a k  s y m p t o m a t i c a  c u r a ;  é s  e z e n  g y ó g y 
ul ó d u t á n a’ s y m p t o m á k ,  u. m. 1 á j d a 1 m a k, e I- 
e n y é s z n e k ,  a’ n y a v a l y a  p e d i g  m e g m a r a d ,  
a* s e g í t s é g  i d e i g  ó r á i g  v a l ó ,  ne m t a r t ó s  
mód.  (risum teneatis!) Elenyészvén a’ fájdalmak, és 
más minden svmptoma , mikép lehet még a’ testben 
nyavalya, meg nem lóghatom ; mert a’ nyavalya csak 
nem más, mint minden beteges jelenség’ összesége, ’s 
ha ezt nevezzük nyavalyának, a’beteges symptomák’ el
űzésével a’ betegség is elüzetik. Soha sem fogok én olly 
betegség ellen panaszkodni, mellynek nincs symptomá- 
ja- — Ki fog akkor panaszkodni tüdőgyuladásról , mi
dőn az ezeu betegséget tárgyazó symptomák nincsenek 
jelen? De nem is  t é r h e t  v i s s z a  m i n d e n  ok  
n é l k ü l  a m e g g y ő z ö t t  n y a v a l y a ,  mert ezután 
egészségnek kell következni ; más a z , ha ok adatik 
annak isméti beköszöntésére , de ekkor is uj nyavalyá
nak fog tekintetni minden józan gondolkodó által.

8szor. pont alatt Hufeland, mint Hahnemanuak igaz 
barátja, lép fel. — — —

Oszer: ,,A’ H o m o e o p a t h i a '  fő h i b á j á n a k  
t e k i n t e t i k, a' t e r m é s z e t’ g y ó g y í t ó '  e r e j é n e k

l e l  s e m v e v é s e .  Tehát ők életerő’ közbenjárása nél
kül , azaz: holtakat is akarnak gyógyítani. (E ’ gyó
gyító erejét a’ természetnek a’ chronicus nyavalyákban 
ritkán; leggyakrabban az acutus betegségekben tapasz
talhatni) Minden orvos szerint a’ betegség (acutus) a’ 
természet’ olly munkája, melly által igaz úttól eltért 
életerő arra visszatérni iparkodik, melly iparát egyedül 
a’ symptomákbul tudhatjuk; — midőn tehát a’ homoeo- 
patha olly gyógyszert nyújt a’ betegnek, melly nagy 
mennyiségben az egészségeseknél hasonló symptomákat 
hoz elő azon symptomákhoz , mellyek az életerő’ mun
káját tüntetik, nem segíti elő a’ természet gyógyító ere
jét ? Nem — nem segíti elő az ő ellensége, midőn el
lenkezőleg, azaz: az életerő’ munkáját eluyomólag mun
káló szerrel él, mellyet, ha maga beteg lenne, aligha 
bevenne. „ A z é r t  k e n y s z e r i t t e t i k  ü g y e l n i  a n 
n y i r a  a’ t e r m é s z e t ’ a z o n  d i c s ő  mu n k á j á r a ,  
m e l l y e t  c r i s i s n e k  n e v e z ,  ’s m e l l y  a’ be 
t e g s é g ’ f o l y a m a t j a  a l a t t  o l l y  n a g y  t i s z t e 
l e t b e n  ál l ;  de állhat is méltán tiszteletben; mert, e’ 
nélkül, hogy el kellene minden betegnek veszni, meg
mutatják következő soraim : ítéletem szerint csak akkor 
hÜ8zkélkedhetik egy orvos betegségének felgyógyitásá- 
val midőn beadott orvossága után nem sokára olly vál
tozásokat tapasztal, mellyek’ helyét egészség foglalja-el; 
de koránsem akkor , midőn az orvosság’ bevétele után 
a’ betegség még több napig tart, ’s csak ezek lefolytá- 
val; jővén elő a’ legnagyobb tiszteletre méltó crisis, 
melly által az életerő mind a' betegségen, mind a’ hely
telen orvosláson keresztül tör, szűnni kezd. (az acutus 
nyavalyákat értvén). Büszkélkedhetünk tehát mi homoe- 
pathák, kik illy nyavalyákat néhány óra alatt gyógyí
tunk crisis nélkül; az ellenzők pedig méltán imádhatják 
a’ leguagyobb tiszteletre méltó erisist, midőn ezen ter
mészet’ munkáját a’ dologhoz nem értők előtt minden el
pirulás nélkül leguagyobb gőggel magokénak tulajdonít- 
gatják! lO er; N em  v e s z i k  é s z r e  a" h o mo e o p a -  
t h á k  a’ l e g n y i l v á n y o s a b b  i u d i c a t i ó k a t ;  e’ 
t e l ő l  is e l é g g é  m e g g y ő z ö t t  e n g e m  e d d i g i  
t a p a s z t a l á s o m . “ Szép tapasztalás tisztelt Szerzőm! 
ezzel megmutatja, hogy keveset ért a’ dologhoz; ne 
képzelje magának, hogy akárminemü gyógyszerrel orvo
solhatni homoeopathice; szükséges ezen ezél-elérésre az 
igazi specificum , melly nélkül úgy nem érend czélt, mint 
„ha 8 — 1 4 ., s ő t  4 0 —5 0  n a p i g  h e n y é l v e  v á 
ra n d j a az  o r v o s s á g ’ m u n k á I a t á t , ’s a’ 1 e g- 
s ü r g e t ő b b  v á l t o z á s o k  ’s j e l e n t é s e k  m e l 
l e t t  i s s e m in i t s e in c s i n á I a n d ;“ nem olly hosszú 
időben, hanem a’ hol kívántatik, minden negyed, min
den fél vagy minden órában adunk orvosságot; — de 
várunk is (a’ chronicus nyavalyákban), midőn a’ beadott 
gyógyszer’ több napi munkáját szemléljük. — Ha igy 
nem gyógyított homoeopathice a’ szerző , elhiszem sze
rencsétlen tapasztalásait! 1 1 szer: „De l e g s z o m o -  
r ú b b n a k * — — igy beszél Huleland — s ő t  v a l ó- 
s á g g a l  r e t t e n e t e s n e k  ke l l  e z e n  e g y - o l d a l ú  
n é z e t e t ,  a’ l é l e k n e k  e z e n  k o r l á t o z á s á t ,  
t a r t a n u n k, ha é l e t v e s z e  de l e m b e n  j á r ó  p i l 
l a  Ha t o k r ó l ,  ha g y o r s a n  v é g z ő d ő  ’s hamar  
h a l á l o s o k k á  v á l ó  n y a v a l y á k r ó l ,  ’s a l t a l 
j á b a n ,  m i k o r  az é l e t ’ m e g s z a b a d  it á s á r u l  
v a n  sz ó . I t t  m ar s z e r e t n é k  l e n  h a n g o n ,  a 
in e u u yd ö r g  é s e k h a n g j á n  s z ó I a n i! Mi a h o s z- 
s z a s ,  ne m h a l á l o s  n y a v a l y á k n á l ,  s i u y l ő -  
d é s e k u é l  s z a b a d o s ,  l e g a l á b b  k ö n n y e n  me g 
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e n g e d h e t ő  b á n á s mó d  !s i d ő t ö l t é s  l e h e t  i l l y  
e s e t e k b e n  g o n o s z  t e t t é  v á l i k ;  ki a k k o r ,  
mi k o r  az  é l e t  k o c z k á z t a t i k ,  e g y  uj g y ó -  
g y i t á s m ó d  i r á n t i  v a k  s z e r é t é i b ő l  az  e z e r  
e s z t e n d e i  t a p a s z t a l á s  á l t a l  l e g j o b b  s z a 
b a d í t ó  e s z k ö z n e k  e l i s m é r t  s e g í t s é g e t  e l 
m u l a s z t j a ;  ki .p.  o. a k k o r ,  m i k o r  az  e mb e r  
s a j á t  v é r é b e n  me g  a k a r  f ű l n i ,  a’ t ü d ő g y u *  
l a d  ás,  g u t a ü t é s ,  a g y v e l ő g y u l a d á s  í o r m a  
n y a v a l y á k b a n  a’ v é r-e r e s z t é s t e 1 m u I a s z t j a.“ 
Tehát vért kell ereszteni a’ gyuladásokbau! igy ta
nulta ő , igy kell neki teuni ezer évi gyógyitásmód iránti 
vak szerétéiből, ha bár gyakran ennek szomorú, igen — 
a’ legszomorúbb , és soha ki nem pótolható következmé
nyeit tapasztalhatta is. A’ homoeopatha megvan győződve, 
hogy valamint a’ viz, mig tűznél van, forr, ’s a’ forrás’ 
megszüntetésére nem a’ vizet kimeritni, hanem a’ tüzet 
elmozdítni szükséges: épen úgy a’ gyuladásnál is csak 
a’ vérlázitó betegséget kell eloltani, s a’ vér öukint le- 
csilapszik; az ellenkező bánás, ’s a’ vérbocsátás nemde 
csak nyomorú palástolás, nemde ál t ,  mert a’ nedvek’ 
legnemesbikét, szükség nélkül pazérolja? E’ miatt egy 
homoeopathának volna birói joga nagy fenhangon, a’ 
mennydörgések’ hangján szólani! kinek illy betegségek 
gyógyításában mindenkor vér eresztés nélkül szerencsés 
tapasztalása van ; mondám joga volna, mert a’ tapasztalás 
nem csalhat, de csalhat egy határozott észnek megátalko
dott gőgös képzelete, mint erről minden tudós több tárgy
ban eléggé meg lehet győződve. Részemről annak meg
mutatására, milly hasznos a’ Homoeopathia : gyuiadást kí
vánok homoeopathice gyógyítani, azon tapasztalásimou 
alapult meggyőződéssel, hogy néhány óra’ lefolyta alatt a’ 
halállal küzdő beteggel, mint egészségessel sétálandok. — 
Ismét azt mondom Hufelanddal, egy czélt több utón érhetni 
el, ezek közül egy veszedelmes, a’ másik biztos ; de ennek 
megválasztására távul kell a’ gőgnek, távul a’ tanulás - 
iszonynak lenni, mihez H. uram nem igen ért. 0  gondolja, 
hogy az adag’ csekélységében áll a'IIomoeopathia’ lényege; 
ez nem igaz: annyi szer vétetik , mennyi szükséges és nem 
árthat. — Ezek után előhozatnak még Huleland’dicséretei 
a’ Hemoeopathiáról, némelly nem álló, már az előbbiekből 
igen könnyen meglejthetö , hozzátételekkell; de szól még 
utoljára a’ szerző is, halljuk tehát őt: „E n a z t  mon
dom (a’ szerző), a z o n  s z e m b e t ű n ő  m u n k á l a t o 
k a t ,  m e l l y e k e t  a z  o r v o s i  s z e r e k  f e l e t t e  
k i c s i n y  d ó s i s a i á l l a l  o k o z t a t n i l átunk,  nem 
a’ II o m oe o p at h i a n a k, h a n e m a’ Sy m p at h iá u a k 
a z o n  k i m a g y a r á z  h a t a t l a n  k ö l c s ö n ö s  v o n 
z ó d á s n a k ,  m e l l y  mi n d e n  f ö l d i  t e s t e k  közt  
u r a l k o d i k ,  ke l l  t u l a j d o n í t a n i ,  m e l l y  m e 1- 
1 e tt a’ b e t e g ’ h i t e, ’s k é p z e l e t e ,  a’ ho mo e o -  
p a t h i c u s  o r v o s n a k  b á t o r  ’s b i z t o s  o k f ő k ö n  
a l a p u l n i  l á t s z ó  m a g a v i s e l e t é  i s  ü g y  e l 
me t  é r d e m e l “ Valóban többet mond, mint maga Hu- 
feland, ki még is némelly esetben hasznosnak tartja a’ 
Homoeopathiát! De ugyan mondja-meg a Szerző, miért 
nem sympathisálnak a" betegek a' nagy palaczkokkal ? 's 
miért épen a’ homoeopathicus szerekkel? minden beteg 
csak olly orvoshoz folyamodik,kiben bizalma van,jelenlevőn 
pedig a’ bizalom, csak olly reménynyel veszi az adott or
vosságot, hogy használatid, igy tehát a' sympathiának 
már jelen kellene lenni; — a' tisztelt Szerző minket ta
lán az ördögökkel gondol egyetértőknek; ahl nyújtson 
barátságos kezet, fogadom, megjő azonnal a'sympathia, 
és szerencsésen gyógyitalul! — Bizonyossá teszem a’

Szerzőt, hogy volt idő, mellyben én is, más is a' hallottak
nál fogva felülegesen Ítéltünk a’ Homoeopathiárul, ’s pi
rulva legyen mondva, olly környülállásra volt szükség, 
melly akarat ellen is .meggyőzött a’ valóiul; de miután 
ez megtörtént, áldom az órát, mellyben róla gondolkodni 
kezdők ; mert most gyógyít, hol csak lehet, ámbár eddig le
hetetlennek tartatott a’ gyógyítás biztosan, könnyen, gyö
keresen és kellemesen gyógyító, végre a'nélkül hogy árt
son vagy árthasson, gyógyító rendszerre, és pedig 
minden betegségre alkalmazható rendszerre akadtam 
benne.

Dr. én nem kontár, miut Kraussal a' szerző véli Hah
nemann Sámuel, sok öt elözöttnek gyanitása után ritka elő
készülettel , tehetséggel és szilárdsággal fogott a’ spe- 
ciíicus gyógyreudszer-épitéshez, ő ’s vele sok más feddhe
tetlen folytatják ma is az épületet, mindezek’ munkálatit 
voltaképen ismerni ’s lélekisméretes vizsgálat alá vetni 
kell annak, ki itt mint biró előállni akar. Ki illy előkészü
let nélkül fog e’ munkához , árt a’ tudomány’ haladásának , 
árt a’ segélykereső sinylő emberiségnek, ’s árt önhiré- 
nek. — Vagy ne tegyünk semmit, vagy csak ollyasmit, 
mi örök értékű.

NÓGRÁDI \S HONTI BUZGALMAK.
Hazám' nevezetesb vidékeit már nagyrészint láttam 

’s ismérem 3 csak még az olly igen érdekes Ipoly’ táját 
nem. Kirándulók tehát a’ pesti vizveszély’ gyászos napjai 
után e’ hajdanidők’ vár-romjaival rakott kies vidékre is, 
az idei tavasz’ gyönyöreit itt élvezendő. Czélomhoz- se- 
gíte nemcsak az e’ tájon-Iakó barátim által szerzett uj 
isméretség, de még azon körülmény is, hogy épenak- 
kor seregiének Nógrád’ lelkes féríiai a’ Balás-Gyarma
ton tartandó közgyűlésre össze. April 23ika volt azon 
jeles nap, mellyen Nógrádnak a’ megyei közügyek’ igaz
gatására szentelt nagytermében hármas hazafi-áldozat
nak kell vala történni; hogy mit tevének akkor itt a’ jó
zan észtől vezérlett erényesszivü derék hazafiak, bőven 
tudaták a Jelenkornak 36dik számú lapjai; fölöslegvolna 
tehát itt újra rajzolnom azon készséget, melly szerintők 
a’ kárvallott pestiek’ részére aláírási utón több mint ezer 
pengő forintot gyűjtőnek néhány óra alatt össze. Délu
tán hangverseny adatott, mellynek jövedelme a viz által 
károsult nógrádi három helység'számára fordít laték. Er- 
zékenyitő vala e’ hangversenyen hallani a’ megye’ né
melly kecses, szép hölgyei által zongorán majd egyedül, 
majd párosán rnüvészilegjátszott, majd bájos melódiával 
kisért műdarabokat, s ha azon kellemteljes ajkak, mel- 
lyek előbb német — azután olasz — végre pedig igen 
rövid nemzeti dallal bájolák a hallgató közönséget, elő
ször is — hosszabban hangzottak volna anyai nyelven ,
_ ugy a' nemzetesidés' szellemének gyújtott szövétuek-
kint teljes fényben ragyogna e' dalok' hősnője, mert ter
mészeti ritka ajándékul kapott, 's mesteri leg ejtett szép 
hangja a’ miveit századok’ nagy közönségét is megérdem- 
lenék. Némileg mentőokul szolgálhatna talán, hogy a' 
bájos énekesnő a' nemzeti rövid utódaiban több varázse
rőt ’s több méltóságot láta rejtezni, mint minden külföl
dben. — Ugyan ekkor a' Bunkó  nevet viselő nógrádi
barnák is olly ügyesen játszották-el hegedűiken a’kólára
alkalmazott divat darabokat, hogy bennük ugyanannyi 
Paganinit gyaníthatott a hallgató. E’ hangverseny’ vé
geztével a’ tánczi ahevűlt fiatalság é leiig járta vig kerin
gő- ’s tüzér-tánczait, de — nemzetit! — nem. A’ megye 
első alispánja fényes vacsorával tisztelé-meg a eiem 
vendégeit — Ugyanekkor kellett volna megtörténni
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már zsengéjében is dicséretes előhaladással viruló balas- 
gyarmati casino'külön hasznára Nógrád szépei által be
küldött ajándékok sorshúzásának, de mivel a kijátszott hol
mi közűi azon zongora, rnelly Schmidt pozsonyi jeles mű
vész’ remekműve, a’ nevezett napra el nem étkezett, 
ezen sorshúzás későbbre halasztatott, ■ s a szép zon
gorát N . . . . . . .  F ...  kisasszonynak juttató a’ szerencse.
__ Itt jártamban megtekintem a’ megyei dolgozóházat is,
hol, midőn a'sötét börtönök’ lakóit egy tág teremben jól
rendezett fonó ’s szövő-székük mellett ülni ’s mint go
nosztevőket is jót tenni ’s hasznosan munkálkodni lát
tam, — áldáin a’ derék nógrádiakban a’ gondviselést, 
reményi vén, hogy e’ szerencsétlenek — illy üdvös in
tézet által — még hasznos polgárokká válhatandnak. — 
Szinte búcsúzni akarék már az Ipoly mosta termékeny 
térvölgytül éjszakkeletre fekvő „Kékkö-vár“ regényes 
vidékéről, midőn Hont megyében keblezett Ipol-Ságon 
május 7dik’s 8dik napján a’ károsult pestiek’ javára tar
tandó estvélyek felől egyik jó barátom tudósítván, en 
gem is meghívott. Megjelenők tehát az érintett napon 
’s helyen szemtanújakint a’ jótékony szép társaságnak, 
mellyben alig egy kettőtü! ismértetve én is részt vettem. Az 
első esti tánczmulatságban szemlélhetésre kiválónak téve 
az e’ környékbeli szép nem által küldött azon ajándékok, 
mellyek sorshúzás által valának másnap kijátszataudók; 
gyönyörködve legeltetérn szemeim e’ 192helyrül bekül
dött szép adományokon, mellyek az e’ táji szépnemnek 
közjóiránti nemes részvétét tanúsítják, mivel közöttük 
100  pengő forintértékűt is lehete szemlélni, ’s a’ t. — 
Május 8 dikán a’ vármegye’ első alispánja igen gaz
dag ebéddel vendéglé - meg az ezen áldozat-ünnep
re mindenünnen nagy számmal összegyűlt mindkét 
nembeli vendégeket, melly alkalomkor a’ nagy veszély 
által megkárosultak iránt közrészvétet nyilványitókért 
pezsgő nedvvel töltött poharak ürítettek. Esti 8 órakor 
kezdődött a’ casinoi teremben, e’ szent czélra küldött 
ajándékoknak sorshúzás’ utján kijátszatásuk, mellyböl 's a’ 
két esti belépti árból gyűlt 2 0 0 0  pengő lorint Pest’kár
vallottal’ részére küldetett. Ennyit Hont! hol a’ nemes 
lelkű Szépnem vetélkedve a’ meghasonlástól tartható fér
fiakkal, ezekkel együtt tömjénez az érdem’ oltárán. A’ 
reggelig tartott vigalom után rögtön elhagytam az en
nyi hazafiság miatt naplómba jegyzett Sághot, mert még 
aznap Pestre idézett kötelességem; Ságról az Ipolyon 
épített nagy köhidon keresztül jutva, midőn a’ túloldali 
dombokrul visszatekintenék a ‘ virányos rétek’ bársonyán 
számtalan ágban lekigyódzó folyamot övedző houti ’s 
nógrádi hegylánezos vidékre, illy sóhajra fakadtam:hol 
a’ hazaíisággal párosult közjó iránti részvét illy álta
lányos, ott a’ Múzsa könnyes szemeit letörli, mert igye
kezete nem volt hasztalan !

J .*  M *.
K L R G Y T Á K .

C h a r a k ter-s z i 1 á r ds á g. Midőn Napoleon, csá
szárrá lön, a’ cassatio-szék előtte a’ hűsége sküt vala 
leteendő. A’ törvényszék’ valamennyi tagja legkisebb 
tétovázás nélkül tévé - le azt. Csak a’ bírák ' egyike , 
Riols úr, egy igen lélekisméretes és tanult jogtudós, 
ki egyébiránt csak silány tiszti fizetéséből é lt , ’s ma
gát ’s élemült szolgaleányát egy az auverguei sziklák 
közti darab lüldecskéuek lOOlranknyi jövedelméből táp- 
lálgatta, vonakodott ez eskü-letételtől. O nem volt sem 
vakbuzgó republicanus, sem szeuvedelmes királyság-pár

toló, hanem csak jogtudós, ’s elvonta magát miuden po
litikától. O a’ respublica’ idejébeu nyeré hivatalát, ő 
ennek esküdött hűséget, ugyanazért szent kötelességnek 
hivéazt meg is tartani.—• Tiszttársai kedvelvén a’ derék, 
becsületes férfit, imígy szóltak hozzá: „Gondolja-meg 
kedves Riols, gondolja-meg jól a’dolgot, ön vagyonta
lan ember!“ — „Mit ? — válaszolt Riols — mirevaló 
itt a’ vagyon ? mi köze a’ vagyonnak itt az esküvel ?“
— „Igen, ezt könnyű mondani — szólónak baráti — 
de ön’állapotja, — ön’ individuális körülményei! ön nem 
bír világi javakkal “ — „Nem bírok ? — viszonzá a’ becsü
letes férfi — de vau mégis valamim, ’s ez a’jó lélek- 
isméret.“ — Riols e’ léfekismérethez hű maradt — ’s 
Bonaparte őt lélekisméretével az auvergnei hegyekbe 
küldé vissza.

A’ K rem l k in c s e .  A’Kreml palota’ fegyvertára 
azon hely, mellyben Oroszország’ nagy herczeginek ’s 
czáraiuak koronái, uralkodó-pálczáji, trónjai, legyverei 
’s ivóedényei, más egyéb ujabbkori nevezetességekkel 
együtt őriztetnek. E’ kincs, olly drágaságok’, gyűjte
ményét képezi, mellyek nagy régiségük ’s művészeti be
esők miatt az óságbuvár és művészre nézve nagy fon
tossággal bírnak, ezenkívül, a’ drágakövek’ gazdagságát 
tekintve, mellyekkel azok ékesitvék, az ásváuytudósra 
nézve is nyomos-érdeküek. A’ koronák különös talapza
tokon vánkuson nyugosznak; a’ íejdelmiszékek a’ te
rem’ falai mellett állnak különös magaslaton. A’ koro
nák gyémánttal, rubinnal, smaragddal, ’s drágagyön
gyökkel gazdagon kirakvák; a’ legnagyobb-tömegű 
uemeskövek többnyire a’ koronák’ csúcsán a’ kereszt alatt 
vannak. Ezek közt különösen egy nagy, sárga, pallé- 
rozatlan kő vonta magára figyelmem’, melly — mennyire 
futólag áttekintéséből itélheték, sárga saphir volt.
— A’legidösb koronát, melly e’ kincstárban van, 1 116ik  
évben Alexius Comnenus görög császár küldé Mouoma- 
chus Vladimir nagyherczegnek Kiewbe, hol az a’ nagy 
herczeg’ koronáztatására szolgált. A’ drágaságok ’s kin
csek’ tömege, melly itt gondviselés alatt tartatik , rend
kívüli ; mondják, hogy értékre még a’ londoui Tower- 
ben létező Jewel Office’ kincseit is felülmúlja, mellyeket 
mintegy 2 millió font sterlingre (2 0  millió pengő forintra) 
becsülnek.

A’ h e b e g ő .  Egy ujyorki élemült asszony postán 
levelet kapott. Mivel járatlan volt az olvasásban, meg
kérte egyik ismerősét, olvasná-el neki a’ levelet, melly, 
mind gondoló, külföldön tartózkodó fiainak egyikétől 
jött, — Ez imigy kezdé a’ levelet olvasni : „Charleston, 
decemb. 2 1 .1 8 3 7 . Kedves anyám !“ — Itt a’ felolvasónak 
meg kelle állapodui, hogy valamikép kibetüzhesse a’kö
vetkező szókat, mert a’ levél igen roszszul ’s olvashat- 
lanul vala irva; de az agg-nő tüstiut felkiáltott: „Igen, 
igen, ezt az én kedves Toms fiam irta; ő szegényke 
m in d ig  heb e g e t t .“

R e j t e t t s z ó .

Négyes egész.: rokonod. Fej nélkül : lé tedet ettől 

V etted . Lába lia vész.: é lte ti föld’ lakosit.

, 4’z. lg. Z—bnl.

A* 40dik számú rejtettszó: M e c s e t .

Szerkeszti He l meczy .  — Nyomtatja T r a t t ne r -K á r o l y i .
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A’ HKDERVÁRI KISDEDOVÓ-INTÉZKTRŐL.

(7. G y ő r  m e g y e ’ c v i m áj .  7 kén t a r t a t o t t  
k ö z g y ű l é s é n  ál  t a d o 11 ’s h e l y b e n h a 

g y o t t  J e l e n t é  s.)
Ő mga, gróí Viczay Károlyné asszonyság által, 

Hedervárott felállított k i s d e d o v ó iu t é z e t n e k  meg
tekintése ’s véleményi-előterjesztés végett rendelt Kül
döttség a’ hely’ sziliére menvén, ’s a’ növendékek’ pró
batétit kihallgatván, t. Tóth József kanonok úr a’ mgos 
családnak, különösen pedig ezen — jobbágyaik’boldogi- 
tására czélzó — intézetet huzamosan ápolgató mgos 
grófnénak, a’ ns megye’ tetszését kijelenté, kérvén egy
szersmind, hogy ezen általa alapított intézetet kegyes 
ápolása alatt tovább is fentartani méltóztassék. Melly 
nyilatkozásra a’ mgos grófné válaszoló: hogy öt a’ kis— 
dedovó-intézet’ (elállítására a’ közjó bírta, mivel abból ö is 
kamatozott gyümölcsöt igéi* magának, ’s minthogy a’ns 
megye ezen tettét illy fényes Küldöttség által figyel
mére méltónak találta, ezen intézetnek állandóságát is 
pártfogásába, magát pedig a’ ns megyének magyar szí
vességébe ajánlja. —

E’ jótékony intézet’ czélja ’s elrendelése, a’ mgos 
Grófnétól nyert felvilágosítás’ szerint, következő pontok
ban foglalkozik. Fő czélja az intézetnek: a’ kisdedeket 
testi veszélyektől, utczán-futkozástól, kutak, lovak, mar
hák ’s kocsik által történhető szerencsétlenségektől, ’s 
az erkölcsi elhagyatástól megóni; nem különben, hogy 
a’szüléknek a’munkáramenetel megkönnyítessék, tudván 
hogy gyermekeik nem honn magányosan, hanem folyvásti 
íelvigyázat alatt ovatva maradnak. — A’ gyermekek 
minden vallás és sors-különbség nélkül, — mindkét nem
beliek 3. éves koruktul 7 ig , mikor még más iskolára 
nem alkalmasok — bevétetnek. A’ fölvétel a’ szülék’ 
kívánságának előterjesztésére, a’ gyermek’ nevének ’s 
korának bejelentésével törtéuik. Az intézet’ szerkezete a’ 
Pesten jelenleg fenállóval egyenlő, lör: Az iskolában, 
melly egy erre alkalmaztatott uraságiház , elfér 73  
gyermek. Jelenleg 55  részint férfi, részint leánygyer
mek van feljelölve. A’ fölvétetendők’ száma a’ szülék’ 
akaratjától függ , ’s az meghatározva nincs. — 3szor: 
A’ telügyelést ’s tanítást a’ tanító ’s ennek nője teszik. 
Két személy elkerülhetlenül szükséges az intézetnél, 
miután a’ gyermekek itt folyvásti íelügyelés alatt tar
tatnak. A ’ tanítás áltáljában magyar nyelven történik. 
— 3szor: Ezen intézet egyszersmind falusi oskolára 
készítő. A ’ tanítás, lancasteri elvek szerint, játszva in
kább , mint erőtetve történik, ’s gyakori testmozgások 
által szakasztatik félbe. — Betűzni táblákon, számolni, 
összeadni, levonni, orosz mód szerint golyókkal tanitat
nak. A’ katechismusból uémelly mondatokra, a’ házi álla
tok’, öt érzék neveire's néhány egj7szerű ének-nótára oktat- 
tatnak. Erkölcsijtekintetben: rövid elbeszélésekkel ’s taní
tásokkal az enyim’ !s tied’ megkülönböztetése, a’ ré
szegség’, hazugság’, ’s restség’ ártalmai tüntetnek-ki,’s 
a’ gyermekek rendhez ’s tisztasághoz szoktatnak. Nem 
különben szivükbe oltatik: az elöljárók iránti tisztelet, 
illendőség ’s erkölcsiség magok közt ’s másokkal, 
engedelmesség ’s készség, — isteni félelem ’s fele
baráti szeretet. A’ tanítást mindig imádság kezdi ’s re- 
keszti-be. — 4er: Mivel ezen intézet nem tanító hanem 
óvó, — tehát egész évben nyitva áll, kivevén szomba

ton délután, vasár ’s ünnepnapokon; mindazáltal meg- 
eugedtetik e’ napokon a’ gyermekeknek a’ játékhelyen 
megjelenés ’s az ottani játszás, melly engedelemmel 
gyakran élnek. - -  5ör: A’ szülék beküldik gyermeki
ket , midőn munkára mennek. Nyáron sokszor 5, 6 óra
kor reggel, ’s egész nap ott maradnak, míg a’ munká
ról visszatérő szülék azokat haza nem vezetik — Kilencz 
óráig reggel gyülekeznek ’s játszanak. Ütői t lig  tanítás, 
meliyet minden lOdik perczbeu testi gyakorlás, vagy 
mintegy 5 perczig tartó nyugvás szakaszt félben. — 
Egy tárgy sem adatik-elö egy óranegyednél tovább, ’s 
ez is naponkint változtatva, hogy a’ gyermekek ki ne 
fárasztassanak. — 11 tői 3ig haza térnek enni, vagy 
szüléik az eledelt az intézetbe hozzák, hol a’ kisdedek 
ez időn játszanak. Délután 3(ül 3ig felváltva tanítás. 
3(ul 4ig játék, 4tül 5ig könnyű ’s játszó tanítás, 5 órátul 
kezdve játék. — A’ játékidő alatt a’íigyermekek kimért 
menésben, mozdulásban,’s testük’ jobb tartásában ’s lapdá- 
zásban gyakoroltatnak. A’ nagyobb lyánkák kötést tanul
nak.— 6or: A’ gyermekek a’ közönséges falusi iskolára 
készittetnek-el  ̂ ’s rendesen abba beléptükkor 7 éves 
korukban — betűzni, számolni, ’s a’ katechismus’ béve- 
zető tanítását tudják, — ’s Ülő ’s erkölcsös viselettel, ’s 
nem félelemmel lépnek oda. — 7er: A’ tanító ’s nője az 
uraság’ költségin tartatnak , ’s meg van tiltva a’ jobbá- 
gyoktul valamit elfogadniuk. — Egyedül az kiváutatik- 
meg a’ szüléktől, hogy gyermekeiket mosdatva, ’s fé- 
sülten vigyék az intézetbe. Az intézet az uraság’különös 
felügyelése alatt áll.

Ezen intézet mindenkinek, megtekinthetés végeit, 
nyitva áll; — kiki meggyőződhetik, hogy az a’ gyön
géd fiatalság’ erkölcsiségére elősegítő befolyással bir; az 
elvadultságot mérsékli ’s a’ szülékre is jótékonyan hat- 
vissza. Testileg: a’ gyermekek’ vidám ’s egészséges te
kintete bizonyítja, hogy a’czélnak megfelelnek’s a’ veszé
lyektől, mennyire lehetséges, megovatnak. — Nem szük
ség, mindezek után azon haszonkat előszámlálni, mely- 
lyek ez intézet’ gyümölcsei leendnek, elég legyen csak 
azt felhozni: hogy az erkölcsös ’s egészséges ember vidám 
és szorgalmas szokott lenni, a’ vidám ’s szorgalmas ember 
pedig mindig javára van az emberi társaságnak, híven 
teljesítvén kötelességét. — Ennélfogvást úgy vélekszik a’ 
kiküldöttség, hogy a’ mgos családnak ezen , közboldog
ságot előmozditó folytonos munkálkodását a’ ns megye’ 
részérül a’ um. Helytartó tanácsnak kegyes figyelmébe 
ajánlani, — a’kebelbeli {irodalmakat 's közbirtokosságokat 
pedig e’dicső példa’ követésére s ezáltal hű erkölcsös és 
szorgalmas jobbágyok’ nevelésére felszólítani kellene —

Zmeshal István.
n. Győr megye’ aljegyzője.

V É L E  M É N Y
a kerületenkint felállítandó j  a v i t  ó h á z a  kiránt", mellyel 
t. Győr megyének f .  évi május 12 kén folytatva tar la! ott 

közgyűlése elfogadott.
A’ kemény büntetések 's vesztőhely , lecsillapíthatják , 
le is csillap ítják  a ’ rablási "s gyilkolás! hajlandóságot, i v  
csak józan tö rvények , 's nem b o t, nem hoher kep es^ írn i 
halkan egy egész nem zetet nemesebb erkölcsisegre. ■ 
S z é c h e n y i  I s t v á n .

Átaljábau véve az embert, vagy a’jónak kedvelése 
vagy a’ büntetéstüli félelem készti jót cselekedni, vagy
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legalább roszat nem követni el. Hol az erény megszűnt 
vagy nem is létezett, ott mindenek előtt annak ébresz 
tését kell munkálatba venni. Ha ez nem eszközölhető, 
tétessenek oily intézkedések, mellyek által a’ még bűnt el 
nem követett ember visszarettentessék,! a’bűnös pedig olly 
módon büntettessék-meg, melly alkalmasb a'jó útra vissza
vezetni öt, mintsem a’megátalkodottság'örvényébe taszí
tani. — A’ társas szövetkezés’ íőczélja: a’ s z e m é ly e s  
és v a g y o n i  minélnagyobb bátorság’ eszközlése, ’s ez 
által az élet’ valódi kelleminek minél nagyobb kifejtése, 
— mit tökéletesbülésnek nevezhetünk. Minél többen 
vannak,kik kötelességiket híven teljesítik, mások’ jogát 
szentnek tartják — történjék az erény-kedvelésbül, vagy 
fenyitéktüli fé le lem bőlannál inkáb közelítünk ama’tár
sasági íőezélhoz. — Oui kell mindenek előtt az embert 
a’ gonosztul, — a1 már eltévedettet pedig jó útra vezetni- 
vissza. Az elsőt nevelő, ez utóbbit pedig javitó-intézetek 
által érhetni-el. Neveltessék a’ gyermek az iskolai pá
lyán erényességben , szoktassák az ifjú, az éltesb, a" tör
vények’ szigorú megtartására, — a’ vétkes pedig kül
dessék javitóházba, hol leginkább abban, minek kerülé
séből vétke eredt , u. m. dolgozásban, önmegtagadásban, 
engedelmességben — lelje jobbulása’ forrásit.

Dicső hivatás a’ kisded embernek nevelésében mun
kálkodni, — nem kevésbbé dicső az ifjú’, ’s éftesb munká- 
lódásinak üdves irányt adni, de az eltévedt embernek 
ismét jó útra vezetésével foglalkozni, annyi, mint méltó 
követője lenni a’ megváltó’ isteni példájának.

Illy példa által lelkesítve, találkoztak e’ t. megyé
ben i s , kik szerencsétlen embertársaik’ sorsát szivökre 
vevén, elhatárzottan munkálkodtak, ’s még ezután is 
munkálkodni meg nem szűnnek olly intézetek’ létesítésé
ben, mellyek’ segítségével a’ vétek’ útjára tévedt ember 
megjavulva adathassék vissza a’ polgári társaságnak. 
Azon nemeslelküek’ indítványára ’s törekvéseik által, 
mint azt jegyzőkönyveink körülményesen kimutatják — 
sikerült, hogy ezen na megyében, egy felállitatandó dolog
házra jelenleg 771 7  vft. 4 0  xruyi tőkepénz összesítve 
találkozik. Ila a’ hazánkban létező fogházakra élénkeb
ben tekintünk, szomorúan kell megvallanunk, hogy azok 
a’ közbátorságot csak ideiglen biztosítják háborgatóji 
ellen, s azt is úgy, hogy ezek kiszabadulván, ármányko- 
dásikat — a’ börtönökben találkozott gyakorlottabb tár- 
Haiktul tanult — mosterségesb utakon üzendik. A’ kisebb 
gonoszoknak a’ nagyobbakkal, az ítéletre-várakozóknak 
az elítéltekkel keveredése , a’ gonoszság’ és romlottság’ 
valóságos tápszere. — Ki mind ezt szivére veszi, örvend- 
nie kell azon törekvésen, melly szerint több ns megye a’ 
fogházakat javitó-házakká változtatni szándékozik; de 
ezen öröme nem lehet tiszta, mert azon munkálódások 
közt az egyesülés’ szellemét nélkülezi. — Ejszakameri- 
kában, hol a'szorgalmi kifejlés fényfokát érte-el, status- 
fogházak állíttattak. A’ massachusettsi status’ fogháza 
Charlestownban — melly hazánkban is miutaul szolgálhat 
ua, — 317  négyszögméríöldnyi terjedelmű tartomány’épit- 
ménye 307 fogolyra. Hogy ezen intézethez hasonlót, 
-  melly a czélnak úgy, mint az, megfeleljen — csak 
egyesült erő létesíthet! tapasztaláson épült igazság; ’s 
azon hiedelem, hogy hasonlót egyes megyék, ’s ezek’ 
lakosinak is csak egy része — t. i. a’ nemesség — képes 
magánállva is fölállítani, talán méltán, az áldicsöség- 
vadászó hiúság’ szülöttének neveztethetik. — Ha ezen 
ns megye, alapitói diasőségét féltve, meglevő ’s talán 
még szaporodó tökepénzével a’ dologház’ fölépítéséhez 
fogna , ezen tettet a’ hírlapokban az egész hazával tu
datni , ’s pillanatnyi hírnevet szerezni ugyan lehetne; de

elnyelvén az egész sommát az építési’s anyag - beszer
zési költségek, a’ puszta hírnév elhangoznék, ’s a’ do- 
logiutézet vagy tengne csak , vagy egészen elenyész
nék. Ellenben ha azon summa több megye’ adakozási
val összesíttetik , századokon áltható intézet létesíthe
tő. — Midőn a’ nemzet fényüzési czikkre u. m. színház
ra, museumra, ’s egyéb illyesre, több száz ezeret egye
sit, a’ hiúság’ vádjátul csak úgy menekheíik, ha a’ sze
mélyes vagyoni bátorságot elősegítő intézetekről sem 
feledkezik-meg , ’s országos javító házak’ felállításában 
is hasonló , sőt nagyobb buzgósággal munkálkodik. — 
Az 1827ik évi 8 ik törv. ez. által rendelt országos Kül
döttség, 1793ik évben munkálkodott országos Küldött
ség’ véleményét követve Magyarországon minden kerü
letben egy , Tót ’s Horvátországokra nézve szinte egy, 
’s igy összesen öt javító háznak felállíttatását javaslotta , 
hozzáadván , hogy azokba csak egy vagy több évi fog
ságra ítélt rabok vétessenek föl. Ugyanazon küldöttség'! 
munkálat szerint mindegyik magyarországi javitó-ház 
4 0 0  a’ horvát ’s tótországi pedig 2 0 0  lőre lenne alkal- 
maztataudó. — Mi a’ felállítandó intézet’ helyét illeti: 
ezen dunántúli kerületre nézve, Fejérvár, Pécs, Buda 
vagy Győr tüzetnek-ki választásul. A’ szükséges költ
ségek pedig áltáljában a’ kir. kincstártul váratnak. — 
Egy nemzet, melly mindent a’ kormánytul várna,’s maga 
csak kényelmes néző kívánna lenni, az alkotmányos sza
badsággal - élhetésre nem lenne alkalmas. — Úgy hi
szem pedig  ̂ hogy mindnyájan alkotmányos szabadságban 
óhajtunk élni. Óhajtsuk tehát azt meg is érdemelni, ’s 
azok’ véleményéhez járulván, kik— a’szabadságiul meg
különböztetve — szabadságot ott látnak, hol isteni ’s em
beri törvények szigorúan teljesittetnek ; — a’javitó-házak’ 
ügyében különösen ne várjunk mindent egyedül a’ kor- 
mánytul, ’s ne sajnáljuk néhány krajezárunkat, garasun
kat , forintunkat e’ czélra összeadni, — annál inkább ne, 
mert az, a’ mit adunk, olly kamatra adott pénz leend , 
mellyért ugyan száztul hatot nem kapunk, de személyünk 
’s vagyonunk’ nagyobb biztosításával a" töke sokszorozva 
pótoltatok.

Ha a’kerületenkint felállittatandó javitó-házak a’ ne
messég’ adakozásibul létesitetnének, a’ foglyok’ munkál
kodásai által pedig , — úgy, mint más országokban, fen- 
tartatnának, akkor méltán lehetne követelni az adózó nép
iül, hogy azon rabokra nézve, kik még el nem Ítéltettek, 
vagy pedig rövid időre kárhoztattak-el, a’ megyei fog
házak czélszerübb elrendelésére kiváutató költségeket 
viselje. — Egy felállítandó javitó-házra — mint feljebb 
is érdekelve van, — ezen t. megyében már 7717  v. ft. 
4 0  xr. összesittetett,’s igy igen kevés kivántatnék, hogy 
8 0 0 0  vft készen álljon. Ha veszszük Győr megyét 27  
0  mérfölddel, esik ezen summából egy 0  mérföldre — 
elhagyván a’kisebb számokat — 296. vft. Ha tehát ezen 
egész dunántúli kerületben levő vármegyék’ kiterjedése 
947  Q  mérföldre vétetik: a’ fentebbi számolás szerint 
2 8 0 ,3 1 2  vft. összesítethetnék; melly pénzmennyiség
gel olly kerületi javitó-házat lehetne fölállítani, melly 
a’ czél’ komolyságának bizonyosan megfelelne. — Ha to
vábbá : azon intézet idővel 4 0 0  fogoly’ befogadására ter
jedhetne, akkor a’ mrföldek’adakozás, aránya szerint Győr 
megyének mint egy 15 személyt lenne joga beküldhetni. 
Midőn a’ t. KK. és RR, ezek’ erkölcsi javulását, ’s azt lát
nák : hogy a’ személyes ’s vagyoni bátorságnak ellenségei 
ugyan annyival kevesbültek , — bizonyára mindannyiszor 
édes örömet élezne a z , ki e’ szent czélra nem sajnált 
adakozni, — a’ fukar önzők pedig hideg elveikkel, kény- 
telenittetnének elszégyenülni. — E’ nézetek’ elölegcs kir
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lejtése mellett — a’ küldöttségi indítvány’ folytában -r— oda 
járul alázatos véleményem: szólittatnék-föl a1 dunántúli 
kerületben levő minden t. Megye, hogy a’ kerületileg fel
állítandó javító-ház’ ügyét magukévá tevén, — a’ kí
vántaié summának összesítésére ’s az intézet’ létesítésére 
ezen ns megyével kezet fogni, ’s a’ közboldogságot ez 
által is többször kitüntetett buzgósággal előmozdítani 
szíveskedjenek. Zmeskúl István-

n. Győr me^ye’ aljegyzője.

A' MISKOLCZI KEF. ISKOLA’ JELEN ÁLLAPOTJA.
Unod si legere, aut andire voletis externa; maximas re.spub- 

licas ab adalescentibus labefactatas, a senibus sustentatas, 
et restitntas reperietis: ,,Cedo, qui vestram rcmpiiblicani 
amisistis tani cito e. sic enim percontaiitur , ut est in Naevii 
Iaido, respondentur et alia , et haec imprimis : „Provenie- 
bant oratores növi, stnlti, adolescentuli.1* Temeritas est 
videlicet ílorentis aetatis ; prudentia senectutis. —

Cicero de senect. Cap. I I.

Sohasem írtam nagy közönségnek , ’s gondolatim, 
ha beszéd vagy írás által életre jövének is , kisded kör
ben maradtak, s születésűk után csakhamar elhaltak. 
Mert hivatásomat nagyobb munka" készítéséhez nem érzem;
— egy két versezet pedig, vagy prosai darabka, úgy 
tartom, nem szerez halhatatlanságot, egy arra ki nem 
választott névnek. — l)e mostani helyzetem kényszerít 
tollat fogni, ’s miután Erényi a’ Társalkodó 2 7 . ’s28ik  
számaiban a' miskolczi reform, iskola' jelen állapotját, 
önnézete szerint világ elé bocsátá: kényszerítve érzem 
magam', — nem irói viszketegségből, hanem igaz
ság iránti tiszteletből, — ugyanazon tárgyról egykét 
szót mondani.

Kérdezni szeretném Erényi urat először is :— vall
jon a’ tanítás’ és nevelés’ nagy tárgya felett gondolko
dott é úgy, mint kell? szeretném feleletét hallani, ha a’ 
reform, iskolákban közönségesen ’s különösen a’ miskol
czi oskolában divatozó tanítási ’s nevelési rendszert min
den oldalrul megháuyta’s vetette é? De hisz mindezekre 
előre megfelelt a’ tiszt, úr, mert azt mondja, hogy őt 
„sarczolák, gyötrék, szolgalelküvé, búskomorrá, tár
saság-kerülővé , 's így félholttá tevék dicső emlékezető 
tanítói.“ — Ezen vallástételből Ítélje már meg a' t. 
közönség, ha egy szolgalelkű, félholt, a' tárgyat min
den oldalrul megvizsgálni képes é? a’ búskomor, ked
vezőszínben láthat-é? a’társaságkerülő valaminek örül- 
het-é ? ’s az, ki magát gyötröttnek, sarczoltnak hiszi, 
azokról, kiket gyötrőinek, sarczolóinak tart, jól emlé 
kezhetik é? végre az, kiben mindezen korlátái a’ tiszta 
’s szabad itélőtehetségnek megvannak, előadásában a’ 
puszta igazság mellett megmaradhat é? — Fő ’s közön
séges elvül láttatik felállítva lenni Erényi úr’ értekezésé
ben : miképeu a’ tanítást és nevelést egymással párosí
tani kell, — ’s nem elég az ifjút tudóssá képezni, ha- 
uem azt ügyes és finom társalkodóvá is kell teuni; — 
azonban, úgy látszik, nem ismérte Erényi a’ közönséges 
és magányos nevelés közti különbséget, vagy legalább 
nem volt rá figyelemmel — különben nem állította volna, 
hogy az iskolákban csak holmi haszontalan tanulmányokra 
vesztegetik az időt, ’s azt elmellözik, mitől az élet’ bol
dogsága egyedül lügg, t. i, az életphilosophia-tanítást.
— Midőn a’ magányos nevelés és tanítás, kitűzvén ne- 
vendékei’ jövendőjét, azoknak csupán azon tanulmányo
kat választhatja, mellyeket álláspontjukra nézve szüksége 
seknek tart, velők főleg ezeket, mellesleg pedig még né- 
mellyeket, a’ műveltségre megkívántatokat, tauúltathat — 
azoknak testi ügyességük ’s külsejökre nézve is egész 
figyelmét, ’s több tanítómestert fordíthat; akkor a’ kö

zönséges nevelő intézet nem tehet egyebet, mint módot 
nyújtani a’ növendékek’ tudományos és erkölcsi kiképezé- 
sökre. — A’ magányos nevelésnél rendszerint nagyobb 
a’ tanítók’ ’s nevelők’ száma, a’ közönséges intézetek
nél pedig kisebb a’ tanúlókénál; nem lehet itt tekintet 
egyik vagy másik tanuló’ hajlandóságb a , ’s valamelly 
tudományhoz-vonzódására; — együtt kell hallgatni a’ 
katonai pályára készülőnek a’papi tudományokat, papnak 
a’ mathematicumokat, kereskedőnek a" literaturát ’s a ‘t. 
— Mert itt a’ czél az, hogy minden növendék, minél ke
vesebb költséggel , tanulja-meg legalább alapvonalait 
azon tudományoknak, mellyekre majd választandó élet
módjához képest szüksége lesz ; az a’ czél, hogy az 
iljú vallásos, jóerkölcsű,— ’s ha lehet, tudóssá is , — 
minden esetre pedig jó és kötelességit ismerő polgárrá 
képeztessék. — ’S most kérdem, mellyik azon közön
séges tanító intézet, mellynek ezélja nem ez? kérdem: 
mellyikben ereszkednek-ki még ezenkívül arra is, hogy 
az ifjút különös neveléssel kellemessé ’s módossá ín  

tegyék? — „Szcressd felebarátodat, mint tenmagadat; 
teljesítsd kötelességedet; légy hív; ’s a’t.“ ez a’ ke
resztyén élet-philosophia; ’s én azt, hogy az ifjú mást 
higyen ’s élezzen, mint a’ mit beszél; hogy mosolyog
jon ’s kezet szorítson, midőn bosszút forral; hogy az 
egész világ" barátságát keresse, — ’s igaz barátját ön- 
hasznaért elhagyja ’s több e leiét, a’ nevelésben közön
séges elvül felállítva látni, részemről nem szeretném; és 
Erényi is , — ha ugyan erénye nem szintolly költött, mint 
neve, — úgy hiszem, szeretni nem fogná. „Homo 
sum, humaui nihil a me alienum puto“ a’ római költő’ 
ezeu szavai, valamint minden egyes emberre, úgy min
den emberi intézetre is illenek. — Tagadni tehát, hogy 
a’ ref. iskolákban ’s azoknak tanítási ’s nevelési rendsze
rükben hiba lehet , sőt van, annyit tenne, mint a’ lehető 
javítás’ útját előre elvágni. — De hogy a’ helv. vallásté- 
teli oskolákban — mert ezeket érti Erényi a’ reformátu
sokon — inkább hanyagoltatuék a’nevelés, mint másokban, 
honnan tudja Erényi? hogyan ’s honnan ismeri ő álta
lában nemcsak a’ reí, iskolákat, hanem más iskolákat 
is? ő !, ki saját megismerése szerint csak a’ miskolczi 
iskolában tanult, ’s csak a’ jogtant, ’s igy csak egy 
évig tanulta máshol; — mikép ismeri ő a’ debreezeni, 
pápai, losonczi, körösi, szigeti helvétziai-vallástételüek; 
mikép a’ pozsonyi, eperjesi, késmárki, lőcsei, selmeczi 
ágostaiak ; mikép" a’ pesti, pozsonyi, kassai, egri, szombat
helyi ’s a" t. római catholicusok’ iskoláit? De föltevén — 
hogy ismeri — összehasonlította é egyik helvétziai val- 
lástéteiü iskolát a’ másikkal? egyenlőnek találtaé azok
ban mindenütt a’ tanítási’s nevelési rendszert ? tudja é , 
mi jó van azokban?, ’s látta é, mi hibák vannak a’ más 
felekezetű iskolákban? tett é összehasonlítást az egyik
ben ’s másikban létező jó és hibás között ? összehasonlitot- 
ta-é a reform, iskolák’ régi állapotját a’ mostanival? mit 
talált azokban tanulásra haszontalant ? mióta hanyagol- 
tatik azokban a’ nevelés? mert, hogy igen régi időkre 
vissza ne menjek — az élőkrül szólani tilt a’ tisztelet
_ Vay József, ’s Miklós a’tábornok, Buday Ferencz,
Kazinczy Ferencz, Beregszászy Pál, Kövy Sándor, 
Kozgonyi József, Vály Nagy Ferencz mind ref. isko
lák’ növendékei voltak — ezekre pedig , ’s több hasou- 
sonlókra talán csak nem fognak illeni az „ a la tto m o s , 
r a b l e l k ű ,  é r z é k e t l e n “ epithetonok ? — -

A’ reform, iskolában lehetnek, sőt vannak is , mint
már feljebb megismerém, fogyatkozások, de ezek’elenyesz-
tésére időrül időre tétetnek intézkedések. Azonban nagy 
iskolák kegyes adakozások által feltartatnak; az ada-
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kozok jótevőknek, f  patróuusoknak )  neveztetnek. — 
Jótevő pedig minden birtokos, minden pap, minden 
eklézsia — az ezek által lentartott iskolák állnak, 
a’ lejdelmi fő l'elügyelés után legalább a’ tiszan-inneui 
egyházi kerületben, vagy az eklézsiák 's egyházi megye, 
vagy az eklézsia's egyházi kerület’vagy egyedül az egy 
házi kerület’ felügyelése ’s igazgatása alatt. — Az elsők 
közé tartoznak a’ falusi iskolák ;másodrendüek a’ miskolczi 
lyceum, 's talán két gymnasium ; a’ harmadik categoria alá 
esik a’ pataki collegium. Már, ha az iskolák’ akármel- 
lyikére nézve, egy vagy más tekintetben, intézkedni kell, 
az intézkedés’ tő czélja kérdésen kívül mindig az iskola’ 
java ’s annak tökéletesbitése. — De ezen intézkedéshez 
minden jóltevőnek van szava, azért is magányos kíván á- 
gok ’s vélemények csak úgy juthatnak létre, ha azo
kat a’ közakarat elfogadja — ’s innen természetesen kö
vetkezik az is, mikép a’ változtatások igen hamar nem 
történhetnek, azonban el sem is siettethetnek. — Ezen 
körülményeket Erényi úr, vagy tudta , ’s ekkor érteke
zésében rájok figyelemmel nem lenni, rósz akarat’jele;
— vagy nem tudta, ’s ekkor kár volt olly tárgy lelett 
értekeznie, miről magának világos isméretet nem szer
zett. — A’ tárgyban, melly fölött értekezett, ’s melly- 
ben magát olly magahitten beavatottnak hirdeté, já
ratlanságát áruiá el Erényi , midőn azt áílitá, hogy a’ 
reform, tanítók tanítványaikkal nem társalkodnak,’s hogy 
az utóbbiaknak minden társalkodás tiltva van. Társal- 
kodik a’ kálvinista diák is tanítójával, de nem mind tár- 
salkodik — vagy talán máskint van ez más felekeze
teknél ? valljon látogatja é más iskolákban minden tanít
vány, elsőtől utolsóig, naponkint vagy csak hetenkint is 
tanítóját ? én részemről — ki pedig más, nemcsak ref. 
iskolában, is tanultam, ezt nem tapasztalául.

Mi a’ másokkal! társalkodást illeti: — ebben, úgy 
tartom , különböztetni kell vala az értekezőnek az olly 
diákokat, kik szüléik’ házánál látnak példát, ’s találnak 
alkalmat miveltebb társalkodásra, azon diákoktól, kik
nek, nem adván kincseket a’ születés, tanulásukat, né-* 
melly jó téteinények’ vétele mellett, vagy épen csak azok
ból folytatják — az elsőkre nézve, hogy észrevétele 
nem áll, igen természetes, — az utóbbiakra nézve pedig 
tudhatá, hogy azok, vagy vagyonosabb szülék’ gyer
mekei mellett magányos tanítók, vagy ha nem, minden 
sátoros-ünnepkor úgy nevezett legatiókra mennek-ki, ’s 
ezen rendelkezések’ czélja épen az, hogy az ifjúnak 
műveltebb társalkodást is látni, ’s magát ahoz idomítani 
alkalma lehessen. — Már, ha az ifjú ezen alkalmakat 
vagy nem használja vagy épen roszra fordítja, kérdem: 
az intézet c annak oka? — Azon társaságon, hol 
az ifjú, tanítója elöl elbúvik — hacsak arra különös 
oka nincs — mit értsen az értekező, nem tudom,
— hanemha a’ táncz-mulatságokat, ’s játékszint érti. 
De édes Erényi úr, ez tiltva van; ha ollykor elnézetik 
is , nemcsak a’ ref. iskolában, hanem egyebütt is, Pes
ten úgy mint Patakon, Kassán úgy mint Kőrösön ; 's 
tiltva van a’ fejdelem nevében; a’ lejdelmi rendelet’ 
megszegésére pedig nevelő-intézetben szabadságot adni, 
úgy-é hogy képtelenség lenne? — De tiltva van külö
nösen a nőnernmeli társalkodás. — A’ szépnem’ társa
sága kérdésen kívül nemesíti, szelídíti, simítja a’ férfit; 
de csak úgy , ha az a’ férfinál a’ műveltségnek vagy 
fensöbb, vagy legalább hozzá hasonló fokán áll — már 
hányadik szegényebbsorsú férfi lehet szerencsés olly kö
rülmények közé jutni, mellyekben neki az illy társalkodást

megengedi az úgynevezett convenientia ? ’s valljon meg 
cngedheti-é az iskolai kormány egy 18 19 éves ifjúnak, 
kinek mind világi állása, mind jövendő életmódja még 
bizonytalan — a’ szépnemmeli társalkodást, midőn azt 
a leánynak okos szüléi bizonyosan megengedni nem 
fognák ? végre megjegyzem, hogy a’ szülék’ föczélja 
gyermekeik’ iskolába-küldetésében nem a'mulatság , nem 
a’ társalkodás, hanem, a’ tanulás lévén, még eldöntet
len kérdés: valljon czélarányosb-é olly helyen alapítani 
közönséges iskolákat, hol az ifjú tanulásától hol egy, hol 
más mulatság s gyakori társalkodás által elvonathatik, 
vagy olly helyen, hol erre ritkább az alkalom? —

Egyébiránt legyen bár a’ reform, iskola’ növendékein 
feszesség, bátortalanság, szótalanság, vagy, bármint ne
vezzük , illy nemű fogyatkozás látható; — vessünk egy 
tekintetet angol hon’ tudós iskoláira, azokban ugyan
azon rendszert, s talán még épen a’ reformatiókori ál
lapotban találandjuk ; — és valljon az igynevelt feszes , 
és szótalan angol kevésbbé hazáját ’s fejedelmét tiszte
lő , kevésbbé tudós, kevésbbé jó katona, jó hajós, jó 
gyámok, jó kereskedő, jó diplomata,'s kevébbé szabad 
lelkü-é, mint az eleven, ’s ügyes társalkodó franczia 
vagy német? — Qv,ge következik.')

E L E G Y T Á R .
Az ujyorki lapok az Ujyorkba érkezett jöve

vények’ számát közlik az utóbbi nyolcz év alatt. 
Ugyanis 1829ben 15 ,064 , 1830ban 3 0 ,2 2 4 ,1 8 3 1 -  
ben 31 ,739 , 1832ben 48 ,589 , 1833ban 41 ,701 , 
1834ben 4 1 ,8 1 0 , 1835ben 3 5 ,3 0 3 , 1836ban 
60 ,541 , 1837ben 6 6 ,0 0 0 személyérkezék Ujyork
ba , az egész egyesült szabad tartományokba pe
dig ez utolsó évben 100 ezer. Ha a’ jövevény az 
egyesült tartományok polgárává akar lenni, az illető 
törvényszék egyik tisztviselőjénél kell megjelennie, 
’s esküvel tanusítnia, hogy semmi viszonyban nem 
áll más kormányhoz ’s hogy az egyesült szabad 
tartományok kormányának engedelmeskedni fog 
’s azt gyámolitandja. Ha öt évig a’ törvény alatt 
szeplőtelen életet viselt, az amerikai polgár minden 
jogaiban részesülend. Idegen, örökösülés által birtokot 
nem szerezhet, hanem csak vevéssel. Ha a’ jövevény 
polgárrá létele előtt meghal, hagyományával vég
rendelete szerint bánnak, vagy ennek nemiétiben 
azon status törvénye szerint, mellyben meghalt. Ha 
az idegen a’ polgárrá-lételre szükséges öt év előtt 
halna e l , de a’ fölebb említett eskiiveli nyilatkoz- 
ványt létévé, gyermeki ’s nője polgárokká lesznek. 
A ’ megpolgárisodott idegen bár az egyesült szabad 
tartományok lakosinak minden jogaiban részesül, de 
képviselő csak hét év múlva lehet. ’S csak benszüle- 
tett polgár lehet az egyesült statusok elnöke vagy 
az egyes tartományok kormányzója, de ez utóbbinál 
kivételnek hely adatik. —

R e jte t ts z ó .
0  frigy’ jámbor! kii/.t lielyt méltán foglal egészem.

J ó , ha tömöd v é g é t, mondani szokta magyar.
Sz. I.

A' 41dik számú rejtettszó: N a p a .

Szerkeszti He l meczy .  — Nyomtatja T r a t t ne r -K á r o l y i .
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ben érintett telekszabályozásról szeretnél Öcsém valamit 
bővebben hallani; ezen óhajtásodat azonban tökéletesen 
kielégitnem nem lehet, bárha e’ munkában magam is 
részt veszek. Csak vázlatát bocsátom tehát előre , miből 
azonban megértheted , hogy végre annyi év után az or
szág’ egy harmadrésze fölött szebb időszak derült, 
melly mindeddig birtokositól nem ismértetve, elhanyagol
taiéit — ’s melly, ha reményünk szerint jól sikerül, nagy 
hatást gyakorlatid az egész hazára. Eszterházy Pál her- 
czegtől ujonan felállított répaczukorgyárról ’s kedvező 
sükeréről írtam; — ismerd ezen uj lépésből a’ hg’nemes 
czélját. — Smallbones Gy. angol gazda (veterinarius geo- 
metra ’s a’ t.) Eszterházy Pál hg által, kihozatott, hogy el- 
sőszülötti birtokában (majorátus) a’ gazdaság’ jobb karba 
állithatása' tervét vele közölje. E’ végre hazánkban szerte- 
utaztatá őt, különös ügyeimébe ajánlván majorátusa’ is- 
méretét. Három évet töltött ezen loglalatosságban Small- 
boues ur, melly idő után a'herczegnek egy tervet ajáula, 
miszerint az ozorai, dombóvári ’s kaposvári urodalmak- 
bau fekvő kaposi és kopányi bozót-földek’ müvelésalá 
vételét tanácslá, — mellyekből részint hasznos és jó 
rétek, részint termésföldek alakulnának. A’terv elfogadta
tott — ’s ő annak valósításával megbizatott. Ezen mintegy
3 0 ,0 0 0  holdra terjedő bozótot azonban lassaukint vehetni 
müvelésalá,— mert az ezen vállalat’ létesítéséhez szük
séges erők’, iustructiók’, eszközök’ megszerzése tetemes 
költségekkel jár; azért előlegesen az említett bozótbul 
csak egy részt, u. m. az ozorai uradalomban (Tolnában) 
fekvő gyánti ’s tamási ispánságokban néhány ezer hold 
föld és bozót vétetett művelés alá; ennek sikerülte után 
majd továbbra is kiterjedőleg kívánván rendelkezni. Ezen 
bozótok,árkok által áthasítva, ’s vízállásoktól fölmentve, 
részint (hol t. i. lehetséges) szántás, kapálás, földhor
dás , tiprás, megöntözés által egészen haszouvehetőkké 
leendnek. — Ennyit most tőlem előlegcsen; - - előmeue- 
tüukről részenkint tudósitandlak; közleném e’ csodás 
vidék’ rajzát is veled, ha idejöveteled’ nem remélleuém. 
Itt látod a’ készületeket ’s azon biztos reménynyel térsz 
majd vissza, hogy hazánk’ első birtokosának példájára 
a'többi, hasonló állapotú gazdák is átlátandják, milly szép,
egyszersmind lélek-emelő a’ jövendőnek dolgozni!-----

közli N . E .
A MISKOLCZI REF. ISKOLA’ JELEN ÁLLAPOTJA.

(l'cge.)
Erényi ur a' miskolezi oskola’ állapotjának részletes 

fejtegetésére térvéu-által, némi vallomást teszen, melly 
aligha becsületire válik. — Azt mondja t. i. „hogy ö ada
tait 8 évi tapasztalásin alapitá, ’s hogy az évenkiut 's 
íélévenkint tartatni szokott vizsgálatokon jelen lenni, 
még eddig egyszer sem mulasztá-el.“ Már ha igaz, hogy 
Eréuyi úrnyolez év óta hóim van, úgy vagy befolyt az ál
tala gyalázott iskola-igazgatásba — mert a’ miskolezi 
eklézsia, minden oskoláját végzett ifjat megtisztel azzal, 
hogy jegyzője légyen, ’s egy két év’ múltával consisto- 
rialis, — ’s ekkor az általa oktalannak mondott kormány’ 
szenyje egyrészben rá esik vissza; vagy nem folyt, ’s 
ekkor hálátlanság volt tőle nyolez évig hallgatni, s az 
eklézsiánál az iskola’ fogyatkozásiról, mellynek szellemi 
elrendezését elannyira isméri, jelentést nem tenni,’s nyolez 
évi hallgatás után is nem az eklézsiát szólítani lel ja
vítás végett, hanem arra gyalázatot hárítani akarni. —

— Az iskolának süllyedését, mint bizonyost, tevén-fel 
Erényi úr, annak okai’ vizsgálgatásába ereszkedik: — 
uyilványos tehát, hogyha nincs okozat ok, sem lehet, mert 
okozatot, ok nélkül még csak nem is képzelhetni. — Va
lóban , midőn értekezésének első részét olvasám, gondol
koztam, tűnődtem: valljon mi lesz ez annyira kürtőit sül
lyedés ismértetőjele és mértéke? ’s ím ! a’ második rész
ben megfejté „süllyed, úgymond, a’ miskolezi oskola, mert 
a leglensőbb osztályon kezdve a’ diákok ’s nemdiákok’
— íosszúl nevezve: publicusok’ (fájdalom, hogy így 
különböztetnek-meg egymástól) száma már most is alig 
terjed 3 0  — 25 legfeljebb 30ra, holott ezelőtt csak a’ di
akok’ száma is többre ment, ide nem értvén a’ publicu- 
sokat, vagy kellőbben mondva, úrfiakat.“ — Hine illáé 
lachrymae!! ? gondolám, ’s mosolygék, vagy ugyanazon é 
mindig a’ legjobb iskolákban is a'tanítók’ száma, ’s nem 
fogy-é néha, több évig is egymásután, mint viszont nem 
növekszik-é? egyideig tehát felelet nélkül hagyhatónak vél
tem, mert azt, hogy egygyel v. kettővel kevesebb a’diák, 
nem nagy bajnak hittem; de iskolai évkönyvekre hivat
kozik az értekező, ’s magát beavatottnak állítja, ’s igy 
a’ hitelesség’színét viseli, ’s ezért határozám-el magam’az 
általa gyalázott iskola’ állapotjárói ’s elrendezésiről is egy
két szót mondani, nem könyvnélkül, nem is 8éves tapasz
talásból, hanem akárki által megtekinthető adatokból. —

A’ miskolezi eklézsia, — ezelőtt gymnasium név 
alatt, — melly ezen most folyó évtizedben a’ legfőbb 
kormány* helybenhagytával lyceum rangra emeltetett — 
saját költségin ’s némelly alapítványok’ segedelmivel tár
ta egy iskolát, honnan, végezvén az úgynevezett hu- 
maniorákat ’s a’ philosophiai osztály’ némelly tanulmá
nyit, azok, kik magokat egyházi vagy törvényes pályára 
szánták, tanulásuk’ folytatása végett Patakra, vagy De- 
breczeube meutek. Ezeu két nagyobb iskolában mindazáltal 
szaporodván a’ tudományok’ száma, hogy az innét óda- 
menő ifjak időt ne veszítsenek, szaporítani kelle azokat 
itt is, ’s azok tanítását egy embertől, mint azelőtt, ter
mészetesen kívánni nem lehetett: azért is a’ tanítók’ szá
ma egygyel megszaporíttatott. E’ tekintetben tehát világos, 
hogy az iskola nem süllyedt. — A’ tanítók’ száma jelen
leg 1 0 , egy igazgató , vagy rector, és 4  úgynevezett 
hurnauiorum professor, kik közül egy a’ philosophiai pá
lyán levőknek is ad leczkéket, az öt alsóbb osztály’ta
nítói, rendesen, de nem kivétel nélkül, a' philosophiai 
pályát végzett iljakból választatnak. — Taníttatnak a’ 
philosophiai pályán dogmalica ’s erkölcsi theologia, a’ 
philosophia’ minden részei, természeti jog, história , sta- 
tistica, physica, mathesis, deák , görög 's magyar lite- 
ratura Az alsóbb iskolai osztályok’ mindegyikének — 
az igazgatón kívül, ki mindegyikre kötelességénél fogva 
ügyel — van egy felsőbb tanító felügyelője, ki utána néz, 
valljon a’ tanító teljesíti é , ’s helyesen teljesíti é köte- 
lességit? Van ezekeu kívül még az iskolának egy az 
eklézsia által választott kormányzója, — ’s még ezenfelül 
az iskolát a’ helybeli coosistorium által kirendelt egy
házi s világi küldöttség is hóuaponkint meglátogatja, ’s 
úgy szólván megvizsgálja. — Az alsóbb osztályok nö
vendékei tanításpénzt fizetnek ; a’ philosophiai pályán le
vők kétfélék: fizetők vagy publicusok, és alumnusok; 
ezen utóbbiak nemcsak nem fizetnek, sőt inkább az ek e- 
zsiától lakást, fűtést, gyertyát, s havonkint 20  közü
lük 3 ft., — a' fölösleg számnak pedig 1 ft. 30  kr. sti
pendiumot nyernek; kiosztatik ezenkívül közöttük a_sá
toros ünnepeken részökre telt adakozas, s a színe i



166

adomány' fele ; másik fele pedig a' pataki oskolának marad
ván. — Kötelességük ezekéit tanulni, a' temetéseken 
mellyekböl azonban még egy kevés pénzt is érdemelnek
— énekelni, ’s némelly más apróbb szolgálatok , es ez 
a" miskolczi oskola’ rövid rajza. Mi pedig annak népes
ségét illeti: 1809ben szükséges lévén tudni, mi lehet 
a’ miskolczi oskolában fizető tanulók’ állandó száma kö
zéit számvetéssel, az eklesia áltál rendelt küldöttség 
azt 408ban állapítá meg; tegyük hozzá e' számhoz a' 
nemf zetöknek, vagy is diákoknak Erényi által legna
gyobbnak állított számát, t. i. 30at; kellene lenni a’ mis
kolczi oskolában e'vrül évre 4 3 8  növendéknek; márpe
dig 1S 181ól fogva, a' most folyó évig, húsz év alait 
az iskola’ népességének közép száma 4 6 6 , miről az 
alább közlendő adatokból akárki meggyőződhetik; ebből 
tehát lathatni, hogy az iskola’ általányos népessége 
18091Ő1 fogva nemcsak nem fogyott, sőt szoporodott.
— Mi a' philosophiai pályán levők’, ’s a’ humanitás’ 
osztályába tartozók' számát illeti: ezekre három idősza
kot kell fölvennünk; úgymint: 1785től 1792  végéig
— vagyis a’néhai Komjáthy Abrahám; i 7 9 3 1ó 1 1820  
végéig, vagy is a’ néhai Váradi Gerzon; s 1821 töl 
e’ lolyó évig, vagy is mostani igazgató tanító Korpo- 
nay József idejét. Közlenéin a’ két elsörül is az is
kola’ egész népességének, úgymint a’ philosophiai osz
tálynak is,számát éviül évre, de az nincs meg, közlök 
tehát olly adatot, miilyen kapható, — tudniillik jegy
zékét a’ philosophiai osztály’számának akkorrul, midőn a' 
megnevezett tanítók hivataljokba léptek; ’s évrüí évre 
azok’ számát, kik a’ humanitásból a’ philosophiai pá
lyára mentek által. E’ szerint

1785ben voltak a’ philosophiai pályán alumnusok, 
és ncin-alumnusok 25cn; általmentek a’ humanitásból: 
1786ban 15; 1787: 14; 1788: 8 ; 1789: 7; 1790: 
13; 1791: 4; 1 7 9 2 :  6 .; ez időben tehát a’ humani
tásból a’ philosophiára általmentek’ középszáma 11 . — 
1793han volt az általányos szám 2 3 ;  feljebbmentek: 
1794ben 15. 1795: 13. 1 7 9 6 : 17. 1797: 16. 
1 7 9 S : 9. 17 9 9 : 9. 1 8 0 0 : 17. 1 8 0 1 : 13. 18 0 2 :  
5 1803: 13. 1 8 0 4 : 14. 1805: 12. 1 8 0 6 : 10.
1807: 12. 1 8 0 8 :  9. 1 8 0 9 : 13. 1 8 1 0 : 9. 1 8 1 1 :  
16. 1 8 1 2 : 13. 1 8 1 3 : 22 . 1814: 2 7 . 1 8 1 5 : 18. 
1S16: 11. 18 1 7 : 15. 1818: 13. 1 8 1 9 :5 . 182 0 : 00 . 
Ezen időszakban középszáma a’ philosophiára általmen- 
teknek 13; 1820ban volt a’ philosophiát tanulók’ összes 
száma 2 4 ;  a’ humanitásból fölvitettek: 1821ben 8 . 
1 8 2 2 : 13. 1 8 2 4 :1 5 . 1 8 2 5 :2 2 . 18 2 6 : 17. 1827: 
12. 1 8 2 8 : 21. 1 8 2 9 : 16. 1 8 3 0 : 9 .  1831: 15. 
1832: 12. 1833: 18. 1834: 17. 1835: 15. 1836: 
25. 1837: 13. Most tehát középszáma a’ philosophiai 
osztályra menőknek 16; miből kiviláglik, hogyl785tüI  
fogva máig a’ humanitás' osztályai nem kevesbültek, ha
nem növekedtek. 181 Stól fogva fel kelletvén a’ n. m. 
Helytartótanácshoz az iskolai táblás-jegyzékeknek küldet
ni. uzokbul mind a’philosophiai osztály, mind az egésziskola’ 
népessége nyilvános; az pedig e'szerint következik:

év phil. összesen év phil. összesen
1 81 % 39 513 182% 42 4 4 8
181% 0 31 5 1 4 182% 0 43 433
1S2% ^ 24 47 6 183% 39 423
1 8 2  V« . 27 519 183 V2 35 431
182% 26 4 8 0 18.3% 31 423
182% 32 48 9 * 83% 36 4 4 3
182% 36 4 9 8 183% 38 457
182% 41 46 9 * 83% 33 45 9
182% 42 48 3 183% 50 45 6
»8?% 43 483 1837j 36 428

Ezen időszakaszban a’ philosophiai osztály' közép
száma 36; az iskola’ egész népességéé, mint feljebb elő
adatott, 466.; miből kiviláglik, hogy sem az oskola’ 
népessége, sem különösen a’ philosophiai osztályé nem 
fogyott. —

•Az iskola’ süllyedése, vagy nemsüllyedése még 
megtetszik következő adatból is: 1 8 1 8tól fogva a’jelen 
évig , az iskolában philosophiát tanultak’ száma összesen 
ugyan 7 2 4 , de mivel a' pálya 3 éves, minden egyes 
személy e’ számban háromszor fordul-elö ; miből követ
kezik, hogy a’ kitett évek alatt e '724  számnak csupán 
harmada, vagy is 261 volt, ’s került-ki az iskolából; 
ezek közül rnár lett, mint magam tudom , ’s kinyomoz- 
hatám: pap 18; megyei hivatalbeli 15; ügyvéd 37 ; or
vos 7; katonatiszt 2 ; magányos nevelő 2 ; mérnök 7 ; 
színész 2 ; iskolatanitó 18; kereskedő 1 ; falusi jegyző 
3 ;  gazdatiszt 5 ;  meghalt 17; elküldetett 4 ;  pályáját 
részint itt, részint más oskolákban, részint gyakorlaton 
folytatja 79. Összes szám 2 1 7 .—

Az osztályzat, minden vizsgálat után, az azokon je
lenvoltakból alkotott iskolaitanács által tétetik-meg, ’s 
illy osztályzat mellett volt 183%dik évben kitűnő ^emi
nens) 24 ; első-osztályú 2 5 ;  1837« évben kitűnő — 
2 0 ; első-osztályú 15 ; második osztályú 1. Ezen ada
tok, úgy hiszem, meggyőzhetnek minden elfogulatlant 
arról, hogy a’ miskolczi oskola nincs hanyatlási állapot
ban ; alaptalan tehát mind azon vád, mellyckkel az érte
kező részint a tanítókat, részint az igazgatóságot illeti. 
Azonban, ha nem bizonyítaná a' tapasztalás, hogy a’ 
jó a’ és gondos szüléknek is lehetnek, sőt vannak elve
temült gyermekeik, úgy azon oskola’ süllyedésének leg- 
bizonyosb jeléül lehetne venni, midőn azt saját neveltje 
rósz hírbe hozni igyekszik.

Az iskolai igazgatás Miskolczon az eklézsia 's an
nak képében a' consistorium által gyakoroltatik ; ennek 
jegyzőkönyvei több példájit mutatják a’ megintett, sőt 
hivataljokbul elmozdított tanítóknak is; a' választásra 
pedig mindig annyi, ’s oily gondos figyelem lordittatik, 
mennyit ’s a’ miilyent csak lehet; 's mindenkor ollyanok 
választatnak, 's jelenleg is ollyak hivattak-meg, kik 
másutt folytatott tanítói ’s nevelői hivataluk által a zt, 
hogy alkalmasok, eleve is bebizonyították. — Tegyenek 
erről bizonyságot azon tudós férfiak, kik a’ miskolczi 
oskola' érdemes és tiszteletben álló tanítóit közelebbiül 
ismerik, az e’ tekintetben közlöttek’ előterjesztésében te
hát Erényi ur egy kis költői szabadsággal élt. —

,,A’ csekély szám is, úgymond az értekező, csak 
gyéren jár tanításra , mert nincs legkisebb vonzó erő , 
melly őket oda húzná; — 'mert keveset vagy épen mit- 
sem, otthon pedig olvasgatás által többet tanulhatnak.“ 
Hogy leczkemulasztók itt is találkoznak, valamint másutt, 
megengedem, de hogy az illyenek Göttiugában sem vol
nának jobbak, szilárdul hiszem; — ’s minek kell pedig 
lenni a" vonzó erőnek? ha, nem az ifjú’ tudásvágyának, 
vagy legalább becsületérzelmének, nem tudom ; mert igaz 
hogy egyik tanító' előadása kedvesebb, annálfogva sike- 
resb is , mint a’ másiké, de azért töltséren egyik sem 
töltheti a’ tudományt növendéke’fejébe. Egyébiránt elő
adásának ezen pontját sem vette jól fontolatra Erényi, 
mert a’ tanítók’ alkalmas vagy nemalkalmas létét akar
ván megmutatni, tanítványaik’ Ítéletére hivatkozik ; én 
az ifjúságot igen szeretem, sőt tisztelem, de illy tárgy- 
bau az ollyat, kiről rég meg van irva, ’s igenis igaz, 
hogy „monitoribus asper“ kiíogásonkívüli bírónak meg 
nem ismérhetem, ’s gondolom más sem. Hátha még azon 
ifjú olly magahitt, hogy otthon többet vél tanulhatni, 
mint az iskolában ? Azonban az még is igen furcsa, hogy
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az illy igen bölcs ifjú, az idő’ becséi, annyira nem is
meri , hogy azt rósz iskolában tölti inkább e l , mint 
sem honn maga’ tökéletesítésére szentelné; mert az il- 
lyeunek, ki saját ereje által képezheti magát, iskolára, 
’s tanítóra szüksége nincs, még is négy, öt évet abban 
elvesztegetni, philosophiájának nem nagy becsületére vá 
lik. „De hogyan is tanulnának olly prol’essoroktól ’s a’ t., 
ki tanítványa előtt elakad, még pedig könyvben akad-elu 
Ha ezt Erényi szórulszóra akarja értetni , igen nagy 
próbára tette-ki az olvasó közönség’ hitét: mert könyv
ben elakadni, s még úgy is alig tudni kigázolni, ez annyit 
tesz, mint olvasni nem tudni; illy képtelenséget pedig a’ 
legroszabb akarat sem hihet-el olly férfiak felől, kik a’ 
tudományok’ csaknem minden ágiban, a’ régi ’s újabb 
literaturákban jártasok, ’s kik, mielőttMiskolczra hivat
tak, már másutt nevelők és tanítók voltak. — Ha pedig 
azt akarta mondani, hogy az ő képzelete szerint egyik vagy 
másik tanító talán nem egészen beavatottja az általa ta
nított egyik, vagy másik tudománynak, úgy meg kellett 
gondolnia, hogy egy embernek ö t, hat féle tudományt 
tanítani nem könnyű feladat, ’s kevés ember van olly 
talentummal rnegáldatva, hogy minden tudományban egy
aránt jártas lehessen ; ennek az individuum nem oka , 
az igazgatóság sem , és pedig azon egyetlen egy csekély 
oknál fogva, mert módja nem lévén minden tudományi a 
külön cathedrát állítani, kénytelen többeket egy által 
taníttatni. —

A’ tanítókkali társalkodódról feljebb volt már szó. 
„Van, úgymond, ollyan is közöttük, ki megkívánja ta
nítványból, hogy utón, útfélen süveglevéve beszéljen vele 
(jsic f) — a’ philosophus az ezt tanítóval.“ — Lám! lám! 
mint megfelejtkezik a' búskomor csak egy kis rövid ér
tekezésben is saját állításiról! azt monda feljebb : „nem 
tanittatik a' reform iskolákban az illendő magaviselet, 
’s itt azért neheztel, hogy a’ philosophus , — kinek tehát 
már azt tudnia kellene — Hiedelem’ szabályira figyel
meztetik. — De „le is huzatják philosophus uramat, ’s 
jó 13tőt vágatnak rá“ Itt is elhallgató az értekező, hogy 
nem a’professorok, hanem az iskolai tanács — ’s épen 
nem a’ philosophust, mint a' világgal elhitetni akarná, 
hanem az olly, magárul megfelejtkezett negédes iljut, 
kinél a’ philosophia’ légy véréi , az intések 's erkölcsi 
okok foganatlanok valónak ; ’s valljon nem ezt cselekszi é 
a’ Cousessus a' cath. iskolákban is ? En ugyan a’ bot-rend
szernek barátja nem vagyok, de mind a’ mellett is két
ségbe merem vonni, ha választás engedtetnék a’ kicsapás 
és megvágatás között, 10 szüle közül valljon találkoz
nék é csak egy is, ki romlani indult fijának visszatartóz- 
tatására — mint végső segédeszközt nem inkább az utób
bit választaná? — Ünnepeken a’ templom’ ajtainál ülést, 
mi azonban tapasztalatom szerint jobbadán abbul áll, hogy 
némelly ifjak az ajtóhoz közeli székekben fognak helyet, 
én is megszüntethetőnek hiszem , ’s megszüntetendőnek 
reményiem *); de mind a’ mellett meg kell jegyeznem, 
hogy Erényi úr költői nagyítást engedett megának itt is. 
Mert soknak nem engedé-meg a’sors, fényesés gazdag 
családból születhetni,de a’szegénység senkinek szégyenére 
nem válhatik, ’s az illyenek természetesen mások’ sege- 
delmiből, adakozásiból neveltetnek. — Vannak illyenek 
minden vallás-lelekezetüek közt, s az úgynevezett can- 
talást mindenütt feltalálhatni.— Azért látták pedig szük
ségesnek elődink a’ diákot persely mellé állítani, hogy 
kiki lássa , mellyik többek közül a’ diákok’ perselye: 's 
azért nem lehet a'jótéteményt az ott álló, vagy ülő diák5 
kezébe adni, mert az e'kint begyült segedelem az egész **)

**) Ez iránt az. ifjak méír soha sem folyamodtak; csupán egy adott be
valami levelet, mellynek midiin illetlen kifejezésire , tanítója altéi fi
gyelmessé tétetett, azt önkint visszakérte.

oskola’ nagyobb iljai közt — mint feljebb érdekelve van 
— kiosztandó — „Az elemi osztályon kezdve föl, 5 évig 
diákok, az iskolában növekedtek tanítanak; minden év 
ben 4 közülök , ’s mondhatni, hogy itt legjobban föly a’ 
tanítás“ — emberfej, és lónyak! ugyan mikép adhat 
valaki, ki magának írói nevet aífectál, ugyanazon lény
nek illy ellenkező attribútumokat: a’ tudatlan, könyvben 
is elakadó, ügyetlen nagyobb tanító? ’s hogy képezhet 
magánál ügyesbeket? ’s a’ szolgalelkű ifjúban hogy ke
letkezhetik dicséretre vágy, ’s nemes becsületérzet? fogja- 
meg, a’ ki megfogni képes. — Ezek’ megválasztatása is 
nemcsak gonddal történik, hanem tanításuk' egész esz
tendejében élénk gond fordittatik reájok, mint feljebb 
megjegyeztük, úgy hogy bátran elmondhatni: mikép az 
alsóbb osztályokban is magok a’ felsőbb tanítók tanúnak 
a’ diákok által. — Nem is az lesz tanító, ki annak kö
vetkezik ; van példa, hogy azok elmeilőztettek , ’s minden
kor is el fognak mellőztetni, kik alkalmatlanok reá.— 
Hogy pedig az ifjú jobban tudná, mint az igazgatóság, 
mellyik osztály’ tanítására alkalmatosb ? azt Erényi úr 
maga is aligha meggyőződése szerint hiszi. A gyerme
keknek fél év vagy évnegyed múlva más oskolába vite
lét én részemről nem tapasztaltam; de ha találkozott 
vagy találkozik illy szüle, nagy kérdés: kié a’ hiba? azt 
egyenesen az oskolára vagy annak igazgatóságára tolni 
akarni, még is kissé elsietett ítélet-tétel. Mert ha Franklin 
Benjámin', Miiia tábornok’, Milos herczeg“, s több Hlyek’ 
életleirásait megolvassa vala Erényi, ugv nem tartaná 
lehetlenségnek, hogy borbélybul ’s csőszből is válhatik 
jó tanító, ha iskolába jővén elébb az arra megkivántató 
isméreteket magának megszerzé. —

Ezzel bevégzem , talán kissé hosszassá is vált elő
terjesztésemet ; a’ tárgya’ nagy közönség' ítélete előtt áll; 
itélje-meg: igaz-é a miskolczi oskolának Eiényi állal 
kiküldött sírjához-közelítésc? itélje-meg : összefér é a’ há- 
ladatosság’ erkölcsi kötelességivei , gyalázatot hárítani 
akarni azon iskolára, mellyben neveltettünk? itélje-meg: 
valljon egy erkölcsi testület’illy mardosó megtámadtatása 
nem az illendőségnek, sőt nem azon törvényeknek, mel- 
lyek egyeseknek úgy, mint egész testületeknek becsületét 
védik, nyilványos letapodása é? Legyen egyszersmind 
ugyanazon tisztelt Közönség nyugodtan, bár mit kiabáljon 
is Erényi - hogy a’ miskolczi eklézsia mind azt, mit 
oskolája’ java kíván, változtatás’ ’s újítva jobbítás’ utján 
el fogja ugyan követni, — a" mint éjien most is munkálat 
alatt vannak némelly változtatások — de annak gyakorlati 
jólléttét észképi ábrándozásoknak feláldozni sohasem 
fogja. — Gurus . Miskolczvul•

TÖRTÉNETI EST VIGALOM.

Nincs még itt az idő, hogy az utóbbi véres hábo
rúk’ történeteit nagy apai beszélyek , v. históriai regé
nyek gyanánt használhassuk. Meleg részvéttel hallgatjuk 
folyvást a’ tudósításokat amaz eseményekről, mellyek e’ 
háborúkra adának alkalmat Nemrég némi társaságban 
valék, hol egy középkorú úr, bizonyos estvigalomrul 
vagy is báli ul neszéit, mellyben 1815ben Párisban részt 
vön. Beszéde olly igen érdekesnek tetszék, hogy minden 
körülményre pontosan figyeltem,’s hazajövetkor azt legott 
papirosra jegyzém. Kóziöm azt az olvasókkal, eiőrebo- 
csátván, hogy én itt az elbeszélőt magát hagyom szólani:

I S I S d i k  évi j u l .  v é g e  fe lé  a ’ h i r e s  W ater loo i  c s a 
t a t é r - l á t o g a t á s b u l  P á r i s b a  é r k e z v é n ,  lá tn i  k ív á n ta m  a ’ 
f é r f i a k a t ,  k ik  k iv i t tü k  a m a ’ j e l e s  g y ő z e l m e t , m elly  m e g 
é r k e z t e m  u t á n  m in t e g y  14 n a p p a l  a s z ö v e t s é g e s  h a ta l  
m á k ’ k e z é b e  j u t t a t ó  F r a n c z i a o r s z á g '  fő v á ro s á t .  8 . r  J o h n  
M a lc o lm  b a r á t o m t ó l ,  ki I n d i á b a n  W e l l i n g t o n  h e r c z e g  
i e g y v e r e s t á r s a  v o l t ,  m e g t u d t a m ,  h o g y  ez  keínap m ulvg
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fényes bált adatul, mellyben íejdelmek, herczegek, tá
bornokok, statusfériiak, Európa’ külön országiból, együtt 
lesznek. Nevezett barátom igére: mikép mindent elköve- 
tend,hogy számomra belépti jegyet nyerhessen ; de, fáj
dalom ! a’ bálnapon értésemre adá, hogy már késő, s 
hogy a' herczeg vonakszik több beléptijegyet kiadni, inéit 
térés társasági termei’ daczára a már meghívottaknak is 
igen szoros lesz a1 hely. Nem volt tehát egyeb háti a , 
mint a’ sorsra bíznom magam’; a’ napot elbarangolám, 
's hőségtől eltikkadva esti 9 órakor boszúsan dülék pam- 
lagomra. Ekhor Malcolm barátom’ következő tartalmú 
levélkéjét adák kezemhez: „Selyem harisnyáit tüstint 
huzza fel kegyed, kalapját vegye hón alá , dűljön a’ 
bérkocsiba, melly hötele előtt kegyedre vár, ’s haladék 
nélkül teremjen a’ Vendöme-téren.“ — Tikkadtságom , 
mint varázsvessző-ütésre, elenyészett, ’s néhány má 
sodpercz múlva harisnyával ’s czipével lábamon, 's ka
lappal hónom alatt útban valék. — Barátom’ hotelébe 
érkezvén sajnálkozva hallottam, hogy ő számos társa
sággal , mellyben Scott Walter is találkozott, a bálba 
már elmene; szóval azonban tudatá, hogy haladék nél
kül kövessem,’s hanem akarnának beboesátani, csak hi- 
vassam-ki, ’s ő majd mindent rendbe hozand. Én neki 
bátorodván, parancsoltam a' bérkocsisnak, hogy hajtson,
— ’s Junot marsai’ palotájához robogtam el, melly XVdik 
Lajos’ terén feküdt, hol akkor Wellington herczeg szál- 
lásoza. — Bemenők a* vár-udvarra. A’ szövetséges ha
talmak’ tiszteletőrsége vala első, mi a’ fáklyafénynél sze
membe tűnt; a’ katonák’ vegyülete pompás, egyszersmind 
kedves látványul szolgált. A’ bemeneti ajtóhoz érvén, 
bizonyos esemény barátom' közbenjárását szükségtelenné 
tette. Egy gazdag angol equipage robogolt-elő, mellyből 
egy úr’s két hölgy szálltanak-ki. Én lélreléptem, nekik 
utat nyitandó, de azután rögtön olly szorosan csatlakozára 
hozzájok, hogy a’ szolgák, kik mellett elhaladónk, en
gem egyenesen a’ mylord’ társasága’ negyedik tagjának 
tekiutének. Csak nevét jelenték - be , 's én mögöt
te ’s a’ hölgyek mögött szerencsésen a’ salonba jövék , 
mellyben Wellington herczeg magas vendégeit fogadá, 
’s mingyárt a'bemenetnél barátomra és társaságára akad
tam. Tanácsára mellette íoglalék helyet, hogy megis- 
mérjem ’s kellőleg vizsgálhassam a’ vendégeket, ha 
neveik bejelentetnek. Mi szerencsére korán jövőnk, mert 
a’ magas vendégek közül még egy sem érkezők-meg. 
Ott illánk, az ajtót élénk szemmel tarva — ’s im egymás 
után érkeztek most a’ hadvezérek és statusférfiak , név
szerinti Schwarzenberg, Benningsen , Platow , Wrede 
hg, a’ Ifanau-melletti győző, Barclay de Tolly, Met
ternich, Castlereagh, Bülovv, Humboldt,’s több hasonló, 
nagy tekintetű és hirü férfi, miután lrancziául béjelen- 
teténck. A’ társaságban jelen vala minden jelesebb britt 
tiszt. Csillogott a’ gazdagon hímzett vörös, fejér és kék 
egyenruha; sugárzónak a’ gyémántok és rendcsillagok.
— Ekkor je!enteték-be:‘ Son Altesse le Prince de Bene- 
vent’ 's először látóm illy közelről a‘ hires Talleyrand- 
ot; e’ ravasz politikus’ külseje mindnyájunkat meglepett, 
’s az nem mutatá ama’ túlnyomó talentumot, ama’ szel
lemi erőt, melly több forradalmat politikailag túlélt, sőt 
magát Napóleont is szerencsccsillagának hanjállására 
intő. 0  aggpipei kőcz’alakjában jelent-meg, ’s nem látszék 
rajta, hogy szelleme képes az európai politikán ural
kodni. l)e miután élesebben 's huzamosb ideig vizsgál- 
gatám arczát, nyugalom ’s kegy helyett diplomatái feszt 
’s hidegséget sejték azon. — Utána nyomban Fouchó

jelent-meg, ’s most ama’ reudőrmiuistert látók, ki az 
újabb zsarnokkor' legremületesb mozgonyát igazgatta. 
Külseje megfelelt hivatalának, ’s igen érdekes vala kö- 
zelrül vizsgálhatni azon férfit, kinek neve, úgyszólván, 
félelmesb vala, mint Napóleoné. — Tisztikar’ fényes ki- 
retében egy aggvitéz illy szózattal jelenteték: ,Sou Al- 
tesse sereuissime le Prince Blücher!‘ Beléptekor az egész 
körben örvendetes suttogás keletkezék ; fönséges látvány 
vala, midőn Wellington herczeg elibe lépett a’ terem’ 
középéig , az ősz’ mindkét kezét megfogá ’s gyöngéden 
megszoritá. Sir Scott Waltert e’ jelenet könnyekre indí
totta. „Tekintsen oda, iinigy szólt hozzám, néhány hét 
előtt e’két férfi szabaditá-meg Európát.“ — A’ szárnyajtó 
most hirtelen kinyílván, ismét oda szegült figyelmünk. 
Hangosabban, mint eddig, hallók a’ következő bejelen
tést: ,Sa Majesté le Roi de Prusse4 — ,leur Altesses 
royals les Princes royal de Prusse — Le Duc de Meck- 
lenbourg !‘ — A’ király belépett fényes kíséretével ’s mi
után magas vendéglője őt tisztelettel üdvözlé’s néhány per- 
czig vele mulatott, egy körben vegyült-el, hol lady 
Castlereagh elnökié ’s mellyhez Blücher hg is csatlako
zók. Párisban e’ fejdelem lovagi ’s egyszerű válójáért 
rendkívül tetszők. Szép arczán komolyság ’s búskomorság
ült. Minkét fija még ifjonezok valónak__ Ekkor az ora-
uiai hg következők ; arcza halvány volt a’ nemrég ka
pott seb miatt,’s karját kötegben hordozta. Ő is néhány 
szót válta Wellington hggel, s az említett társaskörhöz 
mejit. — Alava grófot is gyakran látám a’ hg’ közelé
ben. 0  a’ csatáról irt szellemdús tudósítással tüntető ma
gát ki; utóbb Spanyolország’ meghatalmazott követe volt 
Angliában. Wellington hg tábornagyi egyenruhában,’» 
mint az alkalom kívánta, igen vidorkedvü volt. Ő min
denütt vala, ’s mindenkivel, a’ kit ismért, igen nyájasan 
beszélt. Mondják’ hogy tánezolt is, én azonban őt tán- 
czolni nem láttam. — Legfeltűnőbb jelenet e’ társalkodási 
termekben, legalább e’ pillanatban, Napoleon’ képe volt, 
melly kevéssel azelőtt Junot’ számára készíttetők ’s egy 
teremben falhoz vala támasztva ; Wellington hg nagylel
k ű ig  megengedő , hogy a’ kép ott maradjon ’s igy a’ 
megbuktatott császár némileg a’társasághoz látszék tar
tozni ; a’porosz király ’s más fönséges személyek,kiknek 
sorsa szoros érintkezésben állt a’ leföstettel, a’ képet né
hány pillanatig élénken vizsgálták, ’s hallám, mint tőnek 
észrevételeket annak hasonlatosságárul. Eredetije akkor 
útban vala sz. Ilona felé tróntul megfosztatva — egé-z 
éltére fogoly! Scott Walter megjegyzé, hogy nagyitás- 
rul vádolnák az emberek, ha olly jelenetet áilitna regényi- 
beu elő, millyet Itt tettleglátunk. — Igaza volt! végig 
járván a’ termeket, a’ kertekbe menőnk, mellyek pom
pásan valónak kivilágítva, ’s Jongleur’ ’s hasonló alako
sak’ mutatványiyal elevenítve. Itt sátorok alatt gazdag va
csora adaték. Én próbáltam a’ nagy karámba nyomulni, 
hogy lássam Wellington hget a’ íejdelmek- ’s hercze- 
gekkel vendégeskedni, de nagy levőn a’ tolongás, nem jut- 
haték-be. Reggeli 4  órakor Scott Walterrel találkozóm, 
ki mondá,hogy elfáradt’s hazamenetelt javaslott; a’bált 
elhagyók, ’s hazaérvén úgy látszék , hogy szép bűbájos 
álombul ébredék-föl, — álombul, mellyet soha sem felej- 
tek-el? (Őrig.)

R e j t e t t s z ó .
Első hármam úszik Balatonban ’s szőke Dunában.

Bár m it tégy  , az egész durva kaszája elér.

A" 42dik számú rejtettszó: I z s á k :

Szerkeszti He l meczy .  — Nyomtatja T r a t t ne r -K á r o ly i .
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A.nya? éneUe.
Isten! ki egy szavad

Ált földet , ’s mennyeket 
Bírál teremteni,

’S ezernyi lényeket: 
Tetszésedből levék

Anyává , jól tudom ,
Neked köszönhetem

Parányi magzatom*.
ó  máskép nem vala 

Világra jutható ,
Ha arra nem magad

Hivád , Mindenható!
Hivád pedig csupán 

Lelkének üdvire,
Nem mintha szükséged 

Lett volna él tire.
Tulajdon szellemed 

Lehelt éltet bele ,
’S élet’ jelét adá

Azonnal kebele ;
Agyába észt öntél 

Itélőt, alkotót,
És minden állatok’

Fölött uralkodót.
Élt már, de nem tudá 

Hogy élte’ csillaga 
Hazája’ kék egén

Föltűnve csilloga;
Nem tudta, hogy vagy - é 

Isten , ki alkotód ,
Már bő kegyelmidet 

Fölötte halmozód!

Plántáidét keblibe
Korán a’ szűz erényt,

’S tenyésztésű benne azt,
Mint kerti szép növényt ; 

Gyújtsd elméjében a’
Szent hit’ szövétnekét,

Hogy annak fényinél 
Intézze életét.

Hazát adál neki
Virul ót és dicsőt,

A lid-m eg hát egy azért 
Hevűlő szívvel őt ;

Melly a’ köz érdekért 
Csenden és vészeken 

Kiolthatatlanúl
Lángolni kész legyen.

Spetyk G

B U D A P E S T N E K , V IZ-Á R  ELLEN I B IZ T O S ÍT Á S A ’ ÜGYÉBEN.

(Második Levél. — B. máj. 5kén 1838.)

Utolsó levelemben ígérem, hogy, ha levelem nem 
untató, a’ pesti vizár’ ügyében írok még egyet, azon 
nézetek’ loualát követve, mellyeket amabban felülegesen 
ériuték ; — imé teljesítem tehát ígéretem.’

Hallom, mikép a’ víz’ leszivárogta után is történtek 
süppedések, utczákon , pinezékben ’s udvarokban , olly 
helyütt is-, hol csatorna nem lévén, a’ földben ásott üreg 
sem volt, — 's ezen süppedések, nem is a’ Duna’ medré
nek közelében, hol a' parti palota-sor épen áll, — ’s 
nem is csupán az alant lekvő utczákban, hanem a’ távu- 
labb ’s lentebb helyeken, mint a’ h a t v a n i- ,  u j v i lá g -  

h á lv á n  y-utczákban, még gyakoribbaknak tapasz

taltattak ; — ha e’ tünemény többször ismételtetuék, Pest 
csekélyebb biztossággal állná a közhitei- és birodalom
ban, mint állná ingatag földen is. — Véleményem sze
rint , ennek eredeti nemzooka koráusem a’ Duna’ árja, 
mert hisz vau a Duna’ hosszában , Eschingentől a’ fe
kete tengerig, számtalan alacsony sziget (̂ többnyire ho
mokos , mint a pesti part), mellyeket a’ viz rendesen min
den evbeu eláiaszt, két oldalt pedig örökké nedvez , —— 
s hogy a hablolyam egy darabot belőlük elmos, gya
kori esemény; ámde, hogy illy szigeten a’ löld besüppedne, 
sohasem hallottam.

Mit mondanak a magokat cosmogeuicus búvárko
dásban gyakorló tudósak, nem tudom, de, csekély geog- 
no8Íai üsméretemnél fogva, erősen hiszem, hogy e' tüne
ménynek a’ péczeli, csömöri, fóti hegylánczbul, a' téli 
roppant hótömeg’ következésiben , a’ Duna’ medre felé 
leszivárgó belső földrétegi viz, ’s igy a'föld árja,ere
deti uemzőoka , — ’s ebből magyarázhatni-meg azon tü
neményt is (mellyet némellyek földingásnak véltek), mi
szerint a’ viz, több helyütt, sisterékelve bugyogott, 
léggeltetve hólyagocskákat hajtván maga előtt a’ viz’ 
sziliére.

Ezt csak távúiról,’s minden bővebb fejtegetést mel
lőzve, csak azért érintőm, mivel, mint hallom, a’ tervező 
műértők, nemigen hajlandók a'csatornára; — én pedig 
úgy hiszem, hogy ezen íöldárja’ tekintetéből is , azon 
tervnek, mellyet első levelemben érinték, miszerint egy 
csatorna a’ biztosítási-munkálatok' kiegészítő részéül té
tetik, elhatározó erővel kellene bírnia: mert ha Pest vá
rosának keleti oldalán, egy hajózhatólag-tágas csatorna 
vonulna-el, az a’ partoktul a’ Duna’ medre felé iparko
dó földrétegi vízből annyit fogna-íel, hogy Pesten töb
bé földár ’s süppedés sem jelennék-meg; még egyszer 
mondom , e’ tüneményt nem a’ Duna’ kiöntése okozá , 
melly csak mellékesen segité-elő, akadályozván a’ lefo
lyást. Emlitém már a’ homokos szigeteket, ’s még em
lítem , hogy ha a’ Dunaviz’ felszivárgása okozná, ennek 
a’ part’ közelében legnagyobb hatásúnak kellene lenni, 
holott a’ dolog nem igy van. — Szeretném , ha az itt 
érintett fonalat követve, nálam avatottabb’s tapasztaltabb, 
ki a' hely’ színén is tehet vizsgálatokat, — figyelmére 
méltatná e’ thesist.

Nagy a’ részvét Budapest iránt külföldön, — is
tennek hála! nagy; — ez a’ humanitás és civilisatio’ 
növekedésének , az ész’ és tudomány’ tisztulásának győ
zelmi dicső ünnepe ’s a’ t. ’s a’ t.

Voltak idők, midőn emberek’s nemzetek ezt hitték, 
hogy egvik nemzet’dicsősége csak a’ másik’ lealázásá- 
ból, egyik’ gazdagsága a’ másik’ elszegényedéséből szü- 
lethetik; hitték, meri a’ mysanlropok úgy tanították; — 
kik az ipart ’s a'kereskedést összezavarták a’ sorsjáték’ 
ideájával , hol t. i. egyik csak a’ másik’ vesztesége által 
nyerhet, ennélfogvást a’ nemzetek, ellenségei voltak 
egymásnak, ’s egymás’ megrontásából éltek, mint a’ gla
diátorok. — De feltűnt a’ nemzeti gazdaság’ uj ’s gyö
nyörű tudománya’s lassankint gyökeret vernek a’tömeg
ben is czáfolhatlan igazságai; — meg van mutatva , 
hogy a’ nemzetek’ érdekei viszonyosságban állnak; 
hogy szomszédink’ megrontatása nem vagyonosodás nem 
érdem, hanem öngyilkosság; hogy az idegenek bövel- 
kedésének előmozdítása saját jobblétünkct mozdítja elő ,
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's minél több, minél gazdagabb nemzetekkel lépünk sza
bad szorgalmi 's kereskedési viszonyba, annál szorgalmas
bak "s gadagabbakká leszünk minmaguuk is. Mig előbb 
mézére vágyván a’ szomszéd kasnak, kiöltük a munkás 
méhet, "s mézét többé nem ízlelhettük , most \irá- 
got ültetünk számára; — ő eljő reájok táplálatért, s 
ei ettük mézét adja táplálatunkra. — Megértették a'nem
zetek , hogy a’nemzetiség' prometheuszi lángjának élesz- 
te.-ire , a’ mások’ nemzetisége iránti antipathia’ szele nem 
fZÜk'-égeSjiiem kivánatos;hull<ak’s hullnak a közfalak,mel
lvek nemzetet nemzettől elszigeteltek^’viszonos irigység’, 
gúny" 's antipathia’ szenvedelmivel, — ’s ha az örök 
bék é r ü li  gyönyörű álomképek valaha valósággá vál
toznának, a’ status oeconornia’ békés tanításai bizonyo
sabban ki lógnák azt víni, mint azon statusl'érfiak, kik 
Európábul e' végett, egy katonai nagy laktanyát aján
lanak csinálni.

De idő kell, mig a’ pislogó mécs lángszövétnekké 
változik; a'status-oeconomiáról igen sokat lehetuej s kel
lene is mondani, mert tájdalom! még igen buján tenyész
nek közöttünk azon politikai fonákság’ növényei, mi 
szerint 1545ben az 59d. czikkben azt rendelték: hogy, 
mivel a' lengyel király megtiltá alattvalóinak Magyar- 
országba termesztvényt, vagy bármi árut vinni, tehát, 
elkobzás1 büntetése alatt, magyar se merjen a’ lengyel
nek valamit eladni; más szóval: „te Lengyel! neked 
a' természet ezt vagy amazt, szükségedet haladó men
nyiségben adá , mi nekünk nincs, vagy mit rosszabbul 
'h több költséggel 's fáradsággal tudnánk csak előállíta
ni, mint helyzeted’s éghajlatodnál fogva te előállíthatsz; 
adj nekünk feleslegedből, mi ismét adunk ollyast, mi 
nálad nincs, vagy minek előállítása neked több költségbe 
"s fáradságba kerülne, melly időt 's erőt jutalmazóbban 
fordíthatsz más életszükségidnek előteremtésére, kár 
tehát mindkettőnknek időnket ’s erőnket nem oda hasz
nálnunk, hol hálásabban fizető következményt reméllhe- 
tünk. Mivel azonban, te Lengyel! olly kába vagy, hogy 
gabonádat inkább vermedben megdóhosulni, ’s egerektől 
emésztetni engeded, mintsem az árvái, liptói, ’s tren- 
csényi magyarnak eladnád, juxta princípium decantatae 
reciprocitafis, mi is olly kábák leszünk, hogy hegyal
jai borainkat, inkább pinezébe rakva eczetesülni, vagy 
szőlőhegyeinket parlagul hagyjuk, mint sem érettökpénze
det elfogadnék , ’s istennek azon kedvezésiben, mellyel 
egyikünket a’ másik felett megáldott, egymást része
sít nők.“ ’s a’ t.

Ezekről, ha valaha, most volna szükség nyilványos- 
ság’ utján gondolatokat cserélni, midőn a’ pesti cata- 
stropha mulhatlanul megkívánná, hogy a’ nemzet saját 
közérdekiről lölvilágosodjék, mertha erről lelvilágosul, 
mathematikai csalhatlansággal meg fog győződni: mikép 
azt, ha most Budapest’ jövendő biztosságáról országos 
közerővel gondoskodik, nem Budapestnek, hanem az 
egész országnak javára tette, — ’s a’ mit erre fordít, 
nem áldozat, nem is nagylelkűség, hanem csak józan 
arithmetikai számolás, mellyhez eddig, fájdalom! uem 
igen értettünk; — 's innen jött, hogy ha a’ Tisza-sza- 
bályozásrul szülöttünk, a' Duna azt mondá: mi gondom 
rá; — ha pedig a Vágót akartuk volna regulázni ’s 
véghosszig hajózhatóvá tenni, vagy a’ Garamot tisztítani 
vagy épen a’ fiumei ’s porto-rei kikötőt mélyítői ’s a’ t. 
a' tiszai igy szólott: majd bizony, minek nekem Garam, 
’s Fiume? A’ következés pedig a z : hogy Baján sőt Szö
geden is 45  garason kínálják a’ gabona’ mérőjét, és 
senki sem veszi, — midőn ugyanakkor Ungvárott 9 0  
garast adogatnak érte , 's nines gabona.

A szükségesnek állított status-gazdálkodási gon
dolatcsere azonban , több időt kíván, most tehát csak 
egy két szót arról: mikép gondolnám Budapestet or
szágos közerővel biztosíthatni. — Már az Alig. Z.ban 
is olvastam : hogy a’ nm. m. k. Helytartótanács bizo
nyos társaságnak engedelmet adott Bank-alapitásra, de 
olly foltét mellett, hogy rá nézve egy különös, mint
egy compromissionalis biróságálliltassék,’s kik a’ Bank
kal ügybajba lépnek, formalitásokról, praerogativák- 
ról, 's a' t. lemondani tartozzanak , különben az ügy ’s 
vállalat igy, a’mint vagyunk, létre csakugyan nem jöhet. 
Ez valóban legszigorúbb kritikája törvényeink’ 's intéz- 
vényinknek; másutt, ha egy társaság illyes vállalathoz 
fog , csak azért esedezik: hogy a' közönséges törvény’ 
kegyében részesítessék, — nálunk arra van szükség, 
hogy a’ törvény’ védkegyétől mentté tétessék. Gyó
nj örü álláspont ?! — L Bankot azért emlitém, mivel szük
ség van rá véleményemben.

Csekély belátásom szerint azt hiszem, hogy az 
első lépésnek annak kellene lenni, hogy mütudósok ál- 
tál terv készítessék (mi csakugyan történik is), ’s ek
kor az ország’ Reudei egybehivatván a’ kormány ezt 
mondana: „íme itta’ terv, hazátok’ fővárosit megóni, ’s 
ezzel kül ’s bel kereskedésiek’ szivét épségbe tenni, sze
mélyeiteknek , vagyontoknak, oda halmozandó termeszt- 
ményteknek, — legfőbb itélőszékeiteknek, — orszá
gos levéltártoknak, — gyermekitek’ fő nevelőintézetének,
— könyvtáraitoknak, — kincses és régiségi gyüjte- 
méuyitekuek ’s a 't .'s a’t. biztosságot, állandóságot sze
rezni , — ’s nemzeti ipartok’ , szorgalmatok1 ’s kereske
désiek’ gyülpontját, hazátok’ szivét, olly karba tenni, 
hogy minél több , ’s egészségesb vért szivárogtasson a’ 
haza’ ereibe szerte, messzire, — ’s jövendőre a’ kelet 
kereskedési főrak helyévé emelkedhessék, roppant nye- 
reségtekre ’s dicsőségtekre. — Egyesek’ szerencsétlen
ségin a’ külföld’ szelíd embersége (humanitása) sokat 
enyhített, ’s illy példa mellett, nem fogjátok magatokra 
vonni a’ humánus külföld előtt azon szenyet, hogy ti 
magyarok, magyar testvérfővárositok’ biztosítását nem
zeti közügynek nem tekintitek. Itt a' terv, - -  töltés, 
állóhid — csatorna ’s a’ t.; szükség mindezekre p. o tiz 
millió , — a’ ti ügyetek , a’ ti jövendőtök forog kérdésben, 
gondoskodjatok!‘‘

Im! ez tervem’csontváza, mellyre sok okos ember taná
csából testet lehetne ruházni; — az ország’ szive, a' 
nemzeti kereskedés’ ütere biztosítva, — államló dunahid 
a’ nélkül , hogy a’ szabad rendelkezést száz vagy ötven 
évre is kiadnék kezünkből, 's kereskedésünket illy hosz- 
szú időre, — fel nem 'számítható kárunk- ’s hátramara- 
dásunkkal, — lehető legmagosb vám’ súlya alá vetnők
— fundus publicus ha úgy tetszik, — ’s mind ez, öt év
alatt fizetendő öt millióval megvásárolva. Véleményem
nek csalhatlanságot nem követelek , szóljanak a’ dolog
hoz értelmesbek, de szóljanak ’s szóljunk minél többen, 
’s nyilványosan. A’ helyesebb ’s czélszerübb nézetekhez , 
ha valóságjok okokkal bizonyittatik , okvetlenül többen 
fognak csatlakozni, ’s én is szívesen nyújtom legyőzött 
kezemet,'— részemről legalább az akarat jó , ’s ha ter
vem nem hibátlan is, kigúnyolást csak ugyan nem ér
demel. közli Á. J.

GKKKMVICH ÉS RICHMOND.
(  Mery után a' t,H e v u e b r i t t a u n i (j it e'i-búl').

1814ben, gondolom néhány héttel XVIIId. Lajos’ 
visszatérte után, rendelet jelent-meg. melly a’ vasár
nap’ egyházi szabályok szerinti megüllését parancsolá. Ez
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valódi elleulázadást okozott a’ nép’ mulatságiban, melly 
az ur' napját régóta magáénak szokta tekinteni ’s ellen
szegülvén a’vallásszokásuak, hat napig munkában pihent, 
hogy a' hetediken fáradjon. A ’ kir. rendelet megbukott, 
vészt hozva az uj kormányra; azonkívül súlyos csapással 
illeté a’ vagyont, mert minden nyilványos gjülhelyet, mcl- 
lyek vasárnapi jövedelemből éltek, töukrejutással fenyege
tett; ezeket tehát kármentesíteni kell vala, de egy milliard 
nem lett volna lég kiegyeenlítni az árusok' érdekét az egy
ház’kivánatival. A'rendelet, 8 napra megjelente után, el- 
veszté erejét 's a' cambrai-i hirdetményben is balfogásnak 
ismérteték; a' vasárnap tehát ismét népnappá leve ; az ur
nák csak a' concordatumban kijelelt 5 ünnep hagyaték, 
’s ezeknek is felét visszakivánta a' nép —

Ha a’ párisi népre londoni modorú vasárnapot akar
nának tolni, Páris ismételné három napját, s a" nem
zetőrség torlaszokat hányna újólag fel. A’ charakterek’ 
ezen ellentiségét felvilágosítandó, kénytelen visszatérni a 
két nép’ természetének meghatározásira. Az angol nép a’ 
maga által alkotott törvényeknek, akkor is türelemmel szo
kott engedelmeskedni, midőn tapasztalásból meggyőző
dök, hogy azok súlyosak 's nyomasztók, miután t. i le
lohadt a’ politikai vagy vallásos buzgalom , melly létre 
idézé azokat. Ha vau nép, melly a’ hetet sanyaruan éli 
át 's hét nap közt egy örömnapot érdemel , úgy bizo
nyosan az angol nép az. E’ világon sehol ember nem 
teljesíti pontosabban hivatása’ kötelességeit; a’ méhek’ 
„fervet opus“-a minden ház’ jelszava, sőt a’ méheket még 
felül is múlják. Vasárnap boltját mindenki bezárja, gon
dolatit mindenki összesíti, bibliát olvas, templomba megyén, 
papot ’s orgonát hallgat, Dávid’ zsoltárit angolul énekli, 
utczákon, parkokban néhány, mindkét, nembeli különcz 
philosophus sétaörömöket élvez ’s néha hangosan felfel- 
kaczag. Ez London’ vasárnapi alakja. — Könnyen ért
hetni, hogy a’ külföldiek illy puritauus városban reggel
től éjfélig keservesen töltik a’ vasárnapot; faluhelyen ke
resnek tehát csendet ’s magányt, mellyek ott legalább nem 
szomorúk ’s elijesztők. Illy vasárnapi kirándulásokra 
legalkalmasb fekvésű helyek G r e e n w i c h  és R i c h 
mond.  Hála a’ gözerőnek’s a’ Temzének, gyakran mind
kettőt meglátogathatni; egyben reggelizni, másikban ebé
delni lehet; de szemszuróbb contraszt, mint e’ kettő közt, 
aligha találkozik. A’ két hajó Hungeríord-marketnél in
dul el, egyik fölfelé, másik a’Temzén lefelé; indulhatni 
minden órában: utazókban hijány nincs, mert az ár csak 
egy shilling. A’ lödözet annyira el van foglalva, hogy 
állni is alig lehet, ’s némelly vasárnapon veszélynek van 
kitétetve az ember, hogy néhány órányi vizuton hajótö
rést szenvedend Angolok erre nem is gondolnak, mert 
a’ Temzét családtagul tekintik, bíznak tehát benne^ 
hogy el nem süllyesztendi őket; gyermekik s ápolónőik
kel és szamoczával ók idején megjelennek, kényelmes 
zugot választanak, azután meg sem mozdulnak. E' ha
jókon csak francziákat hallhatni hangosan beszélni, han
gosan nevetni; a’ katholicismus annyira türelmes! A’ 
protestáns szigetlakok hallgatag komolyságjukkal akar
ják elfelejtetni azt,  mi viseletűket a’ vallásos erkölcsi- 
ség’ szemében megvetendővé teszi. A’ greenwichi hajó 
trappista-zárdához hasonlít, mellyet néhány iranczia cse
vegő látogat meg. Más országokban’s folyamokon ellen
kező jeleneteket Játék; mialatt mi, szárazföldi lakosok, 
a’ íödözeten hevertünk tengeri betegség’ ölyvétől meg
ragadtatva, ők oily csintalan pajkos vidorsággal fecseg
te k ’s nevettek, millyet hónukban sem vevék rajtok észre.

Hungerford-markettől Greenwichig pompás látvány 
a’ Temze. Nincs fönségesb nézőjátéka a- földnek, liogy

hatalma’ titkát födje-íel előttünk. A ’ hab’ ’s gőz’ kétsze
res ereje közt nyílként halad az ember, ’s röpül el a’ 
pompás hidak’ ívei alatt, mellyek átfogják a’ Temzét, 
mintha csak patakcsa volna. Húszszor menék el mára' 
londonhid’ nagy ivei alatt, de mindig visszaemlékeztem 
Cook kapitány’ rövid s szép megszólítására, midőn, E n -  
de avour - on,  kezében a’ déli tenger’ kigöngyölgetett 
abroszát tartva az ellenlábuak’ vizein íelkiálta: „barátim, 
hajoljatok-meg, mert most a’ londonhid7 nagy ivei alatt 
hajózunk át !“• E hid mögött révvé lesz a' Temze ; vizeit 
hosszú árboczerdő íöili 's tengeri Palmyrához hasonlít, 
melly minden égöv alatt úsztatja épületeit. Néhány he
lyen a’ folyam nem eléggé térés elfogadni minden hajót, 
mellyek a’ két Indiából hozzá jőnek *. a’ partot kelle hát 
segélyül venni’s kiöblösíieni, igy minden lobogónak me
nedéket nyújt, ’s kimcrithetlen vendégszeretetét Tower 
magasságáról hirdeti az angol zászló, az iparüzö katho- 
licismus’ zászlója bemártatva a’világtenger minden cscp- 
jébe. A’ Temze egy rév, melly egyenetlen vonalokban 
terül- ki hosszú görbe utczakint, hol hajók képezik a’ há
zakat; egy folyam, melly partjait átengedi a’ jövők ’s 
menők’ végtelen mozgalminak, ’s közepét lentartja a’ 
számtalan gőzös’ számára , mellyek elnevezésire ki 
Ion merítve a’ mese ’s történet minden neve; ’s a’ vizi 
postakocsik számára, mellyek a’ szünetnélkül utazókat 
Greenwich- Woolwich- Margate- Ramsgate- Boulogne 
Calaisba vagy vissza 's a’ partok’ ezer pontjára ideoda 
viszik, — azon partokra, mellyek zsebkönyvkint czim- 
képekkel diszitvék, kellemes fáktól árnyékoztatvák, fö
dött hajógyárokkal , fegyvertárokkal, öntőműhelyekkel, 
dereglyékkel, uszókórházakkal, ezerszinü falvakkal, zöld- 
rámáju várakkal, épületekkel, — mellyek’ épitésmódja 
a’ föld’minden országától, — lappok’ gunyhóitól egész a1 
Jageruát’ pagodájiig, kölcsöuöztetett, környezvék. E’ 
kép nagyság-, élénkség-’s ünnepies gazdasággra hason- 
lithatlan. Csodáltában elnémul az ember, látván az egész 
világ’ hajóinak ezen congressusát, ezen ezernyi lobo
gót, mellyek minden ország’ nyelvén szólnak, ’s érzi, 
hogy a’ sziget feje a’ földgömbnek , hogy e’ folyam an
nak nagy ere, hogy London végtelen magnesszerű város, 
melly mindent magához húz, mi a’ tengereken úszkál. 
— Ez a’ greenwichi út.

Oda érvén, Ship - Tavern vagy the Crown and 
Sceptrében ebédel az utas; azután meglátogatja a’ kór
matrózok’ hotelét ; ezen intézet a’ párisira emlékeztet, 
de összehasonlításkor elsőbbséget ez nyer. Nálunk az 
épület pompás remekműve az építészetnek; minden kö
vében, látszik rendeltetési Charaktere; ott a' veteránok’ 
egész serge oily fényüzési gondossággal ápoltatik, melly 
bámulatra ragad és szívhez szól, Francziaországnak igy 
kelle magát viselni megcsonkított dicsősége’ ellenében. 
Ott minden érdemes a’ kézre, melly ad, s azon kézre, 
melly elfogad, Greenwichben tökéletlen az emlék ; két 
szárnyból áll az, főépület nélkül; az oszlopzatok véko
nyak, a’ kúpokban kellem’s hajlékonyság hiányzik, föld
hez tapadva marad minden, ’s égfelé misem emelkedik. 
Belseje’kelleméről keveset gondoskodtak,’s a’ fölvétettek’ 
száma sem nagy. Jelen valék theájoknál, mellyet esti 6 
órakor kaptak, s különös gazdálkodást vevék észre.Egyéb- 
iránt e’ matrózok majd mindnyájan eleven’s erős-szinüek, 
mi az ottani hygienát ajánlja. Alig hinné az ember , hogj 
ők kórmatrózok , olly szilárdul járnak udvaruk szép gye
pén ’s a’ park’ halmain, ’s fris pozsgás arczaikon misem 
árulja el azon titkos szenvedést, mellynek folvefetesuket 
köszönik. Nemcsak angolok vannak itt, de minden nem
zetbeli kórkatonák, főleg sok német, ’s néhány franczig is.
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greenwichi löldieinktől haliám, hogy ók Clarence hg
alatt Indiában szolgáltak,deFrancziaországelleu soha.Rég
ideje, mióta tengeren csaták nem történtek; nem csuda
lom tehát, hogy a1 tisztes kórkatonák — a’ nagy tengeri üt
közetek' ezen élő ereklyéi közül csak keveset láték.Az abu- 
kiri csata óta már 37., s a traíalgari óta 33 év múlt e l . L 
két véres nap a’greenwichi hotelnek alkalmasint sok la
kost ada. Egy íranczia kórvitéz a’ nyugoti corridorban 
három élő embertöredéket mutatott, kik V i c t o r y  
íödúzetén hallák Nelson’ hires buzdítását: ,A n g l i a v á r
ja , h o g y  t i s z t é t  mi n d e n k i  m e g t e e n d ő  Mély 
megindulással tekintek ezen őszekre, kik kulcsolt ka
rokkal ültek helyeiken 's kezükből tán azon honlitársim 
vevék a’ halált, kik Plútó íödözetéu hullának-el akkor, 
midőn V i c t o r y  az angol háromszög’ elején áttört a' 
Íranczia hajósergen ; B u c e n t a u r u s ’ közelébe jővén 
láüte L u k á c s ,  C o s m a o  's I’ I n f e r  ent  hajókra. 
Emlékezetem nemakarva is Toulonba helyzett-át, hol a’ 
traíalgari nap’ bajnokinak szájából gyermekségemben 
haliám ezeket. Vi szaemlékezém azon lőpor- s naptól 
barnított nemes alakokra , mellyek előtt meghajlott a’nép, 
hallván a’ Cosmao ’s l’Inferent neveket; azon férfiakra, 
kik Homer’ félisteninél nagyobbak, csatákban sebhetleuek , 
összeomló álgyutelepeknél, ’s vasorkán által gyökeréből 
kiforgatta árboczuk’ lábainál vidorak 's jőkedvüek való
nak, visszaemlékezém Donnadieu jeles barátomra, kinek 
az admiralhajon Villeneuve’oldala mellett saskalapja volt 
's ki meg nem bocsátható Nelsonnak, hogy cl nem logadá 
a’ B u c e n t a u r u s  ajánlotta hajóösszehuzást (Eulerung). 
A’ traíalgari dicső balsorsot én soha nem tudtam , írott 
’s könyvekbül tanult történetkint; tudtam azt könyvnél- 
kül, mielőtt kinyomatott volna; rinferent' óriásának tér
dein haliám azt, kinek magas termete's hősszive Ajaxra, 
Telamon' toronymagasságu fiára emlékeztetett; legenda- 
kint tauulám azt, azon tolakodók közé vegyülve, kik 
Cosmaót körülvevék, midőn e’ nagy férli, kinek Fran- 
cziaországban emlék még nem állitatott, elbeszéld, milly 
dicső erőködéssel foglalá vissza azon franczia hajókat, mel- 
lyeknek egyikén Nelson’ holtteste viteték Angliába ’s mi 
hihetlen balsors akará, hogy ezen általa visszafoglalt 
hajók Cadix’ szirteiuél szélvész által szétzúzassanak. 
Greenwichben sokáig, igeii sokáig valék szem közt 
ama’ traíalgari angolokkal, kikre gyermekkoromban , 
öklömet összeszoritva, és szemeimet tenger felé for
dítva átkokat szórtam. A’ század egy lépést tön ’s 
nemesbre változék az emberi ösztön ; szinte jól esék Cos
mao’ e’ régi elleninek kezeit szorítanom , nekik hosszú 
életet kívánnom ’s Tralalgarról, mint hajdan’ csatájáról, 
Salamis’ vagy Actiunf testvéréről velők beszélgetnem. 
Azon philosophiai szempontból, mellyen jelenleg állunk, 
a’ két nemzet közül mellyiknek kellene inkább örülni a’ 
trafalgari ütközeten? Mi czélra szolgált annyi embert, 
épületfát, gőzt és vasat fölemészteni? Anglia egyetlen 
egy hajóval sem lön gazdagabb’s elvesztő azonkül Nel- 
sonát; réveibe vontató egy összelődözött hajóhad’ töre- 
dékit, mellyek hajógyárakban örök nyugalomra kárhoz
tatván A’ francziák másnap a’ tengerszorosba üldözők 
e’ nap’ hőseit. Kétséges diadal, mellyből csak különös 
hangzású repedő hajó’ recsegésihez hasonló név marad 
fen! Utolsó tanúság két népnek, mellyek átlátják kö
vetkezményiben, mi esztelen ’s hasztalan erejüket pa- 
zarolniok , csakhogy ember ’s hajótöredékekkel borít
hassák-el az oczeánt!

H A Z A I  K L F, G Y T  Á K.

„Pest ’s Buda lakosival ’s a’ t. czim alatt 
Jankovich Antal orvos igen jeles tartalmú munkát 
bocsáta közre nemet nyelven. Különösen ajánlható 
e munka orvosi ’s helyleirási tekintetben minden
nek , ki fővárasinkkal közelebbről megismerkedni 
szándékozik. — Nemzeti színészetünk ismét egyik 
jelesb tagját veszté el. Debreczenben ugyanis má
jus 19kén Chiabay Pálné, szül. Éder Antónia assz., 
dalszinésznőink egyik avatottabbja, ászkor követ- 
keztiben öröklétre szenderült. Hátrahagyotti mélyen 
gyászolják a’ korán elhunytat, ki egész életét mű
vészetének szenteld , ’s végre annak áldozatja lön.
— Pesti színpadunkon f, hó 5kén uj fényes diszit- 
vények ’s erőmüvekkel „Az arany király, a’ ma
darász és uszkárnyirő“ czimü uj vígjáték fog meg
jelenni, Hopp után Fáncsy által fordítva. Az uj 
öltözeteket Kostyál készité. — Becsben f. é. má
jus 4 — 5én ment véghez a’ legszebb juhok és szar
vas marhák kiállittatása a’ ligetkertben. Hazánkból 
is voltak ott ez alkalomkor barmok láthatók, külö
nösen ő föls. holicsi, Károly fhg magyaróvári, Ká
rolyi Lajos gr. tótmegyeri ’s Pálffy Antal hg malacz- 
kai uradalmaikból. — Saphir humoristikai fölolvasása 
holnap menend véghez a’ városi nagy tánczterem- 
ben az árviztől károsult budapestiek fölsegéllésire.
— Máj. 29kén uralkodó fejdelmünk ő cs. ’s ap. 
kir. fölsége névnapja ünneplésére több ezer néző 
jelenlétében megnyitók a’ budai várfokon fölállított 
hangászkört. Három katonai hangászkar játszék vá
logatott darabokat ez alkalomkor, ’s ez és az igen 
kedvező idő kellemesen gyönyörködtető a’ sétányon 
jelen volt budapesti minden rangú ’s korú hangászat- 
kedvelőket. — Abrudbányán május 17kén ismét 
szép példáját adák a’ vallási türelem erkölcsi ’s 
polgári jótékonyságának a’ reform, és unitaria egy
házak papjai, Csajka József országgyűlési követ fö
lött a’ reform, egyházban halotti beszédeket tart
ván, mellyekre a’ várasi polgárság minden felekeze- 
te szíves részvéttel jelent meg. (E.H.) —  Kovács 
Miklós erdélyi r. kath. püspök Egrestőn uj sz. egy
ház - építésre 2 ezer váltó forintot sziveskedék aján
dékozni. E’ mennyiséghez még több ajánlat is gyűl
vén, az építést már megkezdék. Továbbá, ugyanaz 
említett püspök az egrestői lelkésznek 200 váltó 
forintnyi évdijt rendelt fizettetni pénztárából. (E. 
H.) — F. évi aprilban fiumei szabad révpartunkon 
208 ,010  p. fr. vala jutalmazó a’ kereskedési mérleg.

( I rége következik.)

R e j t e t t s z ó .
Blennybe rezet három; vont végső három : időszak.

Ott , hol nincsen e g é s z ,  sorvad a’ nemzeti lét.
K is Martotibul.

A' 43dik számú rejtettszó: Ha l á l .

Szerkeszti He l meczy .  — Nyomtatja T ra t t ne r - Ká r o l y i .
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A 9 H (t v ti s i le űrt.
A” havasiul zeng a’ kiirt,
’S vágy-idézve átnj ögel;
Milly saját világ ez itt;
Már is éghez olly közel !

Más virága, más felhője, —
Tünde táj ez ’s bájoló ,
Csak szerelmem, csak gyötrelmem 
Ez soha sem változó.

A’ havasra indulok —
Futni szívfájdalmaim’ ;
’S ím reád emlékezem ,
’S újra űznek lapjaim.

A’ komorbús méla-hangok 
Atlövellik lelkemet ,
Mert örökké csak tenálad 
Lelhetem-föl üdvemet.

Proch után Macink József.

CHÁSZAK ENDRE’ ÉLETVÁZLATA.

Bár ue tudnék szomorú tapasztalásból, milly sokau 
süllyednek feledékenységbe, kik e’ földi életpályán her- 
vadhatlan borostyánért olly nemes erénynyel küzdenek. 
Illy váratlan sors érte néhai C h á s z á r  E n d r e 1 árnyé
kát. Volt idő, mikor e1 név nemcsak Gömür' szép regé
nyes tájain, hanem, mondhatni, országszerte dicsőén 
hangzott; még is holta után alig gördült-le néhány év
tized , már emlékezete majd egészen elenyészett holott 
ő mind szóval, mind tettel a' sirontuli létezhetésre olly 
buzgón törekvék ! Mivel pedig azok, kik a1 tudománynak 
’s közvéleménynek éltek , megérdemlik, hogy halálukról 
értesítsük a’ közönséget, tudósítsuk valamivel bővebben 
körülményeik ’s munkáikról i s ; eltökélém ennélfogvást 
magamban, hogy ezen elszenderültnek emlékezetét né
hány sorral fölelevenítem. Erre közvetlen serkentőm vala 
idősb Roszty József rozsnyói tanácsos, ki vele sokáig 
baráti viszonyban élvén , őt igen jól ismérhette; valamint 
nekem is serdülő koromban becses személyét láthatni, ’s 
még sokkal többet felőle hallhatni alkalmam volt. Midőn 
tehát most néhai C h á s z á r  E n d r e'képét fösteni ecset
hez nyúlok , az arra szükséges színeket részint a’ tisz
telt serkentő által velem őszintén közlött adatokból, ré
szint entapasztalatimbul kölcsönzőm, ’s részrehajlatla- 
nul öntöm azt lefolyt életét visszatükröztető ime kisded 
alakba. — Midőn itt közlöm a1 holta után is élni szán- 
déklott C h á s z á r  E n d r e 1 képét, előrebocsátom azon 
megjegyzést, hogy abban av figyelmes olvasók itt ott 
olly vonalmakat találnak, mellyek ha nem egészen ide- 
genitők is , legalább bizonyos hidegvérüséget szülnek, 
— ámde találnak ollyakat is, mellyek gyakorlati életünk
nek mintául szolgálhatnak.

E n d r é n k  1 745ben, Gömörnek Rosnyó - bánya 
püspöki-várossal határos J ó 1 é s z nevű helységében szü
letett , Chászár Endre, és Sebek Katalin nemes de 
nem igen vagyonos szüléktől. Mint nyolcz éves gyer
mek a’ szomszéd berzéthi oskolába adaték , hol amaz

oiszaggj ülesileg hires Mariassy Istvánra hasonkorú ve
télkedő társára akadt. Azonban itt En d ré n k’ hirtelen 
lejledö elméjének szűk lévén a1 tanulmányok1 köre, 
1754ben Dobschinára költözök, rnelly helyen egy év’ 
lefolyta alatt a1 német nyelvet megtanulván, a1 már ak
kor diszlett eperjesi eollegiumba helyezteték által, — hol 
a’ Grammatikát, Syntaxist, Poesist és Rhetorikát leg
kitűnőbb előmenettel végezé; hanem az ifjúnak láng-el- 
meje mai nagjobb hatasu iskolát kívánt. Ennélfogvást 
azt gondolhatná valaki, hogy e'tökélyre törekvő növen
dék tan a nagyhírű göttiugai, würtembergi vagy hálái 
egyetemeket választa; — nem ő ! már ekkor alaposnak 
latszek előtte Lykurg eszméje: miszerint egy spártait 
idegen által neveltetni képtelenség; — azok’ mellőztével 
tehát először a’ kézmárki, majd 1765ben a1 pozsonyi 
tanulók’ soraba véteté-föl magát, ott a’ bölcselkedési, 
itt pedig a' törvénykezési tárgyakkal mélyebben ismér- 
kedvén meg, ’s igy honn, nem pedig külföldön képezte
tek ő édes hazánk’ érdemes polgárává. Innét láthatni: 
milly fonák azon még máig is soknál uralkodó balitélet, 
mellynélfogvást a’ valódi tudományos miveltséget kizá
rólag csak a1 külső egyetemekben tartják megszereztethe- 
tőnek. E’ kétes-sikerű kirándulásokat már Magda Pál is 
megrótta, e1 közmondást: ,,Non omnes sunt sancti, qui 
calcant limina templi“, alkalmazván reájok.

Az iskolai küszöbön túlesvén C h á s z á r u n k ,  
ügyészi pályát választa; hogy pedig arra kellőleg elké
szíttessék, 176Gban Győr városában Tiszta-pataky ügy
véd’ oldala mellett mint patvarista dolgozgatott, ’s ott 
szükséges isméretekkel felruházva, mingyárt a1 követke
zett évben us Torna megye előtt, az akkori idő1 engedékeny 
szokása szerint, a’ törvényekben jártossága’ próbájit adá , 
’s ugyanazon tisztelt megye’ ügyvédeinek névsorába ik- 
tattaték. Azonban e1 megye’ kies vidékin csakhamar túl- 
emelkedék ügyészi lelke; — egyideig Eperjesen Lipov- 
uiczky , majd ismét 1771 —1772ben Pesten Párniezky 
tabularis ügyészek’ firmáji alatt szövevényesb pöröket 
vállalt. 1773ban szülőföldének visszaadatván , Rozsnyón 
települt-meg,’s a’ megkedvelt ügyvédi pályán nagy nevet 
szerze magának, noha éles tolla, ’s azon túlzó kifejezé
sek miatt, mellyekkel vitákat folytatott, gyakran elné
mulni kényszeritteték ; melly kedvetleuségek azt okozák, 
hogy 1789ben a’ hálátlan ösvényről vég búcsút vön.

Ildik József császár meghalálozváu, 1790benaz  
eltörlesztett törvényes ősi-rend ismét visszaállitatott; 
minek következtében Chászárunk ns. Gömör vármegye1 
főjegyzőjéül választatott. Milly loganattal folytatá öt 
évig e’ nevezetes hivatalt, tanúsítják az érdeklett megye1 
levéltárában ma is szemlélhető 's mély értelemmel ki
dolgozott több-rendű feliratai. Mind ennek daczára is 
az 1794ben tartatott tisztújító - szék1 alkalmakor e’ 
díszes hivatalból kimaradván, tapasztalni lön kényte
len: hogy nincs ember’ hatalmában, mindenkinek tet
szeni. Sajnosán érzé e’ váratlan lealacsonyittatását; miért 
őt is a’ hálás megye fő-táblabirói székkel kinálta-meg;— 
több ns megye pedig, u. m. Torna, Hont, Abauj ’s Liptó , 
tiszteletül táblabiráji közé sorozta.—Mindezek külsőleg 
némi vigasztalására szolgáltak ugyau, de magasan szar
nyaló lelkének sebeire gyógyító írt nem adhattak ; ugyan: 
azért a’ nyilványos pályáról lelépvén, élete hátralevő 
napjait részint Rozsnyón a1 jólészi utczában helyzeti kis
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házában, ollykor egykét barátja’ meghitt társaságában, 
de többnyire magányban olvasás és Írással, részint ’s 
jobbadán a’ jólészi hegy’ töviben saját költségin szerzett 
könyvtárában, mellyet ő parnassusnak, a’ pórnép pedig 
grulavárnak nevezett, töltötte. Ott o a’ szünteleni olva
sást felváltva, az e’ lakot körülövedző kertjében dolgoz
gatott ’s azt szorgalmasan miveié. Eszembe juta itt 
Diocletian romai császár, ki midőn a’ kormányról lelépte 
után Maximian volt kormányzó társa’ küldöttei által a’ 
szalonai magányt elhagyni, ’s a’ vészterhes kormánynak 
újólag átvételére unszoltatnék , ezt válaszolá: „Mondjá- 
tok-meg barátomnak , hogy ha szerencséje lehetett volna 
ezen kies kertemben plántált növényeket látnia, úgy nem 
fogná javasolni, hogy annak gyönyöreit egy birodalom
mal váltsam-fel.“ Ezeket teljes joggal mondhatta magáról 
C h á s z á r u n k  is, midőn imént leirt csendes magányá
ból a’ viharos világ’ piaczára visszahivatott; de nem en- 
gede ő sem kérelemnek sem izgatásnak; e’ tusculauu- 
mában szilárdul maradott-meg ; sőt végrendeletében meg
hagyta azt i s , hogy ott a’ maga és családja' számára 
készített sírboltba temettessék el.

Megtörtént ez 1816ban Böjtelő (febr.} havának 
első napján; milly nyomadéku lehetett e’ végső harcz a’ 
hadoklóra nézve, onnét gyaníthatni, hogy fokonkint növe
kedett aggodalrni közt a’ mellette állott gyógyásztól is
mételve kérdezősködött: „meddig tart még itteni létem?“ 
végre egyet sóhajtván, szelleme az árnyékvilágból el- 
lebbent. Mi történt ekkor e' tájon? itt nem hallgathatom 
el. Olly rettenetesen dühöngő szélvész keletkezett, hogy 
házakat, csüreket, kerítéseket döntött-le, ’s az utczá- 
kon menő embereket löldhez sujtá; nevezetesen pedig 
Rozsnyón e’ felbőszült elemnek áldozatává lön a’ Zatu- 
reczkyféle ház’ födele, úgy szinte a'sajói malom’ padlása 
is tetemesen megsérült: Ezen iszonyú förgeteget némelly 
tudatlanok az ugyanakkor eltakarított C h á s z á r unknak 
tulajdoniták, "s az még jelenleg is a' buta nép’ szájában 
„ C h á s z á r  szelének“ mondatik, különféle regével meg
toldva. Midőn e’ vastag ’s a’ XlXdik századra méltatlan 
előítéletnek minélelőbbi kiirtatását óhajtanám, a’ dicső 
elhunytnak egyéb viszonyít folytatom; ’s különösen há
zassági, vallási, literatori és polgári állását bocsátom 
vizsgálat alá.

A' házasság'dolgában C hás zá  r u n k a t, némi ki
vétellel, VlIIdik Henrik angol királyhoz hasonlíthatni, 
minthogy nőtársai’ választásában feltűnő álmatlanságot 
mutatott; egymásután három nője (evén, mindeniktő! majd 
változó sze«zélye’ következtében, majd a’ hazai törvény’ 
szigorú értelménél fogvást elválasztatott; 's igy e’ pont
ban, valamint gyermekiben ’s unokáiban, sem lehete sze
rencsés. Érintett három nőtársa közül első volt Okoli- 
csányi Zsólia ; de ettől elválván 1793ban Máriássy Krisz- 
tinával• lépett uj házasságra; kitől hasonlag mingyárt 
jövő évben törvényes utón menekedni készült. Mielőtt 
elválási pőre a’ n m. kir. tábla által megvizsgáltatott 
volna, csupán a’ megyei törvényszék’ Ítéletéhez raga z- 
kodván, 1795ben, olly igen elhiresült törvénytudós léti- 
rc ! Zsembery Teréziát vévé harmadik nejéül. Ezen Bo
len Anna’ szerepét játszó nejével legboldogabb napokat 
látszatott élvezni; de midőn ugyanaz a'fönebbi okbul a' 
n. m. udvari kanczellaria parancsára' lérjétöl elutasíttatni 
rendeltetnék, ez vizi betegségbe esvén, 1799ben 
történt halálával a' rajta teljesítendő törvény’ pontossá
gát megelőzte. — Hogy ezen harmadik törvénykivüli 
neje iránt milly gyöngédséggel viseltetett, tanúsítják már
ványkövére vésett ime latin versei:

T h e r e s i a  ■ S e ni b e r y de Felső-Szód,
Sexii3 sui decus , et exemplar quippe.
Deo sine snperstitione devota ,
Humanitatis sine fuco arnica',

Nulli inimica.
Conj gin impcdito fida,
In adversis consolalrix ,
In secundis nioderatrix,
In gestibus pudica ,
In vcrbis deliciosa ,
In operibns recta ,
In operando indefessa,
In conversando anioena ,

Cnnctis grata , quia 
Pia, benefica, justa, culta ,
Sugax *),  fortis, magnanima, inculpata,

Amor omnium ,
Verae deliciae 

E h e n !  E h e n !
Anno 1799 die 3la Mártii Rosnariae 

Anno vitae snae 30 
Incletiientis fati victima occubuit ;

Cujus venerandis exuviis 
Insolabilis maritus 

A n d r e a s  C h á s z á r  de Jóless 
Hoc lapide

Naue parentare, subinde condi rolnit.

A’ megneveztem első neje 1783ban szép reményű 
Gábor fiát szülé, kiben édesatyjának nagy kedve telt; 
— ezt ö úgy neveié, hogy kicsinyből nagyra emelkedő 
nemzedékének valaha nemes gyöngyévé váljék. E’ kí
vánat teljesülni látszatott; Gábor, atyjának szemfénye, 
2 £dik évében az ügyészi koszorút kivíván, azonnal 
ns Gömör megyének aljegyzőjéül nevezteték-ki, később 
pedig alszolgabirájaul választatott, ’s végre 1807ben 
Ragályi Zuzannától szeretett atyjának legnagyobb örö
mére Zsigmond nevű fiat nyert. Midőn ekép C h á s z á 
r u n k  örömserlegeket üritne, az isteni gondviselésnek 
felőle máskép tetszett rendelkezni; — Gábor fia sor- 
vadui kezde, ’s minden gyógyszer’ daczára 1814ben 
megszűnt élni. Ezen egyetlen fijának vesztet Zsigmond 
unokája által reményié kipótoltatni; de ebben is ellen
kezőt tapasztalt, minthogy az úgynevezett kék nyava
lyában sínylődvén éltét sokára nem biztosithatá, hanem 
nagyatyjának legtulzóbb fáradozási mellett is , mint ki 
e’ baj’ eltávolítása miatt még Huíelauddal is siker nél
kül tanácskozott, végre virágzó éveiben meghalálozott, 
’s igy a’ szó-alatti C h á s z á r  En d r e ’ egyenes férfi - 
ivadéka kora sírba dőlt. Ezek’ megtörténtivei könnyen 
sejtheté philosophust-játszó, elmeaggott Endrénk, hogy 
e’ váratlan események a’ mindeneket intéző isten' újá
nak, kinek tétemenyes rendeletit néha laggatni, vagy 
legalább kétségbe ejteni merészlé, munkálatai lehetnek! 
— E' szerint, miután látók, hogy Chászárunk a' házassági 
kötelékek’ szerencséjével épen |iem kérkedhelik, lássuk 
röviden vallási viszonyait.

u  'ge következik.')

a)  Némelly vásott deákok e’ „eo n d o st“  je len lő  szó végső b é tá já t fx ) 
k ivá jván , belőle „ s a r a “  azaz boszorkány leve; igy magnói is rbetor 
koromban nem mosoly nélkiil olvnsám .—
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GREENWICH ÉS RICHMOND.
(Jege.')

Anglia' régi tengeri dicsőségét, melly Greenwich- 
ben jelenleg csak néhány matróz által gyöngén szemé- 
lyesittetik, kik az abukiri ’s trafalgari pusztító ütközetből 
élve szabadultak meg, kifüuőbben hirdeti egy, a’ kór- 
katonák’ fel vigyázatára bízatott tengerészeti múzeum 
Ide a’ bémenetel, — mi Angliában hallatlan, — ingyen 
engedtetik meg. Ezen ország, múzeumaival nem szeren
csés ; az angol igen tisztán ’s fényesen tart mindent, 
csak a'falakat nem, mellyek föstvényekkel födvék. Pali- 
Mail bírja az egyetlen hotelt Londonban, melly szünte
len pornak van kitéve a’ nélkül, hogy szolgálatra haj
landó kéz találkozzék, melly Raphael- ’s Rembrandtért 
azt tenné, mit egy szegény szatócs’ szobájáért tesznek. 
E’ hotelben a’ föstészet’ egész dicsősége mutatkozik , 
de kőszcnlüst-talapzaton, nemtelen padlaton ’s termek
ben , mellyekbe napfény nem hat, örökös szürkület’ rez
gésinél, szomorúan üdvözli az ember azon legnagyobb ne
veket, mellyek dicsőitek valaha a’képírók’ecseteit. Gon
dolám , hogy e’ nemzeti bőkezűség legalább Greenwich- 
ben gondoskodni fog azon képekről, mellyek arra hatá- 
roztatvák, hogy halhatlanítsák a’ britt lobogónak dicső 
történeteit. Angliának sohasem voltak ugyan saját nagy 
történetföstészei, de aranyai által birá minden más nem
zetéit; érdemes ecseteket tehát könnyen találhat vala, 
hogy egy , ezer-Iapnyi abroszt készíttessen, mellyben 
minden század feljegyezve találja hajóserge’ nagy tet
teit. Illy tárgybani zsugoriság előttem valódi rejtély, ’s 
hinném, hogy tán szerfölötti nemzeti szerénységen alap
szik az, ha az angol városok’ minden nyilványos téréin 
Nelson’ tiszteletére emelt bronsz-emlékek diadali basre- 
liefjeikkel nem tűnnének szemeimbe; ha a’ hyde parki 
emléket ’s felírást, az ércztaraczkot ’s álgyukat, mint 
Irancziáktól elfoglalt diadaljeleket, mellyek St. James- 
park’ régi épülete előtt felállítvák , nem láttam volna. 
Hajlandóbb vagyok hinni, hogy Anglia megveti azon le
dér hirt, miszerint érdemes kezek általföstetné győzel
meit ’s hogy a* nemzeti önszeretet megelégszik egy arany 
betűjü datummal a’ vásznon, nehogy a’ föstész’ mestersé
ge elvonja a’ figyelmet az ecsete által ábrázolt győze
lemről. E’ múzeumban, hol két dolog felejteték-cl — 
a’ föstés t. i. ’s naplény — egy becses ereklye találtatik 
— 's ez : azon egyenruha, mellyet Nelson az abukiri 
csatában viselt,

A’ greenwichi park egyike a' legszebb sétahelyek
nek , miket láthatni. Kör-alakulag nincs ugyan kimérve, 
utai homokkal nincsenek meghordva, de halmok’ hosszú 
szelid boltozatiból áll, mellyek gazdag gyepbársonynyal 
födvék ’s börvénuel (Wintergrün) beüítetvék. Kis csalá
dokba csoportúinak ott össze éjszak’ minden fáji, ’s a’ 
tenyészet’ csudálatraméltó függetlenségivel tünnck-el a' 
távúiban. Össze nem szorittatva, az erdő egész termé
szeti kellemével, az ékesség’ bájos rendetlenségével bír
nak, miket ember olly ügyesen ért elkontárítni, midőn 
azt hiszi, hogy nemesíti azokat. Bármi gyöngéd nő
termi szőnyeg sem esik a’ lábnak olly kényelmére, mint 
e’ pázsitgyapu , melly nagy azurhab-kint emelkedik ’s apad, 
’e Temze’ partjaitól kaczér hajlongással vezet a' hegyte
tőig, hol ég-'s földdel mulatoz a’greenwichi híres csil
lagásztorony. Innét kell nézni Londont, midőn létévé 
ködíátyolát, ’s e’ város, fönséges nagyságában mutatko
zik. — A’ hab-alakú árbóczfüggönyön túl , melly a' Temze’ 
kanyarulatit követi, láthatni Londont, a’ vízből második 
Velenczekint emelkedőt; a’házak eltűnnek a’ kép’ alján,

de az egész ég meg van törve a’ tömérdek sokaságban 
elszórt tornyok’ 's oszlopok’ látkőrén; sz. Pál templomá- 
nak csúcsa léghajókint látszik a’ légből leszállni ’s a’ 
legkülső széleken Westminster’két tornya vau képviselve 
olly birodalom’ oszlopiként, mellyen túl semmi sincs. 
A’ távúiban, melly az embert e’ látványtól elválasztja, 
mozgást többé nem láthatni, melly e’ világot éltetné; 
zajt e’városbul emelkedőt nem hallhatni, holott az soha 
sem alszik , folyvást morajlik ’s neve tompa zsibongás- 
kiiit messze hangzik füleinkbe. Rejtélyes valami fekszik
a’ nagy vizsgálatban, melly ama’ hegyről olly látkört 
foglal magában, mi közelben zsibong, távúiban pedig 
rideg pusztakint hallgatag. Úgy tetszik néha, mintha 
délibábot látnánk , mellyben a’ vizek , templomok , csú
csok gőzös conturral ’s határzatlan vázlattal úsznak fel
hőpatyolatban. Ezen eszmétől elfogulva, gyakran hi- 
vém, hogy az ég Velenczét, a’ város pedig síri csöndet 
ábrázol, s hogy egy Brenlából kiindult, ’s valamelly 
lellegen megtört mérhetetlen szögtükröztetik-vissza egy 
isméretlen földön, melly szemeim előtt elterül vala. Azt 
hiszem, hogy Iegünnepélyesb kedély lepi-meg ekkor az 
utast; a’ költész feltalál itt mindent, mit éjszak’ termé
szete emberekkel-szüvetkeztében nagyot összeilleszthe
tett. Bámul azfember, hallván, hogy e’ , Iátkörön holt 
város évenkint 20,000  hajót vonz magához, ’s a’ bevi
tel majd két milliárdra (két ezer millióra) terjed. E’vá
ros tehát magában már egy , világunkba leesett világ; 
földgömbünkhez London rend-diszjelkint van függesztve. 
— Távúiból úgy látni e’ várost kifogazott toronycsúcsai’ 
koszorújával, mint a’ J templommennyezet’ óriás - szerű 
löst vényét, mellyuek távulsága elrejti a’ közelrül szem
sértő hijányokat. Londont a'greenwichi csillagásztorony- 
bul kell nézni, ’s imígy elfeledni a’ piszkot ’s nyomort, 
mellyet látni a’ légszeszvilág’ éji rezgésinél. Loudonhi- 
don menvén , a’légben minden szózat kiáltja: ne nézzünk 
arra , mi lábaink alatt sir és hamvad, de tekintsünk föl
felé , ’s e’ híd’ harmadik ivéről 5 0  tornyot látandunk , 
mellyek égfelé emelkednek, ’s néma nyelvükön tanácsol
ják , hogy kövessük nyomdokikat.

London’ másik oldalán, vasárnapi kiránduláskor, az 
ember legnevezetesb contrasztot lát — kiszállva Rich- 
mondban. E’ helységbe, kertek-közötti hosszú ut vezet, 
melly valamelly park’ sétasoraiként van meglocsolva ’s 
légszeszszel kivilágítva. Az utas azt hiszi, hogy Lon
donban van, holott csak országúton jár. S t a r ’ s 
G a r t e r ’ hőtele szolgál gyülhelyül a’ fashionable társa
ságnak. Ez fogadó, melly megszégyeníti franczia hazánk’ 
nyomorú fogadóit. Minden szobapadolat, minden lépcső 
itt födve pompás szőnyegekkel. Fényes szalonok várnak 
a’ vendégekre. Richmond, erdők ’s rétek közt fekszik, 
’s olly mélyen látszik alunni, hogy mindnyájan, kik 
mellette elmennek, halkan beszélnek, nehogy édes szu- 
nyalmából fölébreszszék. Behunyván szemünket azt hisz- 
szük, hogy vadonban vagyunk, ’s fölnyitván azokat, 
bámulunk a’ csöndes és komoly mozgalmon, melly kör
nyez bennünket. Kocsik jőnek , kocsik mennek; a' pá
zsiton divaturacsok vágtatnak-el; itt amott családok sé
tálnak ; az erkélyek’ minden rovatékiban vendégektől 
körül-ült asztalokat láthatni, a’ nélkül, hogy e’ csönd 
egyhangúságát, melly a’ puritán vasárnap’ szigorúságát 
kötelességül ajánlja , csak egy botrányos szózat is fel
ben szakasztaná. Hogy a’ külföldi ezért némi kárpótlást 
nyerjen, Richmondban jeles étkeket tálalnak ebbe; a 
franczia még kenyeret is talál.

Szép nyári napon R i c h m o n d b a n  az ember b e a v a  - 
t á t i k  é j s z a k ’ természeti t i t k a i b a ;  ez i t t  varat an nyilat
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kozás, melly mindennek, mi rét, erdő , világ s latkor, 
uj kecset és bájt ad; ez sem nem claude-i, sem nem 
hobbema-i tájkép. Ég alatt átlátszó fátyol van kifeszitve, 
melly nem köd , ’s szétosztja a’ napsugárokat, szivár
vány-sziliekben ömlesztvén-el azokat egy csöndes mező 
’s végtelen (atömegek fölött, mellyek, mintha ki volná
nak metszve, pompásan tiiuuek-ki mindenütt. E njáion 
gyakran láttam Richmoudot, de magához mindig egyenlő 
maradt, ’s úgy látszik, hogy más arczot fölvenni nem is 
képes. Itt hasztalan keressük ama’ könnyű légkört, melly 
tiszta azúrban úszik; ama’ szikrázó port, melly a nap- 
bul aranypirinyókban hull; ama’ meleg légkört, mellyel 
a’ déli daemon eláraszt kelet’ forró tartományi fölött; 
nem! Richmond folyvást elburkolt természet, melly sem 
szerelemre, sem gyülölésre nem ingerel, de velünk közli 
csöndét, szendeségét’s búskomorságát, ’s amaz egyhan
gú szerencsével kínál, melly mindennemű szellemi föl
indulás' hijányában áll. Épen nem csudálom tehát, hogy 
jeles számüzöttek, költészek, kik pórul jártak láugeszök- 
kel ; bölcselkedők , kik elveszték bölcsességöket; gon
dolkodók, kik szerencséjük felől kétségbeestek ’s kö
zönséges érzelmek’ egyhangúságában keresék azt, Rich- 
mondba nem egyszer menekültek, hogy nyugalmas lég
körébe, mint stoicismus’ palástjába, burkolódzanak.

Oczeáni fönségében óriásnak láttuk Greenwichben 
a! Temzét; Richmond egy gyermeknek bölcsőben mutatja 
azt. A’ halom’ tövében van egy árnyékos öböl, melly- 
ben a’ kéjsajkák úszkálnak; innét kell folyamon fölfelé 
menni, mert szép nyári esten , alkonyaikor, misem kel- 
lemesb ennél. A’ két part, kinyúló pázsitos helyekkel 
’s erdőkkel van beszegve, felettök facsúcsok kerekülnek 
’s a’ sétasorok’ háttérében angol majorok szunnyadnak, 
mellyek vörös kövei meglepő contrasztot képeznek a’ fák’ 
zöldjével. Pompás ut a’ folyam itt házaival ’s kertéivel, 
mellyek közt csatornán tesz hajósétát az ember. Mutat
ták nekünk azon házat, mellyben Pope megéneklé Wiud- 
sort; hol Viliik Henrik rózsákkal koszorúzta szerelmét, 
mielőtt vérrel befertőzteté azt ; mutatták a’ magányt, 
mellyben O r l e a n s  hg, a’ mostani franczia király, mu
latott száműzetése’ napjaiban, ’s több más íejdelrni lakot, 
mellyek kevésbbé jeles nevek ’s emlékképekkel össze- 
kötvék. Tovább evezvén, látja az ember, mikép szorul 
a’ csatorna minden evező-csapással összébb; keresi a' 
Temzét; sekélyes lesz a’víz; vízi növények’ egész erdeje 
nehezíti a’ haladást; már csak ingováuyos helyeken ha
józ az utas; még egykét evezőcsapás,’s a* Temzét egy 
csuporba íoghatni-fel. Hogyan? — felkiált az olvasó né
hány lépésnyire távulabb — e néhány csepp viz ingatná 
meg a’ Westminster , Waterloo- és londonhidakat óriási 
oszlopikon! e’ cseppek mondanák az oczeánnak : hátrálj 
’s az oczeau hátráland! így kezdődik minden, a’ mi 
nagy. Nem csudálnám,ha azon férfi, ki nem hisz a’ jö
vendőnek, Richmondot választaná lakhelyéül; itt foly- 
vásti munkásságban látná a’ reményt. Misem örvendez- 
tetőbb e’ vizionálnál, melly eleinte nagy fáradsággal ví 
egy fűszál ellen, — de utóbb, mivel ég van vele, ereje 
szaporodik, egy fővárost két részre oszt, azután egész 
flottákat hord , ’s tengerrel egyesül.

Ipoly táji.

ELEGY- ’S M U L A T T A T Ó -T A R .

B a r á t s á g  é s  p o l i t i k a .  Mid n Napoleon 
1 808ban Sándor császárral Erfurtban együtt volt, kar

öltve lépett a’ két fejdelem az ebédíőterembe. Sándor 
czár le akará kardját oldani, ’s ekkor vévé csak észre, 
hogy azt lakszobájában hagyta. Napoleon tüstint magáét 
oldá-le ’s a’ leggyöngédebb nyájassággal nyujtá azt az 
orosz czárnak által, kérve ő t, hogy emlékezetül tartsa- 
meg. Sándor, kinek akkor a’ nagy világhős iránt külö
nös vonzalma volt, magát megtiszteltetve érzé, ’s valódi 
benső örömmel mondá: „Bátyám, én elfogadom e’ kar
dot, mint barátsága’ szép jelét. Felséged meggyőződhe
tik , hogy azt soha Ön személye ellen nem logom hü
velyéből kihúzni “ Hat hónap múlva e" történet után Ausz
tria hadat izem Francziaországnak, — ’s Oroszország a’ 
császár’ örökös és leghalálosb ellenének nyilatkozott.

B í r ó i  k e m é n y s é g .  Aldbeck, néhai irlandi ta
nácsnok, gyakran bírói tisztet viselt az eskütt székuél. 
Egykor illy alkalommal Wexfordban bizonyos férfi két- 
nőjüség miatt tőle elítéltetett. Midőn a’ tudós bíró már 
Ítéletet vala hozandó, a’szegény vétkest keményen meg
dorgálta, ’s végre imígy szólt hozzá: „Az egyetlen bün
tetés , mellyet a’ törvény illy esetben határoznom enged, 
abban áll,  hogy a’ vétkes 7 évre a’ tengeren túl vites
sék ; ha saját akaratomat követhetném , úgy Ön illy 
szelíd büntetéssel nem fogna megmenekedni; én akkor 
öut arra ítélném , hogy halála’ napjáig mind két nejével 
egyazon házban éljen,“

E P I G R A M M Á K .
Nemteli erő.

Els/. Magyar! állsz Buda még ! Iiároms/.inii nemzeti zászlód’ 
Miilyen! arénákén látja lobogni szemem!

Sz.—y.
A ■ síró szelnek.

Senki ne mondja nekem: ,borús égnél szebb a’ borútlan.“ 
Láttam sírni Emil’ mennyei kék szemeit.

O li a j  t ű s
Hárfaszavad’ hallván : füllé olvadni szeretnék,

Es szemmé, ha szemem bájkecseidbe tapad.
Az álmos nóféltó.

Álmosi féltve nejét nem távozik oldala mellől,
Kár, hogy alunni szeret, míg neje mással enyelg.

R. J.
Szerelem és szeretet.

A’ szerelem’ fáján csak fattynnövések erednek :
A" szeretet’ faján nő becses ízű gyümölcs.

Bölcs és gazdag.
A’ bölcsnek , ha szegény , mondásira senki se’ hallgat :

A’ gazdag’ szava, bár ostoba, delphusi szó.
P a p , Biró,

Vallás, pap, törvény ’s bíró hahogy egyesülendnek ,
E’ kétszer kettő nemzetet újra teremt ;

Ám le pap és vallás, törvény ’s bíró maga nem tud 
Megjobbítni k ü l ö n  vasfejii bűnösöket,

Beliczay János.

R e j t e t t s z ó .
Fosztva fe jé iü l: igen könnyen bele veszhet az ember !

V étkest sú jtja  , a’ jó t  védi hatalm as egész. *
K .—bul.

A’ 44dik számú rejtettszó: Hi t e l .

Szerkeszti Helmeczy, Nyomtatja T r a t t ne r -K á r o ly i .
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REMKLLJ MÁRIÁHOZ.
, Reményed eltűnt, pusztán áll jövendőd4,

Szólás/, sóhajtva , ’s én hiszem neked ;
Mi könnyen ismer szenvedő kebelre,

Mi biztosan a’ szív , melly szenvedett!

S miként te , úgy szenvedtem én ; szenvedtem 
Mit nem gyanít a’ zajgó néptömeg,

Fájdalmakat , m ell ekről nem beszéltem ,
Bút, bánatot, mit ök nem értenek,

Mert, lám , szerettem én is szebb napokban , 
Szerettem hőn, hiivebben nem lehet;

S én is csalódtam , \s néma bánatomban 
Én is elátkozám az életet.

’S egy szív ha volt, melly szivemet megérté, 
Mell}7 érttem érezett egy hű kebel,

0  rég’ pihen , ’s a’ néma sir’ fölébe 
Az elhagyott híjába térdepel.

Magam vagyok. Ifjú és elhagyatva 
E’ nagy világon , hol szeretni kell.

Ki bánja ezt ? kő sorsomat irigy lik
’S e’ puszta fényt , nem ösmert terhivel.

Oh hidd nekem , ha ajkaim mosolygnak ,
’S ha néha földerül ez’ arczakon ,

Én bús vagyok, — mert szívem nem felejthet, 
Mert nem reméllhet annyi sírokon-

Én bús vagyok ; de Te , ki még szerethetsz . 
Kit gyermekek mosolyganak körűi ,

Ki jó maradtál, mondd, mért nem reméllsz Te? 
Ki még szeretni tud, az még örül. —

Oh nézd a’ rozsát , melly a’ téli tájon 
Olly búsan áll , világtalan , komor ,

Éj zöld borítja újuló tavasszal ,
És száz virágtól vidám a’ bokor.

:S e’ szív , melly hajdan elragadva érze,
Melly forrt, feszült gyönyör’ érzelminél,

E’ szív nem vetné messze téli álmát }
Nem hajtna új virágokat ? — Reméllj!

E, J.

NAGYLELKŰ GONDOSKODÁS 
m int segít az iigyefogyott pesti házbirtokoson !

Azon sokléle mód közül, mellyeket, a’ rendkívüli 
vizártul károsultak gyámolittatása végett a’ legfelsőbb 
atyai gondoskodás ’s több mint felebaráti szeretet eszköz* 
lésbe vön, legélénkebb köz figyelmet ’s részvétet támaszt 
Pest városában a’ szegény házbirtokosak bedült házai
nak a’ kegy. rendelt kir. Biztosság ügyelése alatti fel- 
építtetése. Tekintve a’ külvárosokban leomlott házak nagy 
számát ’s azon körülményt, hogy most, a’ nyár’ melegé
ben a’ szegényebb sokaság akármiilyen -  deszkákból ös
szetatarozott, vagy sárból fecskemódra rakott, vagy 
épen magasb helyeken — léiig földbeásott kunyhókban

Éfélputrikban) is megvonul ’s egészségének veszélyezte
tése nélkül ellehet illy lakban aunálinkább, ha a’uapot szor
galmas munkában kívül tölti, — ellenben az őszi, leginkább 
pedig a néha keményebb téli időnek sanyarusági ellen 
illynemü lakhelyek elégtelenek, sok tekintetben nagyon 
veszélyesek, ’s azért minélelöbb elmellözendők; kitűnő 
a’ legfelsőbb rendelméuyeknek, névszerint cs. kir. lőher- 
czeg , országunk szeretett nádora, ’s Pest valóságos 
őrangyala azon intézvényeiuek bölcsesége, mellyeknél 
fogva minden czélszerü utou ’s módon oda fordittatik 
szakadatlanul a’ királyi Biztosságnak ügyekezete, ’s az 
emberi jótékonyság kútfejéből folyt segéd-pénzeknek is 
nagy része a’ károsult szegényebb házbirtokosaknak csak 
olly teltétellel nyujtatuak, hogy kiki leomlott házát lel- 
építeni, ’s a’ bekövetkezendő télre nemcsak magának ’s 
családjának, hanem bérlőknek is rendes, biztos 's egész
séges lakot készíteni ügyekezzék. -  Mivel azonban két
ségtelen , hogy azon szegény, sok gyermekkel terhelt 
atya, ki alig keresheti meg mindennapi munkájával a’ 
szükséges táplálékot, vagy azon ügyeíogyott özvegyek 
és árvák,kiknek egész — talán némelly adóssággal is 
terhelt vagyonjok a’ leomlott ház vala, ha nekik több 
száz forint nyujtatik is segédeimül, azt azonnali építésre 
sikeresen annyival kevesebbé lordithatuák, minél nehe
zebb most az építési szereket’s a' munkásokat illő áron 
megszerezni s minél nagyobb és szorosb kiváltatok méltán 
határoztattak építési szabályokul, világos volt a’ mélyen 
gondolkozó fenség előtt, hogy itt üdvös czélt csak úgy 
érhetni-el, ha az illy ügyelogyoitak számára köz gondos
kodás alatt készülnek a’ legszükségesb épitvények. Fő 
leltételei az illy szép szándék valósulásának: a’ munkás 
kéznek számos ésjutalmas előállítása ; az építési szerek 
minél biztosabb’s olcsóbb megszerzése; az illy közgyá- 
molitásra leginkább érdemes házbirtokosaknak kiszemlé
lése, ’s az egész vállolatnak olly czélszerü, állhatatos 
’s fáradhatlan igazgatása, mint azt annak jótékonysága 
’s terjedelme kívánja. — Az elsőiül ő felségének alatt
valói boldogitásával szüntelen foglalatos atyai szive gon
doskodók, midőn kegy. parancsolni méltóztatott, hogy nem 
csak azon pionier-csapat, melly különben a’ linczi erős
ségnél még szükséges munkára menendő vala, Pestre 
szállíttassák , hanem az ezredekben találkozó kőműve
sek is ideigleni szabadságot kapjanak, különös felvigyá
zat alatt Pestre költöztessenek s ki zabott pótlékbér mel
lett foglalatoskodni a’ kir. Biztos rendeletéihez képest az 
építések körül köteleztessenek. E' kegyelmes parancs kö
vetkeztében már is több száz illynemü kőműves vagy 
ács a’ pesti házak körül serénykedik, sőt közönséges 
napszámos-munkára is sok katona fordittatik ; minek is 
első üdves következménye, a’ szerfölött felrúgott napi
bérnek illő csökkenése lön. Ez meglevőn , a' löbbirül ő 
cs. kir. föherczegsége, országunk nádora kegyelmesen 
gondoskodni méltóztatott, ’s a' kirendelt kir. Biztos, m. 
nagylónyai L ó n y a y  J á n o s  m. k. helyt. tan. ’s biliar- 
megyei főispánhelyettes úr, szokott pontossággal, elha
tározott akarattal ’s már is mutatkozó szép foganattal 
eszközlésbe vett. — Annak eltávoztatására, nehogy a 
közíelügyelet alatt építendő házakhoz szükséges épités- 
szereknek az eddig itt helyben készíttetni szokottakbuli 
megvétele által, más tehetősebb építeni-kívánók meg- 
szüküljenek, vagy a' kő ’s tégla ára feljebb lugtassék
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a1 királyi Biztos által a’ pest városi szőlőhegy aljá
ban egy uj kőbánya nyittatott, mellyből egyedül az illy 
ügyefogyott tulajdonosak ledült házai felépítésére fordí
tandó több ezer öl kő katonai munkások segedelmivel 
töretni ’s kialkudott jutányos áron a1 varosba szállíttatni 
fog ; addig pedig, míg ezen kőbánya annyira elkészül, 
hogy a’ törésnek bővebb eredvényei lehetnek, városi 
tanácsnok Havas József ur, ki e’ szép ’s a’ szegényeket 
leginkább boldogítandó vállolat létesítésében különös szor
galommal 's készséggel serénykedik, nemcsak megvolt 
több mint másfél száz öl kövének, hanem egész kőbá
nyájának is használását megengedte, sőt a’ kész nye
reség megvetésével önkint ajánlotta. A’jó és olcsó mész, 
tégla ’s egyéb építésre szükséges anyag megszerzésére 
is különös gond fordittatik; a’ tervek készítésére ’s az 
ehez megkívánt felmérésekre, kijelölésekre, ’s egyéb 
illyeu, Pesten jelenleg tetemes jutalomért sem könnyen 
szerezhető, mesteri munkákra helybeli építő-mesterek, Po
lák Mih.jHild, W ieser, Czófall, ’s egyebek dicséretes 
készséggel előállottak, magát a’kőmüvesi, ácsi ’s egyéb 
munkát a’ fenemlitett piouier-csapat, különös embersze- 
rető főtiszteinek szünteleni íelvigyázása ’s igazga
tása mellett véghez viszi, magában értődvén, hogy 
az ílly házak a ezélszerü ’s erős építés minden szabá
lyai szerint készíttetnek. Az illy gyámolásra leginkább 
méltó szegény házbirtokosak kiszemlélésire minden szük
séges ügyelem, és szoros vizsgálat fordittatik, ’s nem 
csak a’ már fennevezett városi tanácsnok ’s külvárosi bí
rák kihallgatása után sorba járja e’ végett a’ még több
nyire omladékban fekvő házhelyeket, hanem maga a’ kir. 
Biztos ur is naponkint tekint a' tettleges gyámolításra 
olly nagyon szorult ügyefogyott öregek , özvegyek ’s 
árvák illyes telkeikbe, sőt a’ főhg-nádor is , kinek az 
e’ végre készült kijelölések előterjesztetnek István föhg 
fiástul minden magasztalást felülmúló szives emberszere
tettel kegyes az Hlyen, kunyhókba vonult, nyomorgókat 
felkeresni, ’s addig i s , míg az építés munkába vétethe
tik, magas jelenlétével, nyájas vigasztalással’s kegyes 
biztatással gyógyító balzamot önteni azok sebeikre, kik 
eddig szegénységökre tekintve éjjeli ’s nappali törekvé
seik mellett is rom-házaik felépítésére épen semmi utat 
’s módot nem lelhettek. Ezen üdves felfogás csak néhány 
hét előtt juta szándék szőnyegre, ’s létesítéséhez csak a’ 
most lefolyt május második hetében fogtak az érintett 
fensőség s emberbarátok, névszerint e’ hónap 14dikén 
csendben ment véghez azon különös szertartás, mellynél 
főhg-nádor ő fenségének mélyen tisztelt és szeretett hit
vese, József-külvárosban, a’ Statzio utczában, egy sze
gény özvegy újra építendő házának talpkövét öröm 's ille- 
tődés könyei közt rakta le — ’s már is 12 illyeu ház 
teljes munkában vagyon elannyira, hos:y nagyobb része 
jövő héten lödéi alá kerül. Már is más 8 nak ugyanazon 
külvárosban alapja ásatik, Ferencz-városban pedig szinte 
e’ héten kezdendő 15 már kijelöltetett; jövő héten Te- 
rézia-városban is hasonló lépés szándékban lévén. Meg
jegyzésre méltó, ho*ry a’ kir. Biztos gondoskodása oda 
irányoztatik, hogy mentül több lakos jusson fedél alá s 
az e’kint épülendő házakba, hol több szoba készül, a’ 
házbirtokoson kiviil más lakosak fognak az általa meg
szabandó bérfizetés mellett a’ jövő J849ik esztendő sz. 
Mihály napjáig beszállíttatni. Őrök áldás ’s hála mind 
azoknak, kik ezek’ létesítésében ugyan sok nehézség, 
gél járó de maganemében legüdvesb vállalat sikerité- 
sében fáradoznak ! Legiukább áldják ’s áldhatják az 
illy ügyefogyott házbirtokpsak e' jótékony intézke
dést, melly nekik elmosott házaiknál is jobb, szilárdabb

épitésszerekbül készült, ’s földszint legalább az 1775ki 
színvonalra (niveau) emelt’s így árvíz ellen az előbbiek
nél biztosabb és sokkal egészségesb, olcsóbb ’s jutalmasb 
lakot állít. Mind enuek alkotója szeretve tisztelt nádor- 
főherczegünk, ki azon szünetlen ápoló gondjainál fogva, 
mikkel úgyszólván 4 0  év óta, de főleg most az utolsó 
árvíz óta, Pest városa iránt atyáskodva viseltetni kegyes, 
hogy annak mintegy másod ujra-teremtőjévé legyen ’s a’ 
jobbadán sár-,vályog és mórtégla romú külvárosokat szikla 
v. kőépületekké tehesse (Pestinum luteumot lapideummá 
v. marmoreummá) semmi módot ’s alkalmat nem hagy 
kisértetlenül országunk szive sérveinek minélelőbbi taka- 
rékosb ’s takarosb orvosolhatására; — fels. urunk ’s a’ főhg 
magas czélainak fáradhatlanul buzgó eszkózlője a’ len
tisztelt kir. Biztos, ki mart. 1 4ke óta csüggedetlen szor
galommal munkás, e’ sok ezerfelé ágzó viszonyú és szö- 
vevényü ügy-elintézésben, t. i. Pest külvárosai másod-épit- 
tetésiben, árvizkárosultai gyámolitgatásiban ’s mind a’ 
város közjólléte, mind magányos polgárinak érdekei meg
őrzésében ’s fentartásában. De Pest városának valamen
nyi építőmesterei is euyészhetlen hálára kötelezők polgár- 
társikat az által, hogy árvíz óta minden legkisebb ju
talom v. haszon nélkül nemcsak általányosan a’ város 
községét illető munkákat, hanem az összedőlt külvárosi 
magányos házhelyekre az ujdon szabályozás szerint meg- 
kivántató körülmények szerint a’ térhez legczélszerübb 
építési terveket is ingyen készítik mai napiglan szegény 
lakostársik számára , ’s mindeniket bemutatják helyben
hagyás végett a’ kir. és illetőleg szépítő Biztosságnak, 
hasonló köszönet’s magasztalás illeti Tüköry és Wieser 
ácsmestereket is hasontcrvü ’s czélu munkálkodásikért,’s 
végre minden meghagyottak lélekisméretes eszközlési- 
beu személyesen szakadatlanul fáradozó tiszteit az itt foly
vást dolgozó építész katonacsapatnak. Ennyi érdemko
szorú végetlen hálakoszorúra méltó ’s a’jótéti önérzeten 
kívül illő jutalmazója egyedül a’ menny koszoruja lehet

J Ó  S Z Á N D É K ,

Tisztelt szerkesztő úr! — Múlt hónap’ dereka leié 
illy felszólító levelet szándékozóin több magyar íróinkhoz 
szétbocsátani: „Illető czimzetü úr! E’ levelet teljes bi- 
zodalommal azért bocsátjuk Kegyedhez is, mivel részvé
teléről a’ pesti könyvárusok' kárvallottságiban bizonyosak 
vagyunk. Kegyed úgy különböztető meg magát a’ ser
dülő honi uj literatura’ pályáján, miszerint hazánk, vala
mint magunk iránt, vétkeseknek vélnők magunkat, ha- 
hogy Kegyedet fel nem szólítanék : tetszenék minket vál
lalatunkban gyámolitani. — ,, Bajenyhitő egyveleg“
czim alatt szándékozunk tudniillik egy munkát kibocsá
tani , melty eddigelé honi művön nem látott csinossággal 
előfizetés’ utján, Werfer Károlynál, fáradozása’ minden 
legkisebb jutalma-nélkül, itt Kassán, inegjelenendne. 
Minden példány három pengő forinton áruba eresztetve, 
az előfizetőkhez legközelebb eső könyvárusok által, ama
zoknak kezébe szolgáltatnék. Kassa városa’ tisztható
sága’ kiküldöttségének kezelése ’s elintézése alatt tör
ténnék mind itt, mind másutt a’ pénz-beszedés , mellynek 
ide hozzá együvé gyűlendő összeségének egyedül a’ ki- 
nyomatási szerek’ árának lehúzása után fenmaradt tiszta 
nyeresége, a’ pesti kárvallott könyvárusok között (ma
gyar literaturánk iránti érdemük, ’s az őket ért kár’ 
aránya szerint) történendő kiosztásul, egy ön-általok 
ottani kijelelendő választmányhoz küldetnék. — Baj-e n y- 
h i t ő -  e g y v e l e g  czimet választottunk, akár folyó, 
akár kötött beszédben a’ közérdekű tárgyak’ különféle- 
ségét ki nem akarván rckeszteui, sőt mennyiben a’ ma
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gyárul olvasni szerető többségnek ízlését figyelemre ger
jesztheti, a' sok különféle közérdekesnek összetalálkozá
sán felette örvendenénk, csakhogy minden beküldendő 
közérdekű eredeti dolgozat, vagy fordítás ollyan legyen, 
melly még eddigelé magyar nyelven sehol sem olvas
tatott. — E’ folyó évi julius’ végéig óhajtanok ide Kas
sára Kovacsóczy Mihályhoz a’ dolgozatokat bérmentesen 
utasittatni. Addig is minélelőbb Kegyed’ biztató vála
szát elvárjuk, — Testvér-lelkűség áll-fen a’ könyváru
sok ’s irók közt. Együtt emelkednek vagy esnek. A’ 
segedelemnek is illő hát viszonosnak lenni. Valóban nem 
szerencsétlen azon iró , ki, midőn tollat ragad, nem a’ 
maga’ vagy más’ szerencséjének hódul, hanem eléggé 
boldog a’ keze alatt gondolatokkal és szivletességekkel 
telő papiros felett érzeni, hogy minden tollhuzás, a’lnem 
érdemlett baleset’ balzama! — Szándékunk’ őszintesé
gét, tisztaságát, Kegyed’ emberi, hazafiui, és keresz
tyéni buzgóságába ajánlván, érzett tisztelettel maradunk 
Kegyednek Kassán april’ 30kán 1838. alázatos szolgáji 
gr. Desewffy József m.k. Kovacsóczy Mihály m. k.“ 

Épen midőn már nyomtatás alá küldőm e’ levelet, 
a’ következőt vevéin báró Eötvös József fiatal barátom- 
tul: „Méltóságos Gróf! Egyike azoknak, kik a’ pesti 
vizáradás által leginkább szenvedtek, Heckenast Gusz
táv könyváros és kiadó úr. Kik a’ magyar literatura 
iránt némi részvéttel viseltetnek, ismerik e’ nevet, melly 
néhány év óta majdnem minden ujonan megjelent mun
ka’ czímlapján olvasható ’s részt is vesznek bizonyosan 
annak sorsán , kinek ügyünk iránti érdemei tagadhatat
lanok, és csak örömmel vehetik azon hirt, hogy fölsegi- 
tésére tehetnek valamit. — Példakint tartva szemem előtt 
a z t, mit angol és franczia irók több ízben is tettek a’ 
magoknak érdemeket szerzett kiadókért,’s azon érzelem
től vezéreltetve, hogy illy részvételre az igen is érde
mes , ki alig fejlődő Iiteraturánknak majdnem egyetlen 
kiadója volt, olly időben, midőn nem veszélyuélküli lehe
tett e’merény; — azért is készséggel ajánlkozóm Ile- 
ckenast úrnak, egy literaturánk’ jelesebb írói által baráti 
ajáudékkint készítendő munka’ szerkesztésire: mivel ke
csegtető vala reám nézve azon remény , hogy illyetén 
vállalat által olly férfiakkal léphetek társaságba, kik 
mint Méltóságod, teljes mértékben érdemesek azon dísz
re , mellyben nevök áll a’ nemzet előtt, — ’s mert biz
tosan reményiem, hogy azok, kik munkáikban an
nyi magas érzelem’ bizonyitványit adták, ámbár is- 
méretlen által felszólitatva, nem fogják megtagadui rész- 
vétőket. — Tárgya a’ munkának minden, mi a’ szép li 
teratura' tág köréhez tartozik , tegyen az prosa vagy 
vers. — Becses válaszát ez ügyben a' forduló postával 
Heckenast Gusztáv czimzete alatt elvárván. a’ vállalat’ 
pártoltatása’ esetében egyúttal a’ reménylhető kézirat’ 
ív-számát is közelítőleg kijeleltetni kérem.

A ’ kézirat-beküldésnek határideje julius’ vége. — 
Megkülönböztetett tisztelettel, Pesten, aprilisben 1838. 
B. Eötvös József.“

E’ levél’ vétele után természetes vala visszahúzni 
felszólításomat a' sajtóiul. — A’ két, noha majdnem ha
sonló vállalat, csak árthatna egymásnak, mindenhol pe
dig, kivált hazánkban, csak a' roszban ohajtandók a’ 
szakadások , de minden jóban a- legegyeztetőbb lélekkel 
egyességre kell törekedni. — B. Eötvös József, mind 
lolyó, mind repülő beszédben már a’ legszebb reménye
ket teljesiteui kezdett liatal Írónk, a’ pesti szerencsét
lenségek’ ’s azok mértékének szemmellátott tanúja, az 
iszonyú bal csapás’ helyszínén Pesten, sokkal könnyeb
ben és sikeresebben’ fogja tudni, kinek kárpótlására ösz-

szegyüjteni a’ vállalatot gyámolitó irók' dolgozatit, ’s 
minden eszközt úgy elintézni ’s rendezni: miszerint a ’ 
szándéklott czél minélelőbb eléressék Minap személye
sen találkozván itt vele, részeimül a’ legszívesebb kész
séggel ígértem neki a’ hálás szent czélra néhány dolgo
zatot, ’s ezek közül, Saphyr úr jeles hazánkfiának Bécs- 
ben a’ pesti szerencsétlenség felett, magasb költői ihle
téssel , német nyelven készült szíves folyó beszédének 
fordítását is. — Mindegy, akárki’ szárnya alatt történ
jék a’ jó és üdvösséges. A’ tettleges élet’ gyakorlatai 
minduntalan módosításokat tesznek szükségesekké még 
a’ jónak létesítésében is Itt Kassán p. o. legközelebbrül 
mind muzsikai hallatványt mind pedig később sors
játékkal összekötött tánczmulatságot szándékozóm kiesz- 
közleni, de hol a’ dalosok’ , hol az énekesnék’ hurutja 
miatt, a’ hallatvány, hallók nélkül hangzott-el, kivált 
midőn egy igen nagy muzsikai tehetségű úr, az őt igen 
közel érdeklő halálból származott szomorúságán, még 
azon gondolat által is , hogy a’ szándéklott hallatvány" 
részvéte mellett, szerencsétleneken fogna segíteni, kön
nyíteni , magát képesnek nem tartotta , és igy csak a' 
tánczmulatság sikerült. — Kicsinyben nagyban mindig ’s 
mindenütt akadályokra bukik a’ legjobb czél’ kivitele is, 
de nem kell azért bennünk elhidegülni engedni a’ két
ségtelenül üdvös’ szándékok’ ügyekezeteit. Csak igen 
is gyakran szükséges a’ valódi jónak csupa töredékivei 
megelégednünk! Ezt még most nem fogják nekem né- 
melly szép-tüzü fiatal barátim elhinni, kiktől nem egy
szer hallottam „vagy mindent vagy semmit.“ En részeméül 
mitsein óhajtók úgy, mint hogy minden valódi jó legalább 
lépcsőnkint és részlegesen (mivel egyszerre lehetetlen) 
eszközöltessék. — Kérem Kegyedet: iktassa be e’ czim 
alatt ,,a’ jó szándék“ hírlapjába e’ levelemet. Maradok 
szokott tisztelettel szerkeszt ő urnák Kassán junius’ Jjén 
1838. őszinte szolgája

Gr. Desewffy József.

CHÁSZÁR ENDRE’ É L E TV Á ZLA TA .

(l  ége )
Milly vallásbeli társulathoz tartozék ? kérdezheti 

valaki. Hogy Endrénk ágostai felekezetű szüléktől szár
mazott, ugyanazon felekezet’ iskoláiban növekedett, ’s 
hogy azt külsőleg némi értelemben megtartó, nem ta
gadhatni; — igazolják ezt a’ következő körülmények: 
1) Övolt, ki l 79lben a'gömöri evangelicusok’ esperes- 
sége által, mint megbízott követ a’ pesti zsinatra kül
detett, ’s ott közakarattal a’ házasságot érdeklő tárgy
ban jegyzővé tétetett. 2 ) Ugyanazon felekezet’ javára 
végrendeletében is gondoskodott, névszerint 3 4 0 2  kö- 
tetbül ’s többnemü kéziratbul álló könyvtárát a rozsnyai 
evangelicus kerületi iskolának ajándékozó , olly megha
gyással , hogy mindennek , ki emberi névvel jő az ol
vasásra, tárva légyen. E’ mellett 3 ) a’ most érintett 
esperességnek rozsnyai házát is,olly nyilványos kikötés
sel hagyta, hogy abban azon könyvtár’ őrje minden fizetés 
nélkül lakjék. Mind ebből az világlik k i, hogy ő a’ mon
dott valláshoz kívánt számíttatni, mindazáltal ha élete’ 
módját, gondolkodását ’s írásban foglalt belső érzelmit 
íontolatra veszszük, koránsem engedhetni-meg, hogy azon 
confessio’ tartalmához, mellyet minap tisz. Agonás Sá
muel, rozsnyai evang. lelkész, híveiben szilárdságot ez 
által eszközlendő, újólag Kassán nyomatott-ki, ragasz
kodott volna; inkább nyilványított szelleméhez képest 
valónak mondhatni, hogy e’ fenebbi jelentésnek veszély- 
ivei leuyegető fellengősdiek’ táborához tartozék, Mások’
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elmellőztével emberileg elég tanúja annak azon általa 
szerkesztett csupa naturalismust-lehelő töredék, melly 
„Confessio Chazariana“ czim alatt isméretes. Nemde 
a’ iát gyümölcséről ismérhetnimeg? közmondás azon
ban e’ benső meggj’őződéséről hozatandó csalhatlau bírá
latot a' szivek urára bízom.

Kitünőbb érdemeket szerze magának Ch á s z á r  a 
tudományos pályán ; csüggedni nemtudó munkásságát 
s nagy olvasottságát bővebben hirdetik kiadott munkái, 
és még nyomatlan többféle kéziratai. Itt csak azokat 
emelem ki, mellyek napvilágra jutottak — (mert bizo
nyos , hogy dolgozatai közül még igen sok isméretlen 
előttünk) de úgy, hogy az elhunyt szerző fölé a kri
tika’ feuyitő vesszejével csak futólag suhintsak. Előttem 
isméretes munkáji következő cziműek : 1) Hungária sem
per sua ad explicandam el egibus regni couscriptionem re- 
centissimam 1785. — 2 )  Processus dominii Cselnek ut 
A. contra montanum priv. oppidum Dobschina, ut I. 
Leutschoviae 1782. — 3 ) De crimine laesae Majestatis 
Eperiesini 1795. — 4 )  Evangelicorum Rosnavieusium 
pro inducendo Rosnaviarn gymuasio districtuali stautia 
motiva synodo Pesthini 1791 congregatae exhibita. — 
5 ) Commentatio de suppliciis capitalibus. — 6)  Opinio 
de coordinatione fororum juridicorum, et emendatione 
processualis ordinis 1802 . — 7 ) Variae observationes 
in sententias contra criminis laesae Majestatis reos iatas 
Pest. 1795, — 8)  Analysis repraesentationis J  C. G. 
circa libertatém preli Budáé. •— 9 ) Analysis opella Joan- 
nis Fejes de Lingva , adminiculis , et perfectione ejus in 
genere, et de lingva Hungarica in specie, quam civi- 
bus suis sacram facit Andreas Cházár 1807. — 10) 
Responsoriae ad D. Joannem Fejes de suppliciis — 11)  
Responsoriae amici ad epistolam amici quaerenti: num 
bona eclesiasticorum necessitate status exigente adimi 
possint? 1811. — 12. A. Ch. respondit amico quae
renti: quid sit crimen laesae Majestatis? 1795. — Néha 
magyarúl is megszólamlott; nevezetesen : a) Törvény
rend, Kassán 1 7 8 9 ; az ő fordítása; valamint b) a’ 
nemes felkelésről szóló törvények’ három czikkelyei Kas
sán 1809. — c) Cházár András a’ M. nemzethez N. 
Szombatban 1806. — d) Előrebocsátott elmélkedései 
a’ magyar nyelvet tárgyazó, 's a' M. Kurír által kihir- 
dettetett jutalomkérdéseknek fontosabban lehető megfe
lelésére N. Szombatban 1807. — Már ha ezen elöszámlált 
jobbadán magyar ford, sokkal számosb eredeti latin mun
kálatival egybevetjük , e’ következményeket huzandja ma
gának a’részrehajlatlan t. olvasó : a) hogy bocsáthatlauul 
vétkezett Ch á s z á r u n k  a' íelidült nemzetiség ellen, ’s 
meghomályositá egyébkint dicső neve emlékét, midőn 
buzgóbban ápolá az idegen nyelvet, mint a'nemzetit, épen 
azon időszakban, mikor imez utóbbi hosszadalmas álmából 
szerencsésen felocsúdott, 's azt Faludy, Ráday, Révav, 
Kazinczy, ’s más többen sikeres dajkálkodásuk alá vet
ték. Ezekkel egyesülten nemde sokat tehetett volna 
C h á s z á r u n k a’ hazai nyelv-terjesztésre ? mit ő fájda
lom! tenni elmulasztott. Tiniét kiviláglik: b) , hogy nem 
egyedüljesuitismus, mint áltáljában kürtölik, hanemlitera- 
tori Protestantismus is, mellynek egyik hőse Chászáruuk 
vala , czirógata latin pedantismust. Hátrahagyott kézi- 
ratiból elég itt megemlítenem : „Audreae Ch. Ichnogra- 
phia pacis perpetuae“ hogy pedig számosb közülök örök 
leledékenységre van kárhoztatva , tartalmuknál fogvást 
épen nem csudálhatni. Ha e’ munkáiban közlött gondola

tok'összeségét tekintem, megkell vallanom: hogy azok’ 
szerzője iukább röpkedett a’ képzelődés’ végetlen üregé
ben, mintsem a’ tettdolgok’ országában mulatott. Mu
tatványul veszem*föl azon kinyomatott latin kérelem
levelét, mellyet ő i s i i b e n  készite, ő felségéuek a’ vé
gett beuyujtatandót, hogy Rozsuyó-bánya, ezelőtt érseki, 
most püspöki, város boldog emlékezetű Szányi Ferencz 
püspöke' kimultával a’ sz. kir. városok közé emeltessék. 
Ezen indítványa’ támogatásául jónak vélte az iró ő fel
ségét azon soha nem valósulható reménynyel kecsegtet
n i, hogy jobbágyi hódulással nyújtott kérelme’ teljesül
tével, e' város mellett folyó kis medrü ’s igen tekervé- 
nyes Sajót hajózhatóvá tehetik majd a’ felszabadulandó 
polgárok, mi valódilag csak úgy fogna megtörténhetni, 
ha az érdeklett vizen menendő hajók csak pillangók, 
nem pedig súlyosb terhek’vitelére alkalmaztatnának. Több 
illyesről szólhatnék; de mivel e’ közlésemnek czéljaul 
nem C h á s z á r ’ egyetemes munkáinak bírálata tű
zetett-k i, annak folytatásától jelenleg elállók; vetek 
inkább még egy pillanatot C h á  s z á r u n k ’ polgári 
létére.

Mint polgár nem épen megvetendő szerepet játszott. 
Nem emlitem, mikép diszesité ő már följebb érdeklett par- 
uassusi költséges lakával születése’ helyét, azonban el nem 
hallgathatok itt némelly csinos épületeket, ’s czélirányos 
intézeteket, mellyek létüket ha nem egyenesen, legalább 
közvetve neki köszönhetik. így Rozsnyórul K. H. Vár
alja felé vivő országúton jó ízlésű, ’s több alkalmas 
szobával, valamint a’ Iakmározó polgárokat főleg ünnep
kor ki-kirándulásra csalogató terjedelmesb kerttel ellá
tott „Nyires“ nevű korcsmát állított; de mivel ez a’ 
gr. Andrássyak’ csalhatatlan birtokához tartozó parlagon 
csak általa emeltetett-föl, ennek törvényes utoni bebizo
nyításával a’ tiszt, gróf uradalmához visszacsatoltatott. 
Kedvezőbb sikerrel járt a’ váezi siket-némák’ intézete’ jó
kori megpenditésében; miután t. i. Chászárunk 1800bau 
az annak létesülhetésére szükséges summának össze
gyűjtésére fensőbb helyrül megbizatott, feszült erővel 
teljesité azt; mivel pedig: a’ parvis maximarum saepe 
pendent momenta rerum, tehát azou nagy hasznokat 
árasztó intézet’ alapitatása’ egyik fő eszközlőjéuek tar- 
tathatik.

Ennyit puhatolhattam-ki C h á s z á,r E n d r e ’ életé
ből. — Kik többet tudnak , — többet tudhatnak pedig 
azok , kik vele néha korra, vallásra ’s egyéb viszonyokra 
nézve közelebb érintésbe jövének — szinte közöljék, de 
nem az egyoldalúságot párolgó Schemnicienses Annales- 
kint. Eu miket felőle nyíltan kimondék , azokat igazságsze
retet mondatá velem — érdemteljes tetteit követésül ma
gasztalára; de minthogy halandó vala, szappant a’rajta 
is található mocskoktul nem kímélhettem — azon
ban mind a mellett is maradok mindig: amicus personae 
— inimicus causae.“

Hollók Imre prof. 

R e j t e t t s z ó .
A ’ bús várakozót mindig tápálja  egégzem.

Kkeld elsőm et, ’s tő le , ki gyáva , rem eg.

lg la i F.

A ' 45dik számú rejtettszó: T ö r v e  n y.

Szerkeszti He lmeczy .  — Nyomtatja T r a t t n e r - Ká r o l y i .



Kassa, juu. Íjén. Május 30kán kettős örömünnepet 
üllt városunk, egyike kegy. fejdelmüuk V. Ferdinand 
névnapja, melly minden jobbágyi szívnek szent, ezemelé 
’s dicsöité a’ másikat, t. i. egyenruhás polgár - őrser- 
günk zászlója fölszenteltetését, mellyet szántszándékkal e’ 
napra halasztott. Polgársergünk 1805 és 6ban , midőn 
dicsőén uralkodó királyunk, mint korojiaörökös 5 hóna
pig tartózkodott Kassa körében, lels. személye körüli 
őrködés kedviért támadott, de idő folytával megszűnt, 
mig 1831ben a’ felső magyarországi pórság kicsapon
gása szomorú alakba nem öltözött ’s a’ közrendet nem 
háborító.; újólag fegyverkeztek ekkor polgárink az 1805i 
orsz.gyül. 11. törv. ez. fens. Nádorunk’ helybenhagyá
sával teljesitendők. Ez őrsereg tiszteit a’helybeli tanács 
választja a’ polgárság által teendő előterjesztés utján. 
Első őrnagyát 1835ig  Fedák János urban, akkori 
polgármester ’s most fő bíróban tiszteié, ki lemond
ván hivataláról, a’ közakarat szirmabessenyői ’s cser- 
neki gr. Szirmay István Tamás urat, a’ rozsnyói lá
zongások bátor elíojtóját választá. Ez tisztitársival 
íels. császár ’s királynénkhoz folyamodott 1836ban; mély 
megilletődéssel említvén azon szerencsét, mellyben Kassa 
polgári 1 S05. ’söbau részesükének, esedezett anyánk
hoz: szerencsésítené a’ hű őrsereg’ ujdon készítendő 
zászlóját egy díszszalaggal; kegyes igenlő anyai vá
laszt nyertek a’ kérők, s a’ szalag közörömmel üdvö
zölve 1837ben érkezett le , ezen felirattal: „Anna Maria 
Carolina D. (ono) D. (edit) Amori Civium pro Augusto 
Coniuge Anno MDCCCV. MDCCCV1. excubanti.“ A’ 
zászló-szentelést megelőzte napon pezsge városunkban 
az idegen , messze-vidéki sorezredes tiszt, ’s a’ szom
széd eperjesi ’s bártfai polgárok illető elöljáróikkal dísz- 
öltözetben csoportosan gyűltek a’ ritka , és századok foly
tában alig látható polgárünnep megüllésére. A’ felviradt 
nap katonai tisztelkedést látott mindenütt, ’s midőn 9 
órakor megyés püspökünk, palugyai ’s bodafalvi Palu- 
gyai Imre kir. tan. úr, a’ sz. egyházba ment a’ nagy- 
nemű szertartást véghez vinni, tágas templomunk nem 
vala képes sok-századú ölébe a’ buzgókodókat felfogad
ni, Turcsáuyi Ferencz olvasó-kanonok czélszerű velős be
széddel kezdé meg az ünnepet; erre következett a’ mise , 
melly a'att az evangeliom felolvastakor a" zászló fülemelte- 
tett, ’s a’ kardot rántó tisztseregtül körülvétetett. Mise vé
gével kezdődött a’ fölszentelés, ekkor őrnagyunk előlépvén 
a’ zászló anyját, semsei Semsey sz. gr. Keglevich Éva 
asszonyt, csillagkeresztes dámát, igazán tündöklő fényes 
nemzeti öltözetében a’ zászló mellé vezeté, a’ fölszen
telés véghezmenvén a’ szokott ünnepélyes szögbeverés 
a’ templom ajtaja előtt következett. Az első három szö
get a’ püspök, ezután a’ zászló anyja , ’s tovább váltva 
a’ katona, ’s a’ főispán-helyettessel számosán megjelent 
megyei kormánytag, jelesb vendégek, városi tanács 's 
a' polgár-őrsereg vitte véghez, az elöbbkelők’ nevei 
az ezüst szegekre valónak emlékűi vésve; erre a’zász
lót a’püspök lelkes magyar beszéddel adta át az őrnagy
nak. - ki a’ sereg elibe vivén az t , ennek a’ következő 
beszéddel nyújtotta át tőle az esküt fogadandó:

„Uraim! Büszkélkedve adom át a’ mélt. püspökiül 
felszentelt zászlójokat, kétszeresen szentségesítve azon 
drága szalag által, mellyel fels. Királynénk legmaga
sabb kegyelme dsze-íté; őrizzék a’megjutalmazott pol
gárhűségnek e' nagybecsű ereklyéjét, legyenek minden

pillanatban készek körűle, ha ő felsége, ’s a’ haza vé
delme kivánandaná, bátor szívvel egybeseregleui. A’ k. 
bizodalornnak magas jele , a’ hareznoki fegyverviselet 
megengedése, ezen magas bizalom a’ íejdelmi kegye
lemnek jelen ajándoka által legtöbb fokra emeltetett. 
Hogy Kegyetek Uraim! megkülönböztetett bizalomra 
méltók, azt 1805. 6 . ’s nemrég 1831 ben elégségesen 
bebizonyították. Azon örvendezés, mellyel ezen szent 
kincs mindenfelől üdvözöltetik , előttem a’ legbiztosabb 
kezesség, hogy közülök Uraim ! mindenki velem együtt 
kész minden alkalommal ő cs. k. Felségéért ’s a’ ha
záért életét ’s vérét feláldozni “

Szép térünkről vidám harezzene hangzása közben 
a’ városházához vitetett a kassai polgárság jeles erek
lyéje. — Az egyházi szertartást jeles lakoma követte, a’ 
megyebeli püspök 70 személyt fogadott asztalánál, a’ 
polgár-őrség sz. Domonkos szerzete zárdájában a’ szom
széd polgárokat vendéglé, néhány vendégen kívül a’ 250  
személyből álló lakomázó csapat mind őrruhában díszel
gett. Az itt megjelent zászlóanya harsány éljen kiáltá
sokkal fogadtatott. Nem hiányzottak az ősi áldomás- 
ivásokj a’ névnapot üllő fels. fejdelemért, a’ polgári 
ünnepet magas ajándoka által szerző fels. császár ’s 
királynéért, fens, nádorunkért, fiáért, az egész uralko
dó-házért , a’ felszentelő püspökért, a’jeles zászlóanyá
ért, mind megyei, mind városi törvényhatóságért, őr
nagyért — számos magyar honfiért, ’s vendégért. Az 
ünneplés koronája az esti tánczvigalom vala, sétányunk, 
tág városi teremünk, mint egy bűbájos csapas áltál uj 
meglepő alakba valának változtatva. Sétányunkat ezer 
és ezer lámpa világitá, egy része Sihulszky orvostanár, 
Lippe Prokóp, Koppi István alhadnagy, Zámbory Józset 
városhaduagy általányos fáradságuk által kertté csino- 
síttatott; hársink alatt külföldi növények illatoztak, csi
nosan rendelt nyughelyek mellett ; a’ terem erkélyéhez 
két oldalrul lépcső vezetett, ennek homlokán „Jobbágyi 
hálahódolat“ vala olvasható. A1 terembe lépő’ szemét 
fényfenger boritá el, ’s akaratlanúl az alsó karzat felé 
vonta, hol a’ fejdelmi pár, birodalmaik zászlójinak fü
zérétől körülvéve képben vala tanúja szeretetünk s 
örömüuknek; a’ képek alatt ’s mellett ezen felírások vol
tak Ilaske Sándor városi kapitány és tanácsnokiul 
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Nádorunk’ képe a’ terem’ közepén díszelgett, az 
egész teremet fejér szövetből készült oszlopzatok kör
nyezték , a’ közben levő mezőket aranyos rámáju tükrök 
nemzeti czimerekkel és zászlókkal ékesítették ’s foglalták 
e l , a’ felső karzat alatt ezen felírást láttuk:

Septenninrn. Ante. Redivjva. Coronae. Principis. Cnstos.
Civilis. Militia. Cassoviensis. A. Maria Anna. Carolina-
Regina. Fascia. Decorata. Memóriám. Gallo. Fnrente.
MDCCCV. In Űrbe. Hac. Degentis. Augnsti. Ferdinand1
Nnnc Caesaris. Regis. Recta. Toentis. Coniugis. t e e  m .
Primo. Pandens. Saci ata. A. Pi aesnie. De. Paliig'a.-ign *.
Patronae. Mtinns. Eva. De. Semse C . C. Keg evic . .  e  . . .
Cmcis. lnsigni. Sustinente. Praetoie Stephano C. De

Szirma.
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A’ terem’ ízletes diszesitése miud tudomáuyarul, 
miud jeles képességeiről ismeretes főépítészünk Bellaagh 
József terve szeriut, fáradhatlan közbenjárásával vite
tett véghez, olly szigorú szabatossággal, hogy a z , mű
velt ízlésének mindenkor szép jele maradand. rl eremünk 
tömöttebb soha sem volt, a’ szépek a szó legszorosabb 
értelmében árkint hullámzottak. Az egész ünnepet ma
gas lelkesülés, tiszta vidámság, példauélküli rend tün
tette ki, ’s minden kebelben azon forró kívánság dobo
gott: „Hogy a’ fels. örömadók Ferdinand és Mária Anna 
Karolina uemzetünk ’s népeik boldogítására éljenek.“

A’ P F S T I  OKSZÁGOS-VÁSÁROKKUL

Pest, junius 6 . 1838. A’ magyar Gazdasági- 
Egyesület’ mai közgyűlésén előfordult legérdekesb tárgy 
tagadhatlanul azon végzés volt: nyilatkoztassék-ki leg- 
czélszerübb utón az Egyesület’ meggyőződése, misze
rint a'pesti országos vásárok’ eddigi határideje, mellyet 
a‘ bel- és külföldi kereskedőség már rég alkalmatlannak 
ismért, a’ mezei gazdaságnak is — főleg a’ gyapjúra, 
activ-kereskedésünk’ ezen legnj omadékosb ágára nézve 
— tetemes károkat szül. E’ tárgyat már több év előtt 
Kappel Fridiik úr, egyik legdologértőbb, heljbeli nagy
kereskedőnk , velős tartalmú értekezésben peudíté-meg; 
melly értekezést azóta a’ Gazd. Egyesület az általa 
alapított „Gazdasági Tudósítások“ czímü íolyóiratába is 
(_Lásd I. évi folyamat, 1 füzetét) fölvevé. Benne az 
okok körülményesen’s czáíolhatatlan igazsággal előadvák: 
miért az első v. is józsefnapi vásár igen korán, az utol
só v. is leopoldi vásár pedig igen későn, mikor t. i az 
idő közönségesen legroszabb, ’s az utazás mind szára
zon mind vizen olly tetemes bajjal jár, — esik; a’ két 
nyárszaki vásár ellenben igen bamar következik egy
másra, a’ nélkül hogy legnyomosbb rendeltetésüknek. 
mint gyapjuvásárok , megfelelnének ; minéllogvást a’ ket
tő egyetlenegy júliusi vásárrá olvasztatni javasoltatik. 
Az első v. is józsefnapi vásárra nézve: a’ jelen évi szo
morú tapasztalás, miszerint ugjanekkor valamennyi vá
sári vendég olly tetemes károkat szenvedett, e’ véle
mény’ helyességét a’ leggyászosabb módon igazolja, ha 
azt magok a’ korábbi évek’ eseményei, t. i. a’ majd 
évenkint ez időtájban megújulni szokott jégzajlási veszé
lyek , vagy legalább a’ meggátolt hajóhíd-beállítás s a’ 
sokíélekép megnehezült közlekedések , olly igen világosan 
nem tüntetnék-ki! '8 igy különösen most, midőn minden 
ismét a’ bizodalom’ helyreállításától függ , már csak ezen 
egyetlenegy ok miatt is elkeiülhetetlnmek látszik, leg
alább e’ tavaszi vásárt némileg módosítani. Ámde azon 
okok is alaposak’s megczáfolhatatlanok , mellyek miatta’ 
korán tartatni szokott medárdi-vásár , mint gyapjuvásár, 
rendeltetésinek legkevésbbé sem felel-meg. B'ikanyája- 
ink’ nagy mennyisége, különösen a’távulabb biiKatenyész- 
tő gazdáknak Jehetlenné teszi a’ jobbadán még hideg és 
zordon május hónap’ végéig annyira siettetni a’ birka
mosást és gyapjunyirést, hogy a’ gyapju-szállítványok 
még a’ vásári időre Pesten teremhetnének. Es épen ezen 
sietség’s bamarkodásban is létez egyik főoka a’ t i s z t á 
t a l a n  gyapjú- m o s á s n a k , miről eddig bennünket vá
doltak. Nem kevésbbé nyomos a’ hasonlag junius’ elején 
bekövetkező boroszlai vásárra való tekintet, — a’száraz
földön egyetlenre, melly a’ szállított gyapjumennyiség- 
re nézve a’ pestit megközelíti; minélfogva igen kívána
tosnak látszik, hogy a’ számos angol, belga, amerikai 
’s egyéb gyapjuvevőknek, kik a’ boroszlai 6okadalmat 
elevenítik, legalább lehetségessé váljék, a’ pesti vásárt 
is meglátogatni, hova most a’ nekünk is szabályul szol
gáló boroszlai gyapjúéinak hire még egyesekhez stafé

ták által is alig érkezik, kik aztán könnyen káros csa
lódásokra nyújthatnak alkalmat. — E’ bajos állapot’ 
érzelme létesíté, a’ kereskedés’ természetéhez képest, 
melly mindenütt ügyekszik magán segíteni, hol hibás 
elrendelések útjában állnák , az úgynevezett váczi vásárt, 
ez pedig nem egyéb, mint a’ pesti vásárnak junius’ 
utoljáig kinyujtatása, mellyen gyapjutermesztőink kény
telenek elkésett gyapjokat, a’ nélkül hogy magok jelen- 
lehetuének, ’s a’ vásárlók’ már kevesbült coucurrentiája 
mellett, csupán megbízottak’ közbenjárása által eladni. 
Mit tehát maga a’ kereskedés illy módon csak tökélet
lenül létesített, a* mintegy ujjal mutatja, hogy az or
szág hatóság’ tisztéhez tartozik: ugyanazon czélt al- 
kalmasb eszközök által, — t. i. az így meghosszabbított 
gyapjuvásár’ határidejének későbbre üzetése által érni-el.

De bármi általányosan érzik a’ pesti vásárok’ mos
tani határidejének ártalmait, ’s bármi kívánatosnak tet
szik minden el nem iogult kebelben e’ bajak’ orvosolta- 
tása : még is minden már íenálló kereskedési elrendelés 
sok más viszonyokkal olly szoros összefüggésben ál l , 
hogy minden azokkal összeütköző újítást csak legnagyobb 
óvatossággal ’s e’ viszonyok’ lélekisméretes tekintetbe
vételével szabad létrehozni. így p. o. azon javaslatnak, 
hogy az eddigi négy pesti-vásár háromra huzassék ösz- 
sze , útjában állnak — Pest város’ részérül : jövedel
meinek csökkenése, a‘ vendégfogadók’ megkevesbüleudő 
haszna, ’s áltáljában azon aggodalom, hogy a’ belfo- 
gyasztás tetemesen szenvedni fog; mivel előre szerzett 
tapasztalás nélkül nem igen győződhetni m eg, hogy 
három vásár, ha hosszabbra nyujtatik, mindent ismét 
kellő sulyegyenbe hozaud ; ezenkívül gondolhatni még , 
hogy a’ pesti vásárok’ eddigi határidejének megváltoz
tatása által káros összeütközések történendnek más ne
vezetes vásárokkal, p. o. a’ debreczcnivel ’s a’ t.; még 
maga a ’ julius’ közepén kezdődő bécsi vásár is ellenez
ni látszik a' medárdi vásár’ későbbre-tételét; úgy szinte 
az octobertől áprilisig terjedő hosszú időköz sein látszik 
a’ kereskedés’ kivánatihoz alkalmazottnak. Illy ellenve
téseket épen nem könnyű dolog legyőzni; azonban pró- 
báljuk-meg: valljon a’ tett javaslatok’ módosítása által, 
a’ nélkül, hogy a’ főczél veszélyeztessék, nem háríthat
ni é el azokat. En csak egy statuspolgár’ kötelességét 
gondolom teljesíteni, midőn legjobb meggyőződésem sze
rint a’ következő javaslatokat terjesztem köz megítélés alá:

A’ tavaszi v. józsefnapi vásárt április’ első hétfőjére 
gondolnám általhelyeztetni; kivevén mindenesetre azon 
éveket, midőn Husvét április hónapban esik, ekkor a’ 
husvét-utáni első hétfő határozná annak kezdetét,’s tar
tana szinte két hétig. — A ’ három hétig tartandó nyári 
vásár kezdődnék junius’ harmadik hétfőjén ; — a’ kétheti 
őszivásár october’ 2 dik hétfőjén, ’s ide kellene a’ forró 
nyári vásárból a’ lóversenyeket is általhelyezni, mel- 
lyckkel jövendőben egy, Magyarországhoz olly igen illő 
mezőgazdasági ünnep — kedvezvén annak a’ borszüret’ 
szép ideje is, ősszekapcsoltathatnék. — Végre, hogy 
az érintett fő ellenvetések elhárittassanak, január hónap 
2dik felében, ha mingyárt csak egy hétre s vásári sá
torok nélkül i s , egy különösen a’ be közlekedésre szá
mított téli vásár tártál hatnék ; ekkor a’ Dunának rend
szerint erős jégháta, ’s jó szán-ut a’ közlekedést kön
nyíti, ezenkívül farsang is van, ’s ez a’ kereskedés’ ki- 
vánatii bizonyára jobban kielégjtendi, mint az eddigi jó
zsefnapi vásár, mellynek képét a’ két testvérváros' 
javára én valamennyi vásári vendég’ emlékezetéből mi- 
uélelőbb kitörleszteni óhajtóm.

Bujanovics Eduárd.
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június Íjén 1888.’
A' hajnali 3 óra — ezen egyedüli nagyvárosi ka

kas-szó— majd minden siker nélkül hangzott-el; csak 
egyes utasoknak nyiták-ki a még nagyon is „en negli- 
gé“ mutatkozó házmesterek itt amott csikorgó kapuikat; 
maga a’ nagy közönség, a'jóltevő hajnali világot \s reg
geli fris levegőt erőszakkal kizáró zsaluji mögött, mély 
álomban merengett; egyedül a’ piaczok’ nympháji — 
egyes tejes-asszonyok 's zöld>ég-árusnék — foglalónak 
az üres téreken helyet. — A ’ duna part szinte mély 
csendben nyugodott; de Pestnek felséges homlok-vonalt 
képező palotáji —  tiszteletűi kiállított gránátos-osztály- 
kint — ünnepélyes , íeszcs sorban nyulának parthosszaut 
e l, inig az ősz budai-vár, ’s az azt körülálló hegyek 
kiváncsi nézők’ módjára előre tartott képpel, arra látszá- 
uak álfigyelni: valljon mi történik szemközt illy korán 
reggel ? — A -pesti parton két gőzös látszék indulóban: 
„ N á d o r “ a’ hídon felül, „I. F e r e n c / . “ azon alul 
füstölögtetek kéményüket: ’s midőn az óra 4 et ütött, 
mintha a’ két gőzös valamelly nagyszerű c o t i  Ho n 
i i g  u r á t  akarna e’ két város’ láttára kivinni, egyszerre 
tett kanyarodásukkal, „Nádor“ Bécs felé , „Ferencz“ 
ellenben Zimony felé fordulva , ellenkező irányban lejtő
nek egyszerre el. — Futó gondolatokkint tüntek-el a’ 
lefelé zugva-haladó gőzös előtt Promontór , Tétény , Érd 
(Mamzabég) Ercsény , Adony, llácz-Almás , Duuavecse , 
Apostag, Pentele, Földvár, Kömlőd, Paks, Tolna, ’s 
bár mintegy szántszáudékos dévajsággal látszék is, az 
igen sok kanyarulatot tevő Duna , Tolnán alul „Ferencz“ 
sebes útját késleltetni, e’ veterán gőzös még is délu
táni 5 órakor már a’ bajai Sugoviezáuál állott-ki:

B a j a  — a’ magyar Duna’ Fiuméje — biztos, ma
gas parton fekvő homlokzatával, nyúlánk tornyaival ta- 
nácsházával, kastélyával a’ Dunára néz; kikötőjét a’ 
Duua' egyik ága , a’ „Sugovicza“ képezi, mellyben a’ 
rakodó hajók horgonyzanak ; míg a’ kikötő feletti kar
fás piaczon pezsgő gabonás szekerek , valamint a' házak
ban levő számos h a mb á r o k  ^magtárak} ’s ama' bizo
nyos mozgó élet, virágzó élénk kereskedésre mutatnak. 
— Utczáji hosszak és szélesek, ’s a’ majd mindenütt vi
ruló ákáczfák , messze kilátszó magas topolyfák , és házi
kertek a’ városból némileg szép n a g y  k e r t e t  alakit- 
nak , — ’s tettleg czáfolják - meg azon balvéleményt: 
„mintha a’ homokos föld ’s a’ kereskedői-élet a' fák’ te
nyésztésivel uein férnének-meg.“ — Még a" nagyon tisz
tán tartott udvarok is itten többnyire virág virányokká 
alakitvák, ’s a’ házi-élet’ egyik nagy kényelmével — 
üveges folyosókkal — diszlők. — A’ házi- kertek közt 
példás szépségű t. 0 . J . e. a. urnák disz-kertje, melly 
a’ legritkább virágok, fák ’s növényeknek igazi micro* 
cosmusa v. is kis-világa. Pomologiai tekintetben szinte jele
sek t. D. P. urnák olvasó-kertje (S'udir-Garien) 's t 
M. P. urnák városon kívüli kies villája. — A’ nyilványos 
épületek közt különösen kitűnők a’ ka 1 vá ri a i - ká
po l na  ’s a’ városi l ö v é s z h á z .  — A’ kálváriái ká
polna -  Gfeller építésznek, a’ bécsi polytechniai inté
zet’ növendékének szerencsés müve — négy homlok-osz^ 
lopával, valódi klassikai sztilben ’s ujdon alakban egy 
dombon díszük. Mögötte, egy békés síikért létez, melly- 
nek egyik sírköve azt tanúsítja, hogy alatta szendergő 
hazánkfia — néhai Deák ur—- az aequatoron túl haladva, 
még Iudiát is megjárta. — A’ Kálvária előtt pedig az 
emberi szeretetnek egy szép emlékjele — azon uj kór 
h á z  — látszható, melly néhány év óta, egyedül a’ 
bajai miveit szépnem által e’ czélra adott sorshuzásos 
bálokbul ’s újévi köszöntések’ megváltatásiból állott-fel,—

és szivemelő tanújele korszakunk’ azon jótékony, szelíd, 
tiszta szellemének, melly — mint a’ pesti utczakoldulás’ 
megszüntetése, kisdedovó intézetek’ lelállítása, ’s leg
újabban a‘ bécsi szépnem által Pestre szállított tetemes 
segedelmek bizonyítják — sokszor gyengéd asszony- 
kezek által, nagyszerű óriási-müveket képes létre hozni. 
Ezeu , remete szent - Pál czimzetü , kórházzal egy (már 
régibb) g y á m h á z  is van jelenleg egybekötve, azon
ban e" két dicséretes intézetnek helyzete tán némileg 
nagyon is naiv választásra mutat, ha aztveszszük, hogy 
jobbrul 's balrul is egyegy igen közel temető környezi azo
kat. — Egyébiránt Bajának „non plus ultrája“ 's -  mond
hatni fődísze, a’ l ö v é s z h á z .  Ez a’ városon kívül, a' 
Suinarrával (a’ bajai „városerdővel:“) szemközt, egy, 
gyönyörű ízléssel rendezett, angol kertben létez. Két 
külön főépülete van: a’ 1 ö v é s z h á z ’s a’ t á n c z t e r e m, 
mellyeket labyrintos séták , virító rózsabokrok, színes 
ákáczfák , fejér-szegfűvel igézöleg körülszegélyzett zöld 
case-ok , egymást felváltó virágcsoportozatok ’s vidám 
gyepágyak övedznek körül. A’ tánczterem’ tiszta elren
dezése, 's ízletes — rózsaszín és fejér — drapériája, 
valóban meglepő: hangász karzatán kótákba tanított uj- 
hunnusok (V polgári gránátos osztály’ rendes bandája) 
kielégítő szabatossággal musikáinak. Ünnepi délutáno
kon a’ „szép-világ“ itten látható;’s mígleu, egyfelől a’ 
Sumarrában mulató népnek örömlármája, más felől ellen
ben a' czélbalövö részvényesek’ Iövészi robaja hallatszik , 
a’ fiatalság és szépnem c’ díszes teremben a’ táncznak 
hódul, — 's végre egy társasági-lakoma koszorúzza be 
a’ nap’ örömeit. Melly sok társasági kényeimért, az 
évenkénti részvény egyegy családért, csak — 7 forint 
pengőben!

Azon mindenbeni bőség ’s kényelem, azon ritka 
szives vendégszeretet, s azon még folyvást fejledhetó 
természeti és erkölcsi erők, mellyek Baja városában 
minden nyomon észrevehetők , mindarra mutatnak , hogy 
az ember e' városban a’ magyar kanaánnak — a’ patri
archális szellemű dús Bácskának —- mintegy előcsarno
kában létez, ’s lehetetlen azt buzgón nem óhajtania, 
hogy bár ezen , honi bel kereskedést virágoztató város , 
a’ magában érzett erők’fokonkénti kifejledésivel folyvást 
emelkedjék! Szekrény esy.

MISKOLCZI LEVKLKK.
I. Máj. 20d. 1838. — Kívánod édes Károlyom, 

hogy Miskolczunk’ előrehaladásáról, jelesb eseményiről 
’s a’ t. téged koronkint tudósítsalak? ezt annál örömes- 
tebb teljesítem, mivel magam is kívánnék hazánk’ váro
sival , — de úgy, mint igazán vannak — megismér- 
kedni. — Mulatságra nézve olly szegény városunk’ mű
veltebb részének egyetlenegy élvezete — mint tudhatod
__ színházunk. — Városunk nagy súrlódási középpont;
népessége tetemes— ’s a’ mi több, mind mag\ar; szín
házunk. tekintve szerencsés helyzetét, hazánkban máso
dik , régiségére nézve első, 's igy városunk ezeu mu
latsághoz már hozzá is szokott. „Színészetünk tehát igen 
jó lábon áll“ — fogod gondolni; — de nagyon csalatko
zol! kóbor ’s többnyire aljas társaságok foglalták-el ed
dig színházunkat: most pedig, midőn hazánkban a'szín
házak megszaporodtak, s így a színészek megíogytak, 
— mi kö r ü l  nem te k i n t ő k , színházunkat fölemel
hetni véltük azon rendelet által, hogy abban 2 vagy 3 
harczos igazgató, ugyanannyi nomád társasággal egybe
olvadva, Iéphessen-föl. Színházunk tehát, mellyet nem 
rég olly kikiáltott, de szintolly hamar kialutt neki he- 
vüléssel felczifráztunk, — üresen maradt. — „ ^ le g  
pártfogás ’s ügyes vezérlés szükséges ; illy nemű köve
telés pedig elviselhetetlen még hazánkban a művészét
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kivált e’ nemének.-------Korunk’ kedves ’s igen szeren
csés eszméje a’ régi zordon helyett a’ játszva-nevelést 
hozni-be. ’S mi lehetne alkalmasb eszköz a’ nép’ játsz
va- nevelésére, egy jól rendezett 's igazgatott szín
háznál, az érzés’, Ízlés’ nemesedése’ , erény’, nemzetiség’, 
’s művészet’ ezen nagyszerű iskolájánál ? ’s mi ennek 
aljasodását hideg részvétlenséggel nézhetjük? nincsenek 
é eszközök ’s rugók ezt meggátolni? nem tehetjük é 
á l l a n d ó v á  színházunkat? nem telepíthetjük é meg ván
dor színészinket, hogy biztos jóllétben ezen nagy hiva
tásukra megérhessenek ? Egy közbizodalmú lérfi kell csak, 
ki rendben képes tartani a’ rábízott színház’ tagjait, ki 
darabokat képes választani a’ népnek mulatva-tanitására, 
’s ollykor érzelmének fölemelésére, ’s a’ nép tódulni íog 
színházunkba, melly eleinte kedvtóltésévé, majd némi 
szenvedelmévé, ’s később megszokott szükségivé válik; 
'h ekkor majd len lógja azt tarthatni; csak addigkellse- 
gély! mellyet mi lényüzésre, pompára ’s lakomákra pa- 
zérlásig bőkezűek bizonyosan el fogunk viselhetni. — Egy 
két biztosítási részvényt kiki elvállalhat; ’s igy bizto
sítva lesz színházunk hitelünk által; legföljebb az eleinte 
származható minus-t pótolná kiki , — mit azonban vagy 
a’ művészetnek áldozhatna, vagy a’ későbbi plusból 
visszavehetne. — Vagy ha ezek nem indítanak , tegyük 
legalább tulajdon kedvünkért; a’színház úgy is nemesb 
élvezet, mint lakomák’s a’ t. ’s a’ t., ha szinte s a j á t  er
szényünk’rovására történik is.

►Színházunk tehát, édes Károlyom, mindeddig üres 
volt; de im ! örömünkre a’ kassai dalszinész-társaság 
megérkezett, ’s mutatványit I. hó I 3kán Dumas’ Kean- 
jével kezdé-meg. — Czéduláján mindjárt észrevehetők 
voltak a’ megtelepültség’, és ezzel járó csinosbulás’ je
lei : mert a’ színdarab’ czikornyás dicsérete , öt 's hat 
sornyi hálálkodó esengés, irás és nyomásbeli hibák, a’ ván
dor Thalia’ ezen szokott czaírangjai, egészen kimaradtak; 
a’ személyzet igen jó reménynyel biztathatott. A’ rész
vétlenség azonban, mellyet l e l k e s  fiaink's leányink e’ 
jeles társaság iránt mutatlak, igen visszataszító! mind 
a' mellett, hogy negyedes gyülésiuk ekkor tartattak , a’ 
lóldszintihely, ’s páholyok majd üresen maradtak: vagy 
tán előre tudták, hogy a’ darab’ hőse nem borbély vagy 
éhes inas leend ! Keaunek igen művészileg előadott sze
repéből pedig sokat tanulhattak volna. így volt ez a’ 
többi előadáson is , bár kiválasztott darabok adattak, 
— mellyek a’ banqueroutte-igerőkedö bon-tou-os-si ez  k i- 
uracsink’ részvételét is fölgerjeszthetnék. — Mi adjon 
tehát a’ színésznek lelket szerepéhez, ha az üres padok
hoz még a’ kevés néző’ azon hideg megnemindulása 
is járul , melly taps nélkül hagyja , kivált nagyszerűbb 
jelenetekben, főkép itteni színészink’ l e g j o b b i k á t ,  
buzgó igyekezete’ ’s nagy tehetsége’ daczára is. Ha lé- 
nyegesb segélyadásra szűkkeblüek vagyunk , ne vonjuk- 
meg legalább ezen szellemi de hathatós buzdítást, imez 
öröm s reménynélküli pályán a’nagyra , magosra 's tö
kélyre törekvőiül, máskép színházunkban nem művészt, 
hanem csak kenyérkereső mozgonyokat fogunk találni.

„Illy részvétlen, illy szinházkerülö közönségnek 
óhajtanál hát te állandó színházat?“ fogod gondolni édes 
Károlyom magadban. Igen! ezen részvétlenség, egész 
évi színház-nélkülözés után , a’ kassai ’s igy honunkban 
a’ második társaság iránt , — még inkább megerősít 
abban, hog:y nekünk állandó színházra van szükségünk! 
nekünk, ki olly silány társaságokat több télen által tud
tunk látogatni olly buzg-óságfgal és szenvedelemmel! csu
pán azért, mert már ekkor megszoktuk, — mi talán egykét

hét múlva, — ha a’ társaság itt mulat, — ismét meg- 
történendik.

A’ kevés- számú néző közönség ismét két részre 
oszlik: h a l l g a t ó k r a  t. i. kik műértők, — ’s z a j 
l ó k r a  ’s l á r m á z ó  kr a,  kik ez által azoknak látszat
ni akarnak. Ez utóbbi párt igen sajátságos; tagjai: mi- 
veletlenek, egy művészileg ’s uépszerüleg kidolgozott 
’s nagyobb figyelemmel hallgatott „Parlagi Jancsi“-ból so
kat tanulhatnának, ’s nyomán eljuthatnának oda, hol 
erőmutogatás, kancsó-üritgetés , ’s kos-vágy bika-viadal 
N y . . . n e u  többé nem lelki élvezet. Hála korunk’ hala
dásának ! nem serdülő ifjaiukat érdekli e’ részben a’ vád.
— Imezek testi ’s lelkileg kiaszott korcsszülöttei mive- 
lődésre törekvő korunknak , fásult szívvel, minden nagy
nak és szentnek elzárt kebellel, — üres erszénynyel, — de 
még üresebb tővel; mellyet ők felül akarnak emelni — 
mint ők hiszik— a’ mindennapi közemberiségen. A’ tar
ka léguszó sereg’ csörgő-szarkái ezek, — kik mindent 
csevegnek, mindent tudnak, mindent tesznek, csak azt 
nem , mit kellene; kik, hol egy pár ember összejő izet- 
lenkedésökkel megnyerni ügyekeznek — mint ők hiszik
— a’ csodálóktul ezen egy pár szót: „ez ám a nevelt úrfi.“ 
Erre nekik színházunkban igen nagy mező nyílik, mit 
ők természetesen, tudnak is használni; feszültebb jele
netek alatt közcsendkor s p a s s i g észrevételeket tesznek, 
közbolránkozásra hozzájok illő tárgyakról fenszóval 
beszélgetnek , csörömpölnek, csaponganak , negyedik ’s 
ötödik székbe vagy páholyokba szállongnak ’s a’ t. Ezen 
Brüderschaft’ chefjei perse a’ fashionable-ség’ mundú-  
ros  hősei, kik gyalog vagy lóháton utazván, talán 
sokat láttak, de minden esetre c s a k  l á t t a k  — kik 
beszélik Europa’ nyelveit az „aláz. - szolgájától egész a’ 
„jó étvágyat-ig.“ — Követők szinte akadnak, hiú ingyen
élők és sinecuristák , kik chefjeikkel együtt osztoznak a’ 
józan nagyobb rész megvetésében. Hála ismét az igazi 
mivelődés’ korának, ezek’ száma is igen ritkul, sőt ná
lunk — ámbár így is igen alkalmatlanok — aránylag 
kevés.

Van azonban színházunkban valami, mi ezek fölött 
is kivi ja az elsőséget; ez az ős tárogató, melly is az 
5 szernélyü hangászkarban kettőnek ad dolgot. — Az 
összeveszett hangok’ zavaréka felsohajtani késztet, men
nyire hátrább vagyunk hazánk’ kisebb városinál is, mel- 
lyekben köztudomás szerint jeles hangászati egyesületek 
’s iskolák keletkeztek, midőn nálunk még csak tűrhető 
hangászkar sincsen. Magunkat okozhatjuk tehát inkább e’ 
hiányért, mellyet nálunk állandó színház fog alkalma
sint csak kipótolhatni. — Miilyen a’hangászkar, ollyan a’ 
világítás, melly is naponkint nemhogy javulna, de 
mindig silányabból. Director ur! mi színházba jőve, nem 
csak színészink’ csillogó ruháit, hanem arczjátékukat, 
's a’ néző közönséget is akarjuk látni s ezzel a' szín
ház’ mellékes jótéteményét, az összeszokást, súrlódást 
is elérni. — Ha setéiben akarunk mulatni, akkor fellám- 
pásozott setét utczáinkra megyünk , hol pompás lámpá- 
sink — a’ sok karácsolás után végre a'megvilágosodás’ 
boldog pillanatát várják; midőn mi sem fogunk többé 
sötétben járni tudni! — — —

s. ** s.
R e j t e t t s z ó .

M űszer ez.: a ’ tudom ányoknak te rjesz ti v ilág á t;
Lába e lő tti je g y é t vesztve : liazánki folyam.

Fej nélkül házunk' szükséges része ; de lábat
V esz tve , silány e le d e l, bö jtre  ajanlja magát

Szegedről.
A * 46dik számú rejtettszó : R e m é n  y.

Szerkeszti He l meczy .  — Nyomtatja T rat tne r - Kár ol y i .
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A’ magány’ unalmait 
Ha legyőzni nem bírom ,
Fölsohajtva gondolom:

,,Jobb leend , ha nőszülök44 
De sok házasok’ gonosz 
Harczait tekintve-meg ,
Ajkimou e’ hang lebeg :

„Jobb , ha még sem nőszülök!“

Ha a’ hold szerelmesen 
Hinti rám sugárait,
Bennem élni kezd a’ hit :

„Jobb leend ha nőszülök.“
De az új hold’ szép ezüst 
Szarvait tekintve-meg ,
Ajkimon e’ hang lebeg :

,,Jobb , ha még sem nőszülök !“

Barna-fürtii lányka , kis 
Ajkival ha rám nevet,
Majd egészen elhitet:

„Jobb leend , ha nöszülök“
De viszont ha gondolom ,
Hogy az ajk hamis lehet,
Pártolom nagy elvemet:

„Jobb , ha még sem nőszülök !

Hókezek’ nyomási közt 
Szaporán ha ver szivem ,
Lángzatomban elhiszem :

„Jobb leend , ha nőszülök14 
Sejtve még is, hogy a’ j o b b 
Nem tudhatja , mit mivel 
B a l j a ,  — sóhajt e’ kebel:

„Jobb, ha még sem nőszülök!“

Ha parányi lábnyomán 
Fölgyulasztja véremet,
Nőni érzem hitemet :

„Jobb leend , ha nőszülök“
De viszont ha illykoron 
A’ pap ucsra gondolok ,
Hangosan feljajdulok :

„Jobb, ha még sem nőszülök!“

Látva némelly házasok’
Kéjregyujtó csókjait,
Bennem újra él a’ h it:

„Jobb leend , ha nőszülök“
Ah ! de őket ollykor a’
Kulcslyukon tekintve-meg,
Ajkimon e’ hang lebeg :
Jobb, ha még sem nőszülök !‘‘

Barna lányka! kit szivem 
Titkon rég imád ’s szeret,
Szólj , nyugtass-meg engemet,

„Jobb lesz é ,  ha noszülök?4’
Szólj , de úgj’ , hogy sorsomat 
Látva majd a’ nőtlenek 
Igv ne vé'ekcdjcnek :

„Jobb. hamég sem nöszülök!44
Hit vui.

.JÓ GONDOLATOK.

Nem leven módom , külső országokban lett utazási 
tapasztalatokból — nagy várasok’ , folyók’ — ’s ezek’ 
tájékai’ regényes leírásiból fűzhetni-össze gondolatimat, 
ennélfogvást, mint isméretleu , azokat nem is kívánván, jó

gondolatim’ csak Hazám’jóllétére összesíteni, mert boldog
ságomat , csak ebben találom-íel; ’s midőn ennek elhala
dását — nem mondom minden tekintetben — a’nagyobb 
részszel en is latom , ’s tudván azt, mikép egy nagy al
kotmány tökéletes elkészülésénél, csak egy homokszem 
is hasznosan tölti-be a’ mester által neki adott hézagocs- 
kat: én is — csekély körűmhez képest — a’ szent ügy- 
höz, bárha csak gondolattal is — járulni bátor
kodom.

Nem tagadhatni, hogy a Gondviselés mindenkinek, 
a bibor-öltönyöstül kezdve az utolsó szűr-ruhásig, ki
mérte azon kört, mellyben a’ földi életet élvezze ; valamint 
azt sem lehet tagadni, hogy a’ földi jóllét után cseng
ve — minden ember keresve keresi a’ bölcsek által elei
től feszegetett fő-jót, bukdácsolunk e’ körül, nagy to
longás közt minduntalan, s legszerencsésb az, ki mi
nél többek közt surlódva, ’s a’ kor’ szelleméhez mérve 
igazgathatja lépteit, ’s az illy szerencsés haladók közt, 
— eleitől fogva találkoztak oily erényteljes férfiak, kik 
tulhelyezvén magokat magányos köreiken, az egész 
egyetemnek is fő-javát munkálni másoknak — szeren
csésebbek.

Méltán ’s örömmel vallhatjuk-meg századunkban is, 
hogy kialuván honunk ’s nemzetünk a’ folytonos ádáz há
borúk után szükségkép megkívánt hosszú álmot, uj erő
vel ébredtek hazánk’ néhány nagyai — egy most is 
erény teljes fő pártfogó által gyámolíttatva, több hasznost 
és szépet létrehozók, inkább teremtve, mint készítve 
mindent, a’ gyors előhaladás és tökéletes minták igéz- 
ve vonták magok után a’ nagyobbak’ ’s kisebbek segéd
kezeit , úgyhogy most, miután már a’ dicső alkotmány
hoz minden részben legszükségesb fő anyag, — a’ ma
gyar nyelv’ elsősége — férfiasán ki vanvíva, egyesek is 
társaságba alakulva , valamint többféle hasznos intézetek’ 
létesítése által járulnak az egyetem’ fő-java’ építéséhez, 
vonatnak hazánk’ nagyai a’külföldről birtokaik’ kebelébe, 
nemzet esit vén önmagokat, nemzetesítik ez által ezer meg 
ezer alattvalójikat is.

Imígy a’ már létesült hasznos intézeteket elhall
gatva, — annyira mennyire — a’ tudományok ’s keres
kedés ki lévén emelve a’ nyomasztó hantok alul, a’ 
nemzeti gazda másik két forrására, t. i. a’ kézi
mesterség ’s földmivelésre is , kiterjedtek az atyai gon
doskodások; mindazáltal, kiki áltláthatja csak első te
kintetre is, hogy imezek’ virágzásba-hozhatása sokkal 
nehezebb, mint amazoké, tudván azt, hogy ezek kö
rül csak a’ nemzet’ szegényebb polgáiai ‘s adózóji a’ *)

*) A’ hazaszeretet’ nemes példáját adá legközelebb is egy 
ifjú gróf, az által, hogy emberkoruságával — nemrég ke
zére nyervén több széles terjedelmű ’s népes uradalmait, 
előzőleg is ,  a’ külföldről, jobbágyai közé helyzé állandó 
lakását; azután csakhamar megszüntető tisztei között a’ 
német levelezéseket; most pedig legközelebb, f. e. 1838- 
dik január ltöl kezdve, minden irományt, számadást s 
az egész gazdaság-igazgatást, egyedül csak magyar nyel
ven kiváltja, jóllehet több olly tiszt jött keze aki , kik 
úgy szólván magyarul sem tudnak. — — Am lássák — 
aeqiium et justum ! —



186

vállalkozók; ’s noha a' kézművesek vagy mesterembe
rek kilejlődnck is , vándorlás’ és sanyarú utazás által, 
a’ müveletlenség’ alsó burkából; — még is, a gond, 
naponkénti szükségeiket fedezhetni, következéskép pénzlii- 
jáuy, olly nagy akadálykő a' kézimesterség’ elóhala- 
dása’ útjában, hogy ennek csak megmozditására is , 
övéiknél sokkal hatalmasb kezek kívántainak ; és pedig — 
csekély véleményem szerint — jo segédeszköz lenne az 
is: ha a’ löldes urak’ gyermekei közül is , nem szégyen
lenének valamelly — birtokuk’ természetihez alkalmazott 
__ kézi mesterséget tanulni, ’s azt állítandó gyárok ál
tal virágzásba hozni, melly által egyszersmind a’ 
szegény földmivelők’ sorsa javulna , idővel reméllhet- 
vén azt legalább , hogy ruházatjok ára , az általok el
adható , kevés termesztmények' kevés árával, megegyez
tethető irányba jövend.

Ha pedig a’ másik gazdagsági kútfőn akarunk segí
teni, jól tudjuk, hogy akkor mindenek előtt ?a’ szegény 
iöldmivclőkct, jobbágyokat kell apolgatni, s jávácskáik’ 
birtokában bátorságosítni; — de fölösleg volna e’ tárgy
ban csak egy szót is hoznom elő, miután az 1 8 3 2/6 é\i 
országgyűlés — az ő javokra — lehetségig mindent el
rendelt, adván nekik személyes jogot, ’s úrbéri földeik
nek biztosb birhatását; de őszintén valljuk meg, hogy 
a' milly hosszas szóváltások s ellenszegülő akadályok’ 
legyőzése után hozhatá létre az országgyűlés a’ job
bágyok’ sorsán javító törvényeket: szintolly zavarosan , 
és különböző sikerrel valósulhatnak azok tettleg is; 
mellynek leginkább csak két oka lehet; első: hogy azo
kat a’ köznép nem érti, a’ magyarázóknak pedig nem 
hiszen, miután most némileg maga ura (sui juris} lett; 
— második : hogy azok még uémelly részben módosítást 
kívánnának. Már ez mindkettő baj , vagy is sérelem, 
mit megorvoslani csakugyan szükséges : és pedig az elsőt 
orvosiam csak azáltal is lehetne, ha az úrbéri törvény- 
czikkeket a’ falusi növendékekkel, az iskolai népnevelés 
közben megértetnék , különben is mint polgárok ’s hon
fiak nemcsak megérdemlik, de mégis kiválthatják, hogy 
az iskolában, az erkölcsi]tanítások mellett, velők az uj 
úrbéri törvényeket is lényegesen megismértessék, misze
rint hibátlan jogmagyarázattal barátkozván-meg, felnőtt- 
emberkorukban nem volnának kénytelenek holmi magya
rázókra szorulni, kiknek nem hisznek. —

A' második lehető baj’ orvoslása, t. i. az úrbéri 
törvények’ módo-utatása kiválhatnék e? nem tudom; mert 
legigazabb előttem az, hogy minden törvény, az idő’ és 
kor' szelleméhez alkalmazva nyerte léteiét ’s erejét, 
mellyeknek változtával, vagy pedig múltával, a’ törvé
nyek is vagy módosíttattak, vagy pedig el is törlentettek , 
minek következtében fel sem tehetni, hogy az ország
gyűlés — ez idő szerint — a’ legtökéletesb törvényeket 
ne kívánta volna létre hozni; mindazáltal igen könnyen 
megengedhetni , hogy, mint akármelly nagy műszeres-al
kotmánynál, az elkészülés után néhány évig, lehet va
lami igazítnivaló: úgy az úrbéri — érdekes nagysá
gú — törvényeknél is, egy két évek alatti használás *)

*) Itt eszembe jut Arari-megyei volt főjegyző , néhai t. Szőke 
Sámuel urnák , előttem személyesen tett azon nyilatkozása, 
hogy egyik fiát. ha iskolai pályáját Ircvégezte , borkészítés- 
mesterségre taniltatja-meg, a’ külfölddel megismértcti , 
\s azután Jtepszegi jószágában — mellyel t. Hendrey tábla
in ró orral közösen b ir— bőrgyárt állíttat-fel, ott gnbars , 
és borkészítéshez kivántató fahéj bőven teremvén. —

(ejthetett-ki valamelly hijányt, mellyet előre nem látha
tott okok szülhettek; — de ezeket ismét mind elmellőz
ve , ’s a’ szenet csak a’ magam lazeka mellé szitva, 
azt mondom, hogy ha semmi részben nem szükséges is 
a’ módosítás, de a’ IXdik törvéuyczikkuek, a’ jobbágy- 
helyeken létező jegyzők’ állapotját határozó pontok, fő 
tárgyai lehetnek a’ módosításnak, ’s a’ t.

Kecskés Lajos , 
ügyvéd s mányi jegyző által.

FO N TA IN EBLEA U  

( J a l e s  J a n i n  u t á n . )

A szünetnélküli beszéd azon* fiatal hgnőrül, ki út
jában olly igen nagy euthusiasmust gerjesztett, bennem is 
kedvet szült a’ Fontaineblcauba-menetelre, szaporítani 
akarvan itt az éljenkiáltok’ számát. Szándékomban nem 
valék meg szilárdul eltökélve, mivel nekem, szegény, 
tapasztalatlan ’s ügyeíogyott utazónak, kit azonkívül 
azon szerencsétlenség is ért, hogy minden várost, mel
lyen keresztülmenék , ellenségemmé tettem , — úgy 
látszék , hogy illy út tömérdek akadályt gördít end élőm
be. De bátran adék túl minden aggodalmon, midőn reg
g e l , mellyen elutazandó valék, következő anekdotont 
hallottam: A’ Bergen-melletti halmokra, közel Frank
furthoz, érvén, Ilona hgnő megállittatá kocsiját s Broglie 
liget figyelmessé teve e’ történetileg nevezetes vidékre ; 
,vizsgálja csak pontosan e‘halmokat Herczeg — szóla hoz
zá , — Broglie marsai, Ön’ nagyatyja itt vitt a-ki legdi
csőbb ütközetét!’ Föl tehát ’s elibe a’ fiatal hguönek , 
ki történetinkben olly igen jártas ’s egykor maga is fé
nyes helyet foglaland azokban! ,De lulajdonkép mit akar 
Ön Fontainebleauban?4— kifogást tőnek az emberek — a’ 
város pezsg a’ sok idegentől, a’ vár körülvétetve kato
náktól, az erdő tábort képez; a’ majd egész Fontaine- 
bleaut elfoglaló paloták, mellyek még is csak egyet tesz
nek , nem eléggé teresek a' királyi ünnepre meghitt min
den vendéget befogadni. ‘S Öli lulajdonkép kicsoda ? milly 
egyenruhát hord? milly czimet mondhat?4 — ,,Fájdalom, 
jó uram Önnek tökéletes igaza van; én misem vagyok , ’s 
más egyenruhám nincs, mint egy fekete Irak’s az ismárlél- 
eszteudös — de én mindamellett is Fontainebleauba 
megyek.44

Az út csudaszép vala! a’ nap első tavasz-sugárit 
szórta; óráiul órára zöldebbek lőnek a’ fák ’s a’ legkö
zelebb aratás, melly tegnap este még búsan rejtezék a’ 
földben, büszkén látszék emeiiiiteni fejét Vidor posta
kocsik, szalagokkal ékesített kalapok lidérczekkint vág
tattak a’ világ’ legszebb porában. Valódi öröm , valódi 
por, valódi veröfény uralkodók mindenütt. Kétségbeejtő 
időjárat a’ nyerészkedőkre, kik a/.t hivék már, hogy 
Odessábul kell gabonát liozalniok ! Mi herczegekkint uta
zónk. Ha imigy elrobogni láttak , mondának az emberek : 
.aha; az bizonyosan követi* „Nem — gondola egy má
sik ! — az pair!“ „Minden esetre nagytekíntetű férfinak 
kell lennie44 állítá egy harmadik. Fontainebleau , a’ vá
ros t. i., diadalpompában látszék díszelgeni, ünnep-élet 
uralkodók mindenütt. Egy órakor várták a’ hgnöt; mi 
délben tartók bemenetűnket, 's nagy örömünkre ágyat 8 
szobát könnyen találtunk. Két órakor készen valánk dísz- 
öltözetünkkel — a" lignő bízvást jöhetett.

Milly pompásak Fontainebleau’ kertéi! Régi fák, 
régi bükkfa-sorok, tiszta viz, egy természeténél fogvá&t 
nagyszerű tekintet, egy szép tó ’s középen a’ császár 
által épített mulatóház, mellybe nyaratszaka gyakran 
hivatá-össze tanácsát. A’ tiszta vizekben vén pontypk 
úszkálnak, mellyek 200  év előtt sem valának már fia
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falok. Nem messze hajóhad horgonyoz sorhajókon, mel- 
lyek nem sokkal nagyobbak a1 hajóbárkáknál, ’s moz
gatásukra matrózok ’s ezek’ vezérletére szép fiatal férfi 
van kirendelve, ki egykor franczia főadrnirál leend. 
— Ki moüdá, hogy a’ várba nem mehetni? tárvák a’ 
kapuk, a’ virágosztályokban tetszés szerint használ
hatni a’ gyepágyakat; a’ bassiu’ hattyúi vidor szárny
csattogással fogadják a1 vendégeket. Tetszés szerint 
heverészhetni a’ fűben. Virgilből verseket szavalhat az 
ember, vagy alhatik; szóval: tehet, a’ mit akar. így  
alvám vagy inkább íeküvém én is ama' félig éber, tava
szi álomban, midőn hirtelen megriadnak a’ kürtök , pö
rögnek a’dobok , megharsan körösleg a’ hadi hangaszó. 
F eli — kiálték magamban; —javát bizonyosan elalvám, 
’s ma a’hgnőt többé nemlátandom! — Lélekszakadva si
etek a’ kerteken , ’s nagy kapukon keresztül. Egynél fel
tartóztatnak. ,Itt a’ bemenet mindenkinek tilalmas! szóla 
egy igen udvarias ő r ; de hozzá tévé: ha egyébiránt a’ 
várt megkerülnie kellene, hihetőleg későn jőne, legyen 
tehát olly jó, menjen itt be.‘ Szerencsémre jókor jövök. 
Az egész várőrizet kiáll. Egy szép lovasezred a’ vár’ 
egyik oldalát foglalja-el, más oldalon áll a’ Ieglényesb, 
legifjabb, legékesb huszárezred. Legfinomabb bársonyba 
van öltözve, ’s a’ bársonyt pazérkéz önté el leggazda
gabb ezüsthimzettel. Az egész bükkfödél alatt hallottam 
zaj csak vak zaj vala. A’ huszárkürtöket csak próbál- 
gaták, ’s úgy harsantak, mint trombiták Ítéletnapon. A’ 
gyalogság’ dobosai a’ válaszszal nem maradának adósak, ’s 
hogy tökéletes legyen a’ hadi zaj, álgyuk is léptek-fcl 
a’ hatalmas várudvarban. Ha tombol a’ vidor ’s jókedvű 
huszárló, irányában a’ pattantyúsló komoly, nyugott ál
lat , mint olly lóhoz illik, melly az ultima ratio rerum-ot 
húzza. Az álgyuládán, mint diadalszekéren, két pattan
tyús ü l, az álgyucsö büszkén lényük az álgyu-talpfája 
’s vasa közt, mintha jól tudná vidor ’s komoly rendelte
tését, mert moraja hangosan hirdet örömünnepet ’s vé
res csatát. Az álgyuk tehát most is csatarendben állauak 
a’ híres fontaiaebleaui hágcsónál, hol ama’ történeti erő
szakos drama fcjlett-ki.

Alig múlt t. i. 23  éve , midőn azon udvarban , melly- 
ben most nagy hadi - zene hangzott, a’ nagy hadsereg’ 
élemült testőrsége némán, elárvultán ’s könnyeit ősz szem
pillái alatt csak alig elnyomhatva, utólszor állott fegy
verben. Ezen élemült gárdavitézek csatáztak a’ világ’ 
minden harczterén : Arcole, Aboukir, Marengo, Austerlitz, 
és Jenánál; Wagram’s Moszkvánál örök hirt arattak; az 
egész dicsőségből ’s minden veszély közepeit egyedül 
fenmaradva, ez udvarban látta magát legyőzetve ’s 
megtizcdeltetve; — ez udvarban, mellynek utolsó ho- 
naúl, utolsó hareztéreül kellett volna szolgálni; e’ kis 
zugot is másnap el kelle hagynia ! E’ várban , mellynek 
minden kapuja ’s ablaka tártan állott, rejté cl magát 
Napoleon császár, fájdalmában‘s haláltusájában. Haszta
lan szegültő egész Európa ellen; nemtője engedni volt 
kénytelen a’ szerencsének ; a’ császári sas Moszkovának 
zord ege alatt halálosan megsebesülvén , alig vala képes 
még ide röpülni, hogy Fontainebleau’ virányin meghal
jon. Eljött az óra, mellj ben a’ császár kai dját i s , melly- 
nek olly nagy súlya volt a’ világmérlegén, leteendő vala. 
Áldozata, szintúgy mint hire és dicsősége, bevégezve 
yolt. Ekkor megnyílt a' palota’ ajtaja, mellybül egy 
büszketekintetü , ’s bátor léptű férfi szomorúan ugyan , de 
elnemcsüggedvc lépett- ki szürke öltönyébe burkolva ’s 
kezében a' kis káplár- süveget hozva ; egyetlenegy sze
rencsétlen hónap jobban elkorosítá ő t , mint tiz véres

ütközet. Balsorsában is illy nagynak látván őt csatászai, 
mélyen megilletődtek. A’ szegény hősök nem tudták , 
hogyan ’s miért kell császároktól elválniok, — nekik, 
kik folyvást a’ nagy hadsereg, ’s tőle, ki folyvást a’ 
nagy császár vala! Lehajták fejőket, hogy nehezen tit
kolt könnyeiket hullassák, midőn egy isméretes szózat 
kiragadáöket kábultokból.,Vitézek ! — úgymond , — is- 
tenhozzádot mondok nektek! 20  évig együttéltünk ’s 
mindig meg valék veletek elégedve , mindig a’ becsület’ 
ösvényén jártatok !‘ Ekkor megölelé a’ sasokat’s szilárd, 
nyugott léptekkel jőve az említett fontainebleaui lépcső
kön alá.

Illy, bennem csoportosan keletkező történeti vissza
emlékezéseknek engedvén-át magamat, egy könnyű fel- 
leg vonult-el a’ nap előtt ’s néhány lángyos tavaszi eső
csepp hullongott a’fényes egyenruhákra , mellyek ezáltal 
uj fényt Iátszának nyerni. Szegény fekete frakkom kis eső
re sem lévén elkészülve, szemeim menedékhelyet kerestek, 
midőn sok deli ur, — mindnyája szép, arany-’s ezüsttel 
gazdagon hímzett pálmákkal ékesítve, 's kardosán— hoz
zám tódula. ,Jer velünk’ — kiáltá az egyik. „Pom
pás helyre vezetlek“ mondá a’ másik. ,„Ha bármi kis 
himvarrás volna gallérodon, — hozzátéve a’ harmadik, 
— legott a’ királyi balkonra kellene jőnöd velünk!“‘ Bá
mulva azon , hogy olly sok csinos úr imigy szólitgat , 
közelebbrül vizsgálom őket, ’s bennük megannyi jó ba
rátomra ismérek ,Ha meg kell lenni, veletek megyek !‘ 
Követem őket 's legott a’ legjobb helyen vagjok , egy 
kis két-ablaku kabinetben. Egyik ablak kilátásul szol
gált a’ király’ balkonára, másik a’ várudvarra. Innen 
igen kényelmesen láthatám a’ hgnő’ egész menetét, bal
ra pedig minden mozdulatát az udvarnak, ha e’ régi 
névvel akarjuk nevezni Francziaország’ nagybelolyásu 
polgárinak önkénytes összeseregeltét.

Négyet ütött az óra ’s mindenki feszülten ’s legna
gyobb békétlenséggel várta a’ hgnőt. Mível pontosság 
tulajdona a’ királyoknak, tehát következtetők , hogy her- 
czegnőknek is pontosaknak kell lenniük ; de mikép kíván
hatni pontosságot egy fiatal dámától, kit diadalmenete’ 
minden léptin feltartóztat a’ néplömeg, melly örvendő 
mohósággal csődül hozzá, láthatásául ? A' mint így vá
rakozónk, egy hímezett barátom kérdi: látám é már a'hg
nő’ trousseauját? Nem, válaszolám én, az egész pom
pából egyebet nem ismérek . mint a’ Iloqueplan által festett 
csodára méltó legyezőket. „En — monda barátom -  több
re menék. mint te; én kényelmesen láttam mindent, mert 
egyedül valék a’ hg5 szép szobáiban ’s ha a’ király meg 
nem háborít vala , azt tartom, most is bámulnám a'nász
ajándékok’ pompáját.“ Barátom , ki igyen beszélt , nem 
sokkal himzettebb , szóval, csak olly előkelő férfi vala, 
mint én. Mike'p sikerült neki a’ vár’ belsejébe jutás, ho
lott azt nekem rémitőleg őrzöttnek rajzolák? ezt ő meg
magyarázta, ’s felette figyelvén minden alattunk keletke
zett zajra, következőt beszélt:

QFolytatása következik.)

HAZAI ’S KÜLFÖLDI ELF-GY-TÁH.
A’ G y a p j u t á r - e g y e s ü l e t  Andrásy György 

gr. és lőisp. helytartó ur’ elnöksége alatt f. június’ 5- 
dikéu tartott közgyűlésében meggyőződvén arról, miké
pen a’ közbejött árvízi csapás e’ vállalat’ sikerét nem
csak nem akadályozó, sőt annak lentartását némelly újab
ban kifejlett körülménj ek’kedvezése mellett mégszüksé- 
gesbbé tette, elhatározó: hogy a’ m. e, nov. 1 Tikén
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megnyitott hat éves aláirás folytatása mellett a’ gyapjo- 
bzállitás egy cvre ismét lógathassák el; e’ végre Ulmann 
Móricz urnák dunaparton fekvő raktára továbbá is ha
szonbérbe vétetvén. Azon tagok tehát, kik múlt evbeu 
a' 6 éves aláíráshoz járultak, ’s aláirt gyapjúkat be nem 
szállították,m észt. nov. 17énkölt aláírási kötelezés ter
he alul addiglan, mig az egyesület állandóan megalkot 
va nem lesz, felmentetvén, az ott meghatói zott táibéit 
nem f.zetendik: ellenben, ki eddigelö beszállított g)ap
ját f. e aug. Sitik napján túl is benn kívánja hagyni a’ 
raktárban, attól mind a’ felügyelési, mind a’ raktárbért 
következő évre szinte köteles fizetni. Ennek következté
ben azok, kik akár eddigelö Írtak bizonyos gyapjúmen- 
nyiséget alá,  akár e1 vásár alatt fogtak aláírni, gyap- 
jok’ beszállítása iránt mások előtt elsőbbséggel birandnak; 
kik pedig az érintett 6 éves ívre magokat alánéin írták, 
gyapjokat csak úgy szállíthatják be, ha Liedemann S. 
Fridi ik pesti n. kereskedő ur belátása szerint (ki az egye
sület’ ügyvitelét újonnan elvállaló) annak számára a 
raktárban hely marad. A ’ beszállítási egyéb feltételek 
azok maradtak , mellyek m. e. nov. 17kén tartott közgyű
lésben állapítanak meg, 's mellyeket Pesten egyesületi 
ügyvivő Liedemann S. Fridrik n.kereskedőnél (3  koro
na - utcza saját ház) bővebben megtudhatni. Itt csak még 
azt szükség megemlíteni: 1) Hogy tárbér’ fejében a’ 
gyapjútól mázsánkint kiki 3 0  p. krt. fizetend. 2 )  A’ be
szállítandó gyapjúmennyiség fele árát kölcsön gyanánt 
előre is felvehetik egyesületi ügyvivő Liedemann S. Fri
drik intól az illető tulajdonosak, olly kikötéssel azonban, 
a) hogy ezt a’ gyapjúeladáskor okvetlen visszafizetni 
tartozván, b) a’ kölcsön-summától 1°|0 fizetési prdvi- 
siót, c) 6°|0 k a m a t o t ,  és  n e m  24et , mint ué- 
mellyek az elöleges hirdetményből hibásan magyarázga- 
ták, fizetendnek; azonban a’ visszafizetés* batáridejének 
meghosszabbításáért évnegyedeukint ^  pceut fog fi
zettetni ; d) hogy az illető tulajdonosak gyapjokat sa
ját költségükön kármentesítsék, a’ mentesítési bér év- 
negyedenkint nem többre , mint x|s procentjére rúgván az 
értéknek. Illy kedvező körülmények már magok is elég 
ingerül szolgálhatnak arra, hogy boni gyapjú termeszt ő- 
ink az eddigelö igen is bőmértékben érzett zaklatások 
elől az egyesület gyapjútárában menekedjenek ; de ha 
a’ közvetlen haszonnal meg nem elégedve a’ jövendőt is 
számba tudjuk: lehellen meg nem győződnünk a’ felől, 
miképen ezen föltételek annál kedvezőbbekké \álhatnak, 
minél többen egyesülendünk. Saját nyereségünk, jöven
dőnk’ előmenete, a’ köz jóllét czélai e‘vállalatnak : fog
junk kezet, ’s pártoljuk! Költ a’ n. casinoban 1838ik  
évi jun. óikén tartott gyapjútár-egyesületi közgyülésbül.

Május 22dikén regg 11 órakor indult Great 
Western nagy gőzös U j j orkbulBristolba vissza; 100 
ezer ember volt elindultakor a’ partokon ’s iöbb gő
zös hangászattal kiséré Sandy - Hookig. 68 szobás 
utazó volt e nagy gőzösen, 20 ezer levél s több 
nyaláb gyapot, indigó selyem s más gyár és kéz- 
müvek. — l'jyorki lapok szerint Charleston várost 
Délcarolinában april 2 Tken újólag tűz látogatá m eg, 
mellyaz 1835ki decemberinél sokkal dulóbb ’s ter
jedtebb vala; már april 28kán a’ város harmada el
hamvadt s a' tűz még mindig diihönge az erős szél

által élesztve. Több egyházon kívül az uj színház oda
van, ’s az uj pompás vendéglő ’s minden vásárpiacz ’s 
áruk raktárai; sok házat lőpor által vetettek fö l, hogy 
a' tűz’ menete akadjon meg ; az omladozó házak ’s az 
utczára dobott bútorok által több ember leié halálát. 
1500 család maradt fedél nélkül ’s többen közülök 
mindenöket odaveszték. A charlestoni tüzkármentő- 
társaság csekély tőkével bir, a’ kár kisded részit leszen 
képes födözni ’s még is tönkre jutand. Charleston 
több év alatt nem lesz azzá, mi volt.

M U L A T T A T Ó .
A’ m e g e i  é g ü l t .  Egy humorista, kertajtajára 

illy tartalmú felírást tétetett: „Én e’ kertet sajátul eu- 
gedem-által annak, ki előttem bebizonyítja, hogy töké
letesen meg van elégedve.“ — Midőn a’ humorista egy- 
napon a’ fák’ lombjai alatt sétált, egy idegen férfi kö
zeibe: „Mi vezeti önt hozzám?“ kérdező a’ kerttulajdo
nos. „Én e’ kertet birtokomba venni jövök — válaszolt 
az idegen — e’ fölirás’ értelménél fogvást Ön azt nekem 
altaladni , ugyhiszem , nem vonakszik, mert én tökélete
sen meg vagyok elégedve“ — „Ha ez igaz — szólt 
mosolygva a’ humorista — miéi t vágyódik Ön kertemre?‘‘

A m e r i k a i  h í r l a p i  j e l e n t é s .  Egy hírlapban , 
melly Akropolisban jelenik-meg, minap következőt lehe- 
te olvasni: „White bátorkodik ezennel magát polgár
társinak a’ tanácsgyülésre jelöltül ajánlani. — NB. Van 
szerencsém egyszersmind tudatni, hogy én mindennemű 
öltözetet a1 legújabb divatszerint ’s lehetségig hamar 
készítek.“

Egy nyomorú versgyártó, kinek a’ vaktörtéuet 
D ü r e r  A l b r e c h t  nevet juttatott, B ö r n é - h e z  tola
kodók ’s magát előtte költésznek ’s tudósnak adá-ki. 
„Már vau szerencsém kegyedet ismerni — mosolygva 
válaszolt a’ satyrikus — kegyed’ neve igen jeles — a’ 
föstészet’ történetében.“

Egyharmincz éves hajadon' beteg ágyánál egy szép 
fiatal orvos ül t , ’s türelmesen hallgatá a’ nyögdelő’ pa
naszait. Miután a’ beteg hölgyecske mindent elmondott, 
imígy szólt az orvos : Ön beszédéből, szép kisasszony, 
azt látom, hogy betegsége csak egy kényelmetlen álla
pot’ következése, melly magábul a" női természetből 
ered. Gyógy-tudomány itt nem adhat foganatos gyógyszert. 
Menjen kegyed minélelöbb férjhez, ’s e’ búskomorság, 
e’ roszkedvüség tüstint el fog oszolni, mind köd a'nap 
elől.“ — A' hajadont e’ javaslat meglepé, ’s végreimígy 
szólt: .Kegyednek aligha igaza nines, — én követem 
tanácsát, — jól van — vegyen hát kegyed nőül en
gem?* — Hanem az elmés orvos fejét csavarta, ’s imezt 
viszonzá: „Kedves kisasszonykám! mi orvosok tanács
iunk ugyan orvosságot, de magunk nem veszszük-be.“ 

T a l á n  y.
Hatalmam messzeterjedn. Nálam nélkül ism eretlen volna az enyim ’* 

tied ! A" papákkal dolgom ugyan n in c s , de a ' k irályok’ 's k irá lynék’ hom
lokán díszlem. Nélkülem senki még tizig  sem képes olvasni. Nemcsak a ’ 
k ise b b , de niétr a ' végső Ítéletnél is elnök leendek , 's az a rra  meghivéi 
trom bita  sem harsog , ha tarára nem ülök. A' zsidó nélkülem nem fogadhat 
rabbit , a ' keresztyén pedig nem hallhat predikátziéit. A ' szerelem ugyan 
nem szorult i á m,  de annálinhább az irigység. N élkülem inas föl nem sza
badul Istenes sehol véirhe m m  m egy, hogy ott ne to ln é k ,  de istentelen 
sem Ki inni "s enni aka r ,  te jére  vagy lábára ü lte t. A’ kritikánál többször 
is jelen vagyok- K urir nélkülem m m  indn lhat-e l Bár Budapesten ism eret
len vagyok , de B erlin , P áris  , V iczen/a , Pávia tisz tel engem. P arányi lé
tem re illy vitéznek ii mér a világ! M ondd-m tg t e h á t , mi vagyok?

Ldvardy Márton.
A '  47dik szánni rejfettszó: Sa j t ó .

Szerkeszti He lmeczy .  — Nyomtatja Tr a ttn e r - Károlyi .
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MISKOLCZI l ’OLGÁKI EGYESÜLET.

A’ Társalkodó idei 35dik számában f e l s z ó l í 
t á s t  közlőit, melly szerint nem volna érdektelen tudat
ni az olvasó közönséggel azon gyarapodási ’s haladási 
törekvéseket ’s intézvényeket, mellyek, hála korunk’ 
szellemének ! jelesb ’s népesb városinkban az újabb idő’ 
szüleményiként létesültek ’s létesülnek. Érinteték külö
nösen M i s k o 1 c z , hol a’ közelebb lefolyt e'vek alatt 
néhány jótékony intézet létre jött; érinteték a’ múlt év
ben alakult p o l g á r i  E g y e s ü l e t ,  azon világos nyi
latkozással, hogy kívánatos volna létesülete- , szerkezete- 
’s munkálkodásiról valamit hallatnunk ! Ez utóbbi nyilatko
zásnak szándékom megfelelni jelen soraimban.

Miskolcz’ lakosai közül számosán égtek amaz óhaj
tástól: bár hazánk’ polgárai, szeretett feleink, bővebb 
alkalmat nyernének lolyvásti müveltethetésökre, hogyigy 
egymást-értesités által a’ most nagyrészük hijányzó jó
létnek maradandó talpkövét tehetnők-le, ’s hazánk ne 
csupán természeti adományokban, — hanem szellemi te
kintetben is gazdag lenne. — E’ szent óhajtást e g y e 
s ü l é s  által gondolák valósithatónak , elérhetőnek; meg 
lévén a’felöl győződve : mikép eg y , sok-tagból álló Egye
sület , — bár egyes tagai parányi ’s őket nem terhelő 
áldozatot nyújtsauak is oltárára e’ hazának , mellynek 
köszönhetik vagyonjokat ’s minden örömiket, — sokkal 
több jót vihet véghez közjó’ tekintetében, mintha néhány 
buzgó honfi minden vagyonát arra szentelné is. — Az 
egyesület t. i. maradandó, ’s kinemhaló test lévén , az 
eleve kitűzött czélra irányozhatja szünetnélkül minden 
munkálatit; lassankint, bölcs fontolattal mozdíthatja-elő 
a’köz jólétet; a’ tenni gyöngékbe is erőt ad példája által, 
’s buzgóságra inti, ébreszti a’ szunnyadókat; mert örö
mest kezet nyújt minden ember a’ közteher- emelésre , ha 
segédei vannak ; búsan vesztegel pedig ott, hol magára 
hagyatik. — Illy gondolatoktul vezéreltetve ’s koronkint 
buzdittatva azon lelkes közlések által, mellyek a’ ha
zánkban többfelé keletkező szép irányú intézeteket köz
tudomásra juttatván , a’ jó’ iránti buzgóság’ tüzéí eleven 
gerjedezésben tárták , ’s elhamvadni nem engedték ; —  
megemlékezvén továbbá arról i s , hogy külföldön minde- 
nik műveltebb népségű városban többféle hasznos irány
zatú Egyesület vau: baráti körökben készeknek találók 
többen egymást valamelly hasonló-czélu egyesületbeni 
részvételre. —

Múlt 1837dikévi raartzius’ 8kán f ö l s z ó l i t á s t  
készittetének ezen polgártársak, kiknek érdemteljes ne
veiket hálás emlékezetben tartandja létrejött Egye
sületünk’ évkönyve; — f ö l s z ó l i t á s t  készittetének 
polgártársaikhoz, mellyben ezeket meghivák, hogy kö
vetkező alap-elvű Egyesületben részt venni szíveskedje
nek : 1) Az Egyesületnek, önhibájok nélkül szerencsét
lenekké lett tagait kölcsönösen segíteni, az intézet
nek e’ végre alapítandó pénztárából. 2.~) Hasznos 
könyveket szerezni, folyó-iratokat ’s hírlapokat járatni, 
olvasás és kölcsönös társalkodás által az embert egyedül 
érdemesítő műveltséget gyarapítani; — a’ baráti rokon- 
érzelmeket honositni ’s összébbfűzni azon kebleket, mel
lyek most rend-zeres-társaságon kívüli állásunkban egy
mástól sokszor idegenek maradnak. —

E’ fölszólitás közöltetvén több érdemes polgárral, 
az egyesületbeni-részvételre készeknek nyilatkozott tár-

1838.
sak martzius’ Í2kén öszszeüllek ’s maguknak ideigleni 
elnököt ’s jegyzőket választván , újra kijelenték , milly 
kedves, milly kívánatos lenne, a’ czélba vett alapelvű 
Egyesület’ létesülése! — Az öszszehangzó nyilatkozás 
után fölolvastattak , a’ tanácskozás alá vett tárgyak, ’s a’ 
részint elörebocsátott tanácskozásokból, részint a’ kassai, 
részint a’ helybeli casino'szabályainak nálunk alkalmaz
tatható tartalmukból javaslatképen készített a l a p s z a 
b á l y o k ,  mellyek — a' későbbi változtatásokat is ide tud- 
ván 43  czikkben foglaltatnak 's következő alapczik- 
kekben pontosulnak: 1} A társak’ öszszesége „ P o l
g á r i  e g y e s ü l e t “ nevet fog viselni. 2 ) Az Egyesü
let czelja kettős: t. i. j ó l t é t  ’s m ű v e l t s é g  - t e r 
j e s z t é s .  3 ) Ki az Egyesület’ tagja kíván lenni, esz
tendei részvényül ezüstpénzben n é g y  f o r i n t o t  te
gyen-le. 4^ Az Egyesületet kormányzó tagok csupán 
e g y h á z i  s z e m é l y e k b ő l  ’s m e s t e r  e m b e r e  k- 
b ő 1 fognak választatni. 5 ) Esztendőnkint április hó
nap’ lső  napján k ö z - ü l  és  tarlatik, mellyben 3 elnök, 
3 jegyző, 1 pénztárnok, 1 ellenőr, 2 titoknok ’s 25  
választott ta g , ’s ezek közül 13 igazgató vagy mege- 
rŐsittetnek vagy újak választatnak. 6 ) Minden két hét
ben vasárnap délelőtt — ’s ha szükség kívánná, délután 
is — h e t i ü l é s  tartatik , mellyben legalább egy elnök, 
egy jegyző, a’ pénztárnok, egy titoknok ’s 8 választott
sági tag jelenléte kívántatik; ámde azért bármellyik 
egyesületi tag’ is szabadon megjelenhetik és szabad sza
vazattal fog bírni. 7 ) Jövendőre nézve az Egyesület’ 
alapszabályainak és szükséghez alkalmazott rendelkezé
sinek időnkénti javíttatása elhatároztatik.

A’ megvizsgált’s elfogadott alapszabályok több pél
dányban leíratni 's bővebb megfontolás végett a’ polgá
rokkal közöltetni jónak ítéltetvén, azon közohajtással 
váltak-el a’ jelenvolt érdemes társak egymástól: vajha 
legközelebbi sz. G y ö r g y - n a p i g  létrejöhetne a’hely
benhagyott alapszabályok szerint P o l g á r i  E g y e s ü 
l e t ünk .  —

E’ v é g e t t  á p r i l i s ’ 21dikén uj ideigleni elnök, 
két jegyző ’s egy pénztárnok választattak, az előfi
zetés is megkezdeték, a’ többi polgártárs pediglen 
néhány önkint- ajánlkozott tag által tűzetésre szólíttatni 
határoztatván , — küldöttség neveztetett-ki, melly az 
immár létrejött P o l g á r i  E g y e s ü l e t ’ számára ké
nyelmes és alkalmas szállás’ kiszemelésében ’s egy év
re szabott kibéreltetésében szorgalmasan eljárna. — Ki- 
béreltetvén a’ városnak majd kellő közepén a’ szállás, 
má j us  h ó n a p ’ ennek ’s a’ hozzá mellékelt kertnek 
rendbe-szedésével folyt-le. Néhány érdemes tag az álta
tok járatott hírlapokat ’s folyóiratokat; mások ismét né
hány, érdekes-tárgyú könyvet szolgáltatván, megkezde
ték azonnal a’ művelődési társalkodás. — Végre ju n iu s ’ 
2 kán közgyűlés tartatván az ideigleni tisztviselők he
lyett rendes tisztviselők választattak’s fölolvastatván az 
Egyesület’ kezdete óta a’ jelen ideig történt dolgok fe
lől tett lépések, tanácskozások ’s határozatok fölött szer
keztetek jegyzőkönyv: ez, mint az eddig történtek’ le
rajzolását hű valóságban előterjesztett iromány, minden 
jelenvolt által helyben 's jóvá hagyatott 's a’ készíten
dő évkönyvbe iktattatni rendeltetett.

Az ig y ’s e’ szerint szerkeztetek mi s k o l e z i  po l 
g á r i  E g y e s ü l e t ,  azonkívül, hogy az olvasási vágyat



190

kielégítő hírlapoknak ’s több könyvnek némelly érdemes 
tag általi beszolgáltatásuk, őszinte társalkodás, egymást- 
érte9ités , íölvilágositás és szoros fölvigyázás alatti ártat
lan mulatozás által ögyekszik a’ m ű v e l ő d é s ’ t e r 
j e s z t é s é n ;  j ó t  é t e l i  czéljának is törekvők minden 
előadott alkalomkor eleget tenni, — nevezetesen : egy 
tűz által megkárosult vidéki tagtársát, két szerencsétlen 
’s jótékony segédeimért folyamodott embertársait, egy a’ 
budapesti gyászos árvíz által kárt szenvedett pesti lakos, 
szinte tagtársit örvendezteté-meg egy év alatt, minden
kor önkénytes ajánlás’ utján öszszegyült, nem megvetendő 
pénzbeli segélylyel; ugyanilly mód szerint öszszegyülő 
pénzöszszeségből jutalmat osztogat jelenleg mindazok
nak , kik a’ szőlőhegyeinken szép reménynyel biztatott 
gyümölcsöseinkben nagy pusztítást okozott hernyókat, 
férgeket, lepkéket kisebb nagyobb mennyiségben beszol
gáltatják ; — melly szép-irányzatú törekvés’ küzönséges- 
bülésével, a’ gyakran egész vidékeket rontó ’s tönkretevő 
hernyóknak megkevesbülése ’s ártatlanitása, legczéli- 
ráuyosabban eszközöltethetnék.

Letelvén az első félév , melly sz. György naptol sz. 
Mihály napig számittatik , a’ szorosan megvizsgált száma
dás kit önteté, hogy 116 tagtól ’s némelly mellékes jövedel
mekből a z ö s z s z e s - b e v é t e l  6 2 6  ltot 4 ,/2 krt.; ’s az 
ö s s z e s  k i a d á s  6 2 0  forintot 36  krt tön váltóban; — 
bekövetkezvén pedig a’ második félévi díj -befizetés, 
szükségtelenűlvén a’ tetemesb költségek, ’s azon remény 
js táplálván az Egyesületet, hogy tagai napiul napra 
szaporodni fognak, az igazgatóság által egy j ó 11 e vő- 
s é g i  p é n z t á r ’ alapittatásajavasoltatok, olly czélra , 
hogy abbul az elszegényülő tagok, ’s elhalandó tagok’ 
özvegyei ’s árváji évenkint rendesen segíttessenek. — 
Hét év alatt ugyan is , de későbbre is folyvást, a’ meg
gazdálkodandó pénzöszszeség tőkévé íordíttatni határoz- 
tatott, mellynek kamatja, egy perselybe gyűlendő pénz 
’s önkénytes adakozások ’s kegyes hagyományok által 
szaporíttatnék; azután pedig kamatiban a’ fölebb neve
zett embertársak’ fölsegíttetésire íordíttatnék. — Men
nyire szaporodott az így alakult jóltevöségi pénztár a’ 
szerencsésen lefolyt első évben, kitünteti a’ folyó 1838-  
dik évi sz György’ hava’ lső  napján tartatott közgyű
lésben megvizsgált második félévi számadás, mellynek 
mintegy 160  tagtól befizetett j ö v e d e 1 m e tőn 771  
váltóforintot; k i a d á s a  4 1 2  irtot, 21 krt; követke
zőleg k a m a t r a  a dot t  v a g y  a d h a t ó  f ö l ö s l e g e  
3 5 8  fi t. 39  krra ; ehez számítván az uj szállásra elő- 
pénzül adott 5 0  forintot, a’ j ó t e v ő s é g i  p é n z t á r ’ 
ő s z  v e g e ,  mingyárt első évben 4 0 8  frt. 39  krra szök
kent váltóban. — Ha meggondoljuk, hogy ezentúl a’ 
bútorozási költségek már elmaradnak , a’ részvényes ta
gok’ száma pedig (Május hónap’ 27keig 131 tag fize- 
teit-be, mintegy 55nek nyugtatváuya még ki nem vál
tatott,) — naprulnapra szaporodik: azon örvendetes bi
zalomnál tekinthetünk a’ jövendőbe, hogy árváink ’s 
özvegyeink tetemesb költség , ’s a’ nélkül, hogy valamelly 
özvegyi, s árva intézetbe lépni kénytelenittetnének, a’ leg- 
sziikségesb évenkinti föfsegéltetés felül biztosíttatva le
hetnek.

Kiterjesztő továbbá figyelmét a’ p o l g á r i  E g y e 
s ü l e t ,  serdülő polgártársinak is gyarapittatására , bol 
dogittatására 's müveltetésökre. Mert azonkívül, hogy 
helyes és illendő viselet iránti kezeskedés mellett akár- 
melly mesterséget gyakorló ifjak is bevétetnek tagokúi, 
egy v a s á r n a p i  i s k o l a ’ fölállittatását érdeklő tervet 
is kidolgoztatott, ’s közöltetni rendelt a’ városunk’ kebe
lében létező nemes czéhekkel, mellyek a’ kitűzött szent

czelhoz jarulandvan (mit azonban eddigelé, mi okbul, 
nem tudhatni, egyik sem teljesített): nyomban valósulá- 
sát nyerheti a'műveltség-terjesztésre ’s közönségesbítés- 
re olly igen elismérhetetlen befolyású intézet; annyival 
inkább, minthogy több tanító, kik sziute tagtársak , fize
tésnélküli szolgálatokat szíveskedtek ajánlani.

Folyó 1838dik év február’ 8dikán a’ főbb ut- 
czák’ éjenkinti kivilágittatását biztosítandó alap-tőke- 
péuz’ igen óhajtott megkezdésére t á n c z m u l a t s á g o t  
adott a’ polgári Egyesület a’ „Korona“ vendégfogadó’ 
termében , ’s a’ 24 5  váltóíorintra s 4 8  krra ment költ
ség’ lerovása után 4 6 2  frt. 5 0  krt nyert a’jótékony czél
ra, melly öszszeség több lelkesült egyesületi tag által 
5 0 0  v.forintra pótoltatván, az Egyesület’ kezelése alatt 
azonnal kamatra adatott. —

Szóba 's javaslatba hozatott már a’ h á z a l ó - k o l 
d u s o k  felüli azon intézkedés is : miszerint ezek az egye
sületi tagok’ házaitól elutasíttatván, az Egyesület’ szál
lásán kapnák-ki hetenkint alamizsnájikat azon összeségből, 
melly az egyes tagoktól házaiknál kiosztatni szokott 's 
időnkiut az egyesület’ gendnokának belizeteudő pénzek
ből gyülne-bé; hanem eddigelé a’ javaslat köz-határozás 
nélkül csak javaslat maradott.

Mind ezen jótékony munkálkodásit 's törekvéseit a’ 
m i s k o l e z i  p o l g á r i  E g y e s ü l e t n e k  hidegvérü- 
leg is tekintetbe vevőn, nem lehet nem óhajtanunk, hogy 
tagjai minél többre szaporodván, kivíhassák a’ megkez
dett pályán mindig azon szent czélt, mellyet az alapítók 
tűztek-ki magoknak; ezt szivéből különösen óhajtja

az egyesületi közlö-lag.

RÖVID ESZME ’S NYILVÁN VITÁS

«’ miskolezi ref. iskolát vádló és mentő iratokról. (Lásd Tár*. 27 , 28. 30. 
számait )

Nem czélom a' két fél közt bíróul lépni-föl; mert 
erre magamat sem az iskolák’ intézkedésibe olly mélyen 
avatottnak, mint Erényi önmagát hiszi, nem állíthatom, 
sem a’ feleletirónak (értvén az eredetit) fölibe nem emel- 
kedhetem. Szándékom csak az, hogy mind két alulirtat, 
saját tulajdonához: Erényit nevéhöz, Solczot ön’ kertje’ 
virágihoz utasítsam. Mert: non  v e n i t  e x h o r t o  
f l o s c u l u s  l i l e  tuo.

Erje-meg mindenki azzal, mi övé! így Erényit saját 
neve megótta volna rágalmazástól, mellyel epéjét öntöt- 
te-ki; meg a’ hontagadástól, miszerint születéshelyé
nek Miskolczot állítja, hűtlenül falusi honához, iskolák’ 
intézkedésibe ennyire avatott szülöttével méltán büszkél- 
kedőhez; meg az alávaló szerénytelen kérkedéstül, 
miszerint magát az érintett iskola' szellemi elrendezését 
legjobban ismerőnek, igazgatás-módját jól "s alaposan 
ismerőnek, kürtöli. így nem is lett volna vakmerő, volt 
érdemes tanitóji 's igazgatójinak sértegetésivei az iskola’ 
képzelt alászálltának mendemonda okait fürkészni, ’s nem 
hozott volna annyi jó érzésű ifjút gyanúba ’s kedvetlen
ségbe , éretlen, fövetlen és savatlan iratának szerzője 
iránt, végre sima v. jobban megrágott tollal nyúlt volna a’ 
hibákhoz, mik mindenütt, hol emberek vannak, találtat
nak; 's mint hű gyermek, atyja' botlásinak helyrehozá
sához fiúi tisztelettel kezdett volna. így talán némi hitelt 
is érdemlett, némi jót is eszközölt, némi becsületet is 
aratott volna. Legalább így méltó névvel lett volna 
Erényi. Elfajult gyermek a z , ki még hibás szüleinek is 
erőtlenségeit nem takarja. Mennyire romlott szív lehet 
az tehát, melly hű tanítóit rágalmazásban gyönyörködik! 
Ez igazán hernyó azon iskolán , mellyben értelmi bimbaja 
kifejlett, 's banka a' fészekben, hol megszárnyasodott,



191
Judás a' tanító ellen, ki neki talán lábait is megmosá. 
— Más résziül

Érje meg mindenki azzal, mi övé! Ezen jelmondat 
megótta volna Solcz urat is azon gondolatlauságtól, hogy 
nevét olly feleletnek irja-alá, mellyet nem övének leírni 
csak rövidlátásu nem ismér, 's melly csak úgy övé, 
mint Trattner-Károlyié. Mert mindenki tudja, hogy a’ ne
velési alapelvhez-értés, valamint Erényinek, úgy a’ 18 — 
2 0  éves ifjúnak is még fölötte van, fölötte vau az anyá
kat nevelő intézetek’ sürgetésinek eszméje; fölötte a’ 
hazánkbeli nevelésnek 's törvényszolgáltatásnak veszszö 
alul még ki nem nőtt állapotját helyesen jegyző gondo
lat ; fölötte a' háztartásnak csekély fizetés mellett nyo
masztó sőt busitó gondja ; de fölötte a' miskolczi iskola’ 
kies fekvésének elragadó festése is y mert mind a z , ki S. 
urat ismeri, tudja, hogy ő ugyan jeles, jóltanult, szor
galmas ifjú, ’s most iparteljes tanító, de költői lélek nél
kül. Itt pedig valóságos költői lélek szól, ki Parnaszt 
’s Helikont lát a' kopár Avason , áoni dalt hall az itt ott 
ödöngő részegnek fülrontó melódiátlan ordításában. Mert, 
ha igazat kell mondani, az Avas’ oldalán nőtt berken 
kívül, föl egészen a’ tetőig, jó boros pinczék feküszuek 
egymás’ hátán, számosbak a’ naponkint pusztulóbb mo- 
gyoró-és szilbokroknál. Azon szívihlető festés tehát nem 
az aláírtnak észképe, hanem azé, kit hat évig Miskol- 
czon-laktában , minden nap láthatónk, mint Apollót Mu- 
sáji körében a’ képzelt Pinduszon, miután útban- eső 
Hippokrenéjéből szeszélyt merite, dagadó kebellel szárny
ra ereszteni képzelmeit az Avas-tetőrül. Ide mutat a’ hi
teles hallomáson kívül annak tudása, hogy S. ur a' kö
zelebb múlt husvét-szüneten , ama' 1.1. urnái mostani lak
helyén T, K - - n megfordult, az Miskolczra jővén 8. 
urat magához hívatá , sőt mint régi kedvenczét az isko
lában is meglátogatá, 's vele magányosan huzamos ideig 
beszélgete ; — mindez Erényi’ irata ’s az arra tett fe
lelet’ megjelenése közt történvén. Hibázott tehát 8. ur, 
hogy azon feleletet neve' aláirtával magáénak vallotta
1. )  azért, mivel ha erre más által biratott, együgyüségét; 

hapedigönkint telte , hiúságát tanúsította, puszta aláírá
sa sajátsági hitelt nem érdemelvén; 2 )  azért, mivel 
gyanút támasztott az iránt, hogy a’ nevét viselő felelet 
valamellyik tanító vagy igazgatóiul származott s igy az 
annak soraiból látható tiszta igazság’ hitelességének na
gyon sokat ártott. De miért cselekedte a’ t. ez. eredeti 
leleletiró is , hogy gondolati Daedalusává S urat válasz- 
tá? 1) azért, mert az alsóbb osztálybeli tanításról egy 
illy tanítót magát beszéltetni szerencsés találmány vala;
2 . } azért, mert ama’ pontot, mit más szájából hallani 
kedves ; — „ámbár nem tagadhatni, hogy a miskolczi is
kola ezen rövid kézzel szabott fizetés miatt már sok ta
got vesztett-el kebléből, kik között talán E ur’ kedve 
szerint való tanítók is találkoztak volna'4 nem örömest 
vala kihagyandó, mit ön’ neve bizonyosan vele is kiha
gyatott volna.

E’ nyilványitást tenni erkölcsi kötelességnek tartom, 
hogy ama’szennyező irat gyanúja alul, mind enmagamat 
(jbár felőlem legkevesbbé vert a’ szó) fölmentsem más 
jóérzésü , nálam ifjabb személyekkel együtt; mind a’ taní
tó ’s 'igazgató urakat a’ rájok gyanított feleletből háram
ló, p r o p r i a  l a u s  s or  de t’ bélyegétől feloldozzam.

f o n t a in e r l f .a u

( F ulytatús.)
,Látom , — úgymond — hogy e’ roppant várat nem 

igen isméred. A’ legcsodálatosb tömkeleg az, mellyet

képzelő erőnk gondolhat. Az egész, iszonyú karzatokbul, 
roppant termekből, óriási lépcsőkbül, falak közt elfutó' 
titkos folyosókbul , márvány és bronsz-erkélyekbül áll. 
Minden korszak ’s művészet, minden fejdelem, képvi
selve van e’ falak közt. Láthatod itt a’ XVI. század’ 
minden szeszélyit ’s költészetét; XIII. Lajos ’s IV. 
Henrik olasz ’s franczia izlésöket hagyák rajta. XVId. 
Lajos ide is elhozta királyi nagyságát; a’ császár itt 
fogadó ama’ császárhölgyet, ki őt királyokkal rokonitá 
’s elválasztó a’ néptől. E’ falak közt lakott hatalmak 
közüf mindegyik ada valamit hozzájok; egyik egy pa
lotát , másik templomot, harmadik játékszínt, vagy kép
csarnokot építtetett ’s egy utolsónak alig volt ideje itt 
nevét felírni, a’ vihar már is elragadó ’s nevét a’ szoba
festők kitörték. Fontainebleau várában öszszekeveredik 
’s zavarul minden emlékezet. Nem meszsze a’ pápa’ szo
bádul Maintenon aszszony egy sarokban, hol még a’ 
napfény is kerülte őt , menedékhelyet készíttetett magá
nak, mellyet még ma is láthatni tökéletes épségben. De 
vér, szerelemsohajok , költészet is tapadt e’ falakra ; fő
leg pedig sok házasságkötés ünnepeltetek itt. Caesar, 
vendőmei hg. IV. Henrik’ ’s a’ szép Gabriele’ fia 1609- 
ben itt kelt-öszsze Framboise de Lorraine, — mercoeuri 
hgnővel. Xlld. Lajos itt tölté házassága’ mézesheteit, ’s 
9 hónap múlva, a’ kis dauphin itt pillantá-meg a’ napvilágot. 
Orleansi Mária Luiza, a’ király’ unokahuga, procuratio ut
ján 1672ben itt ment nőül XI. Károly spanyol király
hoz. — XVd. Lajos itt fogadta-el Leczinska Mária’, Sza- 
niszló király’ érdemes leánya’kezét. XVIII. Lajos Fon- 
tainebleauban várta Berry hgnőt ; Napoleon Jeromos 
Fontainebleauban lépett házasságra a’ würtembergi ki
rály’ leányával. Mennyi pompateljes ünnep ! mennyi fé
nyes lovagjáték ! mi sok óhajtás és remény! Hasztalan 
keresnél a’ roppant várban egy zugolykát, melly koro
nás vagy koronavesztett fejnek szállást nem adott; vagy 
ágyat, melly halálos vagy menyekzői ágyul nem szolgált 
volna! A ‘ király’ szobájában áll egy nyomora mahagóni- 
asztal, melly bútorárusnál alig kerülne 15 frankba; ez 
asztalhoz még is nagy tisztelettel lépnek, mert a’ csá
szár rajta irta lemondását alá; még most is láthatni nyo
mát a’ haragos lökésnek , mellyet a’ világ’ megbuktatott 
ura tolikéssel rajta tőn. Ezen asztal közel áll egy ablak
hoz, mellynek fényes rostélyait XVId. Lajos kovácsolta. 
E’ szobában, melly annyira el van francziahoni növé
nyekkel árasztva, hogy füvészkerthez hasonlít, hajdan 
Medicis Katalin lakott. Napoleon e' szoba mellett építte
tett egy képcsarnokot Maria Luiza’ tiszteletére. Imígy 
vegyül öszsze itt csudástarkán annyi emlékezet, annyi 
sok nagy, annyi szerencsétlenség ’s nyomor ! De mi se
gédszere van az embernek, hogy el ne tévedjen illy zűr
zavarban? Mint álmélkodám, midőn mindenhova szaba
don meheték, mindent láthaték, mindenhez nyulhaték, 
mintha egy volnék a’ vár’ urai közül. Nevezz ezenkívül 
egy királyságot nekem, hol minden órában éjjel nappal 
szabad bejárás engedtetik. Ez egyike a’közbocsánathoz- 
ta gyümölcseknek; már a’ király’ barátai sem félnek töb
bé ’s megengedik oda mennie, hova akar! —

Képzeld csudálkoztomat, midőn végig menvén Orleans 
hg nagy szobáin , mellyeknek sztylje XIII Lajos’ ko
rának egész pompáját mutatja, azon két teremben valék, 
hol a’ fiatal hgnö' jegyajándéka volt felhalmozva. Egy 
magaslaton állt a’ corbeilfe, melly csudamunkáju aranyo
zott bronszbul áll ’s ezüsttel van befödve. E’ mestermú 
a’ XVI. századnak sem válnék szégyenére. Az estrade 
függönyökkel, csipkékkel, virágokkal ’s azon, fiatal 
aszszouyoknak olly igen kedves szövetekkel volt bevon-
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va , raellyeket bizonyos költész s z ő t t -  lé g n e k  neve
zett. A’ fejérnemű egy oldalon vala felhalmozva, s va
lódi hegyet képezett himzetek- ’s csipkékből. Számtalan 
algíri öv ’s kalap lobogó toliakkal feküvék a’ néző̂  előtt. 
A’ 12 cashemirshawl nem csekély helyet foglal a’ nász
ajándékok közt; egy p. o. emirzöld ’s aranypálmákkal 
van hímezve, mellyért örömest kárhoznék-el Európa’ 
minden némbere; az angol királynő külde azt. A’ kéz- 
’s lábrul Ítélj azon számos keztyü’s czipe után, mellyek 
15 éves gyermek’ számára látszanak készítve lenni, ’s 
mértékül még is a’ herczeghölgy’ keze és lába szolgált. 
Bársonyt, selymet, szalagokat, ’s a’ királyi szerelem’ 
száz meg száz ajándékit — itten tömegekben láthatod. 
Hogy az ember mindent kellőleg láthasson és felfoghas
son , aszszonynak , fiatal szép aszszonynak, egy a’ jelen 
pillanatban nem szenvedéllyel foglalatos aszszonynak, 
szóval: párisi nőnek kellene lennie. Beszéltem már az egé
szen hímzett ’s tenyérnyi széles csipkékkel beszegett zseb
kendőkről , az afrikai turbánokról, a’ kolcsagtollas karman- 
tyúrul, ’s a’ szőnyegekről. Csak íutólag említem mégaz 
arany díszedényeket, a’piperasztalt, a’ gothszerű íróesz
közt ’s virágtányérokat. Orleans hĝ  illy dolgok’ meg
választásában értelmes ízléssel bir. 0  ügyes és szellem- 
dús régiségismerő ; tökéletes fogalma van a’ múlt száza
dok’ pompájáról; ő tudja, mi jól illik, egy régi gothszerű 
bútor a’ fiatalság - és szépséghez, ’s ha neje, a’ hgnő, 
szereti a’ fametszvényeket, aranyozatokat, szóval: az 
egész hajdani tömör fényűzést: úgy nem marad, mit 
óhajtson. Sok volt itt a’ gyöngy , rubin, gyémánt s min
dennemű drágakő,

így  ’s még többet beszélt fiatal barátom szíve’ he- 
vültében. ,De — szólék én , — mikép végződék szerencsés 
kalandod, melly neked alkalmat szerzett e ’ ritka dolgok’ 
megszemlélhetésire? Nekem azt mondák, hogy a’ király
anya maga intézett-el mindent; hogy anyai gonddal gon- 
doskodék mindenről, és senkinek , — még a’ királynak sem 
— akará megengedni, hogy a’menyének szánt ünnep’ el
rendelésébe avatkozzék í — „Ki neked ezt monda, — 
válaszola barátom , — az jól vala értesítve. Mert alig 
csodálám néhány óráig ezen dicsőséget, ’s im egy ajtón 
lassú kopogást hallék. Más valaki hihetőleg „szabad !“ot 
kiáltott volna , de én mocczanás nélkül oda huzódám, 
honnan jövék, ’s ezt jól is tevém, mert csakugyan a’ 
király volt, ki titkon jőve vizsgálni a’ csodadolgokat, ’s 
gondolnom kell, hogy arra neki több engedelme aligha 
volt, mint nekem.“

Alig végzők beszélgetésünket, az udvarban, fegy
verre !u kiáltják — ’s éljen a’ király! hangzék mindün- 
nen. Az emberek nyomják, taszítják egymást, várják 
a’ történendöket ’s látják Nemours ’s Orleans hgeket, 
kik királyi atyjoknak Ilona hgnő’ jövetét jeleuték. Orle
ans hg már reggel utazott e l, hogy Melunben mutassa-be 
menyasszonyának udvarnépét: Lobau, Chanalaihes, 
Montesquieu ’s Hautpoul aszszonyokat; Flahaut, Coigny, 
Treviso, Praslin urakat, Baudrand ’s Marbot generálo
kat , Gerard ezredest ’s másokat, úgy szinte Asseline 
titoknokát ’s Boismillon koros tanítóját, kit a’ hgnőnek 
l e g r é g i b b  b a r á t j a k in t  mutatott-be. „Madame, 
ajánlom őket kegyeibe, — szólt a’ hg, — ők mindnyá
jan barátim. Hat év óta egysem hagyott-el ’s szerencse- 
és szerencsétlenségben híven osztoztak velem!“ Ezen 
egész fényes sereg buzgalom’ szárnyain sietett a’ várba , 
’s a’ fiatal arczokról gyakorlatlan szem is könnyen olvas-

hatá azon vallomást, hogy szerencsésen ’s uj hódításuk
ban büszkélkedve térének vissza mindnyájan. Elénk 
örömtül sugárzék főleg Orleans hg’ arcza. Ő látá fiatal 
nejét ’s ezzel megelégülve s szép jövendőjéről meggyő
ződve tért viszsza. ’S így a’ nép’ szerencsekivánati ’s 
tetszéskiáltozási közt a' királyhoz ménének. Csak az öröra- 
tül sugárzó fiatal hget kelle látni, ’s a’ soha nem csaló, 
csudálatos ösztönnél fogvást a’ népsereg is tudta, hogy 
nemsokára deli, fiatal aszszonyt látand.

Hat óra volt, midőn a’ hg a’ várba érkezett. Lovas 
hirnökök óranegyedenkint hozának uj tudósításokat. A ’ 
hgnő közeledék, de csak igen lassan jöhete, mert mind
untalan feltartóztaték beszédek, költemények , virágok, 
nemzetőrök, fejéren-öltözött leányok ’s az útra tolako
dott néptömeg által. Mindnyájok’ számára volt egy pil
lantása , egy köszönése, egy mosolya, egy szava. Igen 
szépen beszélt francziául Versailles’ nyelvén XlVd. Lajos’ 
korából. 0  hamar ohajta megérkezni, de útját nem aka
rá siettetni, félvén, hogy annyi sok, meszsziről ide fá
radott , ember iránt háláját nem fejezhetné-ki eléggé. — 
Uj jövevények ütközben hallott anekdotákat hoztak, 
hogy rövidítsék velők hoszszas várakozásunkat. Fortó- 
sous Jouarre-ban, hol a’ kir. menyasszony meghálandó 
vala, a’ kis városnak egy gazdag házbirtokosa lakával 
sietett megkínálni a’ hgnőt. A ’ ház szép , de egy orle- 
ansi hgnőhüz nem elég-illőleg vala fölkészítve. Ekkor 
megjelennek az udvari szekerek, ’s legott az egész épü
let pompás kárpitokkal ékesittetik-föl, a’ koszorú-gyer- 
tyatartókat felaggatják, a’ teremek- ’s hálószobákat leg
szebb bútorokkal ellátják; pompás nyoszolyák , selyembú
torok , fenséges szőnyegek által hgi lakká változtatika 
polgári ház. Másnap reggel a’ hgnő elutazván, a’ háztu
lajdonos megkéreték a’ király’ nevében, tekintse az 
egész bútorzatot ezentúl sajátjának, hálául vendégsze- 
reteteért.

Újabb történetkével akarának bennünket megörven
deztetni a’jövevények, midőn (V váróra épen hetet ütött 
’s a’ leáldozó nap szelíd sugárokat lövelt e’ megható je
lenetre) a’ kiséretbül néhány lovag elővágtatott. A’ hg
nő’ tehát csakugyan jőve. — Fontainebleau’ kapuinál 
van már, lépve halad a’ háromszinü zászlókkal ékesített 
utczákon; a’ városban végtelen örömzaj keletkezik; a’ 
vár hasonló „éljen!“ -ekkel válaszolgat. Dobok, tárogatók, 
kürtök, lovak, emberek’s minden mozgásba jő ; a’nagy, 
narancsfákkal rakott lépcső el van borítva fényes egyen
ruhákkal. Egész Francziaország e’ kőlépcsőkön vala 
személyesítve legnagyobb fényében. Küludvari követek, 
franczia marsalok, ministerek, pairek, követek, tisztvi
selők, miudnyájau helyetteseket kőidének e’ nemzeti ün
nepélyhez.

(.Folytatása következik.)

R e j te t s z ó .
Barim igen szélül első hármam , hajdani korban 
Várakat ostrom lott, falait döngetve fejével;
Vét; kettőmben adó ha vevővel nem tud egyezni ,
Úgy teljességgel nem történhet meg az alku.
Hasznos tárgy az egész, — még is kedvetlen ajándék.

Beliczay József.
I g a z í t á s .  Társalkodónk’ legközelebb múlt számában a’ 185 lap. 2d. 

szel. 21 sorb, m á s o k n a k  helyett olv. m á s o k n á l .  — A’ 188 I. 2dik 
szel. ISd. sorb, alulról a’ kérdőjel (?) kimarad.

A ’ 48dik számú Talány: i betű .

Szerkeszti He l meczy .  — Nyomtatja T ra t tn e r - Ká r o l y i .
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ANDALGÁS BITVA’ PARTJÁN.

Partodon szelíd folyam !
Ülve egykoron ,
Boldog érzelem’ dala 
Lenge ajkimon.
Kéjlobogva nézteui-el 
Egy vidék felé ,
Hol szivem, kit bírni hőn 
Ege , föllelé.

Jött a’ lányka könnyűden,
Mint a’ sajka száll
Hab fölött — halk kedvező
Szél’ fuvalminál;
Jött a’ lányka , ’s annyi báj ,
Annyi kéj vele ,
Mintha égnek angyala 
Szállna földre le.

Egy tekintet, egy mosoly 
Lassú kéznyomás 
Tőle mennyi* ért,  tudom 
En , 's úgy senki más.
’S ah ! ha illat-ajka hő 
Ajkimhoz tapadt ,
Boldogságom akkoron 
Égbe föl ragadt. —

Most e’ boldogság’ egén 
Gyá'Z’ homálya ü l ,
Múltba röppenő fohász 
Nyög partod körül ;
Feldulá a’ sors’ keze 
Boldog frigyemet —
Elszakasztva tőlem olly 
Hón-szereltemet.

Int a bánat, — a’ maró —
Szívem’ fenekén ,
Hogy zavartalan gyönyör 
Nincs a' föld’ ölén !
Lesz-e hon, — ah lenni kell —
Hol keserviért 
Egykor e’ fájó kebel 
Nyer türelmi bért?! —

Bilvai.

RIGÁCZ, ÉS MÉG VALAMI.

A’ magyar hazát Fiumétul Pestig metsző ország
úitól, Nagy Kauisához egy órányira, íekszik I i i g á c z  
kastély. E’ szép regényes épitvény elbájolja a’ vándor’ 
szemeit, 's mindaddig visszatekintgetésekre csalogatja, mig 
a’ látkörriil-eltüutével sajnos érzelmet nem költ a’ kebel
ben. Miután élénkülni kezd az itt ollyannyira üdves gyors
utazás, sok utas rándul Zala megyének eddig ridegen- 
hagyott, élettelen, ’s mármár javításra indult e’ táji ut
ján; és mi azoknak kedvűkéi t , kik a’ társaskocsiról szem
lére le nem térhetnek, közelebbi szemügy alá hozzuk a’

tova tündérkedő kéjkastélyt. Az országúiról kétfelöl je
genyefasorral elnyúló ut, mindig lelengőbb jelenetekben 
emeli a’ zöld lombok közül előtünedező, ’s maga nemé
ben ritka épitvényt, ’s a’ szemlélő vándor ha mellette 
elhalad, Olaszország’ egyik tusculanuinába véli magát 
varázslottnak. Honunk’ ritkaságtárának e’ jeles müvét 
t. t. In key Imre kamaras urnák juttatá a’ szerencse , 
mellynek epittetesevel boldogult Inkey Ferencz kamrás, 
mint sok utazásinak egyik gyümölcsével, tette Aigácz 
helységet nevezetessé. A’ kastély az istenházát is hal
mos keblén melengető számos bel-'s küllöldi virágoktól 
diszlő angolkertben a ll, ’s 72 joniai ’s doriai izletü ég- 
szinü oszlopon nyugszik , mellyeken, mint az egészen is, 
a’ hajdankor’ épitészet-eszméji, a’ jelenéivel barátságo
san ölelkeznek; — homlokrészén kétfelöl a’ vendégsze
retet’ nyílt képét viselő bejárási boltozatok kanyaruluak, 
— az egész 42  öl hosszú ’s 12 ölnyi széles épületet meg
kerülő nyájas folyosók télen a’ zivatar, nyáron a"hőség 
ellen vonnak feszült redőikkel védbástyát. Olasz-alakú 
teteje az itteni hidegebb éghajlathoz mért réz-íedelet 
mostani birtokosának köszöni, ki méltó utódja dicsőén el- 
szenderült eldődének, ’s ennek „antenati superandi“ jel
szavát szégyenére azoknak , kik gyermekiket magoknál 
nagyszerűbben nevelni makacsok , kész magára mondat
ni. 1 öl ’s 2 lábnyi magas 26  kül-ablak , — 1 öl 2 ‘/a 
lábnyi magas, 14 külszobaajtó, hosszú sorzattal tartoztat

ják a’ vendégnek rajtok kíváncsian mulató szemeit. — Men- 
jünk-be, ha úgy tetszik, a’ szobákba is; szabad ezek
ben, mint valamelly romai népszószólóéban az emberi
ség’ szent ügye fölött tanakodni. A’ 6 '/2 ölnyi magas te
rem’ merész falain függő arany-rámáju tetemes tükrök 
egész nagyságban mutatják a’ belé kacsongatni szerető 
emberi hiúságot ; — a’ siktengeren vitorlázó roppant ha
jókat ábrázoló képek a’ kereskedés’ üdvének hő érzelmit 
köllik-fel, — Fiuménk’ tájrajzai ellenállhallanul édesge
tik látogatására. Előbbre lépdelve egy zenekart (chorus) 
tartó menyezet alatt balrul a’ hálóterem’ ajtaja nyílik , 
mellynek fényes bútorait éjjel sötétség’ leple titkolja ; jobb
ra a' játékterem, mellynek hosszú biliárdján igen mu
latságos a’ tekézés , mivel minden golyó egyik közép
lyukba szaladván többszöri csalatás után eszmélteti a’ 
játszót az „ubi non est, ott ne keress“ igazságra. A’ 
kandalló felett füstmentes carrarai márvány versenyg 
a’ hófejérséggel, melly felett a’ nagy épitető úr’ arcz- 
mása méltóságosan tekint az argandi lámpákkal megvi
lágított terem’ mulatóira. — Eljöttemkor édes andalgá- 
sombul a’ londoni termek’ nyers „quaerans“ harsáuya 
riasztott-fel, melly tán azért idvezlett érkeztemkor, mivel 
a’ gyaloglót nálunk úrnak nem tekintik , — pedig én ur
nák tartom magam’, mert magam’ ura vagyok. Horvát 
honban , több uradalomban , mellyek közt van házi urunk 
raszinyai urodalma is — a’ jobbágyok bírt telkeikért 
robotolni nem , csak várőrzési katona-, uémellyek levél
hordási szolgálatot tenni tartoznak, ’s innen származott 
azon mese, hogy ezeket egy garasára buruótért Pestre 
is elküldhetni; — el igen, még tovább is, de a’ főrugó: 
levélvitel, irtás szolgálat pedig csak önkényüktől függő 
toldalék. Hajdan, mikor ozmán iga alatt nyögött a’ vi
dék , a’ földesurak azon kötelezés alatt szabaditák-íel a 
szabadosokat,— máskép szlobodnyákokat — hogy mindig 
résen állva a’ száguldozó törökök ellen, urok’ várait s
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a‘ hou’ határszélét ótalmazzák. E' rendszert követik még 
ma is, háború'idején a’királyi sereghez csatlakoznak, bé
kében pedig földesuraiktul nevezendő altisztek alatt ka
tonai gyakorlatban tartatnak. 1750ben adózás alá vet- 
tetének, de utcsinálásra határjokon kívül nern küldhetni 
őket (32 ; 1827 .) Illy vitézek őrzik Inkey Imre kamarás 
úr’ Rigáczi várát is, jelesül: 6 0 0  gyalog, 4 8  lovas 
katona , kis csoportokban felváltva , kik messziről jőve 
készebbek saját költségükön őrködni éjjel nappal, nyá
ron áléivá , télen dideregve , semhogy korszellemü urok 
ajánlatára e' terhes szolgálatért sorsukon könnyítő bi
zonyos napszámot vagy pénzmennyiséget fizessenek. 
Mondja most valaki Iloráczczal „ boldogok az együ- 
gyüek“ !!!

Puknlny.
FONTAINRHLKAÜ.

(F olyta tát.)
Különös 's érdekes összeállítások valának ez ünne

pélynél láthatók : Talleyrand hg nem messze a' porosz kö
vettől, a’ dalmatiai hg közel Gerard grofíioz , Jacques Laf- 
fite, Guizot, a’ csiuosfejű marokkói püspök Ary Scheiter a’ 
marguerite nagy festője, a' belga király Rantzau gróf 
mellett 's egyéb párok. Ekkor elősietének a’ dámák is , 
de csak a' hgnő’ dámái, legszebb ékszereikben, ’s né
hány pillanat múlva a’ kir. család is, türelmetlensége 
megunván a’ várakozást, megjelent a’ perron on ; a’ ki
rály, Orleans hg, Nemours hg tábornok - öltözetben , 
Joinvillc hg mint hajóstiszt, Aumale hg mint hadnagy 
a’könnyű gyalogságnál , Montpensier hg mint köz-chas- 
geur a’ nemzetőrségnél. Végre megjelenik a’ hgnő’kísé
rete. Minden szem , minden szív egy kocsi leié röppen, 
’p ezen aranyos kocsit 8 gazdagon szerszámozott ló 
csendesen húzza. Ezen ünnepélyes perczben legfensőbb 
fokra szállt az összecsődült sokaság’ megindulása; kö
zelebb jővén a' hgnő, Orleans ’s Nemours hgek, a’ 
dámák’s urak, lassan lejövének a' háromsziuü lépcsőn, 
hogy elibe menjenek. Fönséges látvány vala ez! A’ ki
rály 's királyné egyedül maradtak a’ lépcsőkön , ’s alig 
valának képesek elnyomni megindulásukat; szivemelő 
volt látni, a’ mélyen megindult férfi miíly örömest kö
vette volna fiait ’s barátait, ha az Üledék’törvénye visz- 
sza nem tartóztatja ! A’ király mögött állt a’ királyné , 
’s inkább sejtető, mint láttatá megindulását. A’ hgnő, 
Orleans hg 's kísérete egyszerre értek a’ lépcsőkhöz. 
Ekkor felnyílik a’ kocsiajtó, ’s belőle egy szép, fiatal, 
nagy ’s karcsú alak lép-ki ’s alig vesz magának időt, 
hogy jobbra ’s balra köszöntsön, már is a’ karjával ft  
megkínáló Nemours hget magával huzva , fiatal könnyű
séggel siet fölleié a' királyhoz, ki kezét nyújtja neki; 
ő megragadja e’ kezet ’s ajkihoz akarja vinni, de a’ 
király feltárja karjait ’s a’ hölgy szivére borul. Az egész 
kir. család körülveszi a’ távúiról jövő ’s szerencséjére 
plly fogékonynak mutatkozó uj tagot. Átkarolják, ölel
getik őt ’s bemutatják neki minden fi- ’s nőtestvéréí , a’ 
belga királynőt, Klementina hgnőt ki fiatal költészeket 
olvas, Mária hgnőt a’ nagy művészhölgyet, ki nemrég 
maga által készített önszobrát a’ versaillesi museumnak 
küldé ! És a’ királynőt, ki félig elrejtve állt a" kapu mel
lett , ’s kinek végre átadók uj leányát. Ekkor a’ két 
némber minden idegen szemről megfeledkezve, valódi 
anyai ’s leányi érzelmekkel karolá egymást által. A' lel
kesülés olly nagy, olly közönséges vala, hogy mély 
csend uralkodék minden oldalrui. A’ sokaság szétoszlott, 
mintha nem akarná tovább háborgatni a’ löl.-éges család’ 
szerencséjét; a’ király’ kísérete is a’ márványhágcsón 
mulatott, hogy ne szakassza félbe az ölelkezéseket. —

Első pillanatban senkinek sem juta eszébe közeliül vizs
gálni a’ fiatal ’s forróan várt hgnőt, mert mindenkinek sze
me csak a király, s királynőre ’s az egész kir. méltó
sággal ’s házi szerencsével teljes jelenetre vala fordítva; 
most azonban észrevevé mindenki. hogy a’ hgnőnek 
karcsú termete, kis lába, díszes keze, hóíejér nyaka 
pompás szőke hajfürté, élénk ’s lelkes szeme van. Mi
előtt látták az emberek, már szépnek tárták, ’s most 
meglátván öt, mindenki meggyőződék, hogy a’ róla 
szállongott hírben nincs nagyítás.

Néhány perczenetnyi pihenés után a’ hgnő ismét 
megjelent a’ királyné’ termében, hol a’ király bemutatá 
neki a’ hivatalos hölgyeket. Nyolcz óra után ülének a’ 
2 5 0  teritékü asztalhoz. Tiz órakor a’ bassin mellett a’ 
parkban tűzjáték vala’s az „F. H.“ betűk fényesen tün
döklőnek a’ légben. Egyébiránt a’ lakomáról és tűzjá- 
tékről csak hallomás után beszélek, hivatalos tudósítók
ra bízván azt; mert íöltevém magamban csak azt emlí
teni meg röviden, mit magam Játék. —

Az enthusiasmns és nyugtalanságok’ e’ napja után 
beköszönt a’reggel; Orleans hg’ ’s a’fhecklenburgi hgnő’ 
esketése vagyis inkább hármas ősszeadatása ekkor vala 
történendő. Az ünnep igen pompás fog lenni, — mon
dák az emberek — s Fontainebleau’ pompája illy dicső
ségben még soha nem mntatkozék; de azt is álliták, 
hogy lehetlen egészen a’ palotához közeledni, ’s a’ meg- 
híttakat kivéve senkisein log falai közé bocsáttatni. Jó 
csillagomban bizakodva, valami szerencsés esetre vár
tam , készen lévén nyomban követni azt. így lön esti 
hét óra ’s fényhengerben úszott a’ palota mindenfelől. 
Minden kapu, minden ablak, szokatlan pompától sugár
zók. Kinek nem egészen prosai kedélye volt, kénytelen 
lön érezni, hogy e’ látványkor, ’s ez estén meg van 
hatva az itt keletkezett történeti emlékezetek’ tömegétől. 
I tt , hol 6 év előtt széljátékul hagyatott ’s romhoz ha
sonlító falak álltának, most pompás, leghatalmasb ural
kodókhoz illő palota emelkedők. Az öreg urak’ árnyai 
mit mondanak e’ bűvös átváltozásra? ,Vén tetemimet ki 
tatarozá-ki ?‘ felkiált I. Ferencz. Tisztelet annak, ki 
czimeremet ’s kedvesem’ névvonását újra tündökölteti! ‘— 
„Ki állitá helyre a’ fontainebleaui lépcsőket ’s itteni ural
kodásom’ legkisebb nyomait ki örzé-meg gondosan ? fel
kiált a’ császár. Üdv neki ’s dicsőség, mert nem rette
gett a’ sasoktól, az élemült hadsereg színeitől ’s emlé
kezetektől !-‘ Lehet é szebb ’s nagyobb feladása egy 
uralkodónak, mint megmenteni országa’ romjait, régi 
dicsőségét, régi emlékezeteit ? inkább megtartó- mint al
kotónévre vágyni? egy várnak romjaiból - fölemelésében 
nagyobb dicséretet keresni, mint újat épitteni ’s halála
kor bevégzetlenül hagyni; három század' pompáját, dő
reségét, kir. költségeit azon czélra használni, miszerint 
azon eredményhez juthasson , melly valaha a’legnagyobb 
építészek’ munkáját koronázá, hogy t. i. minden munká- 
bavett emléket bevégezzen ’sazenegy időben adja visz- 
sza császárát a’ szpbornak , Versailles ját XlVd La
josnak , Fontainebleaut I. Fercncznek, a’ királyt a’ tüi- 
leriáknak; ’s azután kipihenésül gondoljon azon hírre, 
miszerint a’ Louvre t bevégzé ’s mindezen hihetlen erő- 
ködést’s íöltétet pártdühöngések , lázadási-süvöltések , pol
gárháborúk’s gyilkostőrök közt folytató. Ez tesz szilárd 
akaratot ’s állhatatosságot mulatni!

Eunyire terjedt már elmélkedésem *s egészen eile - 
ledkezém az uj menyekzőrül , melly e’ falak, annyi sok 
házasságkötés’ tanúi közt, tartatandó vala, midőn a’ 
lépcsőkön, mellyekhez támaszkodom . két fiatal férfi jöve- 
le ünnepiruhában. ,Nem jő velünk? — kérdők tőlem —- csak
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siessen, mert önre nem várandunk!4 ’s haladék nélkül 
követém őket, ollyköltészitudvágy’ érzelmétől indíttat
va , millyet ez óráig még nem érzék. Milly tetemes lön, 
nagy istenek ! álmélatom , mondhatnám ijedelmem , mi
dőn majd egyedül valék egy roppant, csodateljes gyer
tyafénytől világított, teremben! E’ helyen a’ legügyesb 
leírás is czélt tévesztene. Itt szó van, mit jól megje
gyezzünk, olly roppant teremről, melly tetőtül talpig föd
ve van ama' nagy művész Primaticcio’, Julio Romano* 
érdemes növendéke’ föstvényivel, ki a’ szép mestersé
gek’ ama’ termékeny századában sem lele magához ha
sonlót. Francesco Primaticciót a’mantovai marchese még 
fiatal korában ajánld I. Ferencznek, ki tőle egy föstészt 
Fontainebleau’ várába kért. A’ nagy művész sok szobor- ’s 
régi márványnyal ellátva megérkezék ’s azon nagy mü
vekhez fogott, meljyek neki egész éltére foglalkozást 
adandók valának. Ú három kormány alatt fáradozék a’ 
fontainebleaui vár’ ékesgetésiben, mert I. Ferenczről 
Ildik Henrikre, erről lld. Ferenczre szállt örökül, ’s igy 
e’ vár büszkén ismer benne építészére, föstészére ’s szob
rászára, Az ékes szoborkák, mellyekben az alak’ dísze 
vetélkedik a’munka’végtelen finomságával, Primaticcio’ 
faragványi, az egészen bevégzett ’s kikeresett különíé- 
leségben készült ékesitvények Primaticcio’ munkái, a’ bú
torok , szökőkutak, ötvösmunkák Primaticcio’ müvei. E’ 
falak közt mindenütt nyomait hagyá ügyes, fáradhatta», 
tüzes feltaláló szellemének. Az általa hátrahagyott szá
mos alak közül egyik sem hasonlít a’ másikhoz; sok tör
téneti vagy mithoszi személye közül egyet sem láthatni 
az általa már egyszer használt helyzetben; csak egyen- 
szerű nemesség, egyenszerü kelleni, ’s ha úgy akarjuk, 
sajátságos ’s egykissé modoros sztil ömlik-el mindnyá
jukon. Szellem, feltalálás, színezés, alak, kellem, 
ügyesség, merészség ’s a’ florenczi iskola’ minden se
gédszere alig elegendő valaha e’ roppant munkához. 
II. Henrik’ képtárában, Primaticcio’ müvei ’s Herkulesz’ tör
ténetei közt valék tehát! ’S nemde az mondaték, hogy 
e’ mesterművek elvesztek, megsemmisültek; hogy már 
2 0 0  év előtt nyilványitá egy föstész, miszerint teljes
lehetetlen Primaticcio’ képeit megújítani? ’s még is ur- 
’s mesterkint itt tüudöklik ő teljes kellemében, teljes ere
jében. Messzelöldrül adaték ő vissza  ̂a’ világnak, kike
restetve a’ nagy porbul. Mindezen hihetlen fáradság-, 
türelem-, ész- ’s bátorsággal feltalált föstvéuyt az idő 
eleinte egészen elhalványitá; azután szobafejéritő jőve , 
ki a’ félig eltörlött nemes szilieket egészen bemázolá 
mész- vakolat- ’s szürke szilinél. Utóbb e’ rut mázolatra 
pompásan föstött papírok, szőnyegek enyvezhettek, ami
lyeket az akkori császárság szomorú pazérlással min
denhol beszerze ’s mellyeket a’ császár, országa’ kávé
házainak ’s mansarde-szobáinak bízvást hagyhat vala. — 
’S Primaticcio’ miivemégis íeltaláltaték. Néhány bizony
talan vonal, ’s tökéletlen rézmetszések után indulva egy 
ügyes föstész lassú léptekkel követé ezen erőteljes láng
ész’ gyönge nyomait, ’s egy roppant teremben szeren
csésen bevégezve láthatni az egész csodát. Herkulesz’ 
egész élte basrelief erejével lép élőnkbe. A’ talaj drága 
fanemekböl van összerakva, a’ menyezet aranyozatok- 
’s föstvényekkel díszítve, a’ koszorúk szerfölötti mes
terséggel készitvék , Herkulesz a’ falakon minden tetté
vel, Omphalét is ide tudván, leábrázolva, ’s Ömphale Va- 
lentinois’ szép Diánájához hasonlít. A’ vak-ablakokban 
Primaticcio, ajtók lölött Primaticcio, ’s mindenhol csak 
Primaticcio! A’terem’ végében, közel a" pompás rnenye- 
zethez, hangászkar’ számára emelkedik egy egészen meg
aranyozott igen nagy erkély (balcon). Aranyozott bronsz-

buli gyertyatartók ’s két sorra osztott 2 0 0 0  gyertya illően 
világit a’ renaissance’ ezen újjászületésére. Illy roppant 
térben tehát arany, gyertyafény ’s íöstvényektől környez- 
tetve eltévedék; e’ látvány annál hatalmasb ingerrel 
hatott reám, mert a’jelenleg olly gazdagon s pompásan 
ékesített helyet egészen meztelen, leplezetlen ’s minden 
ékességtől fosztotta» látám. ’S e’ hatalmas terem’ köze
pén nagy kerekasztal állott, arany rojtokkal borított bár
sonynyal födve. Egy férfi lépett be, idegen, isméretlen 
ruhába öltözve, mellyet nagy, tán igen is nagy kellem
mel horda, mert e’ ruha simarre, egy, sok rémitő fér- 
litól hoidott, rémítő ruha vala. ’S midőn a’fenséges szer- 
taitáshoz minden elkészült ’s a’ könyvnek, mellyben az 
orleansi család’ polgári viszonyai följegyezvék, ’s arany
könyvnek méltán lehetne nevezni, legszebb lapja fel 
volt ütve, a kiiály a terembe lepett s benne lassan végig 
mene , hogy szemközt mcgállhasson a kanczellárral, kitől 
a nagy kerekasztal elvalaszta. Ekkor látám belépni a’ di
cső ’s fényes kíséretet, millyet csak álomban vagy az ezer- 
egy éj’ regéiben találhatni. A’ király’ ’s hgek’ egész ud
varnépe legnagyobb díszben s lassan követé a’ királyt, 
ki előtte meue. Azután a’ királynő’ ’s hgnők’ dámái, a’ 
belga királyipár ”s az özvegy nagyhgnö’ udvarnépe, Or
leans hg’ ’s arája’ tanúi, a’ miuisterek, marsalok , pai- 
rek, követek, helyhatósági testület, generálok, szóval: 
az ünnepélyre meghitt minden vendég körülvevék a’ 
kir. családot. Az asztal’ más oldalán Montalivet, Mólé, 
Salvandy urak, a’ közbocsánat’ egész ministeriuma, a’ 
franczia kanczellár, a’ nagy reíerendár, a’ követkamra’ 
levéllárnoka, ’s más sorban jobbra balra a’ házasságta
núk állának. Legmélyebb csend uralkodók e’ roppant te
remben ! semmi suttogás, legkisebb mozdulat sem vala 
hallható. Az egészet bízvást lehete Versailles’ falairól 
lelépett XJVd. Lajos’ korabeli történeti képnek tartani!

Az ünnepi csend alatt a’ kanczellár komoly ’s han
gos szóval ol\asá-íel az ö>8zeadatási mondatot: .Igen 
magas , igen hatalmas úr 's a’ t. elismeri é nejéül Ilona 
hgnőt?4 Orleans hg, atyjához rögtön fordulva még egy
szer látszék kir. megegyezéséért esedezni. A’ király igen
lő mozdulatot tevén, a’ hg szilárd hangou felelt: ,igen, 
uram!4 A’ menyasszony’szava kissé félénk vala ’s lassu- 
dan felelt ő is : ,igen , uram!4 Vége lévén minden szertar
tásnak a’ kanczellár hangosan ’s érthetőleg nyilványitá, 
hogy Orleans hg, a’ koronaörökös, törvényszerű házas
ságra lépett Mecklenburgi Ilona hgnővel. Mire a’ nagy- 
referendár a’ kir. családnak elibe terjeszté aláírás végett 
az oklevelet. Először a’ fiatal házaspár szilárd kézzel 
irta azt alá; azután a’ király, a’ belga király, a’ két 
királynő, végre pedig a’ hgek ’s hgnők. A’ nagyrelerendár 
ennek megtörténtével a’ kanczellár elibe tévé az okleve
let, ki a’megkért tanúkat egymásután felszólítván, azok 
is az általunk említett rendben aláirák , ’s a’ kanczellár, 
nagyreferendár ’s pairkamra’ levéllárnoka béfejezék azt, 
E' pillanat óla megelevenedék a’ kir. családot környezte 
arany-és selyemlal; a’ dámák gyöngéd tekintettel 's 
kellemes mosolylyal köszönték a'fiatal hgnőt; de a’király 
indula ’s mindenki kápolnába kisérte őt. Ide I. Ferencz’ 
képcsarnokán kelleátmennünk , melly hajdan (II. Henrik’ 
képcsarnokakint van megújítva) Fontamebleau' várában 
’s tán az egész világon legszebb lehete, mert itt rnufat- 
kozék Primaticcio ucmc-ak mint nagy föstész de mint nagy 
szobrász is. Ha akarjuk , hogy a’ föstészet egész erejében 
’s hatásával lépjen-íel, metszéstől kel! kisértetnie , mert ez 
kölcsönz a' föstész’ mestermüveinek mozgalmat s életet. 
I. Ferencz’képcsarnoka jeles példája az erős hatasnak , 
melly e" két, annyira egymáshoz illő művészet’ benső
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összeköttetéséből eredhet. De e’ szerencsés összekötte
tés’ minden teremtménye fájdalom, legkisebb maradvá
nyig összetöreték vagy eltörüíteték! ’s ama’ három, em- 
bernemünknek legtöbb díszére szolgáló művészet’, az 
építészet’, metszés- ’s föstészet' inestermüveibül nem sok
kal több maradt-meg— az emlékezetnél; de ez is nagy 
hatású. Megmaradt töredékekből Ítélhetni még, mik va
jának egykor, ’s mi több, ítélhetni arról i s , mik leendnek, 
ha rájok is kerülend a’ sor, hogy uj életre idéztessenek. 
Ki átmegyen I. Ferencz'képcsarnokán, bizonyosan esze. 
be jutand a' kimondhatatlan fáradság’s királyi költség, 
melly megkiváutaték lld. Henrik’ képcsarnokának illyeu 
helyreállítására. Az első Fontainebleau’ lealacsonyittatá- 
sá t , a’ másik pedig egész pompáját tünteti szemünkbe, 

a  égé következik.')

tökélyetesbet tudván nyújtani, azt készakarva nem nyúj
tották ’s talentumjokat elásták. Altaljában arra kérem 
mindeu bírálóimat szeretettel, hogy könyvem rostálásá
ban (ha engem nem) kíméljék azon közjót és azon nép
nevelési szent ügyet, melly e’ munka’ készíttetése által 
is czélba vétetett, ’s mellyre közösen munkálkodni, vagy 
tettleg , vagy legalább semlegesen, minden hazafi tarto
zik. Végre mind kézikönyvein, mind más akármiíéle pá
lyairat felől tartsuk eszünkben azt, hogy azok nem a’ 
magok nemében, hanem csak a' beküldöttek között leg- 
tökélyesbek; következőleg létezhet ugyan azon tárgyban 
azoknál még tökélyetesb munka, — miilyent írni, a’ 
koszoruzott munkák által niucs elzárva az ut senkiuek is.

E dvi Illés Pál.
E L K G V T Á R .

MEGSZÓLOM LÁS KÉZIKÖNYVEM’ ÜGYÉBEN.

Elemi oktatásra szolgáló kézikönyvemnek szeren
cséje lévén 2dik kiadást érni: felszólalt kritikusimnak 
válaszul, a’ munkám felöl ezután hozatandó ítéleteknek 
pedig irányul ’s vezérül, szükségesnek találtam követ
kezőkre figyelmeztetni mind őket, mind a’ t. ez. olvasó 
hazafi közönséget. Könyvem nem magán- oktatásra , nem 
is városi polgári oskoláknak , hanem (a ’ feladáshoz ké
pest) egyedül falusi oskoláknak van irva; ’s rajta egye
dül e’ nézet szerint kell tenni a’ követeléseket. E’ 2dik 
kiadásban használva nyujtatik, tulajdon észrevételimen 
kívül, mind az, mi uyilványos lapokban közhírré ’s nekem 
is tudásomra lettek; — mindazáltal csak annyiban, 
mennyiben azokat hibáknak ’s igazítandóknak magam is 
elismertem. Mert hibának több olly jegyzés tétetett ki 
könyvemre , mellyet én annak nem ismérek ; és meg is 
tudnék czáfolni, ha antikritikákkal bajlódni akarnék. A’ 
gúnynyal tett jegyzetek ’s karczolatok, mint neveletlen
ség’ vad szüleményei épen visszaesnek az észreve- 
vö lejére, Névszeriut Írónak recenseustöl igazságtalan 
szemrehányás a z , hogy ha e’ v a g y  a m a ’ k ö n y v e t  
o l v a s t a  v o l n a ,  t u d n á ,  h o g y a n  k e l l e n e .  
Mindeu könyvet egy iró sem olvashat-meg. Azonfölüla’ 
könyvekhez-jutás Írónak (kivált falun lakónak) hazánk
ban annyiféleképen meg van nehezítve, hogy ez vagy 
amaz uj könyvvel isméretlenségét neki vétkelni méltat
lanság. Kulifai Zsigrnond’ észrevételei későn jártak ; ak
kor jutván kezemhez, mikor a' 2dik kiadás’ kéziratát 
kibocsátottam bírásomból; ’s igy közülök azok, amilye
ket még igazítandóknak lehetetlen hálásan el nem ismér
nem, a’ 3dik kiadásra maradnak. Némellyek pedig kö
zülök egyébkint is megigazíttattak. A’ hozzáértők’ meg- 
jegyzésit ezután is szívesen fogadandom ’s használni el 
sem mulasztom. Mivel pedig a’ jövendő megrovások csak 
nekem szólnak., legalább a’ könyv’ tökélyesítésére csák 
általam használtathatnak: minden hozzáértő férjfitól, 
különösen a' practicus iskolatanitóktul azt kéruém-ki bi- 
zodalmasan, hogy jegyzéseiket velem ne hírlapok, ha
nem bérmentes magánlevelek által közlenék. Emlékez
tetem egyszersmind bírálóimat arra, hogy a’ tudomá
nyok’ minden osztályiban erős egy iró sem lehet; elég 
dolgot adván kinekkinek, a’ saját hivatali osztályában 
erősségre törekvés. Aztán: készet kritizálni mindig 
könnyebb, mint kritika előtt megállható munkát készí
teni. Kik pedig kézikönyvemben olly éles elmével tudják 
felfogni a’ hibákat, ’s olly igen értik, hogyan kellett volna ’s 
hogyan nem egy köznépi elemi könyvet kiállítani: szin
tén haza- és közjó-iránti hűtlenséget árulnak-el; mivel

A’ koldulási nyerészkedés, Európának egy városá
ban sem divatozgat annyira, mint a’ népes Londonban. 
Illy nyerészkedő p. o. Piemontból holmi gyerköczéket 
fogad magához, kik sipládákkal járnak, vagy majmo
kat s marmotákot vezetnek. Egy nyerészkedőnek jelen
leg mintegy 4 ,0 0 0  illy gyerköczéje vau , kiknek miud- 
egyike naponkint legalább 3 shillinget (körülbelül egy 
tallért) hoz be. Ezen kis szavojárdok 30an sőt 40en 
laknak együtt a' házak’ legfensőbb padlásin, élelmezé
sük és szállásuk napjában alig terjed egy shillingre ; a’ 
vállalkozó tehát naponkint mindegyik gyerköczétől két 
shillinget vagy 16 garast nyer, — ’s e ’ számolás sze
rint a’ 4 ,0 0 0  gyermek összesen mindennap 1000  fo
rintot; mindeu hónapban 1 2 0 ,000  forintot, ’s egy év 
alatt 1 millió 1 4 0 .0 0 0  lorintot, vagy is körülbelől 1 
millió tallért jövedelmez.

A ’ következő apologia, mellyet egy nagytudomá- 
nyu ’s értelmes orvos ada, vajmi élénken rajzolja a’ 
gyógytudomáuy’ állapotját. ,,A’ természet — úgymond 
— czivódik a' betegséggel, ’s egy vak, t. i. az orvos, 
itt terem görcsös bottal, a’ czivódást megszüntetni. 
Eleinte békíteni ügyekszik, ’s ha ezt meg nem teheti, 
fölemeli bunkóját, ’s vakon a’ czivódók közé sújt: ha a ’ 
betegséget üti-meg, akkor a’ betegséget elkergeti; ha 
pedig a’természetet üti-meg, no’s akkor? — agyonveri 
a’ természetet.“

A z  e g y s z e r ű  s í r kő .  Bizonyos egyházfi egy 
meghalt szép fiatal pórleányzónak sírkövet állított. A ’ 
kőre kontár kézzel ’s nagy ügygyelbajjal egy rózsát vé
sett, ’s alája e’ szókat: „illyen vala ő.“

S z e r  a’ s k o r p i ó s z ú r á s  el l en.  Wallace őr
nagy a’ raadrasi földmivelő-társaságnak tudomásul adá, 
hogy ő bizonyos növényt födözött-fel, melly egész Indi
ában buján tenyészik, ’s mcllynek zúzott levelei a’ skor- 
piomarás által szülemlett sérveket közvetlenül meggyó
gyítják. E ’ növény-levél’ ereje olly nagy, hogy ha az 
zúzott állapotban egy skorpió elibe tartatik , ez legott el
veszti szuró-tehetségét. Úgy látszik, a’ hinduk e’ növény’ 
gyógyerejét azelőtt még nem ismerték jóllehet az orvo
si-növényeikhez tartozik, és Baharban, dr. Hamilton ál
lítása szerint, a’ veszettség ellen használják. Terem e’ 
növény Ceylon szigetén, Nyugotindiában ’s Szicziliában is.

R e j t e t s  zó.
Vedd mellék-névül , majd így vele díszük az aggkor;

Máshint fáinkat megkopaszítja dere.
Lábát ejtve apád’ apjának az apja ; de szívét

Vesstve szalad , ha vadász csörtet utána , szegény.
Szegedről.

A’ 49dik számú rejtettszó: Kos ár .

Szerkeszti He lmeczy .  — Nyomtatja I ra t t n er -Ká r o l y i .
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Te , kit a szép napvilágnál 
Látni nékem tiltva van,

Tárd-fel ajtód : kedvesed jő 
A’ vak éj’ óráiban.

Tárd-fel ajtód , kedvesed jő 
Eúcsucsókot váltani,

Messze fog majd bájkörödbül ,
S tán örökre szállani.

Lángszerelmiink titkon ege,  
l'gy kivanta helyzetünk ,

’S a’ titok’ varázsa gyujtá 
Még magasbra érzetünk’ f,

’S bár hiúz szerelmi féltés 
Órködék szivünk fölött,

Boldogak , mint menny’ lakóji 
Voltunk annyi gond között.

Ah , mi kéj volt alkony’ árnyin 
Összejőve titkosan ,

Lágy borongó holdvilágnál 
Andalogni biztosan ;

Ragjogó szemcsillagidban
Nyilva látni mennyemet,

Hosszú égő csókjaidban 
Elveszítni lelkemet.

És ha kerted’ szent magánján 
Isten éj borúi* ránk:

Istenek nem boldogabbak ,
Mint mi földiek valónk.

Most egen ború sötétlik ,
Szende holdfény nem ragyog,

Mély homályba rejtezének 
A ’ tüz-arczu csillagok;

De sötétebb , keblem’ éje ,
Benne nincs reménysugár,

Válva tőled csak kin és bú,
’S fájdalom, mi raja vár !

lii&kú Ignácz'

LISZT FERENCZ BECSBEN. * )
I. Levél.  L i s z t  több hétig itt mulatott. Ezeu 

Paganini a' zougorahösek közt általányosabb elismerést 
nyert, több tetszést aratott ’s az itteni közönség’ rész
vétét *s érdekét nagyobb mértékben költé-fel, mint maga 
Paganini; — csak azért is, mert Bécsben több a’ zon
goraművész, mint hegedűnjátszó, ’s a’közönség különös 
előszeretetet bizonyít a’ zongora iránt. Midőn L i s z t  Ve- 
lenczéből ide érkezett, hogy árvíz által megkárosult föl
diéinek, a'magyaroknak, javára hangversenyt adjon, első 
felléptekor lángszellemének oily íéuyes diadalát üllé , hogy 
néhány hét alatt c' jóltevőségi- hangversenyen kivül, 
melly a’ pestieknek közel 1 0 0 0  pengő forintot jövedel
mezett, még hat hangászati akadémiát, és saját haszná
ra egy hangászati est vélj t adott; ’s kétszer az udvar
nál, kétszer kegyes intézetek’, ’s egyszer egy ugyan
akkor itt jeleuvoit énekesnő’ javára játszott. Valahány
szor föllépett, a’ ház föladásig tömve volt 's a’ tetszés- 
kiáltozásnak és elöhivási tapsnak sem szünete sem vége.

II. Le v é l .  Azon hatás, mellyel L i s z t n e k  nyil- 
ványos löllépte Bécsben szült, annyira meghalad minden

*) llly c/.im alatt közöl az Alig. Zeitung’ rendk. toldaléka 
néniéily igen érdekes bécsi tudósításokat egy jeles íöldink- 
riil ’s hazánkfiáról Mivel pedig Társalkodónk’ czélja : 
mind azt, mi Hazánknak díszére s dicsóségire szolgál , 
lapjaiba fölvenni , nem iimlaszthatjuk-el t. Olvasóinkkal, 
kiket illy tudósítások bizonyosan érdekelni fognak , itt 
kivonatban közleni azokat. A' szerk.

korábbi illynemü jelenést, ’s ahoz műtudományi és társas 
tekintetben olly sok ’s különféle elmélkedés csatlakozik, 
hogy szabad leszen e'tárgjuál kissé hosszabb ideig vesz- 
legleuem. L i s z t  F e r e u c z  Magyarországban szü
letett , s F rancziaországban nevelkedett. »Szellemi ösz- 
tön, belső njmgtalauság, a’ lángésznek e’ közönséges 
kiséi ője, izgaták a’ fiatal művészt, az életet több oldal- 
rul íogni-fel, s az emberi társaság1 legkülönbözőbb kö
reibe járulni. Politika , literatura , az ujdon -támadt tár
sasági s erkölcsi kérdések váltakozva foglalkodtaták 
őt; s ha igaz, mit a’ hir mond, tehát őt némi jámbor 
’s vallásos irány huzamosb ideig csudálatos elvonultságban 
tartá. Mindezen zavarban a’ művészet mindig utolsó ’s 
egyetlen maradt, mellyben reánézve az élet’ ellemnon- 
dásai megoldattak , ’s zongorájának türelmesen kelle a’ 
kebel mélyiben uralkodó érzelmeket fölvenni ’s vissza
adni; e zongora kiáltozott, zajgott, dühöngött, panasz
kodott, sirt, nyögdelt, euyelgett, ’s mosolygott vele. Ő 
a régi mestereket alaposan tauulá ismerni, ’s ez megőr- 
zé szellemét a'lengeségtől, ’s reá a' tiszta és szép Cha
rakter’ bélyegét nyomta. Páris évrülévre mindinkább csu- 
dálta őt, jóllehet e' lelkes de igen izgékony nép előtt a' fiatat 
művész’ játékában egy is más is idegennek tetszék. — 
így jőve L i s z t  F e r e u c z  majd 14 évi távúdét után 
Bécsbe vissza , rnellyet ő mint 13 éves gyermek ’s már ak
kor jelesen fejledő zongorahős, hagyott el. 11a hangmű- 
értőket kérdezünk Liszt’ játékának módja felől, egyhan- 
gou felelik, hogy neki minden, eddig isméretes nehézség 
már kellemes könnyűséggé vált, ’s nem képzelhetni, hogy 
a' technikában többé, jövendő tanulmányok által, uj 
előlépéseket tehessen. Azon hang, rnellyet ő a’ zongo
ráit előbüvöl, alig látszik e’ nierevült hangszerhez tar
tozni ; ugyanazon hely, melly a’ legsebesb időmérték
ben legzordonabb erővel 's halálommal elzúgr ’s majd 
a'leggyöngédebb pianoban , mint halk echo ismét vissza- 
nyögel , mindig egyaránt hangdús és érthető marad. 
Ámde ezeu jelességek nála nem czél, hanem csak esz
köz. — L i s z t  az ő stúdiumát’s gyakorlatit törhette» 
szorgalommal ’s ugv szólván erejének fölemésztésével 
évekiglen folytatta. 0  Bécsben Beelliovcn, Hummel, We
ber C. M. jeles mesterek', ’s Moscheies, Czerny, Thal
berg ’s egyéb virtuózok’ haugműszerzeményeit játszotta; 
továbbá az uj franezia iskola’ szüleményeit, mellyekhez 
Chopins és Berlioz' rhapsodiái, 's az ő saját etude-jei 
tartoznak. Ezeu különnemű hangmüveket ő sajátságuk 
szerint fogta-fel, lángszelleme itt ott, mint a’ pillanat 
sugallá, majd változtatván rajtok, majd toldván hozzá
juk , mi gyakran az idegen művészek’ munkájit tulajdo
na gyanánt jelenteté-meg. Nevezetes volt Beethoven’ né
hány allegrojának eljátszása, mellyben ő zordon ’s me
rész dagályában, a’ nélkül hogy szellemét eltörleszsze, 
a’ tempót prestissimora emelé, mi által majd kétség- 
beejté az idős és próbált hangárokat, kik a' jólismért, 
meneteket hangszereiken aligalig kisélhet ék. Lényére 
nézve legbélyegzőbbnek látszik előttem azon mód, mi 
szerint ő Schubert’ énekeinek, miket a' hangmüvészma
ga készített zongorára, életet adott. — Ezen naiv-bus- 
komor melódiák — teremtve az emberi szózat’ számara 
— zengének’s panaszosan nyögdelének Liszt újai alatt , 
a’ légben lebegtek mint dicsőült szellemek, ’s éles vi
gasztalásul u' csöudesen figyelő sokaság’ szivébe ^szál
lottak. le. É r z e t - i néi  y s ég az,  mi által Liszt’ mü-
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vészségét talán a’ német hallgató becsesbnek tartja, 
mint a’ franczia közönség; ezen ben  « ő s é g  vélemé
nyem szerint egyszersmind azon ut, mellyen a fiatal 
művész, ha egyszer tökéletesen leszelídül és tisziul — 
a' művészi érdem legfensőbb lókat érendi el. — Ki min
dig személyesen lép a’ sokaság elé, az képes legyen 
személyének tekintetet szerezni. L i s z t  ebben minden 
hangverseuyzőnek példányképül szolgálhat. Egy lelkes 
arczú's igen nyúlánk termetű fiatal lérli lép eleitekbe; nyá 
jas üdvözlete, szelíd mosolya mingyárt első pillanatban 
hirdeti finom társalkodás-módját. A’ terem tömve van 
hallgatókkal; néhány dáma nagybajjal íúrakodik helyére; 
a' virtuóz elejökbe siet, karját nyújtja nekik; ők megle- 
petvék , ’s vonakosznak ; — székkel kínálja őket oldala 
mellett, 's ők az ajánlást nem fogadják neheztelve. Egy 
halk mormogás kérdezni Játszatik : valljon mik lehetnek 
azon galanteriák, mellyeket ő füleikbe súg. A’ csönd 
helyre állott, a’ művész most zongorához ül. Az első 
hangmenetnek v ég e: ’s mindenki csudálkozik az uj, 
merész , és sohasem hallott felett; az adagio kezdődik : 
a’ fiatal férfi’finom arczvonalmai úgyszólván átlátszókká 
iesznek, szeme megdicsőül, gyöngéd-szerkezetü test
alkata az aetheri hangokon látszik lebegni; ó játszik ’s 
enyelg, ő a’ finale-ban növekedő accordokkal, mintegy 
hatalmas szellemszárnyakon, zúg 's robban elő;— végre 
játékát ugyanazon erővel és kellemmel, mint kezdé, 
vekeszti-be. Köszönettel fordul eiőször is a’ hangászkar- 
hoz, melly játékát kísérte, mig az elbűvölt néptömeg a’ 
csak imént magába szítt enthusiasmus’ árját tapsolás , 
zajgás ’s éljen kiáltozás által ismét kiömleszti. — A’ jó 
bécsiek majd kibúnak bőrükből. A’ második, a’ harma
dik hangverseny következik ; cselszövényesen vadászszák 
a’ belépti-jegyeket, a’ tikkasztó nyári napon már egy 
órával a’ hangverseny’ kezdete előtt özönlenek a’ terem
be; az orchestrum megürül, hogy a' hölgytársaság’ szi 
nének a’ virtuóz’ közelében hely juttassák. L i s z t  min
dig ugyanaz marad , de naponkint uj meg uj jeles voná
sokat födöznek-fel rajta; hol egy hol más anekdotont 
beszélnek életéből, az utczán bevárják öt, hogy ajaki
ról egy szót hallhassanak , arczképét megrendelik , meg
veszik kéziratát — szóval: ő a’ divatvilág’ hőse lett. 
Mindenki ügyekszik bármi ürügy alatt vele megismer
kedni , naponkint majdmajd lefárasztják ebédre-, vacso
rára-, 's társas-körökbe hivotgaással Még főrendű urak is 
buzognak őt magukhoz vendégül nyerhetni, s nyájasan 
elfogadni. Itt most Li s z í n e k  párisi neveltetése külö
nös hasznára szolgál. — Béesben, mint tudjuk , nincse
nek társaságok, hanem csak cotteriá k ; mindenki csak 
magához hasonlók közt érzi helyzetét legkéuyelmesbnek. 
Még maga a' pénz-, és nemesi-aristokratia is meglehe
tősen különszakadva él egymástól. Ennélíogvást egy 
virtuóznak a' íensőbb társasági körökben föllépte mindig 
ritkaság maradand; de még ritkább azon mód , mellyel 
a' mi zongoráhösiink e’személyére nézve tett megkülön
böztetést fogadta. Nyájas fesztelenséggel járt-kelt ő az 
előtte már rég isméretes világban , mindig beszédesnek, 
derültnek ’s udvariasnak mutatkozott; ha talán eleinte 
itt v. amott másvispleíre számoltak is, ámde az ilju művész’ 
lelkes lénye csakhamar minden kis balértést kiegyenlí 
tett , ’s társalkodását újra kedvelni kezdék , annyival in
kább, minthogy a’ franczia nyelvben , mellyel itt jól rosz- 
szul mindenki beszél, tökéletesen jártasnak mutatkozott. 
L i s z t  is hasonlag adott többször ebédet’s vacsorát sár 
ját hotelében, hova, párisi szokás szerint, minden em
bert, a’ ki neki megtetszett, vendégül hitt. Jelen valá- 
nak itt: hangmüvészek, költők, l'estészek, journalisták , 
recensensek , szépműárusok, müértők *s nemértők, grólok ,

herczegek, excelleutziák. Mindenki nyugalmasan üle 
együtt, beszélgetett, vígan lakmározott, talán hogy ké
sőbb álmélkodjék , mint vala képes a’ vendéglő szeretetre- 
méltósága, ki vendégei közt különbséget ismerni nem 
látszék, illy egymással ellenkező ingredientiákból e g é 
s z e t  alkotni. Bátran mondhatjuk, hogy L i s z t’ föl
lépte a’ különléle körök’ értelmes és lelkes íérfiait egy
máshoz közelebb hozta, és hogy az egyébkint derék és 
szelid-kedélyü bécsieknek talán csak néhány illy pél
da kell még figyelmeztetésül arra, milly nevezetes elemeit 
bírják ők egymásközt a’ társalgásnak, miknek csak pa
rányi rugó ösztön kell az egyesülésre.

fo n t a i n k h l k a u .
, , ( 1 fgO

Fontainebleau kápolnáját sz. Lajos épitteté. Egész 
hossza 1 2 0 ,  szélessége, a’ mellékkápolnákou kívül, 2 4  
lábuyi. Talaja nagybecsű márvány-mozaik. A’ főoltárt 
12 márványoszlop környezi ’s 4  arkangyal tartja. Két 
oldalán sz. Lajos’ ’s nagy Károly’ szobrai állnak fejér- 
márványból. E’ kápolna gazdagon volt kivilágítva. A’ 
karosgyertyatartók csendes fényt árasztának a’ nézőkkel 
lepett oldal- s orgonakarzatra. Az oltár virágokkal vala 
díszítve. A’ karzati padok bársonynyal födve’s minden 
zsámolynak selyemvánkosa. Orleans hg maga vezeté 
jegyesét oltárhoz. A’ mauxi püspök egyszerűen ’s rövi
den intvén a’ fiatal párt, a’ pairkamrai greffier’ kezé
ből átvevé a’ franczia kanczellártól kiadott tanúlevelet, 
mellyben hitelesítteték , hogy a’ házasság polgárilag vég
re van hajtva, 's egyházilag megáldá a’ házasfeleket. E’ 
szertartásnál jelen valának : Listáid fontainebleaui’s Cu
vier tiszteletreméltó lelkészek; az utóbbi ágostai-hitval- 
lás szerint az esketést még egyszer végzendő. — Mise’ 
végén a’ kir. család elhagyá az oltárt. A' király, ki 
jobban isméri, mint bárki, az általa gondosan megujit- 
tatott várat, uj utakon ’s lépcsőkön Lajos Fülöp’ kép
csarnokába vezeté a’ kir. násznépet. Ezen ut’ pontos le
írását alkalmasint csak maga a' király adhatná. A’ lép
csők pompás szőnyegekkel borítva, virágzó narancsfák
kal 's gyertyatartókkal megrakva márványban 's szinpom- 
pában sugárzának. A’ kápolnábamenet a’ testörség’ 
teremén keresztül történt. E’ teremben a’ kandaló ma
ga már egész épületet képez. A’ lépcső’ ékesitvényei 
Münichtől valók, ki Pujol, Allauxt’s Picol-,vaI főhelyre- 
állitója e‘ hatalmas palotának, mellynek építésze, Lajos 
Fülöp királyon kívül, Dubrevil. — Uj ’s fényes utón te
hát az aranykapu’ vestibulumán , szinte Primaticcio’ mes
termüvén, keresztül Lajos Fülöp’ képcsarnokába érénk. 
Doriai oszlopok tartják iit a’ boltozatot, 's roppant tük
rök töltik-ki az os/lopzati közöket. — A’hatalmas ajtók 
a' századnak romlástul-megszabadult ajtómintájára ké- 
szitvék , de az ügyes utánzás’ daczára is a’ másolatot 
vajmi jól megkülönböztethetni az eredetitől. E’ komoly 
charakterben épített terem a’ protestansszerü esketésre 
vala határozva. Egy vörös bársonynyal bevont oltáron két 
karosgyertyatartó közt egy feszület állt; egy asztalon 
biblia leküvék , ’s az oltár előtt egy lelkész, vagy inkább 
családatya , állott, házi szerencsés eseményt ünnepelni 
szándékozó. Ez is a’megható 's meglepő contrasztokhoz 
tartozék, mert a’ kath. egyház’ pompájából a’ Protestan
tismus'szigorú egyszerűségébe léptünk. Cuvier lelkész’ 
beszéde egy órauegyedig tarta; ő egyszerű szókat mon
da ’s a’ hgről egészen megfeledkezni ’s csak a’ fiatal 
férjre látszék gondolni. E’ beszédben sok béke és meg
indulás rejtezék. — Tizenegy óra már elmúlt, midőn a’ 
király a kápolna-ajtóhoz érve nyájasan köszönté a’ gyü
lekezetét ’s szobáiba vonult, fölmenve ama' pompás lépcső
kön , mellvek némelly királynak teremül szolgálhatnának.
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így végződék e’ második nap,'s a’ mennyire visszaemlékez
hetem , egy történeti nap sem vala pompa-, nagyság- 's 
érdekre nézve nyomadékosb ennél.

Fontainebleau’ erdejét koránreggel kell látni, mi
dőn a' madarak hangicsálnak , a' nap sugárzik , ’s a’ 
távul, örömittas szemünk előtt elvesz a’ végtelenben ; 
midőn a' százados évű iák alatt szétszórva heverő szikla
darabok ezerféle ábrándképet vesznek fö l, ’s az egész 
erdőt azon síkká látszanak átváltoztatni, mellyen a'Ti
tánok ég ellen harczoltak. Fontainebleau’ erdeje telve 
ritka jelenetekkel. Itt mély barlangokra akadunk, amott 
ösvénykék szelíden kigjóznak árnyas virágzó gyepeken, 
amott megnyílt sziklákbui homokhabok hömpölygőnek alá, 
itt egy kopaszhegyrül kis vizsugár mormolva zuhog le. 
Ezer meg ezer ritka alakra talál az ember , miilyennek 
özönvíz után számodnak kelle találkozui, midőn a vizek 
vad örömmel csúfiták-el a’ teremtést. E’ titokteljes er
dőben, minden lépten találhatni néhányat azon újságok 
közül, mellyek olly régiek, mint maga e’. világ, de ha
tásuk azért folyvást nagyszerű marad. Ez okbul a mű
vészek, költészek, szerelmesek Fontainebleau’ erdejét 
választák mindenkor álmaik' színhelyéül. '8 nem is ail 
ezen erdő kevesebb , mint 4 0 ,0 0 0  holdnyi régi fákból, 
nyugotra Szajnával, délre líriare -csatornával határos , 
’s területe nem kisebb 28  órányinál, ’s Fontainebleau’ 
vára majd kellő közepén mutatkozik. E’ csudálatos szirt- 
patakok , ’s őskori tölgyek , mellyek közül némellyik sz. 
Lajosra, nagy Károlyra ’s tán Klodvigre is visszaemlé
kezhetnék , 's minden pompa mellett ne feledje-el az em
ber fölkeresni a’ fejdelmek’ ’s költészek’ kedvenczhelyeit, 
a' régi híres sziklákat ’s vadászati pihenés helyeket, mel
lyek közül mindenikrül régi monda szól; egyébiránt bi
zonyos mesterség kívántatik a’ fontainebleaui erdő’ ’s az 
ehez tartozó vár’ czélszerü láthatásához , különben vak
esetre van szorítva az ember s nem nyer tiszta képet a’ 
látottról. Hogy hasznos legyen tehát illy séta, a’ király
asztaltól nyugvölgybe, st. Germain-szikláktól Éva mocsár
hoz, Bellevue- keresztutról Farkasvölgybe kell lassan 
menni ’s el nem mellőzni a’ legsötétebb 's legzordonabb 
Frauchard-völgyet. Franchardban hallhatni régi mondákat, 
szentekről legendákat 's rablóregéket; láthatni zárdaromo
kat ; ’s ha egy kis tó’ hosszában megyen az ember, mellybe 
most egy fiatal, 2 0  éves ,  vihar által kisodrott tölgy 
úszkál, a’ s í r ó  s z i k l á k h o z  jut. A’ sirósziklák egy 
magas szirtömeget képeznek, melly mesterkéletlen fek
szik néhány magas hegy közt. Körülte csendes minden 
’s puszta és terméketlen. S/.omjuzik Ön? igen, csak 
nézzen maga körül; e’ homokban, e' sziklák közt 's c' 
nap alatt rnitsern láthatni, mi Önt kielégíthesse. Csak 
halkan! nem veszi észre az egy gyöngykagylóba égrül 
hulló vízcsepp’ ezüsthangját? He ki e’ tiszta viz’ hullá
sát hallani akarja, szükség, hogy tiszta szive legyen, 
mert senki sem találja azt meg, csak csendes, békeszeretö 
lelkek, — e’ titokteljes vizet, mellynek sok orvosi erőt 
tutajdonitnak, a’ szivük’ együgyüségében keresők. En- 
is meg vagyok győződve, hogy az sok lelki bajt meggyó- 
gyitna, ha minden reggel hallhatnék érthetetlen, csön
des panaszmormolását. — Nevezetes helyek közé szá
míthatni továbbá: IV. Henrik’ hegyét, Áron’ szikláját, 
a’csúcshegyet, királynő pagonyát, a’ jávorokat, a’ király’ 
asztalát, a’ vad-vadász’ asztalát, a'nagy szőlőtámaszo
kat,  a- király’ bor-sajtóját, IV. Henrik és Sully nevű két 
csodás tölgyet, a’ két sziklatestvért ’s m. eíf.

Azalatt 1 5 , hatlovas hintó majd lassan, majd se
besen menve, ittott-meg is állva, a’ sürü lugasokban cl- 
eltünve ’s nemsokára ismét kibukkanva minden irányban 
ebarangolá az erdőt. Nyílt kocsik, char-abanc-ok ’slanb-

dau-k telve valának sétakocsizókkal. Ezek a’ király és 
családja, a’ fiatal orleansi hgnő ’s férje valának, ki 
nejével még egészen szemérmesen beszélt, olly szemér
mesen, mint azt múlt estén aligha tévé. A’ kir. dámák 
4  kocsin valának, a’ hgek lovon kisérék őket. Mtlly 
vidor nevetkezés hallatszék a' virágfüzérekkel sűrűn be
aggatott kocsikbul! Mindez engem nem érdeklett, mert 
midőn a’ lontainebleaui erdőben vagyok, az egész erdő 
enyim. Könnyen képzelhetni tehát, hogy e’ 15 kocsi hat
szor 15 lovával, lovászmesterivel, tiszteivel, segédivei, 
es szolgaival, a mellettük ugrató hgekkel ’s az egész 
majd látható majd eltűnő kir. családdal reggeli sétám
ban igen háborgatának. Egyéb tehát nem va'a hátra, mint 
az egész erdőt nekik hagynom ’s a’ városba térnem- 
vissza, hol eszembe juta, hogy mégnem reggeliztem.

Fontainebleauba egy sátortáboron keresztül, melly- 
ben két szép gyalogezred tanyázott, vezete az ut. Jobb
ra állának az álgyúk két gyepguirlanddal, ekkor vas- 
láucz helyett szolgálókkal, befoglalva. Tábor előtt a’ 
pattantyúsok töldbül egy teremet épitének a’ mesterség’ 
minden szabálya szerint. Ki egy franczia tábori ul beszél, 
az egyszersmind kertek -, diadal ivek-,  homokkal szé
pen behintett utak- ’s bútalan sánczok- ’s diadaljelről is 
szól. JDiadaljel-felállításra mindent, u. m. dobokat, tá
rogatókat, és sapkákat használnak ’s maga a’ diadaljel 
mindenütt mohhal van födve; a’mohon virágokbul ékes 
emlékmondások kirakvák ’s csúcsaikon elül hátul szám
talan háromszínü zászló lobog. Dél közel vala már ’s a’ 
könnyű gyalogság’ egész tabora mindig íoglalkozék di
adalszobra' ékesgetésivel. Fiatal lisztek’ tömegében egy
re , ki könnyű reggeli öltözetben félig katona, léiig pi- 
perkőcz, félig katonai szegénységben , félig városi fényű
zésben, ócska egyenruhában ’s bársony, barátik ezek- 
szőtték , papucsban vala, ráismerék , ki engem is észre 
von, hozzám sietett, rám kiálta, lórul leültete , átkarola, 
bajtársinak bémutata ’s velők sátorába reggelihez ve
zete , azt sem kérdezvén , mit szólandok diadalszobruk
hoz? Alhadnagy barátom’ sátora igen festöileg fekszik 
az orl ' eaus i  ’s m e c k l e n b u r g i  utak közt. Kettös- 
ágy , egy asztal, táboriszékek, egypalaczk, melly vál
takozva majd palaczkul, majd gyertyatartóul szolgál; 
egy gerenda, mellyrül két kard függ; egy kefe, egy 
nyélnélküli borotva , angol csizmakenőcs , egy üveg köl
ni viz,  egy shachjáték , a’ p e 1 o t o n- i s k o 1 a ; Molié- 
re' néhány összeszaggatott kötete:— ennyiből áll egész 
bútorzata e’ sátornak. Kevés perez alatt tömve lön az 
vidor ’s elmés fiatal emberrel ’s reggelink igen fényesen 
kezdődék. Folyt a’ beszéd mindenről, prosa- ’s költemé
nyekről, háború-, béke -, világi-ruhák-’s vállrojtokrul , 
szerelmi kalandok- ’s játékszínről, szép színésznőkről , 
éjjeli tivornyákról ’s Mars kisasszonyról, kinek fátyolát 
szélben láták lobogni. Y7idorabb 's jobb társaságot képzelni 
sem lehet. Egymást érte a’ tréfa és mosoly. Ma főleg az 
egész fiatal tisztikart egy a’ táborban született hadi ma
drigal foglalatoskodtatá, mellyet egyik bajtársuk készi- 
te Ilona hgnő’ tiszteletére , ’s mellynek alapeszméje igen 
finom és szellemdús. Szó vala t. i. összehasonlításról a’ 
trójai Ilona, ki annyi gyülölséget ’sezivódást okoza út
jában , "s a’ liatal orleansi hgnő közt. A’ versek egysze
rűk's jól kigondoltak valának s olly udvarias fordulatokat 
vőnek, hogy Delavigne Kázmér sem pirult volna miat- 
tok. De, fájdalom! épen táborba-érkeztemkor a’ bajtár
sak, kik e' költemény iránt nagy részvéttel valának, 
benne némi fülsértő hijáuytfedeztek föl, mit mindenáron 
el kelle oszlatni. A’ vers , rímre és mértékre nézve , kou- 
tármű vala. A" szerző t. i. mint okos ember , a gondo
latot nem akará feláldozni a’ versméitéknek, s ezt ba-
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ráti is helyeslék. A’ madrigal legott ja’ városba külde
tek ’s nem sokára kiuyomatva tért onnan vissza. Tábor
ban igy űzik az unalmat! — Lakinározánk még, midőn 
a dob pördült. A’ király visszatért az erdőből; a' tábor 
mellett meut-el, ’s igy üdvözleui kelle őt. Nem tudom , 
inikép történt, de a' csak épen most kényelmes öltözet
ben üldögélő íiatal tiszteim egy pillanat alatt tánczvigal- 
inilag valának felpiperézve. Misem hijányzék szép egyen
ruháikon ; csizmáikon egy porocskát, öltönyeiken egy 
ránczocskát sem lehet vala találni. Az egész ezred ál- 
mélatos hamarsággal öltözék-fel; a’ sátorok bezáratának, 
a' haugászkar helyére siete, ’s zenész-tisztek, katonák, 
tegyveroszlopok, minden készen állt, holott a- királyt, 
ki olly sebesen kocsiz , még látni sem lehetett.

Estve játékszín volt az udvarnál. Szerencsésnek tart- 
hatá magát az, ki, játékszinbe-juthalás végett, a' leg
távolabb utat választá, mert ez által lön lehetségessé 
látnia ’s csudálnia sok még nem látott térét a’ várnak. 
A’ színterem hosszú és keskeny; XlVd. Lajos’ koronáz- 
tatása legnagyobb ékességéül szolgál. Megmondá ugyan 
a’ király, hogy uj játékszint nem akar építtetni, de én 
kész vagyok bár mibe fogadni, hogy a’ mostani játék
szín XVd. Lajos alatti rendeltetésének nem sokára vissza 
fog adatni, ’s ünnepek- ’s lakomákra szolgáló terem le- 
end. Ez estén rendkívüli fényes volt a’ társaság. Nyolcz 
órakor lépett a' király páholyába, Orleans hgnőt vezet
ve , kit csak ekkor lehete pontosabban vizsgálni. Első 
nap olly hirtelen szökelt-fel a’ nagy lépcsőn, másnap olly 
sűrűn környezteték emberektől, ’s az erdőben olly sebe
sen kocsizott, hogy alig vala lehetséges őt csak futólag 
is szemügyre venni. Most pedig megjelenvén a’ kir. pá
holyban, a’ királynőn kívül két királytól’s Francziaország’ 
élemült marsalitul, a’ nagy hadvezér’ bajtársitól kör
nyezteivé , fülkéiének a’ generálokkal ’s udvarnéppel tölt 
parterre , a’ szebbnélszebb hölgyekkel ékesített páholyok 
’s a’ második, fiatal tisztekkel tömött karzat, őt hangos tet
széssel fogadui, vizsgálni ’s meggyőződni arról, ha csak
ugyan szép-e? A’ fiatal fejdelemnö megfelelt a’ közvá
rakozásnak, üdvezlé a’ gyülekezetét, ’s mindenki láthatá, 
’s csudálhatászép , sugár termetét, kir. alakját, gyerme
ki kecsét, sötétszökc, csaknem barna haját, tüzes és 
lelkes kék szemét, kicsiny fejét ’s kezét; sem az utoni 
megerőtetés, sém a’ nap’ hatása, legkevésbbé sem árta 
hasonlithalatlan fejérségének. ’S e'szokatlan nagyság kö
zepeit, ezen udvarnál, melly tulajdonkép nem is udvar, 
annyi fontos és magashelyzetü férfi közt a’ fiatal nő 
egészen elfogulatlan viselé magát, annyira érti minden 
helyzetben fentarlaüi az üledéket. Szépen csengő sza
ván áthungzik a’ német, olly igen kellemes szendeség. 
O köszön, ő vizsgál, hall,  lát, ért mindent. — Mari
vaux ,,les íausses Confidences“ — és „la Gageure im- 
prévue“ igen elmés vígjáték adaték. A’ színművel ísmé- 
retesb nézők gyakran lorditák fejőket a’ Németországból 
csak nemrég érkezett hgnő felé, ki figyelmesen hallgatá 
Marivaux’ nyelvét, amaz egészen sajátságos nyelvet, 
mellyet csak rövid ideig lehete hallania a’ főváros’ né
hány mívelt salonjában , még pedig azon század’ vége 
felé, ’s olly társaságban, mellyeket elsodrott a’ revolu- 
tioi vihar. Felvonások közt sokszor éljenezteték a' király. 
Sorbetet ’s jeget bőven osztának; hangzék a’ kürtök’ ’s 
tárogatók’ hadi s erőteljes zengzete; szem -’s szájme- 
resztve néztük Talleyrandot, a’ grand-seigneurt, Euro
pa’ minden grand-seigneurje közt tán utolsót, ezen ele
ven évkönyvet a’ XVIlId. század’ végétől a’ mostaninak 
elejeig; mi annyit tesz , mint kimerithetlen fejezete azon

két századnak, mellyekben Francziaország’ történetei 
legnagyobb szerepet játszáuak ; csudáltuk részvétleu ar- 
czát, éléuk szemeit, fejér haját, mellyek nem ősznek haj
szálai; csudáltuk mély, nem munka-, de idö-okozta re- 
dőit. Mi szép történeteket beszélhetne e’ hg azou színte
remről, mellyben annyi nagyot láta különféle körülmény
ben ! De ö mozdulatlan ’s mintegy érzéketlen vala miu- 
deu iránt, mi körötte történt. Egykedvüleg ült páholyá
ban ’s az egész Marivaux-t ’s a’ nemzetőrök’ egész par- 
terrejét bizonyosan örömest odadta volna egy játék 
whist-ért. Talleyrand ur ritka erővel tűrte e’ fárasztó ün
nepeket. Midőn ezen este a' király elhaladott mellette ’s 
ő tiszt elkedésül fölkelt, a’ király imígy szólt: , csak ül
jön, herczeg!4 — „Sire! holtnak kellene Talleyranduak 
leuni — lelelt az európai diplomaták’ Nestora, — ha a’ 
király előtt nem kelne föl!“ — Fiatal emberek ’s nők 
csodálva néztek Jussul beyre ’s Allouard századfőnök
re , kik a’ hangászkarzat egy zugában valának. Jussuf 
igazi telivér aráb, nem nagy, fölemelt büszke fejjel, 
izmos tagokkal, nagy kellemmel, tüzes szemmel, tö
mött fekete hajjal, mint hona’ nemes lovai. Több vad 
értelem soha nem sugárzék egy fiatal ember’ arczárói! 
Büszke nyakát meztelen hordá, fejét cashemir- tur
ban ékesité, hosszú szakála nagy gonddal vala rendez
ve. Zöld’s aranynyal hímzett posztóbul keleti öltönyt, ’s 
vállaiu lekete köpönyeget viselt; a’ rémitő yataganövé
be vala dugva. Ila mosolyog, bajsza alatt legszebb , ’s 
olly fejér, olly kemény fogak látszanak, millyekkel az 
újfundlandi legjobb fiatal eb aligha bir. Ezen öltözetben 
ó rendkívül szép. Francziául Voltaire’ növendékekint 
beszél, azaz ezernyi gúnyos kifejezéssel, mellyeket, is
tentudja, hol tanult. Szemjárása, iónja gúnyló ; férfiak- 
’s asszonyokra megvetés, de egyszersmind csodálás nél
kül , sőt egykedvüleg tekint Mellén büszkéu hordja a’ 
becsületrend’ keresztjét. Meglehetős figyelemmel hallga
tá a’ két színmüvet, ’s úgy látszék, nagy kedve vala 
ismételni egy szép spanyolnő’ észrevételét Lachaussie’ 
egy vigjátéka felől: ,ők szeretik egymást, ők egyedül 
vannak, senki sem látja őket; mi sok időt pazérolnak-el 
az emberek!4 — Hosszú szakálu de magasb termetű tár
sa Allouard század-főnök, egy szép fiatal férfi, ki két 
év előtt a’ chantilly-i ’s marsmezei lóversenyek’ dicső
sége vala. Nem sok fáradságába kerűlhete tökéletesb 
arábhá lenni, mert ahoz elég esze ’s fürgesége volt akkor 
is. O most basakint komolyan lépett be ’s az aráb ko
molyságot annyira tulajdonává tette, hogy őt Jussuffal 
együtt látván , ’s ennek élénk díszes , csevegő lényét, 
amannak komolysága - ’s nyugalmával összehasonlítván 
Jussuíról bizonyosan azt mondanák, hogy arábnak öltö
zött franczia, Allouardot ellenben arábnak tartanók’s azt 
állitauók , hogy egykissé több élénkséggel beillenék bár
mi szép franczia kapitánynak.

Ezeu utolsó est’ végéig azaz 11 óráig, a’ szem , lé
lek ’s fül egyaránt el valának foglalva ; az ünnep befejez
ve ’s a’ csudálat egyhangú vala. Nincs színjáték e’ vi
lágon , melly illy színjátéknál fönségesb volna, nincs 
dráma, melly e’ drámához hasonlitna, nincs daljáték, 
melly ezen szem ’s léleknek adatott ünneppel mérkőzhet
nék , ha a’ daljáték bírna is még Nourrit énekes - és 
Taglioni asszony — két elvesztett mesterével. — Más
nap istenhozzádot moudék a’ város, vár, tábor, ’s erdő
nek ’s magammal hozám az elenyészhetleu visszaemlé
kezést a’ kéjhóuap’ e’ három szép napjára, — olly há
romnapra, mellyek Lajos Fülöp’családjára nézve nem ke- 
vésbbé fontosak lehetnek, mint a’ három nagy júliusi nap.

G...
Szerkeszti He lmeczy .  — Nyomtatja Tra t t n e r - Ká r o l y i .
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XI. K Á R Ó L  Y’ L Á T Á S A .

(Alérimée u tá n . ')
T h e re  are more things in iieav'n ami e a r th , H oratio ,
T h an  are dream t of in  your philosophy

Shakspeare , Hamlet.

Mosolyain szokott a’ hideg bölcselkedö , midőn lá- 
tásokrul s természetfölölti jelenetekről hall beszélni; ’s 
még is vannak jelenetek , mellyck’ valóságát ha kétség
be vonni akarnák, következetesség’ okáéit minden histó
riai bizonyítványt tagadnunk kellene. — E g y , törvé
nyes szabályok szerint készített jegyzék — négy hiteles 
tanú által aláírva 's lepecsételve— kezeskedik a’ követ
kező esemény’ valóságálul, melly azonfelül a ’ jegjző- 
köuyvbe foglalt megjövendölésnél fogvást már régen min
den ember’ szájában forgott, mielőtt sok idő múlva ’s 
csak a’ mi napjainkban történt-meg, mi a' régi jóslat’ 
teljesülésére szolgált.

Xldik Károly király, — Xíldik Károly’ atyja — 
egy volt ugyan a’ legönhatalmúbb , de egyszersmind a’ 
legértelmesb fejdelmek közül, kik valaha Svédország’ 
trónján ültének. 0  a’nemesi rend'túlságos előjogait meg- 
szoritá, a’ főtanács’ hatalmát eltörleszté , ’s fejdelmi aka
ratját állitá- fel törvényül; szóval: ő az országnak 
oligarchiái alkotmányát megváltoztatta, az által, hogy 
a’ rendek’ képviseleti súlyát független uralkodói hatal
mának vetette alá. Egyébiránt ő igen felvilágosult, de
rék, becsületes és igazságszerető fejdelein vala; buzgó 
lutheránus ; akaratja szilárd és hajthatatlan ; előítéletek
től ’s ábrándoktul egyaránt szabad, ’s igya’ szó’ valódi 
értelmében hideg ész-embernek lehete őt nevezni. — A’ 
halál csak imént fosztá őt-meg Ulrika Eleonóra nőjétől. 
Ámbár, hír szerint, a’ király’ szigorú 's kemény bánás
módja vezető e' fejdelmi asszonyt kora sírjához, azért 
még is igen becsülte őt, 's halálát mélyebben látszék 
gyászolni, mintsem hideg szivétől várni lehete. A’ ki
rály e' veszteség óta még sötétebb, komorabb 's szóta- 
lanabb lön, 's azon buzgóság, mellyel magát királyi 
foglalatosságinak áldozta, eléggé tanusítá, hogy lelke bi
zonyos nyomasztó ’s gyötrő gondolatoktól ügyekszik me- 
uekedni.

A’ király egy késő őszi estvén, hálóköntösben ’s 
papucsban üle stockholmi várában , kabinetje’ kandalótü- 
zénél; csak kegyeneze, Brahe gróf kamarás, és Baum- 
garten háziorvosa, környezők őt. Ez utóbbi egy szabad
szellem szerepét játszá, ’s az orvosi tudományon kívül 
mindent kétségbe vont; ma estve mindazáltal a’ király’ 
gyengélkedése miatt különösen meghivatott. — Lassan- 
kint egy óra a’ másik után elmúlt, a’ nélkül, hogy a’ 
király, szokása szerint, eltávozásra intett volna. Némán 
meresztő szemeit az égő fahasábokra's unatkozni látszék; 
azonban, nem tudva miért, méginkább félt magán ma
radni. Brahe gróf’ figyelmét a’ lölség’ ezen különös ké
nyelmetlensége nem kerülő el, 's ő ugyanazért többször 
íelszólitá öt, engedje által magát a’ jótékony éjjeli álom
nak ; de a’ király’ kezének halk intése mindannyiszor 
várakozást parancsolt. Az orvos az álomtalanság’ ’s éj- 
jelezés’ ártalmasságáról beszélt; hanem Károly, fogai közt 
mormogva, illy válaszszal utasitá őket nyugalomra: „Hall
gassatok ! még nincs kedvem alunni.!“ Ok azután a’ ki
rályt holmi beszélgetéssel akarák földeríteni, azonban 
ez sem sikerült: ó már a’ második, harmadik szóváltás

nál a’ beszéd’ folyamát elakasztá. Nem vala kétséges 
többé, hogy ő fölségét ama’ sötét szeszélyparoximusok’ 
egyike gyötri, mellyek az udvariembernek helyzete’ 
rózsái helyett annak töviseit mutatják. Ezen körülmények 
közt, ’s azt gondolva, hogy a' király nőjének elvesztőn bu
sóiig s e miatt olly zárkozott, Brahe gróf egyideig a’ 
megholt királyné’ mellképét szemlélgeté ’s azután sóhajt
va szólalt-meg : „milly meglepő hasonlatosság! milly hű 
kifejezése ama’ felejthetetlen fönségnek és szelídségnek!“ 
—- „Szót sem erről!— szakasztá ót hevesen félbe a’ki
rály , ki mindannyiszor szemrehányásnak vélte, ha előt
te a királyné’ nevét emliték ; —- a’ kép hízelkedik! a’ 
királyné rút vala!“ — Azután pedig kemény kifejezési
ért magát bensőleg vádolva, felugrott, ’s hogy megin
dulását, melly őt pirulni készté, elrejtse, a’ várudvarra 
nyilo ablakhoz ment. Jóllehet a’ hold’ első negyede már 
beállott, az éj még is koromsötét vala.

A’ svéd királyok’ mostani lakvára még nem vala 
bevégezve, ’s építő ura Xld. Károly, ekkor a’ ritterhol- 
mi régi palotában lakott; ez egy patkó-alakú nagy épü
let , mellynek egyik végében a’ király’ kabinetje volt, ’s 
ezzel áteilenben egy tágas terem, mellyben a’ király az 
összegyűlt országrendeivel szokott közlekedni. — Midőn 
most Károly amaz ablakboltba lépett, úgy tetszők, mint
ha a’ nagyterem’ ablakai fényesen volnának kivilágítva. 
A’ király ezen megütközött. Eleinte egy szövőinek’ fé
nyének gondolá, mellyel tán egy udvari szolga a’ terem
ben végig járt. De miért történt ez? főkép éjszakán? ’s 
a’ folyvást zárvatartott teremben ? Azonkívül a’ világos
ság nem eg y , hanem száz fáklyának fényözöne volt; 
az nagy égés vala, de füst, ablakpattanás és legki
sebb zörej nélkül; csak pompás ünnepszerü kivilágítás 
lehetett az. — Károly egy ideig némán tekinte az ab
lakokra. Brahe gróf azouban csöngetni akart, hogy egy 
apród megjelenvén, azt a’ nagy terembe küldhesse ki
nyomozni a’ világosság' okát. A’ király azt megtiltó , 
mondván: „ én magam megyek a’ terembe.“ Hanem
e’ szókra elsápult, ’s lélekfurdalás jelentkezett arezve- 
nalmiban. Mindazáltal szilárd léptekkel indult a' folyosó
ra ; Brahe gróf 's az orvos követők ő t, mindketten égő 
gyertyát tartva kezűkben. A’ várnagy , kinek gondvise
lése alatt volt a’ vártermek’ minden kulcsa, már nyu
galomra tért. Baumgartennek fölkelle öt költeni s a’ ki
rály’ nevében megparancsolni, hogy a' Rendek’ gyűlés- 
termét tüstint nyissa-fel. A’ jámbor várnagy e’ váratlan 
parancson megdöbbenve, legott elősietett a’csomókulcs- 
csal, ’s szótlan engedelmességgel nyitott-meg először egy 
csarnokot, melly a’ gyűlési palotához előtermül szolgált. 
A’ király belépett; de milly nagy volt álmélkodása, mi
dőn a’ falakat körösleg feketén behúzva látá. — ,Ki 
parancsolta ezt ?• kérdő haragosan. — „Tudtommal sen
ki , fölséges uram! — válaszol a’ megijedt várnagy — 
a’ csarnoknak, midőn utólszor tisztogatók, meg volt, 
mint egyébkor, az ő tölgyfadeszkázata . . . .  Bizton ál
líthatom , hogy a’ fal-behuzás még az udvari kárpitos 
előtt sincs tudva.“ — A’ király szaporán lépett a'csar
nokon végig; Brahe és a'várnagy nyomon követők őt; 
az orvos ellenben, ki mind egyedül maradni, mind pedig 
az éji kaland' borzadalmiban osztozni rettegett, ’s igy két 
szorongató aggság közt lebegve — néhány lépéssel hátrább 
maradt. — „Térjen vissza fölséges uram! az isten sze-
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relineért, térjen vissza ! — kiált végre a’ félénk vár
nagy — ne lépjen a’ gyülésterembe; ott kisértenek — 
kivált éjszakán . . .  's a’ mi királynénknak— Fölséged 
legkegyelmesebb hitvesének halála óta . . . .  mondják, 
az ó lelke vándorol benne . . . .  Isten irgalmazz!4* — 
,Hallja Fölséged , — rebega' gróf — hallja-é a különös 
zajt, melly a’ Rendek' termébül hangzik ! Isméretlen éj
jeli veszélyekbe akar-é itt Fölséged rohanni?1 — „'Ke
gyelmes uram! — szólt akadozva Baumgarten , kinek 
égő gyertyáját a’ szélvonat eloltá — engedje-meg leg
alább , hogy előbb mintegy 20  embert hozzak a’ testőr- 
seregből !"k — .Csak utánam!’ — szólt a' király, erős 
hangon, miközben egészen a' Rendek’ termének ajtajáig 
lépett. — ,Nyissd-meg, várnagy!‘ E’ szókra olly zordonan 
taszitá-meg lábával a’ nagy szárnyasajtót, hogy az ez
által keletkezett za j, a' boltozattól visszhangoztatva, 
mint álgyudörgés morajlott a’ folyosókon végig. — A’ 
várnagy olly igen reszketett, hogy a’ kulcslyukat sem
mikép sem találhatá-el. — ,Te reszketsz? vén katona, 
szégyenld’ magad! — rivalt rá a’ király. — Brahe, 
uyissd-fel!‘ — „Parancsolja- meg lölséged — válaszolt 
a’ gróf, egy lépéssel hátrálva — hogy nyílt csatamezőn 
tartsam mellemet az ellenség' álgyúi elibe , 's én této
vázás nélkül engedelmeskedem; de itt ez annyit tesz , 
mint a’ poklot magát kísérteni!’4 —

A ’ király kirántá a’ várnagy' kezéből a' kulcsot. 
„Csak magam vagyok férfi! — szólt a’ megvetés’ hang
ján , 's mielőtt kisérőji gátolhalák, már a' nagy szár- 
nyas-tölgyajtót megnyitotta, ’s e’ szókkal: ,Tsten, légy 
velem!4 a’ terembelépett.— Utána, inkább kíváncsiság
tól űzetve , mint félelemtől visszatartóztatva, 's talán 
királyi urát magára hagyni szégyenlve, a’ három vitéz 
legény is besompolygott.

Számtalan szövétnek világitá-meg a’ roppant tere
met. Fekete gyászfüggönyök válták-fel a’ régi tarka, 
vidorabbszinü kárpitokat; ámde a’ falak mellett hosszant, 
mint egyébkor ? sorvást lüggének még Gustáv Adolf 
diadaljelei, a’ német, dán és orosz hadi zászlók , mel 
lyek fölött a’ terem' középén , most befátyolozva emel
kedtek a’ svéd lobogók. — Nagyszámú 's tetőiül talpig 
feketén öltözött gyülekezet foglalá el ősi szokott rend
ben képviselői székét. Minden egyes ember-arcz azon
ban olly csudálatos szemkápráztató fényt lövelt a‘ homá
lyos szíufenékrül szét, hogy e’ rendkívüli jelenet’ négy 
szemtanúja közül egy sem vala képes egy isméretes ar- 
czot felfödözni: valamint a’ színművész a’ nézőkkel tö
mött teremben csak homályos tömeget Iát, egyes ember
alakot pedig sehol sem különböztethet meg. Magas tró
non , hóimét a’ király az összegyűlt Rendekhez beszé
dét intézni szokta, egy véres holttetem mutatkozék, a’ 
kir. méltóság' diszjeleivel ékesítve. Jobbja lelöl egy gyer
mek állott, fején koronát, ’s kezében királyi pálezát tart
va ; balrul egy ősz férfi vagy is inkább kisértetes 
alak támaszkodék a' Wasa-elötti idők’ országhelytartói 
palástjában a királyiszékre. A’ trónnak átellenében több 
térti-alak ült , komoly bírói tekintettel egy asztalnál, 
mellyen nagy könyvek 's pargamenek kiterülve leküttek. 
A' trón és rendek’ ülései" közt végre egy feketén behú
zott töke 's bakószekercze vala látható. — E’ tulvilági 
gyülekezetből senki sem látszék Károlynak 's az ő há
rom kísérőjének jelenlétét sejteni. Ezek beléptükkor csak 
tompa mormogást hallottak, de egy értelmes szót sem 
vehettek-ki. Azonban néni sokára látták a’ bírák' leg- 
idősbikét, ki, mint látszék, elnökhivatalt viselt, széké 
rfil felemelkedni, s tenyerével az előtte fekvő foliantok- 
ra háromszor ütni. Most egyszerre halotti csend ura'ko-

dék. Erre csakhamar a’ királytól megnyitott ajtó’ átelle- 
uében, több nemes termetű ifjú lépett e’ terembe, mind
nyájan rabláuczot viseltek, de gazdagon valának öltöz
ve , arezukon nemes büszkeség és nyugalom sugárzék , 
utánok szürke ujas-bórmellényben egy izmos ember jö tt, 
a' fogoly ifjak' lánczvégét kezében tartva. Az első, s 
mint látszék legelöbbkelő fogoly, a’ vesztő töke előtt 
állapodott-meg, mellyre bü.-zke megvetéssel tekinte. 
Ugyanezen pillanatban a' trónon ülő holttetem görcsö
sen vonaglaui látszék, ’s tiszta piros vér özönlék sebei
ből. Az ifjú letérdelt, fejét a' vesztőtőkére fekteté, a’ 
bakóbárd villant, 's azutáu ismét zaj nélkül esett-le. 
A érpatak ömlenge tova, a’ halott' vérével vegyülvén 
össze; a’ fej a’ véres deszkákon rángódva , Károly’ lá
baihoz gördült, ’s azokat véresre füsté. — Az álmélko- 
dás eddig a' királyt merevült 's néma szoborrá tévé; 
hanem e’ borzasztó nézőjáték végre megoldá nyelvét. 
O előrelépett, az országhelytartói palástba burkolt rém
alakhoz fordult ’s bátran e' szókat intézte hozzá: „Ha 
istentől vagy, szólj; ha ördögtül vagy, ne háborgass 
bennünket!“ A’ rémalak halkan 's ünnepélyesen válaszolt; 
Károly király! e' vér nem folyami még te uralkodói . . .  
(Most érthetetlen szók következtek) hanem folyni fog 
öt uralkodás’ letölte után. Jaj, jaj, jaj AVasa’ véré
nek !

Ekkor a’ csudálatos gyülekezet’ alakjai lassankint 
elhomályosodtak, 's többé nem valának olly tiszták és 
szépek, mint eleinte; nem sokára csak mint tarka 
árnyak jelentek-meg, ’s végre egészen elenyésztek; a’ 
bűbájos fáklya fény elaludt, 's csak Károly király’ né
hány gyertyája világositá meg az isméretes régi falkár
pitokat, mellyeket a’ szélvonat ide ’s tova lebegtetett. 
Egy ideig hallatszott még némi melódiás nesz, melly 
a’ jelenet’ szemtanúinak vallomása szerint, lombok-közti 
szellő-sziszergéshez, vagy tökéletlen, elel-akadó hárfa
hangokhoz hasonlíta. Az egész jelentés mintegy íOper- 
czig tartott — a’ fekete faiíüggönyzet, a'testőrzsökiül 
elvágott fej, a'terem’ padlatán szétömlött vér, minden 
egyszerre elenyészett a’ rémszellemekkel együtt; csak 
Károly’ papucsán maradt-meg egy vérfolt, 's ez elég vala 
neki ez éji-jelenet’ borzasztó képét jelenvalóvá tenni. melly 
már a’ nélkül is elég mélyen volt emlékezetébe oltva.

A’ király visszatérvén kabinetébe, legott mindent, 
a’ mit látott, írásba foglaltatott, a’ jegyzéket 3 kísérője 
által aláíratta , ’s azután azt maga saját kezével irá alá. 
Be bármilly gondosan iparkodtak annak tartalmát titkol
ni , még is már Károly’ idejében mindenki tudta azt. Az 
eredeti iromány még ma is megvan, 's eddig még sen
kinek sem jutott eszébe annak valódiságárul kétkedni. 
Kiváltkép nevezetesek az iromány’ zár-szavai! „és ha 
az, mit toll alá mondottam — igy fejezi ki magát a'ki
rály — nem szórulszóra igaz, úgy ne legyen ré
szem soha jobb jövendőben , ha mindjárt néhány jó cse- 
lekvény, 's különösen azon őszinte törekvés által, hogy 
népem’ jóllétét előmozdítsam’s atyáim’ vallását ótalmaz- 
zam, némileg azt talán megérdemeltem volua is.44 —

A' ki most 11Idik Gustáv’ halálára ’s Ankerström 
nevű gyilkosának lefejeztelésére emlékezik, annak ezen 
esemény, 's ama’ rendkívüli jövendölés’ körülményei közt 
az összefüggést könnyű megtalálni. — A’ rendek' tere
mében lefejeztetett ifjú jelöli ugyanazon királygyilkost, 
t. i. Ankerström-et; a' koronás halott jelöli III. Gustávot ; 
a’ gyermek IV. Gustáv Adolfot, Gustáv’ fiát 's utódját. 
Végre az ősz jelöli Südermanlandi hget, IV. Gustáv’ 
nagybátyját, Ri eleinte országhelytartó vala , miután 
pedig unokaöcscse a’koronától megfosztatott,királylyá lön,
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, , a r r j ) l  : m i k é n t  i f j i t h a t n i - i n e g  s o r a t l a n  é s  s i l á n y  t e r m é s ű  ö r e g  
s z ő l ő k e t  a z o k  f o l y t o n o s  g y ü  n ö l c s ö z é s e  m e l l e t t  ,  a ’ l e h e t ő  
n e m e s í t é s  s a z  e ; ”r e  s z á n a n d ó  s z ő l ő t ö k n é l  r z é l s z e r ű b b  r e n d  

'» í z l é s  s z e r i n t i  f e l o s z t á s  u t o l é r é s i v e l  ?

Az 1837d. évi Gazdasági Tudósítások 2ik füzeté- 
nek 106ik lapján nyilványított komoly felszólításnak az 
értekező, hona’ javaért mindenkor magasul dobogó keblé
ben,  helyt adván, szent tartozásának érzi annak oltárára 
azon oldalra!, hol nemzete* jóllétéért világosságot lobogtató 
tüze a' hálás hontiságnak lankadni iudúl, — kerülve a 
divatos kölcsönzéseket— mintegy varázs erőtől ihlettel) 
öngyengeségét feszítve— mit táplálékul nyújthat, rög
tön adózni.

Jelen értekezésében habár nem mellőzheti-is el a’ 
szőlőtök’ tenyésztése, ’s hol szükség, nemesítése, sőt e’ 
működést illető kezelés körüli szabályokat is helyenkint 
érinteni: miudazáltal távul attól a' czikkely’ írója, hogy 
ezt egyébnek, mint öntapasztalás utján szerzett tudo
mányának az általányos szőlömivelés nagy tanjához ké
pest csak részletes előterjesztésül vétetni ne kívánná, — 
mert általányos szabályokat hosszas fejtegetésekkel ösz- 
szehalmozni a' földi nektár's az ezt termő tők’ mívelése 
körül épen fölöslegnek sőt untatónak tartaná olly kor
szakban, midőn e’ müködésiágról számtalan irat bocsát
tatván világ elibe, már majdjlehetségig kimeritőleg taní
totta mind azt,  mit e‘ tárgy körűi emberi fogalom’s ta
pasztalás kipuhatolt ’s megsajátíthatott. De valamint ho
nunk’ mezőgazdasága bármelly ága körül nemcsak 
költségvetés, de időszámítás józan értelmére is kerül- 
hetetlen a’ szükség; úgy, kivált a’ szőlőtő tenyésztése, 
szaporítása, nemesítése, ’s lehető gyümölcsöztetésének 
folytonos feutartása végett nem kevésb figyelem kívánta
tik ezekre Mindenek előtt szárazon véve a’ szőlőket, al
taljában miért ültetvék , mellőzve azon csáb okokat, mel- 
lyek Noén Kezdve jelenkorunkig a' szőlősgazdákat erre 
ingerelték; egyedül azon körülményt emeljük ki, melly 
a’ még kevésb ízlést ismerő korban a’ megtőkésíteudő 
szőiőliataloknak örökös helyökre gyakorlott eltevéseik 
körül divatozott, mellyet minden rend - ’s faj-tekintetre- 
ügyelés nélkül honunk nagy részében még most is , cson- 
kuttával az elhaladásnak, számos vidék szembeötlőleg 
tanúsíthat! . . Az emberi nyugtalanság előre törekvésé
ben , a’ természet egyszerűségével ’s pompás vadságá
val elégületlensége, mindent kény szerint idomítani só
várgása, hova szeme pillant, vagy a’ korszellem vagy 
saját kedélye követése a’ régikor majd minden munkáit, 
’s azok közt, szőlős telkeit is , Ízlésének inkább tömjé- 
nezve — összerombolva annak ős-tőjeit ( h á l a d a t l a u  
r e á  un á s s á l  á l d á s i é r t )  örök helyéből kiemelve, 
tüzmartalékul áldozza, nem tekintve az idő mindenható
ságát, nem az őt nyomban sújtó költség-*s tetemes erő
feláldozást , nem a’ több évre dugába döntött haszonvé
telt ’s kétes következés sikerülését. Neki fog ősi kincsé 
tői kifosztott telkét feszitett szorgalommal mintegy meg
fésülve annak alapját, mérnöki pontossággal szembájoló 
sorozatok szerint uj csemefékkel kevés idő alatt újjá te
remteni ! „Távol van attól az értekező, hogy e’ vádját min
den, szőlőjét-újitóra , hárítsa , mert: valamint ő illy káros 
kegyetlenségtől ment maradhatott saját működései körül, 
úgy joggal felteheti azt másokról is , hogy, — követvén 
a természet intésit , elég lelki erővel bírlak és bírnak 
béketürésöket a’ biztos valóért állhatatosan megtartani, 
mint inkább nyugtalanságnak áldozva, nemcsak idősze
rinti haszonvesztéssel, de csalékonyabb jövendővel is la- 
kolni! — Tapasztalás igazolván ugyanis azt“ hogy nem

minden ültetvény, bármelly éghajlat, föld — és fölté
telek alatt honosulható“ — ’s hanem, mi csuda, midőn 
ugyanazon faj és nem, — különböző helyen, nemcsak 
gyümölcse mennyi- és minőségére , de saját anyagára 
nézve  ̂ is különböző lényegben tünik-elő (?) így van ez 
a’ szőlőtő sokféleségével i s , — mert mellőzve minden
nemű ok előidézgetést, ez állítás támogatására , vala
mint hosszas eloszámlálásit a’ szőlőtök százakra menő 
fajainak , ’s ezek szerint földünk ’s levegőnk sajátságinak 
különbözőig alkalmaztatgatásit, — szólván ez úttal 
csupán azon helyekről, hol voltak, ’s vágynak régi sár 
jadéku, jelenleg is mivelés alatt levő szőlők , mellyek hé
zagos soraikra nézve rendetlen, fajaikra pedig nagyon 
különböző, szóval: nem a’ lehető hasznot adó, jobb rend- 
be hozatva kevésb munkával is beérhető létük miatt tu
lajdonosukat kényszerítik újabb monor szerinti kiujitások-
ra. E’ működésnek két közönséges módját ismérjük, _
ugyanis vagy egészen, mint fentebb említők , ujdon kiülte 
tes , — a i égi tok kiirtása s a’ telekföld elkészítése 
után, vagy a’ régi tők’ hajtásiből ( m e l l y e t  s z ő l ő  
f á j á n a k  n e v e z ü n k )  döntés, porbujtás ’s több e’féle 
tudvalevő működés által, — ’s épen itt következik meg
fejtése az ősi szőlők’ gyökeres kiadatásából hibás, sőt 
természet ellen vétő újításoknak erőködésit megmutatni; 
’s végre bebizonyítani a’ másik módnak okos alkalmaz
tatás után öntapasztalásból merített, bátran igazolható, 
legsikeresb hasznú, ’s kívánt czélra vezető következésit.

Visszatérve kevéssé azon állításra , mi szerint — 
nem mi n d e n  ü l t e t v é n y ,  b á r m e l l y  föl d ’s é g 
h a j l a t  a l a t t ,  h o n o s ;  illy természetűnek bélyegez
vén a’ szőlőtőkét különböző fajaira nézve is; — mi ter- 
mészetesb, mint azon kárvallás, mellyet szenvedend azon 
szőlősgazda, ki régi szőlős- telkét egyszerre tőbül ki
irtván , más vidéken összeszerzett szőlővesszőkkel — 
sokat ígérő remény' fejében újjá varázsolja! — melly 
munka'különböző hatását’s kisebb nagyobb kárral elcgy- 
következéseit ismét hoszszasan mutogatni rövidebbség’ 
okáért mellőzvén , elégli következőkkel értekező tanúsí
tani állítása helyességét: „Ugyanis tudva vau, mi sze
rint alig találtatik csak egy csatorna-szőlő is, mellyben 
különböző fajú szőlőtők nem léteznének, ’s épen illy 
helyen tűnik egy pillantásra szembe, hogy nem minden 
tő ugyanazon föld, időjárás sőt munka mellett is — ha 
nem épen azonszerü, csak közeledő mennyiség és minő
ség szerint is hozná óhajtott termését! inellyből követke
zik — „hogy az öszszcszerzendö ültetiii-való vesszők 
legnagyobb vigyázat mellett sem lehetnek kívánt azon- 
ságuak ’s természetűek általán, mellyek az erre szánt 
telekföldben kívánatosai) honosulhatnának; sőt gyakran 
megesik ( mi t  é r t e k e z ő  ú g y  t a p a s z t a l t ) ,  hogy 
a’ kivált messze tájról nagy híre inkább, mint valódi 
hasznossága miatt szerzett illy féle csemeték vagy épen 
meg sem foganhatnak, vagy néhány évig sínylődvén , si
lány gyümölcsökkel is alig enyhítik a’ remény égő szóra
ját. Felvéve továbbá az idő bizonytalan folyását is, 
hányszor történik, hogy az illy ültetést tartós szárazság 
követvén, öntözésre pedig tehetség ’s lehetség nem min
denkor ’s mindenkinek lévén, számtalan fáradság’s költ
ségnek dugába dőlése következik? Hagyján azonban, 
sikerült végre szerencséjére az ültetőnek a’ fajt nemcsak 
eltalálhatni, hanem azt be is állítva kellő növekedésre 
hozhatni! — kérdés: hány év foly le addig, mig c*ak 
a’ rendes költségeket födözve a’ telekföld különbeni ha
szonhajtása kiszámításán felül — tiszta járandóságot gyü
mölcsöz? ’s valljon a’ szőlős-gazdának , ki többnyire me
ze i is , de ha nem az is — minden okos számítása »tel
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lett, gyakran még a’ szükség is, — nem kényteti é 
cselekvéseit úgy intézni, hol ’s mikor csak lehet, — 
hogy annak hasznos következésit is mielőbb tapasztal
hassa?“ 's minden, még olly nagyot ígérő vállolat s újí
tás mellett is a' megkímélhető folytonos haszonvételt 
markából — hol nem szükség, ki ne bocsássa? mert: 
„de piaesenti gaudet ecclesia“ — minden időnek meg
van saját szüksége , a’ bizonyost jövendő reményért va- 
kon-feláldozó többnyire kudarczot számit önrovására ! — 
melly, ’s több illynemü áldozatot is értekező a’ hiún 
csábító ábrándok sorába igtat, — mellyek az illy kép 
számitót párakint szétoszló üres léggel szokták jutal
mazni; — noha a’ mai politika egyik fogása „titokba 
burkolódzás , vagy üres hang— mellyel jól értik az illy- 
kép ámítottak , vagy , ha szabad mondani, ámítok ferde, 
egyoldalú számolásaikkal másokat elhitetni az átigazság- 
ról; — miután többnyire a’ kis bíró, „az önt uda t * 4 
— szégyen ’s méreggel telt merengéseiben kínlódik , — 
fájlalván a' káros bakütést bálványolt vallolataikuál.

De lássuk már most másik módját az öreg sző
lők ifjításáuak. Ennek legfőbb mestersége ,,a’ t e r m é 
s z e t  i n t é s é n e k  k ö v e t é s e , “ mert, miképen az ül
tetett erdők tüntetik-ki azou különbséget, melly a’ több
féle nemű fák tökélyen képezésébeu mutatkozik, hogy 
azon föld és éghajlat közülök mellyiknek táplálója in
kább (?) nem máskép veszi észre a’ jártas szem szü
retkor a’ szőlőtők terméséből a’ helyhez inkább valókat, 
sajnálva látván hasztalan foglalni azon sok helyet némi 
csekély hasznú, vagy más vidéken jobb diszletü fajok 
által — mint egy „az é p e n  i d e  t e r e  ni t e t t e k 
n e k  k i s z o r í t á s á v a l . “ lllyképen általismérvén a’ 
szőlős gazda tőjeit, következik azoknak olly karba-té- 
telök, hogy miuél nagyobb fát hozzanak , melly elérvén 
a’ helyhez legalkalmasbaknak lehető minden erősb haj
tásit „korcsoláskor“ meg kell hagyni 's karókhoz kötöz
ni , a' gyöngébbeket azonban lemetszeni — mennyire ol
tásra jók (?); a’ száradástól megóni; — még az alá szánt 
öreg — de ép tökbe nem helyeztetnek a’ tudva levő mód 
szerint. Minden nemhasznos fajú tő , ha egyébaránt 
életdús gyökü „időnkint oltassék be ama’jobb fajú vesz- 
szövel minden kikelet május utoljáig. Rögtön beköszön
tő őszei az illy öreg ’s rendetlen sorú szőlő vétessék 
siuórosztály alá „tetszés szerint“ — mellyueh mindenike 
másfél lábnyira sinór-mentiben ásassék-ki, hová a’ leg
közelebb , magnak hagyott, jófajú t öt , előbb irányában 
ásandó árkocskán a’ legalul levő életgyökén kívül, töb
bi minden szükségtelennek lemetszése után, illő vigyá
zattal a’ sinór árkába buktatván — mennyi alkalmas 
fája vagyon, annyi örökös ’s kimért helyeikre szétágoz- 
tatva — szokás szerint kevéssé gúzsoltan nyomassék 
a’ sinór mellé; ez meglevén, tapostassék-meg színföld
del fél lábnyira erősen , — miután így már egy sinór 
hossza kész, tűntessék reá porhanyó öreg ganéj’s egyen- 
gettessék fölötte-el lél lábuyi vastagságiéira — de csak 
könnyeden! mellyre — szinte még lél lábuyi vastagságra 
legalulról kihányt eleven löld gyengén borittatván — 
lehető magasságra födessék el. — Ezen működés éviül 
évre folytattatik , míg az egész szőlő legalkalmasb, sőt 
az oltással nemesített tök által az utolsó hely is be nem 
telik. — Vigyázni kell azonban az oltványokra, mig 
rendes helyeikre el nem döntetnek , mi minden bizony
nyal , ha első évben jól helyre forrtak ,a ’ 3ikban ok vetetle
nül leszen végbe viendő. Már illyszerü szőlőujitás keze
léséből lássuk mint foly a' biztos számítás az időszerinti 
haszonvétel föntartására nézve, ’s igy a’ legbiztosb kö

vetkezes. Csak így nyerhetni megnyugvást a’ működő
nek terve valósításánál. Hogy pedig illy működés szük
séges minden, szőlejét ujitóuak, az tagadhatlan, mert: 
miután tönebbi kezelés által nemcsak csalhatatlauúl az 
egyes tökre nézve is sikerülend jó Iáit biztosítani örök
re; még az anyatő’ életgyöke erejével hihetleu gyor
sasággal segíti elő a’ tőkésedést; még pedig reudes 
gyümölcsözéssel, sőt mondhatni, első évben gyakran 
tetemes bőséggel. Továbbá az így készített szőlő lói
dét trágyázni egy ember éltéig sem kell, — még is 
a’ töke hajtásai kitüuöleg buják, fürtjei fontosak, olly- 
kor még nehezebbek is , 's az ebből nyert nedv mindig 
szelídebb s több erőt és zamatot loglal magában, mint 
a' csupán üitetetté; földjét, mint minden idegen gyöktül 
mcgtisztitatásáuál lógva megszabadultat. a’ nap sugá- 
ri könnyen fölkelesztik, ’s a’ t . , a’ jóltevő esőt 's har
matot porhauyu rostjai között mélyen beszíván, nem 
könnyen enged a’ heves idő szárításinak, 's a’ kártékony 
dudvák benne nem könnyen honosulhatók; a’ remény: vég
re szép rendes szőlőt ’s haszonnal időközben is gyümöl- 
csezőt, legfölebb 6 — 7 év alatt nyerhetni, bizonynyal 
valósul, a folytonos gyümölcsözés e’ működésben kevésbbé 
csökken, sőt 3 —4ik évben egyre növekszik az által is, 
hogy a' köz tök,  mellyekre szükség az illető sorokban 
nem volt, folyvást bő termésre metszetnek mind addig, 
inig a’ majd erösülendő új tőcskék tágabb kört magok 
körül kívánván, őszi fedéskor közös helyeikből ki nem 
dobatnak.

Bármelly mívesnek legfőbb vezér-szempontja ,,a’ le
hető legnagyobb haszounyerés“ — ez különösen a’ 
íöldmívesé i s ; már pedig ha veszszük a’ szőlömívelést, 
mellynél a' földet is minden egyéb közt mezeigazdasá- 
gunknak egyik kitüuöbb szorgalmával kell intézni, — 
még is mind a' mellett, ha oda gondolunk „hogy ezen 
foglalkozás“ honunkban alig nyújt öt vagy több év alatt 
is egyszer kielégítő nyereséget, költség ’s veríték - hal
mozta szorgalmunk utáu ; ide gondolva a' szölökkeli gaz
dálkodásnak egyetlen azou módját, melly legtöbb viszon
tagság alá van vetve , ’s habár kedvelt levének — „il
lő haszonra fordításáig“ milly költséges ’s nem kevés 
gonddal páros kezelést ’s gyámolást kíván is, — nem 
csudálkozhatni é , midőn a’ csinosb szőlőmivelést űzni 
kívánó némelly gazdák ősi szőleik rendezését vagy ne
mesítését töbül-kiirtatáson kezdik? De hajh sok Igy van 
kedves Hazánkban! a’ vakon-utáuzás, ’s a’ képzelgők 
tanjai szíreui hauggal bájolák-el számtalan követőiket 
C8elekvöleg buzogni gyakran rmnlá-mkra!! — Virad 
azonban!!! „a'gazdasági egyesület hazali oltárán enge
dett szövétnek gyujthatása , ’s a’ rokonilag meghitt köz
rehatás erényes bátorságot nyújt a’ hon' kenyere szeré
nyen magába vonult termesztőjének is a’ majd magasra 
emelkedő scyllák ellen tettleges tapasztalással edzett 
igazság bárkáján föllépni; mert, csak a"tiszta meggyő
ződés, egészséges értelem, hű számolás, nyílt egye
nesség’s pártatlanság — azon egyedüli tulajdonok, mely- 
lyek — minden hona javáért lelkesen buzgó hazapolgár
nak erkölcsi vértjéül szolgálhatnak. Költ Csécséu Nó- 
grád megyében mart. 17én 1838.

Fráter József,  
m e / ő g a z  l a s u g i  t u l a j d o n o s .

Re j I e 11 s z ó.
Vont v é g s ő  ha je le s , sok pénzt kell é rte  fiz e tn ed ;

Néiry első viaszán: férfi keresztneve lesz.
Könyvtárodban helyet méltán lel könyve egésznek ;

Kzt Z ala ' földe szillé , ’s már födi s ir’ kebele.
r >2 . lg. Zaláiul.

__________ A’ 50dik számú rejtettszó: Ősz. _________
Véye as első félévnek.



>

T Á B B A I i E O B é
ÁLTALÁNYOSAN ’S KÜLÖNÖSEN

M I N D E N

$  0 9  %

TirSOIiNT - MWES5BI1T
’S MESTERSÉGBEN

’8 E Z E K K E L

KÖZEL im TÁVOL VISZOVYIÍ
V A GY

MJMGTG&aPJSBE&i! EGlü^éf i f f iásm É^ESB
SZERKESZTI *S KIADJA

IIELMECZY UIIHÁL.Y.

Hetedik évi folyamat* inasodik fele.

nyomtatja Petrózai T r a t t n e r  J. M. és K á r o l y i  I s t v á n
cs. kir. privil. könyviiyomtató -  intézete 

urí utcza 612.

1



Szép szó a' HAZA bár: NYELV fűzi csak össze szülöttit 
Van H a z a  nélküle, nincs nélküle n e m z e t i  l é t .



1. szám. Pest, Julius* 4. 1838.
jV  k isd ed -ó vó k a t képesó  in té ze t T olnán .

E l s ő  k ö z l é s .
(  J* egyesületi l'á lastlo ttság’ meg- ’s helybenhagyásával.)

Azon egyesület, melly a1 kisded-ovóintézeteknek 
Magyarországban terjesztésére 1826dik martziusban 
alakult, ’s e' czéljának eszközéül a} alkalmas neve
lők’ képezését; b} a’ keletkező kisded-ovó intézetek
nek segítését tüzte-ki, hogy azon drága növényt, 
inellynek gyümölcsét Európa’ több müveit országiban 
jóerkölcsü, szorgalmas és vallásos nemzedék te sz i, 
hazánkba általültesse; eszközeinek elsejét, t. i. a’ kis- 
dedovókat képező intézetet, mint a’meleg-részvétű haza 
előtt tudva van, Tolnán telepíté-meg. Alulirtnak jutott 
azon szerencse, hogy ez intézetnek, inellynek hatása 
bár minél erősb legyen ! igazgatását felvállalja. Nyolcz 
hónapja már, hogy ez intézet megnyittatott, ’s belőle 
múlt april’ végén ki is lépett egy szépreményü hazánk
fia, Lukács P á l, mint ki az elemi nevelés’ és oktatás’, 
névszerint a’ kisdedovás’ módszerét sajátjává tevén, 
eléggé biztató reményt nyújt, hogy rendeltetésének 
bár hol is illőleg megfelelve fog működni. Jelenleg 
ketten gyakorolják benne magukat; a’ harmadiknak, 
sőt többinek, kik mint amazoknak egyike segéddíjasok 
lesznek, fölvétetésére vallás- és polgári állás-külön- 
ség nélkül folyamodási út nyittatott és hírlapokban 
közhírré tétetett. E’ segéddíjas ifjak az Egyesület’ se- 
gedelmezésin készíttetnek kisdedovókká, valamint az 
Egyesület’ munkálkodása mellett ’s ótalma alatt fog
nak alkalmaztatni is. Azoknak pedig, kik akár kisded- 
óvói, akár egyéb nevelői pályára szükséges ismérete- 
ket szerezni kívánnának, müveltetésük’ eszközölheté- 
sére az intézet, különség nélkül nyitva áll.

Az elemi nevelési ’s oktatási módszer’ ’s tanul
mányok’ gyakorlati részének sajáttá-tételére szolgál a’ 
kisdedovókat képező intézettel egybekapcsolt példány- 
kisdedovói intézet ; mellyben mind azon elméleti nézet, 
elv ’s igazságok, mellyek a’ magokat kisdedovókká 
képezőkkel élő szóval közöltéinek, tettleg gyakorol
tatnak , fejtetnek ’s próbáltatnak. Ezen példány-ovó- 
intézet áll három tágas teremből, mellyeknek ketteje 
húszhúsz, harmadika pedig 9 R  ö l; ’s az a’ kis nép
ségnek egésznapi kedves lakja. Jelenleg 66 fiú ’s le
ánygyermek ovatik ’s fejtetik benne , néhány vidéki, 
a’ többi pedig tolnai szülék’ gyermekei. Többnyire 2 —5 
évesek; 6 éves csak öt vagyon.

Alulirtnak hosszas fontolgatásból ’s a’ külföldi 
védintézetek’ anyagi és szellemi irányzatának , szer
kezetének , hatásának és sikerének a’ nevelés-tudo
mány’ fejlett elveivel ’s ohajtativali összevetéséből ere
deti meggyőződése szerint a’kisdedovás’ észképe ezek
ben középpontosúl: a’ 2 —8 éves gyermekek, kik még 
szüléiknek segédeimül nem lehetnek, de akadályul igen 
is; azon időt, melly alatt szüléik élelem-keresés után 
látnak , valami jóerkölcsű , értelmes ’s gyermekeket 
gyöngéden szerető nevelő’ felvigyázata alatt olly helyen 
töltsék, mellyben a’ rend, tisztaság, pontosság, kö
zös szeretet, megelőző szívesség , munkásság, ártat
lanság ’s gyermeki örömek’ legtisztább elérhetése ural
kodjék ; — mellyben azon czáfolhatatlan igazság álljon 
örökké szem előtt, hogy mihez a’ gyermek kis korá
ban szokik, azzal nő fe l’s öregszik meg; — mellyben

a gyermekek a’ kor' ártatlanságának édenében öröme
ket éldelve szokják ’s tanulják jövendő rendeltetésük’ 
kellemes oldalát használni, terhelt viselni, enyhitni, 
éltükét pedig azon társaság’ összegére, mellyben él
nek, hatossá tenni; — mellyben eszmélésüktöl fogva 
szokjanak a’ társas élet’ viszonyihoz, kölcsönös köte
lezéseihez ’s terheihez ; — mellyben testi ’s lelki ve
szélyektől megovatva, az erkölcsiség’ isteni szárnya 
alatt emberekké, polgárokká növekedjenek. Uly hely
nek kell a’ kisdedovó intézetnek lenni.

Ezen észkép a’ tolnai példány- ovóintézetben e' 
következő vezér-elveket állittatta-fel, ugyanis : a]) hogy 
a’ védintézet a’ s z e r e t e t ’ l a k j a  legyen; mert°a’ 
béke, a’ földi létet általányosan édesítő béke, a’ sze-
retet’ gyümölcse; mert senki sem tökéletes; kiuekkinek 
megvannak hibái, ’s minden ember terhére van a’ töb
binek , ’s csupán a’ szeretet teszi e’ terhet könnyűvé; 
mert a’ ki szeret, annak szíve már e’ földön paradi
csom, ’s az istent magát, ki csupa szeretet, hordozza 
magában; mert a’ bűnös ember nem szeret, ő csak 
ahít, éhezik és szomjazik mindent, benne a’ porszülte 
szenvedélyek olly bálványok, mellyeknek, gátot nem 
ismérve , mindent, mi az emberi méltóságra emlékez
tethetné , megvetve tömjénez; mert a’ szeretet csak 
tiszta lelkek’ fenekén nyugszik, mint harmatcsep a' 
virágkehelyben. b} Hogy a’ védintézet r e n d ’, p o n- 
t o s s á g '  és  t i s z t a s á g ’ i s k o l á j a  legyen. Rend
szeretet tartja-fen az emberek között az erkölcsi és 
polgári élet’ szükséges föltételét: az egyességet; mi 
pedig egyenetlenséget, visszavonásokat, meghasonlá- 
sokat, pereket szül, mellyek a’ jó embereket botrán- 
koztatják, ’s a’ háznépeket, sőt egész nemzeteket, 
megrontják, a’ haszonlesésen, a’ nyerekedés’ és bir
tok’ telhetlen hajhászásán kívül a’ rendetlenség. — 
Pontosság az úrnak , művésznek, kézművesnek, földmi- 
velőnek egyenlőn dísze és haszna. — A’ tisztaság a 
testi -, sőt közvetve a’ lelki erők’ ’s tehetségek’ épsé
gének is, mennyiben amazoknak ezekre hatékony be
folyásuk van , alapföltétele. A’ tisztaság tartja-fen ’s 
erősíti az embernek egészségét, erkölcsiségét, kelle- 
meit, becsületét ’s méltóságát; felvidorítja elméjét, és 
sikeres munkára buzdítja lelkét, mások előtt szerete- 
tet ’s tekintetet szerez, szóval: az embert kellemes és 
hatos élettel áldja-meg. — c) Hogy a’ védintézet a' 
j ó n a k  és s z é p n e k  h a z á j a  legyen. A’ védintéze
tek’ feladása nem egyéb levéli óvásnál, javításnál és 
fejtésnél, ’s a’ gyermekre semmi olly erős hatást nem 
gyakorolván, mint a’ szokás: soha se lásson a’ gyer
mek rósz példát, ne érje szivének gyúlékonyságát a' 
bűn szikrája; hanem mindent, mi csak külérzékinek 's 
öntudatának előtte feltűnik, ollyan legyen , hogy jövő 
életére hasznos és kellemes hatást gyakoroljon; mind 
a z , mire vágya és cselekvősége kiterjed, jó és szép 
legyen. Példák, szokás, ’s a’ testiségnek kedvező kö
vetkezmények nemzik a’ bűn’ emberét. A’ kevélység 
embereit, kik magokhoz hasonlókat nem szenvedhet
nek magoknál derekabbakat pedig épen gyűlölnek; 
kik mindig parancsolni ’s uralkodni, engedelmeskedni 
pedig soha és senkinek sem akarnak : — a' fösvény
ség’ embereit, kik mocskos vágyaiknak ezerek bol
dogságát áldozzák-fel; -  a’ telhetlenseg embereit,



4

kik mindig aranyat, tisztségeket, gyönyöröket haj- 
hásznak; — a’ rasradozás’ embereit, kik lest hánynák 
az erőtlennek, hogy őt erővel vagy ravaszsággal kifoszt
hassák ; — a’ félelem’ embereit, kik reszketnek az is
tentelen előtt, ’s ártatlan felebarátjok’ segedelmétől 
rettegnek __ példák, szokás ’s a’ testiségnek kedve
ző következmények nemzik. — d) Hogy a’ védiutézet 
a z  i g a z s á g '  t e m p l o m a  legyen. A’ méltatlanság 
epesztő fájdalmak’ anyja; az igazság pedig, melly bár 
kinek is bánásában kitűnik, még a’ kellemetlen benyo
másokat is enyhíti. A’ gyermekre pedig mennyi behatása 
van az igazságos bánásnak, csak az tudja, ki min
den elfogultság nélkül tapasztalja. Érdeme az igazság
nak kimeríthetetlen. Valamint a z , k< azt számolgatja, 
mennyibe kerül Krisztust, ki igazság és szeretet, 
követni, lemond szivében követéséről: úgy az , ki ma
gától azt kérdi: mennyit ér az igazság, megszentség- 
teleníti szivében az igazságot. Az igazság és szeretet 
azon varázs-erő, melly a’ polgári életet boldoggá, vi
rágzóvá teszi ; mert midőn az igazság azt parancsol
ja , hogy mások’ igazait tiszteletben ’s épségben tart
suk: a’ szeretet nem ritkán kívánja, hogy a' béke’ 
vagy más köz-érdek’ okáért a’ magunkéról is lemond
junk. Röviden : az igazság kezdete a’ felebaráti szere
tetnek , a’ felebaráti szeretet pedig summája az igaz
ságnak. — e) Hogy a’ védintézet a’ p o l g á r i  kö 
t e l e s s é g e k ’ é s  s z o r g a l o m ’ i s k o l á j a  legyen. 
Tanulja és szokja meg a’ gyermek minélelöbb polgári 
élete’ kötelességeit, úgy nem fogja idővel saját jogait 
’s mások" kötelességeit igaz sági alanúl terjeszteni, sem 
saját kötelességeit ’s mások jogait egyebek’ rövidsé
gével szorítgatni. Váljék szivében sajátjává azon édes 
érzet, mellyet a’ tartozásnak lerovása, ’s a’ kölcsö
nös köteleztetés’ betöltése szül. Tanuljon minélelöbb 
hatni, ’s érezze a’ hatásnak mind erkölcsi mind anyagi 
édességét. Szorgalom az , mi nemzeteket emel és vi- 
rágoztat: henyeség és elpuhultság , mi veszélyeztet, 
buktat, temet. A’ haza’ anyagi ereje a’ polgárok’ tö
megében ál l , de ennek erkölcsi mérője a’ müszorga- 
lom’ állás-pontja. — f) Hogy a’ védintézet a z  er-  
k ü l c s i s é g ’ t e m p l o m a  legyen, hol a’ jónak és szép
nek állandó példája szolgáljon erős bástyaúl a’ zsenge 
szívnek oily könnyen történhető megromlása ellen. Er
kölcsi és vallási érzet együtt növekedjék a’ gyermek
kel , hogy gyümölcsöt érleljen. Alaposan fejtess k mi
nélelöbb a’ gyenge szivbeu a’ vallási érzet, ’s ennek 
kitörései ’s hatása igazíttassanak leggondosabban üd- 
ves irányra.

Ezen vezér-elvek szerint eszközöltetik a’ tolnai 
példány kisdedovó intézetben az elemi nevelés, melly- 
nek tettleges részletit ’s módszerét bővebben megfog
ja ismértetni a’ részvevő közönséggel alulírottnak e’ 
czím alatt: „A z e l e mi  n e v e l é s  é s  o k t a t á s ’ ké
z i k ö n y v e  k i s d e d o  v ő k ’ s z á m á r a “ rövid időn 
megjelenendő munkája. Ezen vezérelvek’ helyes föl
fogására, elevenítésére és szerintük való hatos működés
re képeztetnek a’ képező intézet’ növendéki. Mivel azon
ban a’ gyermekkel született cselekvési inger élelmet , 
még pedig individuális alkalmaztatásu élelmet kíván : 
az oktatás a' kisded-ovó intézetekben elmellözhetleu 
eszköz. Innen az értelem', itélöerö’, akarat', erkölcsi 
és vallási érzet’, szóval: az ismerő-, érző-, ’s vágyó 
tehetség’ fejtésének eszközlésére sikerrel használtat
nak a' tolnai példány-ovóintézetben: a’ számvetés,

mennyiségtudomáuy , alaktudomány, természettudo
m ány-és történet, embertudomány, időszámítás, honi 
történetek, földleírás, műtudomány , éneklés ’s a’ t. 
Azon módszert pedig, miszerint ezen tudományok nép
szerűsítve , a’ közéletre alkalmaztatva, ’s a’ gyerme
ki hatás’ sikerére irányozva czélra fordíttatnak ’s hasz
náltatnak , az említett munka’ második kötete fogja 
előadni. — Igen sikeres elfoglalásra szolgálnak továb
bá eszközül a’ beszédműszer ’s érzékfejtö gyakorláso
kon kívül a’ betüismérés, olvasás, írás , valamint a’ 
nyelvtudomány’ alapszabályira eszméltetés is. Mind 
ezek pedig a’ legpontosabb gonddal és legvizsgább fi
gyelemmel csupán ’s egyedül csak eszközöknek, czél- 
nak pedig soha és semmikép sem tekintetnek. ’S ez az, 
mit, mint az ovó-intézetek’ általányos bélyegét fertő
zetlenül kell fentartani, mint csupán óvó, javító és 
fejtő , nem pedig szorosan tanító iutézetekéét. Bármilly 
nemű eszköz’ használásának is pedig kivétel nélküli 
kör nem jelöltetik; hauem a’ fejtendő individuumra 
minek és mimódoni erősebb hatása kikémleltetik, és 
az alkalmazásban a’ tapasztalás szolgál vezérfonálul.

Végre: fő gond van a’ testi nevelésre; mire néz
ve az érzék- műszerek’ szorgalmas gyakorlásán ’s 
élesítésén kívül a’ legczélszerübb testgyakorló gépe- 
lyek , mennyiben ezeket jelesb gymuasták tanácsa után 
testi nevelésben sikerrel alkalmazhatni, testi erők’ ’s 
ügyesség’fejtéséül használtatnak. A’ hely” s nép’szük- 
ségeihez, ’s a’ kisded nép’ korához illő alkalmaztatás’ 
kivánatihoz képest némelly kézi munkák is szolgálnak 
hasznos elfoglalásul. Azonban minden, miben a’ kis 
népség’ cselekvősége hat ’s működik, azon czélra iga- 
zíttatik, hogy belőle a’ siker a’ gyermek’ szellemi és 
anyagi hasznára mennél erősebben és észrevehetőbben 
munkálkodjék; ’s hogy a’ gyermeket tökéletes szabad
ságba helyeztesse, mellyben távul lévén minden külső 
képeni rátapasztása az isméreteknek, mind a z , mit 
eddig az egyetemes nevelés-tudomány’ tapasztalati a ’ 
gyermek’ tudás-és érzés-láthatárához illőnek találtak, 
magábul a’ gyermek’ zsenge valójábul fejtetik-ki; ’s 
igazíttatik irányra, örökké szem előtt tartván, hogy a’ 
kisdedovó akkor felel-meg legsikeresebben hivatásának, 
ha olly keveset látszik tenni maga: ellenben olly so
kat tétet a’ gyermekkel, mennyit csak lehet. Tolnán 
1838. juuius’ 3ik napján.

II*urgh.u István ,
a ' kiided-ovókat képező intézet’ igazgatója

E l e g y  tár.
H u m e’ „Angolország’ története“ a’ könyvkeres

kedőkre nézve olly jövedelines czikkelylyé lön, hogy, 
midőn a’ Szerző, tetemes vagyonnal Skótziába vo
nult, a’ kereskedők eláraszták őt leveleikkel, ’s leg
kedvezőbb ajánlatok által a’ munka' folytatására buz- 
díták. H u m e eleinte közönséges beszédmóddal rneu- 
tegetődzék ; de midőn folyvást kérve nógatnák. végre 
röviden ’s elhatárzottan imezt irta válaszúi: „Én önök’ 
ajánlatait sem most, sem jövendőben nem fogadhatom- 
e l , és pedig négy igen alapos okbul: én t. i. illy mun
kára már kissé öreg, kövér, lomha és gazdag vagyok.“

R e j t e t t s z ó .
Ot betű  ’» egy tag  egéaz. N em zet’ neve válva »/ivétől.

A ' nő elkomorul, lá tva  tükörben egéizt.

. lg». Zaláiul.
________ Az 52dik számú rejtettszó: K e l e m e n .

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattiier-KLárolyi.
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Teng-eri hajózási ’s kereskedési 

törvényfuzérbe.
J F . Lí e h n j  ó s  a  s.

Uly czímű , e’ lapokban már egypár év előtt meg
kezdett közlésímet folytatandó, olly tárgyakat kíván
tam értekezéseim’ anyagául leginkább választani, mel- 
lyek jelen , feuálló viszonyinkra nézve, véleményem 
szerint, gyakorlati tekintetben is , néníi érdekkel bír
hatnak. '

A’ kereskedés’ egyik főemeltyűje, a’ gyors köz
lekedés , mennyire ez honunk’ határi közt vizen eszkö
zölhető, a’ szőke Dunát szegő gőzösek által, néhány 
év óta, hatalmasan inozdítatott-elö. Szólni tehát a’ ha- 
jókázásrul, habár tengeriről, nem czél, nem érdek, 
’s tán nem teljesen sikernélküli dolog; főleg olly álta
lányos elvekben, mellyekből, akarván, azok, kiket a’ 
tárgy közelebbről illet, némellyeket elvonhatnak, el
fogadhatnak ’s létesíthetnek; mennyire t. i. jelen kö
rülményeink engedik , ’s a’ hovatovább gyarapodó bel- 
hajózást illetendő , szabályozandó törvények’ keletke
zése , alkotása azt megkívánná. — De, tán kissé idő
előttinek mondhatná valaki, épen hajókázást érdeklő 
közlésemet; azt adván okúi, hogy előbb, semmint a’ 
hajókázást szabályozzuk, vagy azt illető törvényja
vaslatokkal előálljunk, folyóink’ szabályozásáról kelle
ne gondoskodnunk. Illy ellenvetönek én ezt válaszolom: 
igaz , hogy fölötte ohajtatos volna szabályozott folyó
kon teendő hajókázásokat érdeklő törvényterveket ké
szíteni, vagy illyes törvényekkel fellépni, mert akkor 
c’ két, összevágó tárgy bizonynyal tökéletesebben intéz- 
tethetnék-el; hanem, mivel folyóink’ általányos szabá
lyozására , ’s hajókázásrai tökéletes eligazítására ala
pos reményünk ’s kedvező kinézésünk, szalmatüzi 
természetünk mellett, egyhamar alig lehet; jobb, úgy 
vélem , a’ szabályozatlan vizen némi szabályok ’s tör
vények szerint hajókázni, a’ tán feuálló ebeli rendsza
básokat pótolgatni, világosítni ’s közönségesítni, mint 
mind kettőt kedves magzataikra bízva, kezeinket 
zsebeinkbe dugni, ’.s a’ parti fűz’ kellemes árnya alul 
mosolyogva nézni, mint sodorja-le egy állomásárul 
elinduló hajó a’ másik’ tatját; mint emeli evezőjét a’ 
kompász az előtte léhán ereszkedő talp’ vezetőire, 
mert tunyaságuk miatt a’ kompot megakaszták , vagy 
mégis rongálák, ’s mint veszi meg legott a’ kárt egy- 
pár hatalmas szitokkal, vagy épen ütleggel is , gyak
ran azon, ki annak oka sem volt, ’s t. eff.

Szólottám már előbb az a j á n l é k k ö t é s  Cac" 
commenda) , h a j ó b u t o r z a t -  (esarcia) és c s e m- 
p é s z e t r ő l ,  tenger-hajózási tekintetben; itt azon 
kárpótlásokrul fogok némellyeket felhozni, mellyek két 
vagy több hajó’ összeiitödése’ következésiben törvé
nyesen vannak meghatározva. Jól tudom, hogy a’ ten
geri hajókázás a’ folyóvízitől sokban lényegesen kü
lönbözik, ’s azért az azt illető szabályok ’s törvények 
dunai vagy tiszai hajókázásunkra általányosan nem al
kalmazhatók ; d e , adhatja magát elő eset a’ folyókon 
is , melly a’ tengeri hajókázásban előfordulókhoz ha
sonló , ’s ekkor az idevágó töryények’ alkalmazása , 
míg sajátlagos törvényeink nincsenek, ha nem épen 
szükséges, legalább hasznos lehet. — Kár, melly ten
geren két hajó’ véletlen vagy erőszakos összeütödése

által történni szokott, történhetik szinte Dunánkon, 
vagy Balatonunkon is, két hajó, egy hajó ’s malom, 
vagy komp közötti összekoczczanás által; ’s hogy— ki
vált, a hajók ’s malmok közt — valóban történik, bi
zonyítja, hogy mást ne említsek, a’ g ő z h a j ó z á s i  
k o r m á n y z ó s á g ’ '*••*) egy figyelmeztetése, melly az 
idei Értesítő 13 — 14d. számában olvasható; ’s bár 
kételkedni abban nem akarok, hogy azon f e u á l l ó  
r e n d e l é s e k  ) , mellyek a’ malmoknak dnnánko- 
ni felállítását, az érintett igazgatóság’ szavaiként, 
szabályozzák , jók , helyesek, körülményeinkhez töké
letesen alkalmazottak , ’s következőleg a’ czélnak meg
felelők ; mind a’ mellett azonban bizonyosnak tartom, 
olly károsodási esetek’ inegtörténhetését, mellyekre 
azok ki nem terjeszkednek, ’s mellyekben annálfogvást a’ 
hasonló tengerieket szabályozó általányos elvek némi 
pótlékul szolgálhatnak.

Két hajónak — a’ tengeren vagy kikötőben — 
egymáshozi közeledését, a’ mennyire ez véletlenül ’s 
erőszakosan történik, az olasz a b b o r d o ,  a’ fran- 
czia a b o r d a g e ,  ’s az angol r e n n i n g  f o u l - nak 
nevezi. A’ németben U e b e r s  e g e i n  szóval van ad
va T o n e 11 o-nál **'*); E n t e r n ,  Z u s a m m e n -  
s t o s s e i i ,  U e b e r s e g c l n ;  A n l e g e n  der  S c h i f- 
fe szavakkal B r o c k h a u s ’ háromnyelvű szótárában 

hogy nem elég helyesen, vagy legalább nem elég 
pontosan, azt az adott magyarázat tanúsítja. Az olasz
ban a b b o r d o ;  a’ francziában a b o r d a g e  két hajó’ 
barátságos, ’s minden kártét nélkül történő egymás- 
hozi közeledését is jelenti: midőn p. o. a’ térés ten
geren két ellenkező irányú utón haladó hajó egymást 
útja czéljáról, viszontagságiról, elindulási helyéről ’s 
idejéről megkérdendő , egymáshoz közelebb vitorláz ; ’s 
ezt azt angol b o a r d i n g  on -nak nevezi; a’ német
ben erre műszót nem találok. A’ m. t. Társaság által 
kiadott zsebszótár’ német-magyar részében, az e n- 
t e r n szó „hajót csáklyázni;“ az u e b e r  s e g e l n  
„átevezni“ (_tán inkább: átvitorlázni?) „hajóval 
mcgelőzni“-vel adatik. D e , hogy a’ tárgynak egyik 
sem felel-meg, még közelítőleg sem, annál kevésbbé 
pedig kimerítőleg, nem szükséges bővebben fejtegetni. 
— Mi engem illet, hacsak magyarajkú hajósiaknál 
ideillö saját műsző nem létezne már, a’ véletlen vagy 
erőszakos megközelítést ’s összeütődést jelentő olasz 
abbordo- t  „ 1 e h a j ó z á s “-nak (jNiederseegeln)

° )  Jiry adatik a’ figyelmeztetésben magyarul a’ d i r e c t I o szó; hogy nem 
épen helyesen , kiki látja , kivált o t t , Ind hajózásról van szó. A gőz- 
hajózásnak i g a z g a t ó j i ,  a ’ gőzösöknek k o r m á n y o s i  vagy k o r 
m án  y z ó j  i vannak.

e o )  Őszintén megvallom , hogg ezen rendeléseket nem ismerem , mert ju
tóvá lakván már több év óta a' Dunáiéi, hajókázásába pedig semmi- 
kép sem elegyülhetvén , sem hajósinkkal érintkezésbe nem jővén , nem 
volt alkalmam azok’ ismeretébe ju thatni.—.N em  volna tán fölösleges, 
kivált most , midiin e’ tárgy köz érdeket gerjesztő kezd lenni , e 
rendeléseket, ha még nem tö rtén t, közretenni , hogy azokhoz csupán 
eszméleti tudománynyal bírók is szólhatván , minden oldalról felvilago- 
sítat hassanak , 's ha leh e t, tőkéiéi esbítessenek. 

o eeJ I.ezioni intorno alia M arina's t. IV. köt. II. lapon. Velenrze , 1S32. 

o ű ö a ) Dictionnaire franjais-allemaod'anglais a t. Lipcse, I .  A. Ilrockhaus, 
1S.55.
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mondanám : mint a’ szekér- 's kocsivali véletlen vagy 
erőszakos összeütődést, általában „1 e j á r á s“-nak 
^Niederfahren) szoktuk nevezni.

Háromféle módon ütödhetik egyik hajó a’ másikba: 
orrával, oldalával, vagy tatjával. Az első , az olasz 
tengerészeiben, o r r a l i  l e h a j ó z á s -  ^abbordo di 
prora); a" második, o l d a l v á s t i  l e h a j ó z á s -  
(̂ abbordo per lungo) , 's a'harmadik, t a t t a l i  l e h a 
j ó z  á s-nak (abbordo di púppá} neveztetik ; ’s három- 
féleképeni összeütődés dunai, tiszai vagy balatoni gő- 
zösink-, hajóink- ’s malmainknál szinte megtörténhetik.

Azon kár , melly efféle üsszeütődések által a' ten
geren vagy kikötőkben okoztatik, a’ sérelmet 's kárt 
szenvedett hajó’ tulajdonosának, bizonyos, meghatá
rozott törvények szerint pótoltatik—ki. — E’ törvények 
főpontjai következők :

1-ör Ha két hajó, minden emberi szándék, tett, 
hiba ’s bűn nélkül, csupán a’ bőszült habok által ho- 
zatik egymással erőszakos, káríhozó érintésbe, mind 
a’ két hajó’ tulajdonosa viseli a’ kárt, melly eképen 
hajóján okoztatott; ’s ha az biztosítva volt, kötelesek 
a’ biztosítók e’ kárt inegtérítni, ’s az összeütődött ha
jók nem kényszeríttethetnek semmi kárpótlásra vagy 
kezességre olly sérelmek ’s károkért, mellyeket a’ 
dühöngő hullámoknak emberi erő által el nem hárítható 
hatalma okozott.

2or: Ha a’ lehajózás egyik vagy másik hajó' ka
pitányának hibájábul történik , a’ kárt annak kell meg
téríteni , ki azt okozá.

3or: Ha két hajó egyszerre érkezik 's akar befut
ni a’ különben nehéz bejáratú kikötőbe, annak, melly 
távolabb van a’ kikötő’ torkolatától, várakoznia kel l ,  
inig a’ másik abba bejutott, hogy ez előtt a’ bejárás 
egészen szabad legyen; különben , ha összeütődés tör
ténnék , a’ kárt az elsőnek kell megtérítnie , hacsak 
be nem bizonyíthatná, hogy annak teljességgel oka 
nem volt.

4er: A’ kikötőbül kimenő hajónak kötelessége ki
térni az abba befutni akaró előtt; úgy szinte tekintet
tel kell lennie azon hajó iránt is , melly a’ kikötőbül 
előtte kivitorlázott: ezt nem tevén, tartozik megtérít- 
ni az általa netán okozandó összeütődési kárt.

5ör: Ha valamelly hajó a’ partvizről éjszaka akar 
elvitorlázni, köteles azt kapitánya olly helyzetbe ’s 
irányba helyezni, hogy indultában egyéb , a' partvizen 
horgonyzó hajókban összeütődés által kárt ne okoz
zon ; különben az okozott kár’ megtérítésén kivűl, tar- 
tozik a’ költségeket és kamatokat is visszafizetni, sőt, 
a’ körülményekhez képest, még kényszerinti birságra 
is ítéltetik.

6or : A' hajó, melly minden vitorláit szélnek ereszt
ve fut, köteles kipótolni a’ kárt, mellyel egy horgo
nyon , vagy bevont vitorlákkal állomásozó hajóban ösz- 
szeütődés által okozott; de csakúgy, habebi^opyodik, 
hogy ez nem volt képes előtte kitérni.

7er: Minden hajó, melly a’ kikötőben ’s partvizen 
a’ kiszabott egyéb hajóktóli távolságot meg nem tart
ja , vagy kelletiuél külebb veszi állását, köteles a’ le-

* )  „Lejárta  kocsijával kerekemet , tengelyemet ’s lőcsömet ’s t “  nem szo
katlan mondások. — Kg} előránt , nem ártana tán lia lassankint gon
doskodnánk ebbeli szavak’ köz megismertetéséről ; ’s a ’ tán már létező 
gyűjtéseket, addig is, mig a’ m. t. Társaság’ nagy szótára elkésziil- 
lietend , a’ jiliilosoiibiai '* mathematikai műszótárnkként közrebocsátani 
neinvolna egészen hálátlan m unka.— De, hiszen, mindennek van ideje !. .

hajózással okozott kár’ megtérítésén kívül, még tet
szésszerinti bírságot is fizetni.

8or: Köteles a hajó az összeütődés’ kárait meg- 
térítni, ’s matrózai kötelesek kényszerinti bírságot fi
zetni , vagy büntetést szenvedni, ha a’ lehajózás a’ kárt 
okozó hajónak, a’ gyűrűkbe, vagy egyéb, a’ kikötő
ben e’ v«gre készített helyeken leendő megerősítése’ 
bűnös elmulasztásábul származott.

9er: Teljes kárpótlással tartozik minden hajó 
melly azért okozott összeiitődéssel kárt, mivel roszúl 
volt megkötve, vagy mivel kötelei e’ végre nem vol
tak elegendők.

10er: Két hajó’ egymáshozi közeledésénél, melly- 
lyek’ egyike nagy, másika kicsiny, köteles ez , ha még
is idő’ ’s hely’ körülményei engedik, kitérve ’s vitor
láit összevonva , szabad útat nyitni amaunak ; mit ha 
elmulaszt, ’s káros összeütődés történik, teljes kár
pótlással tartozik.

t i er :  Két, a’ kikötőben horgonyzó hajó’ összeü- 
tődése, mindig azon hajónak tulajdonítatik vétkűl , 
mellyen az összeütődés’ pillanatában őr nem volt.

13er: Ha valamelly hajó egy , a’ szokott uszáuy 
(gajatello, gairtello} nélkül tengerben hagyott hor
gonyba ütődik, a’ kárt az téríti-meg, ki azt horgony- 
jegy nélkül hagyta, ’s tengeri törvények szerint, a’ 
kárpótláson kívül még mégis büntettetik.

13or: Ha két hajó’ összeütődése nem ugyan vélet
lenül , hanem mégis úgy történik, hogy a’ lehajózás’ 
valódi okát kipuhatolni teljességgel lehetetlen: akkor 
a’ kár két egyenlő részre osztatik, ’s annak tiszta fe
lét az összeütődött hajók’ mindegyike viseli. — A’ kár’ 
eképeni felosztását a’ méltányol! (^equitá) kivűl még 
azon okból határozók a’ tengeri hajózási törvények, 
mert a’ próba fölötte nehéz. — C l e i r a c ,  úgy lát
szik , ezen kárfelosztást csupán azon esetre akarja 
szorítni, midőn az összeütődésnek mind a’ két hajó 
oka, ’s mentségeik, próbáik olly sötétek, olly bizony
talanok, hogy a’ valót kitudni teljes lehetetlen. —  
P r o t i u s elfogadhatóbb ’s általányosabb okát adja 
ezen kárfelosztásnak, midőn állítja, hogy nehéz lévén 
illy hibákat bebizonyítani, még akkor is , midőn kész
akarva történnek, több nemzetnek törvényei ezen eset
ben azt határozzák , hogy az összeütődött hajók’ ka
pitányai a’ történt kár’ felét egyenlően viseljék. E’ kárt 
végre hasonló mennyiségben szenvedi az azt okozó, 
mint szinte a’ megsérült hajó is , legyenek bár azok 
a’ partvizen, kikötőben, vagy szabad tengeren ; azaz: 
egyenlő részben, ’s a’ nélkül, hogy a’ hajók’ értéke 
tekintetbe vétetnék.

14er: Az árúkban csupán szélvész miatti össze
ütődés által történt kár, az egyszerű tengeri kárfel
osztásba ^avaria} vétetik, a’ hajótulajdonosak', * **)

° )  A’ fenálló hajózási törvények szerint t. i. spmmi, bár teljesen bebúto
rozott (disarmato) hajót sem szabad a’ kikötőkben , vagy csatornákban 
őr nélkül hagyni ; hanem köteles az illyet tulajdonosa szárazra vonatni, 
's ha ezt tenni elmulasztja vagy nem akarja , kárára ’s kültségire az 
illető kikötői tiszt hatóság teszi azt.

* * )  ’S nem „ t e n g e r }  k ö l t s é g e k , “  mi n t a ’ fenidé/ett német-magyar 
zsebszótár „Haverey“  alatt adja. A' tengeri költségek igenigen sokfé
lék ; 's ezek' némellyike csak egy részét teszi annak, mit az olasz 
„ a  v a r i  a“  franc/.ia „ a  v a r i é , “  angol „ a v e r a g e , “  ’s a’ német 
„H  a v e r e y “ -nak nevez; a ’ mennyiben t. i. a’ tengerbe hányt, hul
lámok által m egrongált,. vagy szélvész 's egyéb tengeri, ember-erőt 
meghaladó erőszakos esetek miatt elveszett áruk', hajó’, hajóbútorok’ 
's t. visszaszerzésire (ricupero) megkivántató, ’s te tt költségek is a’
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’s következőleg1 a' biztosítók’ rovására. Hauern ha a’ 
kár egyszer'sinind az összeütődött hajók’ egyikének 
vigyáztalanságábul történt; mert akkor a’ kárt egye
dül a’ hajó viseli, a’ nélkül, hogy az abba rakott áruk 
kárpótlással tartoznának. — Következőleg a1 megká
rosodott árúk , még akkor is mentesek a’ szenvedett kár’ 
megtérítésétől, midőn a z t: valljon mellyik hajó’ hibá
jából történt az összeütődés ? kipuhatolni lehetetlen. — 
Végié

• 15ör: A’ halászhelyek’ 's tonfogások’ tulajdono
sai vagy bérlőji, nem követelhetnek semmi kárpótlást 
azon hajó’ kapitányán vagy matrózain , kik hálójokba 
vagy kerítésükbe vitorlázva, azokban kárt okoztak; 
hacsak be nem bizonyítják, hogy az e'féle lehajózás 
hibából, vagy bűnös szándékkal történt. Ezen esetben 
a’ kár, a’ hálók ’s tonfogások’ becsűje szerint pótolta- 
tik-ki, a’ nélkül, hogy tekintetbe vétetnének a’ halak, 
mellyeket az alatt, mig így bajlódtak, foghattak volna. — 

A' lehajózási keresetet (azione per ragion d’ ab- 
bordo} , az okozott kártét után 24  óra alatt kell a’ 
megkárosultnak iudítuia, ha t. i. a’ kapitány olly he
lyütt van , hol azt teheti De , ha a’ lehajózás sza
bad tengeren történik, ’s olly messze a’ kikötőiül, 
hogy a’ kapitány a’ kiszabott idő alatt a’ kártevőt per
be nem idézheti, akkor ezen határidő azon naptól kezd
ve számítatik, mellyben hajójával a' kikötőbe ért, ’s 
neki szabad közlekedés (dibera pratica) engedtetett.
— Ezen, az aquilia-törvényben gyökerező kereset, 
azon kapitány ’s matrózok ellen adatik, kik hibájok 
által az összeütődéssel egy más hajóban kárt okoztak; 
adatik továbbá az ellen i s , ki a' lehajózással a’ köte
leket , mellyekkel a’ hajó meg volt akasztva vagy erő
sítve , elszakasztotta. E’ kereset végre korunkban már 
nem büntető-törvényszéki, mint hajdan vala, hanem 
csupán kárt-követelő; minélfogva még azon esetben 
is , midőn a’ kár hibábulokoztatott, az azt okozó egye
dül a’ kárt köteles kipótolni, ’s hibájáért, ha bebizo- 
uyítatnék, a’ körülmények szerint, bírságra ítéltetik.

Minálunk még nincs , jobb azt másoktól, kiknél
— habár némi tökéletlenségekkel is — létez , okosan 
kölcsönözni, m nt teljesen nélkülözni.

Igaz ez általában mindenre nézve, minek köztüu- 
ki létrehozatása nemzeti jóllétünk előmozdítása' tekinte
tében akármiképen hasznos vagy szükséges; de áll 
különösen a’ hajókázási szokás- és törvényekről: mint
hogy vannak e’ tárgyban jog- ’s törvény-elvek, mel- 
lyek majdszint olly közönsésresek, mint a’ természet
jogiak , ’s mellyeken, ha hajókázásunkban más nem
zetekkel is érintkezésbe jőni akarunk, lényegesen nem 
is változtathatunk elannyira,{ hogy ezeket, némi mó
dosítással, vagy sajátlagos körülményhez! alkalma
zással bár, úgy kell elfogadnunk, mint azok más nem
zeteknél divatoznak. — Hlyekben a’ tökéletesb kül
földet, nem ugyan vakon majmolni, hanem okosan 
követni, nemhogy nem bűn, hanem szent kötelesség.

T  e tt g  e r  y.
Jfliskolczi levelek.

II.
Junius’ 17d. 1838. Kedves Károlyom! Thalia , 

b ú c s ú  v é t e l é t  tőlünk, f. hó 14én ünnepié, miután

lmjátulajdonoi vagy biztosítók , és a1 terhelők , vagy inkább epen ma
radt áruk közt felosztatnak. — De az Av a r i a - r ó l  nem sokára bő
vebben.

°) Ord de Francé , art. S. tit. des prescriptions.

már ezelőtti harmadik darabját utolsó-előttinek hirdette- 
reméllhetők tehát, hogy bucsúvéte után is leend még 
hozzá egy darabig szerencsénk, hanem tudtuk volna, 
hogy tőlünki elválása nem igen szivére ’s e r s z é 
n y é r e  ható. — Az ezen egy hónapi köznek el nem- 
fogult figyelmes végig tekintője látni fogja, hogy az 
színészinkre némi kis fényt, reánk pedig árnyékot ve
tett. Színészink ugyanis, az időhez mérve, előadási 
csínban, darabyálasztási Ízlésben igen előrehaladtak, 
kor’ és közönség' kivánatinak már jobban megfelel
nek, szóval: jelenkorunk méltánylásától kimutatotTdlUs- 
pontjokat naprulnapra inkább igyekeznek inegérdem- 
leni. Ezen dicséretre, nagyrészint, itteni színészink is 
méltók, kik körükhöz képest elég válogatott darabok
ká» s a  körülményekhez képest meglehetősen adott 
opera-töredékkel is ügyekeztek tetszést nyerni. — 
Ezek mellett annál kivánatosb ’s illőbb lett volna ki
maradta e’ két darabnak: „Mátyás király’ választása“ 
és „Zoltán“ — a’ többi darab közül, annyival inkább, 
minthogy amaz i g a z g a t ó ’ részére, imez ünnepé
lyes alkalomkor fölemelt áron adaték elő. Az első a’ 
múlt századnak már rég száműzetett szüleménye, histó
riai igazsággal ellenkező és színészink által mégíelczif- 
rázva jobban elkorcsosított majmolása Mátyás’ válasz
tatásának; összelopogatott dalokkal, mellyeknek nyom
tatott példányit csak azért vettük, hogy lássuk, mikép 
azoknak még felét sem éneklik-el. „Zoltán magyar 
fejdelem“ — kivel törököket győzet, ’s guitároztat a’ 
szerző ’s igazgató K. (Ait a’ darábbali köz megelégület- 
lenség emlékeztethetett arra: ,ue sutor ultra crepi- 
dam) hű mása azon kontár daraboknak, mellyek 3 0 — 
35 év előtt holmi csűrökben vagy pajtákban adattak, 
sőt még ezeknél is kontárabb ’s czégéresb. Azon bol
dog időkbe illett volna inkább azon vándor-művészi 
fogás i s , olly nagyot ígérő személyeket jelenteni a’ 
czédulán, kik az előadásban meg nem jelentek, mi 
kivált opera-töredékekben többször történt, mind a' 
m ellett, hogy ígért egy felvonás’ helyett csak egy két 
jelenés adatott. — A’ világítás mind végig legroszabb 
maradt; vagy talán készakarva kedveskedtek színé
szink s ö t é t s é g g e l ?

De ezen hibák elenyésznek, tekintve másbani élő- 
haladásukat; annyival inkább, mert. ezek is saját rész- 
vétlenségünk’ következményei: mellyről képzelmed le
het , ha megemlítem, hogy volt előadás, mellyben kez
detkor földszint alig vala 12 néző. A’ kassai hangász- 
kar’ néhány tagjável előadott mutatványok, ’s némelly 
rendkívüli előadások voltak csak népesbek. llidegked- 
vetlenség ömlött el a’ néző közönségen i s , mit elo- 
mozditott a’ nézők’ egy részének naponkint növel elő  
pór-garázdasága , melly Thalia’ templomát z a j o s  
l a k t a n y á v á  buzog alacsonyítani. A’ karzat, — az 
annyi gunyczimmel felruházott karzat, fog itt eszedbe 
ötleni. Oh! karzatunk, hála a’ művelődésnek! sokkal 
előbbre van ; átlátta, hogy ez durvaság, ’s közörö
münkre nagyrészint el is hagyá, ’s im ezt ismét di
vatba, de igen nagy divatba hozák az előbbi leve
lemben említett clubb’ ferdén nevelt tagjai; gondolván: 

ha az élet’ egyéb viszonyiban z a j t  ne m üthetünk, 
üssünk legalább itt, hadd vegye észre a’ világ, hogy 
mi is létezünk.“ — Pulya leikök a’ valódi széphez ’s 
nemeshez felkapaszkodni nem bir; gyenge fejők csak 
kisszerű napi újságok körül forog. Humanitás, igaz 
műveltség 's igy a’ valódi bon-ton’ magasb eszmeji 
előttük rejtélyek, de hiuságjok ’s gógjok’ kitunest s
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nagynak-láttatást óhajt. ’S ők eunek megszerzésére 
eszközökhez nyúlnak, de ollyakhoz , mellyek’ aljasá
gát ’s czélszerütlenségét átlátni csak ők nem képesek. 
Ezen eszközek közül legbotránkoztatóbb a’ szinház- 
bani zajongás; ’s ők még is azt hiszik, hogy úriság, 
vagy p a s z o m á u , b o n - t o n - u á  varázsolja azon 
v e r b í m g o s  lármát, mellyet, ha karzat tenné, ők 
is vad betyárságnak vagy épen ittasságnak tulajdoníta
nának. E’ szemtelenség, természete szerint, naponkint 
nőtt, ’s nőni is fog , míg a’ közönség, elvesztve bé
ketürelmét, illő határi közzé riasztandja ezen l e l k i  
n y o m o r u k a t ,  mit tennie is kell, hacsak színházát 
zsibongó vásárival egyenlőségbe süllyeszteni nem 
akarja. -  Ezekben szinte , — de már nem l e l k i ,  
hanem csak — t e s t i  n y o m o r u k  ügyekeznek, 
minden 25 30  lépésre keserítő ordítással , éneklés
sel, vagy csengetéssel, tudtunkra adui, hogy ők is  
l é t e z n e k ;  hogy lássuk őket közundorodásra, fel
szaggatott ocsmány sebeikkel, 's bénult tagaikkal a’ 
hullámzó nép között fetrengeni. De ezen országos vá
sárokra zarándokló koldusoknál még számosbak vá
rosi koldusaink. Ki ment végig, őszszel vagy télen, 
városunk’ fő utczáján a’ nélkül, — hogy 3 —4 félig 
meztelen, félig rongyokba burkolt koldus gyermekiül 
meg ne támadtatott, — vagy esténkint ház alatti pin- 
czék’ hágcsóji közül, vagy közhelyek’ küszöbei mellől, 
dermedező nyöszörgésiket ne hallotta volna ? inig a’ 
a’ többiek lelrc-helyeken szemét-dombokra ásák éji 
barlangikat! ki nem . látta őket melegebb időkben , 
az emberiség’ csúfjára, kutya-ugatást követve ’s egy
mást marva, uépesb utczáinkon dulakodni? vagy a’ ki- 
kuuyorált krajczárokat utczaszögleteken körben-ülve 
kártyán eljátszani ? ! Az emberi méltóság’ ezen leala- 
csonyulása sem képes bennünket fölrázni aléltságunk- 
ból, a’ philanthropia’ ezen működő századában, melly- 
ben a’ fölébredt emberiség’ szava annyi nagyszerű 
jótékony intézetet varázsolt a’ semmiségből elő? Hisz 
erre is juttathatnánk abból, mit — néha r e n d e l t e 
t é s e  e l l e n  i s  — olly könnyen szánunk minden 
kilesett alkalomkor g a z d a g  l a k o m á k r a !  — — 
Sokat használna ez ellen az ezt érdeklő hatóságok’ 
lélekisméretesb felügyelése i s , melly legnagyobb mér
tékben szükséges , városunknak kivált héti ’s orszá
gos vásáriban. Szorosb felvigyázat által elkerülhetők 
lennének azon v á s á r i ,  gyakran véres veszekedések 
is , mellyek többnyire a’ nép,  ’s a’ helybeli, illyenkor 
i t t a s ,  t o b o r z ó k  közt szoktak történni, kiváltás’ 
reményében ittasan befogott ifjakért, vagy megszökött 
’s üldözők elől ide menekvő gonosztevőkért; mint a’ 
múlt télen is megtörtént, midőn a’ csend-helyreálli- 
tás' színe alatt kirohant kerülő-őrség, j a n c s á r  mód
ra vérengzett a' tolongó nép között, hol többek közt 
a’ városiközhatóság' egyik szolgáját is rútul megszab
dalták. De reméllhető, hogy efféle hatalmaskodó kicsa
pongásnak az ezt k ö z v e t v e vegy közvetlen okozók’ 
illő megbüntetésével gát fog vettetni. —

De hallj immár, édes barátom, kedvesebb tár
gyakról is. A’ köztiszteletü és szeretetü Reviczky 
Adám gróf, Florenczből kedves nőjéért Galicziába 
utaztában közörömünkre múlt hónap 1 7én városunkba 
megérkezett. Jöttének hire hozzánk eljutván készületek 
tétettek méltó elfogadására. Megyénk’ több helyein szá
mos küldöttség üdvözlé ; ezeknek ’s nagyszámú ban
dérium’ kiséietében, taraczk-durrogás, ’s feles szám

mal kitódult népnek éljen-kiáltásai közt érkezek a’ ked
ves vendég kivilágított városunkba , megyeházunkhoz 
esti kilencz órakor, hol is öt nagy küldöttség fogadá: 
majd később nagyszerű fáklyás-zene tisztelé-meg a’ 
más nap korán reggel elutazó vendéget. — Vele meg
érkezett köztiszteletü l'öispáni helytartónk’ elnöklete 
alatt közgyűlés tartatott f. hó 11 kén. Főtárgyai voltak : 
rendszeres utkészités, ’s fentartás,- ’s újszerű javító 
házak’ alapítása; korunknak ’s hazánknak ezen fő ’s 
első szükségei. — 13dikán ismét hozzánk érkezett az 
óhajtva visszavárt bájos nejével, és kisded gyer
mekével, az előbbinél sokkal fényesb ünnepélylyel fo
gadtatva,sokszorozott kitörő éljennel üdvözöltetve,’s Gö- 
mör néhány lelkes fiijától megtiszteltetve. Hosszas 
volna leírni bandériumunkat, diadalkapunkat, váro
sunk’ fényes kivilágittatását, ’s azon tisztelkedése- 
ket, mellyekkel kiki vetélkedve magát kitüntetni ügye- 
kezett, a’ hármas nemzeti szin, hol lehetett, kitűn
ve diszelgvén. Estve szokatlanul megtelt színházunk
ban jelenének m eg, hol is a’ már említett szeren
csétlen „ Zoltán “ adatott; követve egy tisztelkedési 
ábrázolattól. Két napi ittmulattok alatt a’ rabdolgoz
tató intézet-porczellán-gyár , ’s diósgyőri vashámo- 
rok’ megtekintése , 16kán pedig érzékeny buesú- 
vét után, közáldásoktól kísértetve utazott el tőlünk a’ 
tisztelt pár Florenczbe.—Tudtodra kell adnom ezen kívül, 
édes Károlyom! sok tekintetben milly v a r á z s 
e r ő v e l  bir főispáninknak nálunki megjelenése; o i- 
szágutaink illyenkor feltöltetnek , újra árkoltatnak, 
utczáink kijavíttatnak ’s burkoltatnak; p o r o n d - p y -  
r a m i s o k emelkednek , kövek rakásra hordáinak ; 
tán azért, hogy ki látni vagy inkább l á t t a t n i  akar, 
rajok kapaszkodhassék. . . s *  s.

N y ila tk o zá s  Jltisleolczról,
Néhány rágalmazó, kávéházi és casinoi hírkűrtö- 

lő — kik privát tudósításból mindent b i z o n y o s a n  
tudnak, ’s kik által a’ miskolczi dolgokat érdeklő hír
lapi minden közlés’ szerzőjének egyedül én tartatom — 
alaptalan szóhajtásai után, Scholcz Samu tanító, ’s 
Garas úr, iskolaigazgató, ez utóbbi pedig személyes 
nyilatkozásomra kijelentett hite’ ellenére , a' miskolczi 
ref. iskoláról „Erényi“ álnév alatt, e’ folyó-évi Jelenkor’ 
Társalkodójában közlött rágalmazó tudósítás’ megczá- 
folásában, annak szerzőjét, czélzólag bennem akará 
gyanittatni, 's azt nem egy két üres koponyában majd 
bizonyosság’ fokára emelte ; miglen a’ Társalkodó 49d. 
számában, nevem’ első betűjét is tevő, D. betűvel 
jegyzett nyilatkozás—melly tán a’ logikai következetlen
ség’ egyetlen példánya — megjelenvén, ennek már 
bizonyos szerzőjéül tartatom. — Mind rágalmazóim’ 
kárörömük’ megszüntetésére , mind az alap nélkül 
czélzó czáfolók’ meggyőzésére nézve tehát kötelessé
gemnek tartom a’ t. olvasó közönség előtt kinyilatkoz
tatni: hogy én alulirt sem Erényi álnév, sem a’ nyil
ván fellépni szinte nem merő D. jegy alatt nem lappan
gok ; ’s mint becsületét szerető ember az ellenkezőnek 
bebizonyítására a gyanitgatók vagy állitgatók’ seregét, 
némi úri biztatgatókkal együtt nyíltan felhívom, — 
ellenkező esetben méltatlan hántásuk’ és sértegetésük’ 
öntudatja kisérje őket, ’s legyen elégtételem.

/ J ud o k  P d l s. k.
I i r a / . í t á i .  Társalkodónk’ legközelebb mnlt száma’ néhány példányi

ban 53 szám“  helyett hibásan áll ,, I szám“  ; úgy szinte az utolsó olda
lon a’ lap’ számjegye nem 4 ,  hanem 208. — Továbbá ugyanezen szám’ 
homloklapján az Iső szeletben 5d. sorb. ,,1826dik“  helyett olv. ,,I83öikévi“

Az 53dik számú rejtettszó: R á n c z .
Szerkeszti llelineczy. — nyomtatja Trattner-Hárolyi.



50. szám Pest, Julius’ 14. m a s .
Válasz Csaplovicsnali.

«* Természetjog9 tárgyában,
Velheted-é, Jioiry liavc/.ot üzen égnek a' 

laptá/ó gyermek l —

Szép a’ dicsőség felé törekvés, de bajos a’ mód, 
nehéz és rögös a’ pálya, mellyen azt elérhetni. Vi
gyázva kell hát lépnünk. Hány hullott már mélységbe, 
nem lévén erősek a’ szárnyak, égbe emelhetni hatal
mas csudájokat ? ; — kődarabok közt sebződtek ők , 
arczuk elrutúlt, ‘s ijesztő-váz, vagynevetségi tárgy- 
kint tűntek-elö az alj’ sűrű bokrai közül. — Ne vélje 
senki, — hogy — csak valami borzasztó képtelen 
legyen munkálatunkban — a1 bámuló csoport utat nyit, 
’s mi haladunk. A’ mi különös, az nem mindig nyer 
helybenhagyást; az elébb ijesztő, majd vig kedélyt 
szerez; ’s mi több, ki illyesmivel lép-föl, az vissza
tolásra számolhat. — Méltó büntetés! Nincs állítás, 
nincs tett,  melly követőkre nem találna, legyen az jó, 
vagy rósz ; — elősegélui az elsőnek, akadályoztatni 
az utolsónak (erjedését, kötelesség. Ezt kívánom teljesít
ői, midőn folyóévi S z á z a d u  n k’ 8ik ’s a’ t. számában 
megjelent, természetjog elleni szörnyű állítások’ helv- 
telenségit bebizonyitandom , mitsein félve az előre kije
lentett , de csak balga elméket visszarezzenteni képes 
harczi fenyegetésektől. —

Csak hamar a’ hosszú gomlolatzavar’ elején, igy 
nyilatkozik az érzékeny okoskodó : „T e r i n é s z f t t  j o 
g o k  m e g i s m e r  t é t  n e k  t i s z t a  é p  é s z  á l t a l  
's m i n d e n  t é t e l e s  j o g n a k  a l a p j a  i.“ M é r t  
v a l l j o n  k i n e k  e s z e  i s m e r i - m e g ?  e g  y t ú l 
z ó  f ő é , ki  a’ v a 1 ó d i t e r m é s z e t t ö r v é n y e 
k e t  (^szeretném tudni, mi különbség van a’ valódi’s 
nemvalódi természettörvények között} f i g y e l e m b e  
n e m  v e s z i. A z a r i s t o c  r á t á n a k  i s van e s z e ,  
’s mé g  i s  ő r ü l t s é g n e k  i s m e r i  az  ú g y n e v e 
z e t t  t e r m é s z e t j o g o k a t .  K i n e k  e s z e  i t t  a’ 
t i s z t a ,  a z  é p ? “ Miért nem hoza itt tudós úr egy 
szép hasonlatosságot erősségül, p. o. zengj dalt édest, 
melly nyugtatná szivein érzéseit; — mellyik dal az 
édes ? a’ rekegö vagy sipitó ? —

Igen sajnálom, hogy a’ paradoxon’ írója tisztát a’ 
zavarostól nem bírja megkülönböztetni, ’s illy kérdést 
teszen-föl: Kinek esze a’ tiszta, az ép? a’ túlzóé? 
Helyesen. Ennek úgy-é bár, valamelly mértéktül kel
le eltávoznia, ’s mi lehet ez? nemde a’ józan ész ,  
melly babonának, szenvedelmeknek ellenállva, a’ jót,  
igazat átlátja, megismeri, tudja bizonyosan , ’s ezért 
hiszi is. Helyes Ítéletre elvonuitság szükséges ; énünk’ 
korlátlan nyilatkozata; máskint tiszta külöuböztetésről 
szó sem lehet. Egy pillanat’ babonája gyakran egész 
életévé válhatik , mint ezt eléggé bizonyítják a'vallási 
's politikai fanatismus’ szomorú példáji. — Nem párti 
indulat’ hévéiül, vagy agyrémektül ámult, nem túlzó 
aristocratai, hanem józanész , melly az állítások’ igaz
ságát, helyességét, rendíthetlenül elhatározza.

„V a n j o g  o d a’ v i l á g o n  é 1 n i, h a m e g  ne m 
h a l s z ,  v a g y  ha  f e l  n e m  a k a s z t a n a k ;  
s z a b a d  h a t o d a t  v a k a r n o d ,  ha m e g e n g e 
dik; s z  aba  d j ó 1 l a k n o d ,  ha v a n  mi t  e n n e d ,  
v a g y  ha m e g e n g e d i k ,  h o g y  j ó l  l a k j á l . “

így szól az első czáfolat, mellyet él Cs. ur, a’ Krug 
professor által felhozott, három eredeti jog ellen. Vizs- 
gáljuk-meg egyenkint: — 1) V an  j o g o d  a ’ v i l á 
g o n  é l n i ,  ha m e g  ne m h a l s z ,  v a g y  f e l  nem 
a k a s z t a n a  k.“ Krug szerint: van jogod éln i, vagy 
személyes létedet addig lolytatni, mig azt a’ természet 
engedi. — Van jogod élni! azaz: életed egy bi
zonyos czélrai munkálat; ezt fentartani kötelességed , 
s épen ezéit van jogod , minden, ez ellen törő aka
dályt magadtul eltávoztatok Te az egész világgal, éle
ted’ fentartására nézve oltalmilag vagy. Ez pedig- ál l , 
mint természet ’s erkölcsi igazság, mig ezen viszony 
tart; — mig meg nem halsz; lelakasztásrul itt szó sein 
lehet; ezt alább fogjuk bebizonyítani. — 2} S z a b a d  
h á t o d a t v a k a r n o d ,  ha m e g e n g e d i k ;  — Krug 
szerint: szabad személyes erődet élő-mozgásba hozni , 
mennyire ez tennen szabadságod’ körében megtörtén
hetik. Eejtsük itt ki a’ szabadság’ tiszta képzetét, hogy 
ezen állítás’ igazságát anuálinkább átláthassuk. Kép
zeljük énünket, mint változhatatlan léteit; mert ha föl- 
teszszük, hogy a’ szellemi sem űrben sem térben nincs, 
ennek életében nem lehet szakadást fölvennünk; ha
nem minden józanelméjü az egység’ képzetén fog meg
állapodni, ’s miijthogy mély vizsgálat után nyilványos, 
hogy a’ tárgyak 's azok’ lénye szakadatlan összeköt
tetésben vannak, elmondhatni „hogy énünk nem rész, 
hanem az egész’ munkálati ereje.“ Énünk tehát nem 
vesz mástul törvényt, élete adja ezt, melly élet a’ sza
badság, Istenség, végetlen egység, ’s csak mostani 
isméretünk’ előtt tűnik különböző változásokkal elő , 
mennyiben ittlétünk’ czélja a’ jelen’ pillanatba nézve 
homályosnak tetszik; ámbár azt is állíthatjuk, hogy 
minden változás tetsző , ’s csak szellemünk’ mozdulat- 
ja. Már most, ha énünk' munkálatát — az erkölcsi vi
lágra törekvést értve— valónk a’ külvilággal egygyé- 
olvadva tűnik—fö l, megismértük életünket, ’s magunkat 
szabadoknak nevezhetjük. Ekkor nincs helye a' kétke
désnek; tettünk’ választásában a' legnagyobb rendre 
nemesedtünk, minek egyedül a’ szabadság-, alapja. Sza
badság , szellemi élet az erkölcsi világ’ rugóere. Mi
kép változtathatjuk már most a’ fenebbi állítást? „Élj 
erőddel, mennyire ez szabadságod’ körében megtör
ténhetik. — Kötelességed a’ jóratörekvés; van jogod 
munkálatodban az akadályokat elhárítani (újból oltal
mijog másokkali viszonyúikra nézve} ; ha ezt nem te
szed, nem vagy erkölcsi világ’ tagja, nem követőd az 
igazságot, nem fogtad-föl életed’. — „Hátodat szabad 
vakarnod, ha megengedik.“ Ugyan hogy’ lehet illy der
mesztőt mondani? Mint látszik, ez Cs. úr’ kínos kép
zelődésének törpe szüleménye; — lehet. Lám télben 
is terein virág, — a’ hóvirág. Kinek van arra joga, 
hogy e’ kedves foglalatosságtól bárkit is megfoszszon ? 
— Tudós ur is vakarhatja, nem bánom, hátát, tép
heti haját, a'mint tetszik, én meg nem gátlandom, ’s 
gondolom, iIlyesmit a’ polgári társaság sem tesz ; még 
annyit sem, mint én , ki javaslom, hajának — ha ked
ve is jőne — tépésétüí szűnjön-meg; mert lám ez ide
geit izgatná, fájdalmat okozna, ’s nem lenne többé 
önnek kedve olly érdekes gondolatokat közleni, mel- 
lyek’ bámultában, az egerek sem tudnának — ha t. i. 
értésükre esnék — megtartózkodni a’ nevetőstül.
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De térjünk a 3dik gondolt czáfolatra „ S z a b a d  
j ó l  l a k n o d ,  ha v a n  mi t  e n n e d ,  v a g y  h a m eg
e n g e d i k ,  h o g y  j ó l  l a k j á l . “ Krug szerint: sza
bad a' többiekkel egyenlő módon élned , a' mennyiben 
ezen egyenlőséget természetes különbségek, vagy ön
akarat nem korlátozzák. — Az élet-feutartás lő köte
lesség ; ennek megengedése , vagy nem-engedése , csak 
annyiban tartozhatik másra, mennyiben senkinek sza
badsága’ körébe lépni, azt megsérteni, azaz: nem 
engedni-meg, hogy jó legyen, tiltatik. Bizonyára a’ 
kíméletlen orvos’ parancsa miatt nem élhete Cs. úr a’ 
jóllakhatás’ jogával; ’s illy kedvetlen körülmény közt 
teremté e’keservének panaszló koldúsgyermekét. De én 
menteni kívánom mások előtt, kik rosszabb értelembe 
vennék a’ dolgot, t. i. hogy nem fogta-fel Krug' mon
datát , melly a’ természeti egyenlőségről szól. — Két- 
ségbehozhatlan igazság, hogy a’ természetben minde
nütt egyenlőség uralkodik; értve ezen , minden egyed’ 
erejének megfelelőkénti munkálatát; — micsoda rend? 
— tán ezt kérdezné valaki — hisz már csak a’ jeged- 
zések is számtalan akadály által rútittattak-el, — hm! 
hát nem lehet-é azokat mind bizonyos meghatározott 
alakokra visszavinni ? Az egymással összeköttetett 
elemek’ tulajdonságai, viszonya, mértéke, változhat- 
lan törvények szerint történnek. Vagy talán illy váddal 
élne az ég elleni „Mekkora egyenlőtlenség! Büszkén 
repked a’ sas a' nap körül, 's élvezi melegét, míg a' 
szárnyasegerek éjek’ tömlöczében szünetlen keserg- 
nek; a' légy vígan egy darab húsról másra száll, ’s 
él szép időt; a' daru több világ-részt lát , miglen az 
ázalék-férgek táncz , vigalom ’s utazás nélkül bálnák
éi.“ Az illyeu utoljára azt is elhinné , hogy csak akkor 
lehetne egyenlőség, ha az egész természetben, mind 
csupa havasipinty létezne.

Itt kissé a’ tárgy’ fonalát félben kell szakasztanunk ; 
mivel Cs. ur , mindent vélt megczáfolni, a’ Krug által 
felhozott három természetjogra tett tréfás ellentéttel. 
Ugyan is igy kiált—föl: „ C s a k  f o n t o 1 j uk -  m e g  , 
v a l l j o n  t ö b b e t  m o n d é  K r u g  (magnae aniinae 
non conveniunt} ’s n e m  h u z z a  é el a’ m á s i k  
k é z z e l ,  mi t  az  e g y i k k e l  a d ? “ — ! — Úgy 
látszik, vette észre Cs. ur is az elsietett tréfát, de 
visszalépnie nem lehetett. Erre bizonyosan Wallenstein’ 
monológjának sokszori olvasásával szoktatta magát. 
Mit tegyen hát ? menni, nem m enni?— nem tudhatom, 
mi volt a' további küzdés’ tartalma, elég , hogy a’ kö
vetkezés újabb folyama lön az okoskodásnak, mellyet 
most fogunk közelebbről érinteni. — „ H o g y  a’ f e l 
j e b b  e m l í t e t t  t e r m é s z e t j o g  m e r ő  b o l o n 
d o z á s ,  mé g  v i l á g o s b b a n  m e g m u t a t ó m “ így 
szól Cs. ur — ’s híja segítségül a’ farkasokat, de ők 
hallgatnak, ’s helyettük önmaga kénytelen ügyvédkiut 
fellépni, szörnyen szónoklandó. „ M i n d e n  á l l a t  
e g y e n l ő  j o g g a l  s z ü l e t i k .  Mi l l y  j o g a  v a u  
a' k é t l á b ú  á l l a t n a k ,  az ú g y n e v e z e t t  e m
b e r n e k ,  h o g y  m i n k e t  t e t s z é s  s z e r i n t  l e 
v á g j o n ,  f e l f a l j o n ,  v a g y  e g y é b  s z o l g á l a 
t i ra k é n y s z e r í t s e u ?  ’s a ' t . “ Felséges! valóban 
nagy érzékiségre mutat. De szónok úr! nem veszi 
észre? szomjazik! Hogy is ne illy fenséges hevületí 
állapotban. -  Ao csak igyék. Ah, szörnyűség! ita
lával ezernyi ázaléknak ada halált; teste sir-öböllé 
vált, mellynek fejköve rettentő például jelenti, hogy 
minden hijábavalő. Ön álmaival igen enyelgös, ezért 
nem foghatja-föl a’ természetet a’ maga egészségé
ben ; gondolatokat zavar, mint áltanár ónjábul aranyat

készíteni reménylő. Jogokat tulajdonitna az állatoknak, 
ezek’ léteiét az embereknél megengedendő. Ezt nemde 
majd azon édes óhajtás követné: legyen állat-erkölcsi 
világ , hol bagoly, oroszlán , sáska, haris , róka, sas, 
egymásnak védkezet nyújtva , alkossanak szép egybe
hangozó zenét, a’ mindenség’ urát dicsérendőt. Ne csu- 
dálkozzék. Higye- e l , kitelik ez ollyantól, ki e’ kér
déssel áll elő: „szeretném megtudni, miként disputáluá- 
el Krug ur a’ farkasokrul, hogy éljenek.“ — A’ mi 
több, ez csak föltételes, azaz : ha az embernek , ak
kor a’ farkasnak is van joga élni. De később azt ál
lítja Cs. ur: „ t e r m é s z e t b e n  a l a p s z i k  a n n y i  
á l l a t o t  m e g e n n e m ,  a’ m e n n y i t  t e t s z i k.“ 
Ezt teheti — következtetve a’ fentebbiből — más állat 
is ; ’s ha én a halat, a’ hal is elnyelhet engem ; az
az : életemtől bármi ’s bárki megfoszthat.

„ A z  e m b e r ’ t e r m é s z e t  -4 ö r v é n y é n e k ,  
t e r m é s z e t - á l l a p  o . t j á ho z  k e l l  a l k a l m a z 
t a t v a  l e n n i .  Má r  n é z z ü k ,  m i 11 y e n e z? M e r t 
m i n d e n e k  e l ő t t  e z t  s z ü k s é g  m e g v i z s g á l 
nu n k . “ így folytatja Cs. ur. okoskodásit, ’s állítása 
erősségéül ezt hozza-fel: „ Mi n d e n  l é n y n e k  t ér
ni é s z e t - á 11 a p o t j a a z ,  m e l l y b e n  é l ,  me r t  
in á s k i n t n e m l é t e z h e t n e .  A z  e mb e r ,  t á r s a 
s á g  n é l k ü l  n e m é l h e t  ’s a’ t.“ ------- E’ szerint
igen hibás mindazok’ véleménye, kik az embert, ter- 
mészet-állapotjából már régen kilépettnek siratják. Ha
tározzuk itt meg: mit lehet és kell ,,a’ t e r m é s z e t i  
á l l a p o t  ’s t á r s a s  é l e t “ alatt érteni.

(/Vge következik.')

F ö l d m é r é s .
Valahára engedtek foglalaíossáffim annyi időt, 

hogy Gáty mérnök úrnak a’ m. évi Társalkodó’ 43 szá
mában közlött értekezésemre, ugyanott a’ 02 ’s 63d. 
számokban adott feleletére válaszolhatok. — Nem lé
vén szándékom, Gáty ur’ képzelt uj találmányát kétség
be hozni, vagy lealacsonyítani, miért ő olly igen har- 
czolni látszik , ugyanazért a’ következőket is mint csu
pán felvilágosító eszméltetéseket kérem tekintetni.

Köz tudomás szerint a’ tükörqnadrans - és sex
tansokat többféle mérésre foganatosán használják — 
de azért minden kivétel nélkül még sem következtet
hetni , hogy mindennemű mérésnél azokat illeti az el
sőség ; valamint azt sem, hogy mivel mindenben első
séggel nem bírnak, tehát semmire sem jók; a’ vála
szoló’ értekezéséből illy állítás, vagy hogy azokkal 
szögleteket épen nem mérhetni, úgy hiszem, sehol sem 
tetszik-ki; — tudván azt ,  hogy a’ tengerészeinél a’ 
szélesség’ és hossz’ meghatározásában nagy hasznát 
veszik ; — de hogy Halley’ tükör-sextansibul nézzék- 
ki a’ tenger’ fenékén lappangó veszélyes szirteket, mi
kép ön’ feleletébiil értjük, -  ezt ,  Barátom, mosoly 
nélkül nem olvashatóm. — I.ittrow azt mondja: „Wun
der des Himmels“ czímű munkája 52  §. 377 lapján: 
DemSeemanne, der auf seiner Fahrt in entlegenen Ge
genden oft nichts als Himmel und Wasser vor sich sieht, 
muss es nämlich von grösster Wichtigkeit seyn , jeden 
Tag, ja jede Stunde genau zu w issen , auf welchem 
Punkte der Oberfläche der Erde er sich befindet ‘s a’ t. 
— Diese für dem Schiffer gefährliche Stellungen sind 
nämlich grösstentheils von früheren Seefahrer bereits 
bemerkt und in ihren Karten aufgenommen Avorden.— 
Man kennt daher die geogr. Längen und Breiten der
selben, und es ist nun Sache ihrer Nachfolger,“ — a’
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veszélyes helyeken, mit nem mindig kerülhetnek-el, 
függő-ónnal kézben, vigyázva haladni.

Ha igazak a’ legújabb utazók’ tudósításai, min ér
tekező nem kétkedik, azokbul alulirt ugyvan értesítve, 
hogy midőn a’ tengeri utazók valamelly szigetet, vagy 
szárazföldi részt akarnak topographice fölvenni, nem 
tükrükhez, hanem más mérőeszközökhöz nyúlnak, és 
pedig koránsem azért, mintha a’ tükörrel- mérésről 
tudományuk nem volna, — mint nekem, — hanem 
azon természetes oknál fogyást, mivel azokat olly czél- 
ra a’ tükörnél alkaimasbaknak ismérik ; — vagy talán 
annyi alkalom ’singer mellett nem találkozott még Gáty 
úréhoz hasonló lángész, — melly kitárta volna előt
tük titkát, — azon titkot, mellyel a’ mérnök úr kíván
csiságunkat már 3 év óta ingerli. — Tudassa tehát 
Gáty ur e’ mélységes titkot a’ tudós közönséggel, a’ 
kritika megmutatja majd, mennyi joga van Gáty ur
nák a’ tükörrelmérő parányi sereg’ hős vezérségéhez, 
’s mennyivel előzi-meg topographiai földmérésnél a’ 
catastralis paralello-triangularis munkamódot; de ismé
telve mondom , hogy a’ topographiai egyesleges föld
m éréseknél;— mert hogy mérőasztalnál pontosb szög
letmérő eszköz ne volna, azt a’ válaszoló soha sem 
állitá, és hogy mindegyik a’ maga helyén a’ másik fö
lött elsőbbséggel bir, talán csak megengedi Gáty ur?
— Itt az egy theodolitet említem, melly sem olly drá
g a , sem olly ritka, mint Gáty ur, ajánlkozásának 3 
lapja’ végén mondja. Kik e’ műszert közelebbiül isme
rik, tudják, hogy az a 10'' vagy épen a’ 4" osz
tályzatával mindent felülmúl pontosságra a’ távullevő 
pontok’ meghatározásában, ’s igy trigonometriai trian- 
gulatiojára egy megyének, vagy számos négyszeg- 
mérföldnyi tájnak felülmúlhat]an , de azért topographiai 
egyes földmérésre mégsem előbbvaló ama’ hibáktól pezs
gő mérasztalnál, ’s ki theodolitet használna topogra
phiai egyesleges mérésekre, bizonyosan nevetségessé 
tenné magát, ’s az ivóvizet sem érdemelné-meg, — 
de nem azért ám — mint Gáty ur gondolja, — hogy 
csak egy pont’ meghatározására is 3 —3 nap k'ivántat- 
uék; hanem egyenesen azon oknál fogva, mint Gáty 
ur’ tükrös - földmérésénél, t. i. hogy a’ tömérdek 
jegyzék 's mély számolások a’ mérnököt könnyen meg
téveszthetik; - mert egy rendezetlen , csak 5 — 6 ,000  
holdnyi határt , mellyben nem ritkán szintannyi egyes 
osztályzat van, 3 5 —3 0 ,0 0 0  ponttal kell meghatározni,
— hát ezen tömérdek pontot — csalhatlan 4  ordiná
tává! megállapítani, — nem kábul Gáty ur’ feje ? — 
Azért megengedi nekem ’s a’ hozzám hasonló tudatlan 
csoportnak, ha tükrei’ varázs-erejérül, ’s ön bűbájos 
földmérésérül mindaddig kétkedünk, inig meg nem 
tanít bennünket — ’s nemhiszszük, hogy a’ kün tük
reivel nyert szögleteket, ’s a’ lánczczal mért hossza
kat, otthon scala, czirkalom , ir-ón ’s linea’ segítsége 
nélkül papírra tükrözze; noha a’ tájék-rajzolatoknál 
használt camera-obscurát, melly a' tájat egyenesen 
papírra árnyékolja, mi is ösmerjük; de azon különb
séget is tudjuk , mellynek e’ között ’s a’ mérnöki tér
kép között kell lenni.

Errare humánum est. E’ kétségtelen igazságnál 
fogvást hibázhatik a’ mérnök a’ szögmérésnél, hibáz- 
hatik a’ lánczmérésnél, hibázhatik a’ számolásnál, ’s 
végre hibázhatik a’ papirosra-rakásnál, és pedig te
temesen , mire példa a’ nem rég történt Halley’ üstö
kösének számolása, mellyet egy évvel korábbra hirdet
tek , mint később a’ hibátlan számítás pontosan tudat
ta velünk.

A’ paralello-triangularis catasteri földmérést aján
ló azon sokszori hibázhatás’ elkerülése’ tekintetébül ja
vasolta, ’s ujonan jólélekkel javasolja, mint a’hazánk
ban olly kevéssé ismért, ’s Gáty ur’ minden kétkedése’ 
daczára az egész cs. k. német birodalomban, a’ mint 
értekezésemben mondám, mintegy 8 ,000  négyszeg- 
mérföldnyi téren helyesnek, olcsónak ’s korunkban leg- 
pontosbnak megmutatott földmérői munkamódot, mel
lyel -  a’ válaszoló legalább a’ Gáty ur által rosznak 
képzelt logikája’ ellenére - is azt meri hinni, -  hogy 
a’ józan-ész’ itélőszéke előtt több hitelt érdemel, mint 
Gaty ur néhány helység’ határán , melly alig terjedhet 
egy pár []  mérföldre, mutogatott —- á la Bosco.

*Y dologéi tó s í eszrehajlatlan olvasó Ítélje—meg ; 
én hoztam é valaha külföldi ül nagyobb szerénytelensé
get , midőn egy — mind a’ munkáló mérnök’ részére 
köinij ünek s kielégítőnek ismert, mind a’ mérető ura- 
sagok íészire olcsó s minden tekintetben haszonvehetö 
földmérési módot ajánlok ; — vagy pedig Gáty ur töm- 
jénez nagyobb szemtelenséggel önhiuságának ollv 
t i t o k ’ álomképével, mellyel csak magának használ
hatott eddig. Az érdemes mérnök ur azzal kívánja tit
kát a’ közönség előtt tekintetbe hozni, hogy állítása 
szerint csak '/3 rész időt, ’s 3 rész napszám segít
séget kíván az általa feltalált tükörrelméréshez, mint 
különben szükséges.

Ne vegye , Barátom , rósz néven , ha külföldiül 
hozott rósz logikámmal imez állításáról hasonlítást te
szek , — ’s lehullván külföldön a’ hazai pókháló sze
meimről, mi miatt sok hazafi olly igen rosszul lát, úgy 
hiszem azt is világosabban látom tükör nélkül — mint 
Ön azzal. — A’ catasteri földmérések’ számadási bi
zonyítják , hogy egy ügyes mérnöknek, millyenek so
kan találkoztak, a’ nélkül, hogy lángeszüek’ sorába 
tartoztak volna , egy segéd ’s 3 napszámos’ segitsé- 
givel egy dülőtlen mindenféle-használatú kevert föl
dekkel zavaros határban hónaponkint 3 ,000  — majd 
annyi figurából álló holdat kelle mérni ; — mellynél 
fogva Ön bűbájos tükrei’ segítségével, egy segéddel 
’s egy napszámossal hónaponkint 6 ,000  holdat mérne
— individualiter ; ’s még is árjegyzéke szerint 3szor 
sőt 4szer annyi díjért, mint más — országszerte. Már 
e z , Barátom, — akár hol tanult Ön logikát — a’ jó
zan ész’ logikájával meg nem egyezik, ’s a’ nélkül hogy 
rágalmazás’ vétkétül tarthatnék , ez egész állítást nem
csak a’ nagyítások’, — de bátran a’ münchhausiádok’ 
sorába merem tenni, — addig is, míg tettleg megmu
tatja, hogy ezt csak annyi pontossággal is , mint egy 
ügyes mechanikai fogásokkal működő, elő nem bírja 
állítani. —

Gáty ur’ tükreivel előáll tható mathematikai igaz
ságokról kétkednünk enged azon tudományunk, hogy
— annak a’ percz-különbséggel találó tükrei, és lán- 
cza is csupa mechanikai műszerek; tehát mathemati- 
kai számolása, mint hibás factorok’ productuma, már 
nem mathematikai, valamint azon pont sem az, melly 
kis scala szerint nem ritkán 1° physikai test; a’ fö- 
lebb megmutatott hibázhatást sem felejtvén-el, On 
munkája kedves mérnök ur a’ mathematikai igazsággal 
szintolly összeütköző, valamint az asztallali mérés , 
melly hasonló mechanikai működés szintolly csalhatlan 
mathematikai igazságokon alapszik, s csak alkalmaz
ni kell tudni, ’s higye-el Gáty úr, megfelel a’ józan 
ész’ várakozásának , melly nem kíván 's nem is kí
vánhat többet, mint emberi munkát, mj a világ végéig 
megtartja tökéletlenségét. — Littrow a’ mérő-eszközök
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inatheinatikai tökéletlenségérül azt mondja a' 226  la
pon : „Ein solches Kunstwerk , das den hier aufgestell
ten Forderungen genau entspricht, ist wohl nie aus 
der Hand eines Menschen hervorgegangen, und wird 
auch in aller Folgezeit für so gut als ganz unmöglich
gehalten werden können.“

A' tapasztalás nem kétkedik a’különbségen, melly 
az emberek’ munkái közt találkozik, a’ munkáló indi
viduumok' csekélyebb vagy nagyobb fogékonysága 
szerint; — azért iparkodtak máig, munkáikat egyen
lően működő mechanikai eszközök által pótolni, ’s pe
dig hogy nem kevés sikerrel, mutatják ezt a" gyári 
müvek; mellyeket némellykor noha egyes lángeszű 
mester’ kézmüve, — a’ mi nem mindennapi tünemény, 
— megelőz is , — de egyszersmind olly sokba kerül, 
hogy megfizetni csak képzelődésből, vagy ott szok
ták, hol a’ nála sokkal olcsóbb és szintolly haszonve
hetőt nem kaphatják, ’s pedig ezen olcsó, szép mű’ 
mestere — a’gyárokban dolgozó — kevésbbé tudja dol
gozó műszereinek tudományos elveit, mint m i, de 
megtaniták annak haszonvételére, ’s úgy dolgozik raj
ta , mint a z , ki tudományos fejtöréssel azt létrehozta, 
a' hasznátvevő közönségnek pedig az mindegy, — 
csak hasznát vehesse 's illően megszerezhesse.

Ez oka annak is , mit Gáty úr állít, t. i. hogy né- 
melly vadász- és kertészlegény szintúgy képes mérni, 
mint a’ szegedi értekező, sőt jobban , mint Gáty ur 
minden mély tudománya mellett, mi ajánlkozalában tett 
őszinte vallomásábul világosan kitetszik — hogy asz
tallal néni tud mérni. — En sok hozzám hasonlóval 
épen azért szeretem a’ mérő-asztalt topographiai méré
sekre alkalmazni, mivel, tudván azt használni, meg
ment a’ fejtörő számolástul, ’s az abban könnyen tör
ténő hibázhatástul; és — ha elkerülhetem, a’ mi gyak
ran nem nehéz — egész az utolsó pont’ meghatározá
sáig nem Örömest használok lánczot; hanem mindent 
működve, de biztosan triangulumozva — olly biztos szög
letek alatt, a’ mint tetszik, vagy ha akarom, 3 pont- 
bili — kétségen túl teszek: sőt az ausztriai catasteri föld
mérésnél nyert tapasztalásomnál fogva , még a’ ki
számolást is örömest működve teszem , mit a’ munka
mód , a’ számoló-eszköz’ ’s az ugyanott létrejött sok
szorozó táblák' segitségivel rendkívül mcgkönuyít. He, 
Barátom, tudni kell minden csínját, különben tudat
lanság ’s önhittség ollyakat mondat az emberrel, — 
a' miért aztán nevetség’ tárgyává lesz. — Ha Meyer 
még élne, mit mondana valljon azon állítására, t. i. 
hogy: a’ gyengébb-eszüek azt hiszik ’s a’ t . , vagy a’ 
még élő érdemteljes Winkler urat kérdezze-meg; — 
ezeknek munkáiban bizonyosan Gáty úr azt nem olvas
ta, sőt egyenesen azok’ utasítása szerint meg van mu
tatva, hogy elöleges triangulatio nélkül több sectionak 
összeillése csak álom ’s nem valóság. — Azért 
csak használni kell tudni, 's én ism ét— és pedig meg
győződéssel mérem ajánlani a’ dicsért catastralis para- 
lello-triangularis földmérést, melly szintolly mathemati- 
kai alapokon épült practika tudomány, valamint Gátyur 
olly tökéletesnek hiresztelt tükrös földmérése; — ’s a’jó
zan észt bizonyosan kielégíti, tudván, hogy a’ mathcmati- 
ka maga minden jelesség, mellett a’ tökéletességet még 
nem érte-el, mert 1836 óta a’ 11 , 13. 19. etc. — 
irrationalis számok' gyökerének föltaláltával Gáty ur 
nehezen háritotta-el annak ezen tökéletlenségét.

( /  épe következik }  T óth  I .

B a ja i  jó té k o n y  o lvasó  E gyesü le t.
Azon élethasznú tapasztalás, melly okok' és oko

zatok' viszontagságos láncza által századunkat töké
letesen meggyőzé arrul: hogy a’ polgári j,ólét’ ’s köz
boldogság’ kifejlése szoros kapcsolatban vagyon a' 
k ö z  lé  l e k k e l ;  a’ diszesb városok’ polgárait, múlt
nál sokkal derültebb korunkban arra ösztönzi, hogy 
inkább csengjenek a’ nemesb, szivet 's lelket művelő 
és kedvderítő t á r s a s  k ö r ö k ,  mint némeliy gyar
lóbb lelkek’ álfényű hiúskodásai után; mert azokban 
a’ közértelmesség, testvéri rokonérzet, csinos társal- 
kodás , valamint mindeneket igazi világosságba ’s va
lódi egyensúlyba hoz : úgy szinte a’ józan ízlést, mű
veltséget, ártatlan felvilágosodást, és közerőt nevsli. 
E zen, minden nemesb érzelmű keblet hűn melengető 
igazság és meggyőződés által íhlettetvén B aj a váro
sának szebblelkű polgárai, szinte elhatározák magokat, 
folyó július lső napjától kezdve, hasonló mulatva-oktató, 
szivet 's lelket egyiránt művelő , a’ munka után ártatlan 
időtöltést ‘s édes örömeket szülő „ o l v a s ó  e g y e s  ü- 
1 e t b e“ összeállani, melly egyszersmind üdv ö s  i r á 
n y á u l ,  p é n z t á r á b ó l  t e e n d ő  s z e g é n y !  s e 
g é d  c í m e z é s e k  á l t a l ,  a z  e mb e r  b a r á t i  s z e 
r e t e t ’ s z e n t  k ö t e l e s s é g é t  tű z v é n - k i ;  miu
tán szabályosb elrendezésekor, elnökül: S á m u e l  
I s t v á n ,  a’ város mostani közszeretet ü bírája; másod
elnökül : L a z á r o  v i e s  D á n i e l ;  pénztárnokul: öre
gebb S c h ö n b e r g e r  A n d r á s ,  arany-műves; és 
tizenkét igazgató tagul: B e u g e r  J á n o s ,  építő
mester , K ő m i v e s M i h á l y , K r e s z t a n i c s  Ká 
rol y ,  N a g y  J ó z s e f ,  N o v a k  J ó z s e f  ácsmester, 
P e t r o v i c s  I s t v á n  városi aljegyző , P e t r o  v i e s  
G y ö r g y ,  H a d u l  o v i c s  G y ö r g y ,  R o s e n m a n  n 
P á 1 városi rendes orvos , S t a m p h 1 J ó z s e f ,  T h ü r 
J a k a b ,  városi kültanácsnok, és Z o r a  G y ö r g y  
kereskedő urak egyhangú felkiáltással kijelöltettek,— 
az egyesület’ megnyitása f. e. július 4kén , az arany
bárány czímü városi fogadó felső teremében (Jiol egy
szersmind az egyesület’ szállása vagyon} , az egyesü
let’ köz költségin, száznál több személyre adatott igen 
fényes lakomával , a’ polgári katonaság’ hangászkara 
mellett, ünnepeltetett; melly közben fels. koronás fej- 
delmünknek, szeretve tisztelt fens, nádorunknak hosz- 
szas életükért; nemkülönben Baja városa’ örökös földes
urának gyaraki hg Grasalkovicsnak, szentgyörgyi Hor
váth János és József cs. kamrás uraknak, mint a’város’ 
mostani szeretett birtokosinak, almási Rudics József 
urnák, t. Bacs Bodrog megye’ főispáni helytartójának, 
’s több más t. ez. urnák sokáig tartandó boldog életc
él t ,  legöszintébb örömömledezés közt, valódi testvéri 
koszorúban számos pohárral áldomásozván , azon lel
kesedéssel , hogy:

„ ________ Köz erő többet tes/.en, és lm akarjuk
A’ jó c/.él számlák, nagyra dicsőre vihet!

Egyesi te tt  lélek , bű s/.iv, lia/.n’ tiszta szerelme,
Hitbeli tiiredelem , 's nemzeti lelkesülés ,

Mostani korszakkal mindig magasabbra haladni
Honfi beszédünknek, jelszava ennyi legyen!“

az egyesület teljesen megelégülve szétoszlott.
K.

R e j t e t t s z ó .
Vég hármát ha birod , nem mégysz végsőmbe akarva,

Elsőm hogyha dühöng, könnyen okozza egészt.
&z. Ign. Zaláiul.

Az 55dik számú rejlettszó: II a rc  z.________
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Válasz; Csaplovicsuak 
«’ Természetjog9 tárgyéiban,

C Vége.}
A’ természetben minden egyfelől czél (tekintve 

az életerő-nyilatkozást) ’s másfelől eszköz. így  van ez 
az alsótul a’ legfelsőbbig, csakhogy minél nagyobb a’ 
czél, annál kevesb az eszköziség, mig az embernél mind
kettő szellemivé nemesül. Az állatoknál ösztön, szük
ségesség az életnyilalkozat; — mérve ezt a’ fajonkinti 
növekedő éle] ni ős ég’ (Organismus) különbségéhez ; igy 
a’ szúnyog repül, énekel, vért szí ;  mig a’ hyéna hol
takat ás. Az alkotás különböző , ’s ezért nem lehet egy 
a’ törekvés , foglalatosság ’s élvezet. — l)e nem igy 
van az embernél. Itt alkotás és törekvés — egy. Termé
szettől nyerünk életet, észt, tehát jogot is; e’ kettő 
egymás’ szükséges föltétele. Másfelől nyerünk ellenáll- 
hatlan ösztönt a’ társas-állapotbai lépésre. Társaság
ba lép tehát az ember, van neki, mint egyes független 
személynek — minden összeköttetési viszonyúit ment 
— kötelessége, czélja, melly a’ tökéletésülés; van 
jo g a , énje’ szabad nyilatkozatának ellentörő minden 
akadályt elhárítani. Mint az egyes személy, úgy áll 
az egész társaság; czélja egy; jogai ugyanazok; 
ezeknek az élet, ész — mellyet csakugyan nem a’ 
társaság ad — határozata szerinti viszonyok’ megtar
tása, ótalmazása, a' természeti állapot; a’ társas-élet 
pedig, — tekintve ezt, mint kölcsönös ótalom’ összes 
erejét — ennek megtartására csupa eszköz. így te
hát a' természeti állapot, a’ társas élet által biztosítan
dó szabad állapot, egyenlőség’ állapot ja ; természet
elleni pedig a’ rabság, ’s önkény-állapot.— Vagy mit 
is mondék? Hogyan képzelhetni egyenlőségi állapotot? 
Cs. ur nem fogta-fel az ember’ alkotását, 's ezért 
tartja képtelenségnek a’ természeti állapotot ’s az egyen
lőséget. A’ microcosmusról a’ macrocosmusra nem 
húzhatni mindig következést bizonyossággal.

Egyenlőség ’s különféleség nem egyértelmű. Kü
lönféle a természetben minden, de azért rend- ’s egyen
lőség még is van. Az ember szabad lény; a’ kaukázusi va
lamint a’ néger, a’ mongol valamint a’ kamcsadál. Kincs 
faj közöttünk, szellemi életünk egy, azaz: egy a ter
mészettől belénk plántált czél, ’s ez egyenlőség ; de 
a' czélratörekvés’ módjai többfélék , ’s ez különféleség. 
Hogy valaki nagy-orrú, fülű,rőt v. is vereshajú, vak, 
béna’s kancsal-szemü, itt elő sem hozhatók; ezek che- 
miai ’s physikai befolyások’ következései, mellyek szel
lemi éltünkben — értve ennek igazságit, — nem vál
toztatnak; p. o. rablók’ kézéiül kívánom felebarátomat 
megmenteni, de ébrednek a’ villámok, tornyosulnak 
előttem a’ viharos felhők, szakad a’ zápor, szándé
kom’ végrehajtását akadályozzák, ’s a’ gyilkos csíny 
végbe megyen; de valljon semmibe oszlott é amaz örök 
igazság: „segélj felebarátodon.“ I,ássuk most Cs. ur 
egyenlőség-elleni állítását: A’ t á r s a s á g  n e m i s  
k é p z e l h e t ő ,  t a g j a i n a k  p h y s i k a i ,  é r t e l m i  
's e r k ö l c s i  k ü l ö n  f é l e s é g e ,  ú g y  á l l á s p o n t -  
j o k  ’s f o g l a l a t o s s á g a i k ,  k ö v e t k e z ő l e g  
j o g a i k  ’s é l d e l e t e i k ’ k ü l ö n  f é l e s é g e  n é l 
kül .  — Erősség! — I l l y  k ü l ö n b s é g e k  az  a l a k 
e r ő ,  e g é s z s é g  ’s a’ t. Alább azt akarja mondani:

„ E g y e n l ő s é g  c s a k  a k k o r  l e h e t n e ,  ha a ’ 
t á r s a s á g ’ m i n d e n  t a g j a  e g y f o r m á n  e r ő s  
e g é s z s é g e s ,  b á d g y a d t ,  ö r e g ,  v a g y  f i a t a l  
v o 1 n a s a’ t. E r ő s s é g !  I g e n  d e e z n i n c s  
’ £ Yi k ö v e t k e z ő l e g  n e m l e h e t  e g y e n 1 ő s é sr.u 
Q. e. d.

Vegyünk fel itt például egy izmos férfit, kit he- 
vült képzelődés , 's honja-iránti szeretet harczra készt, 
ellentétben egy gyengélkedő-testű festővel, ki szaba
don küzd szép almival, s lelkesülten rakja az egyi- 
tett tei mészetet s költészetet halhatlan vonatokkal 
a ásznál a. Milly különféleség e’ kettőben! ’s még is a’ 
legszebb egyenlőség, mennyiben mindketten szabadon 
létesíthetik a’ czéljoknak megfelelő kivánatokat t. i. a’ 
tökelyre-törekvést. Nem teszi rabjává imezt egy erősb, 
elzárva előle a’ hajlomás-fejlesztő tárgyakat; nem ki
séri amazt gonosz irigység, hogy ellene törjön nagy 
szándékánál , elzúzva erős teste’ izmait, melly ha meg
történnék, az szabadság, egyenlőség ’s erkölcsi tö
kély-elleni pártütés. így értve az egyenlőséget, ezt 
az egész polgári társaságra alkalmazhatjuk. Egyik 
tisztviselő lehet, s a’ másik festő, földmives, szabó, 
asztalos; egyik alant, másik lön foglalhat helyet; de 
csak ideigleni viszony’ tekintetében. Ki ma alant van,  
az holnap fen lehet, ’s megfordítva. Az embert mindig 
mint czélt kell tekinteni; csupa eszközzé az nem alja- 
súlhat, — tekintve eredeti alkotását. Kiki tegyen 
erejének megfelelöleg szabadon, gyakorlatba hozva 
természeti jogait. Ezek ellen vetni egyes személynek, 
valamint polgári társaságnak, egyaránt tilalmas.

Egyikünk sem bocsáthatja áruba életét, jogait. 
Ezek a’ velők kényszerint bánhatás’ határán túl 
vannak; ezeket hát senki a’ polgári társaságnak át 
nem adhatja, ennek tőle elrabolni — vagy szebben 
mondva — magának tulajdonifni nem szabad. — Mun
kálj szabadságod’ körében ’s ezt megsértetni magad
ban ne engedd, másban ne kívánd. Ezen jog’ sérlhet- 
lenségét a’ polgári társaság csak garantirozza, azaz: 
a’ személyek egymásranézve kölcsönös természetjog- 
kötelezési viszonyban élnek. Nincs tehát joga senki
nek , légyen az erős vagy tanult, a’ másik talán gyen
gébbet elzáratás, javai kirablása, megölés, 's más 
vétkes tettek által, az öntökéletesítéstől eltartóz
tatni. —

Ki hagyhatna helyben illy beszédet: Javaim’ föl
áldoztam , mig magam’ kiművelésére elég isméretet sze- 
rezheték; gyötrődtem, fáradoztam. Már most csaku
gyan jogom lehet uraságra. Habommá tehetem a’ tudat
lant, czéljaimra eszközzé aljasulni kényszerithetem 
őt-magát ’s maradékit. Miért is ne? ki magát nem 
képes szabaddá tenni, arra az nem érdemes ; külön
ben is a’természet maga tanít erre, mint bölcsen mond
ja Cs. ur. „Egyik Grönland’ jégbérczei közt születik, 
nyomorúan táplálja magát fókák’ zsírjával; mig a 
másik olaszhonban narancsot, dinnyét eszik ; a’ méhek 
mézet ízlelnek, mig a’ szamarak tüskével élnek.“ Szeren
csétlen philosophia! igy okoskodhatott az első zsarnok 
’s így támadhatott a’ polgári társaság’ rabsági álla
pot ja. , melivre már illenék a’ Cs. ur dicső hasonlatos
sága , hogy „a‘ társaság ollyan , mint egy ház , melly 
ha létezni akar, némelly rétegeknek alul kell lenniük,
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némellyeknek oldalvást, másoknak felül.“ Emlékeztetni 
kivan hihetőleg- Cs. ur az a egy p tusi sectákra, hol az 
alsóbb osztálybelieknek mivelődni tilos vala. — — De 
hála az égnek, már rég eltörlé a’vakság' e’ barbaris- 
musát a’ haladó világ’ szelleme. Mitmondék? — enge
detem az elsietésért — áll az most i s , csak czimje 
változott.

Ah! de szinte elnéztem bölcsecskémnek, egy sziv- 
morzsoló erősségét a’ társasági egyenlőtlenségre, t. 
í. ,,a’ lá b  s z i n t ú g y  t a g j a  a' t e s t n e k ,  m i n t a '
f e j ,  de mi nd  a z  n e k i  mi t  s e m  h a s z n á 1, m é g
i s  k é n y t e l e n  a’ f e j e t  h o r d o z n  i.“ — Miért nem 
ment a’ hasonlítgatásban tovább ? igy például: a’ tes
tek’ eredeti anyagában (UrstofF) már meg van minden 
rész képző-elve; — igy az idegek’ készítésére szolgáló
anyagbul nem lesznek csontok, ezekéibülizmok, nyál- 
kák ’s gy tovább. Az ujan-alakult egymi nem egyéb, 
mintchemiai ’s dynamikai erők’ szükséges következése, 
a’ törekvés’ valósulata. így van ez szellemi létünkkel 
is; már születéskor bírja kiki énjében jövendő léte’ 
elvét, kismijét, t. i. hogy varga, tudatlan, bölcs, 
festő , tolvaj, gazdag , fösvény ’s a’ t. legyen. — Ki 
nem látja át ez okoskodás’ ferdeségét ? így hasztalan 
lenne minden törekvés ; egy igaztalan szükségesség’ 
terhe alatt nyögnénk ; merő agyrémek lennének a’ sza
badság, természeti jogok, erkölcsi világ’ létezhetése ; 
hijábanvaló babonák a’ vallás’ minden tanítása; ’s az 
egész emberiség’ állapotja egy vér-dramához hasonlit- 
ua. A h , szörnyűség ! bánatom’ csebrébe hullnak kön
nyeim , ha meggondolom, hogy Cs. ur ennek nézője 
kívánna lenni, — Ez ellen tán azt vethetné Cs. ur: 
hát mondtam illyesmit ? Biz igen; mert mit tesz ez : 
a’ g a z d a g  s z ü l é k t ő l  n e m z e t t e k  a’ k é n y e l 
m e s  é l e t - e l s ő b b s é g e t  má r  m a g o k k a l  h o z 
z á k  a’ v i l á g r a .  Nem azt é ,  hogy némellyik sze
génynek születik , másik gazdagnak ’s a’ t.? pedig higye 
e l , egy vizi-borju nem kevésbbé születik hajós kapitány
nak vagy szobrásznak, mint Ön uram harangozónak, ros
tásnak , vagy tudósnak. — Ezen állítás alig érdemel 
említést: „ S z i n t e  v e l e s z ü l e t e t t  m i n d e n k i 
v e l ,  h o g y  o l l y  e m b e r e k e t  n a g y o b b r a  b e 
c s ü l j ö n ,  k i k  g a z d a g  j ö v e d e l m e k k e l  b í r 
nak .“ — azaz: hízelgőknek születünk. Erre csak azt 
felelem , hogy a’ tányérnyalók, ha társaságban társasá
got alapitnának, ’s ebben különös természetijoggal kí
vánnának éln i, bizonyosan ezen kába uöszület’ fattyu- 
gyermekét lennének elfogadandók, melly éltetőleg, — 
pinezemélyben fénylő rodhadt burgonyakint — ömlené 
át világjokat, mellynek melegénél bezzeg hevülhetne 
nagyra a’ dicső szűz lány-tejjel táplált hősi-nép.

De térjünk Cs. ur’ elébbi hasonlatosságára vissza: 
,,A’ láb szintúgy tagja a’ testnek, mint a’ fej ’s a’ t.“ 
vizsgáljuk-meg a’ test’ létezése’ törvényeit, alkalmaz
zuk ezt az egyes társasági személyre, ’s húzzunk kö
vetkezéseket. — A’ test’ minden része bizonyos sa
ját erővel bir; ezen részek meghatározott viszonylagos 
ellentétben vannak, melly ellentétnek egyenmértékben 
kell lenni; ez pedig a‘ törekvő erők ’s élet-elv közötti 
küzdésben áll. Mig ez tart, egészséges a’ test; bete
ges pedig ellenkező állapotban mindaddig, mig az élet
elv’ törekvései állal az elébbi viszony elő nem állita- 
tik. — Illy küzdés teszi az ember’ egész életét. Kö
rülmények’ hatásai, egy vagy más élet-műszer’ kifej
tését segitik-inkább elé, például a’ zene , költészet, tol- 
vajlás , elménczség’ s a’ t. műszereit. Ezek bizonyos ér
telemben szükségesség’ következményiként tekintethe-

tök. De ezekkel másfelől örökös harczi ellentétben 
van az egységi igazság felé törekvő lélek’ munkálata, 
s ez : Szabadság. V adóztathatom tehat a’ körülmények’ 

befolyási erejét ; ellentörhetek a’ rósz hajlomásoknak, 
életem’ erkölcsi jóság’ példája lehet, bár legyen ka- 
ponyámon igen is észrevehető a’ tolvajlás’ műszere. 
Így harczol a’ szabad ember, tudja, hogy halál a’ tu
nyaság; küzdésben áll az élet; harcz a’ mindenség’ 
dicsősége. Mig ezen 1 élkünk ’s a’ külvilággali harcz- 
ban az egyensúly megmarad, szabadok vagyunk, az
az : sérthetlenek természeti-jogaink.

A’ társaság’ élete is illy élet ; e’ szerint csak 
úgy haladhat a’ művelődésben, erkölcsiségben, ha 
mentői nagyobb a’ természet-joggali élhetés’ biztosíté
ka , minden egyes szomélyre nézve. Ellenben ha ezek 
megsértetnek, rab akkor az egyes személy; rabigába 
dűlnek a népek — vadság’s tudatlanság’ állapotjában 
szenvedők. Nem bolondjog tehát a’ természeti jog , ’s 
nem iljuság’ fejét kábító agyrém a’ természetállapot- 
baivágy. Kcrem, ne bámuljon! a’ természeti’s erkölcsi 
állapot ugyanaz. —

Tekintsük-meg az utolsó erősséget is , mellyel ke
ményen küzd a’ józan okosság ellen. „ Mi n d e n  j o g  
a’ v e l e é l h e t é s ’ t e h e t s é g é t  t e s z i - f ö l ,  ’s 
f ö l  i s  k e l l  t e n n i e .  í g y  t án  s e n k i n e k  s e m  
j u t  a n d  e s z é b e  a z o n  j o g o t  t úl  aj d o n  i t  ni  
az e m b e r n e k  fiaiért néma’ kecskének is ?) h o g y  
a’ h o l d a t  l á t o g a s s a ,  v a g y  f o g a i t  n a p s u 
g á r n á l  p i s z k á l j a . “ — Még ezt is hozzá tehette 
volna, hogy : szekerezzen olly gépelyen , melly szú
nyog’ torkában, a’ ki ’s belehelés által hajtatik. — Ön 
itt sem fogta-fel jól a’ dolgot; illy elnézéssel kerek e ’ 
földön semminemű jog nem létezhet; ’s egyre fog men
ni , akár azt mondjam : legyen jogod két évig musiká- 
lis zsebkendőt készíteni; akár ezt: legyen jogod ke
reskedni lőporral. Az elsővel lehetlen élni, ’s jöhet 
eset a’ másodikra nézve is; például l'ogságbaesés, 
szegénység, észkórság ’s több más tökéletesen meg- 
gátló akadályok’ előkerültével. — Úgy vélem, joga 
valakinek a z , minek bírásától őt megfosztani nem lehet, 
’s az azzali élés vagy nemélés annak állhatatosságá
ra semmi befolyással nincs. így  adósságomat fölvenni 
jogom van , de betegség ’s más körülmények akadá
lyoznak, vagy magam restségbül, részvétlenségbül 
jiem élek vele; elvesztettem é azért, vagy nem bírtam é a’ 
fölvehetési joggal.

Hát ez ugyan mit tehet: „ A n n a k ,  ki  s z ü l e t é 
s e  u t á n  m i n g y  ár t  m e g h a l ,  a’ t o v á b b - é l é s  
n e m k i s e b b  m e s t e r s é g ,  mi n t  a z  é l ő n e k  a’ 
h o l d a t  m e g l á t o g a t n i ? “ Míg meg nemiholt, nem 
bírt é az élhetés’ jogával? ’s ezzel úgy, mint bárki 
más;  mert öt sem lehete ettől megfosztani.. Két perez, 
vágyhatván év, egyforma a’ bírás’ igazságára nézve; 
egynek mint a’ másiknak az élethez egyaránt joga van. 
— Minden jog egyenlő, ,mihelyt azok’ behatásának 
Ugyanazon egy igazság, alapja; illyek a’ természetiek, 
megkülönböztetendök a’ fattyú ’s önkényen alapult , 
’s a’ társaságban annyira elszaporodott jogoktul. Ezek 
változók , ’s különböző személyes érdekeken alapultak; 
amazok változhatlanok, mivel alapjok igazság.

De bánni nagy legyen is a’ különbség a’ tételes 
és természeti jogok közt, annyiban még is megegyez
nek, hogy Cs. ur’ állításának czáfjára mindegyikkel 
élhetni, például: ha elrabolták javaimat, jogom van 
azokat visszaszerezni. De nincs erő, Cs.nir! mit nö
veljünk? Légy nyugodt fiam, a’ társaság’ ótalma alatt
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v a g y , ad ez erőt annak visszaszerzésére. Köszönöm, 
érzékeny bácsi! Lám igy van e z , az eredeti jogokra 
nézve is ; a’ betegek, bolondok , gyengék , ha nem él- 
hetnek-is jogaikkal, azokat még sem veszthették-el. 
Ezen igazságot a’ polgári társaság tetlegesen megis
meri , mert igyekszik őket azon állapotba helyezni, 
mellyben élhessenek jogaikkal; midőn az eredetileg birt 
szabadsági hatásuk’ körét, az akadályoztató körülménye
ket el kívánja hárítani.

Mirevalók az orvosi-egyetemek, kórházak, ’s több 
más illynemű intézetek ? tán csak nem véli Ön , hogy 
ezek is mind vadásztanyák, galambbúgok, lóiskolák 
’s a’ t. egyedül csakkényuraság’ fényéhez tartozó czifra- 
ságok ? ! 0  ezt nem tehetem-föl Önrül. En csak egyes 
személy vagyok, még is, ha meredező szerencsém le- 
endne Önt gyógyítani, nem kincsvágy-, vagy más mel
lékes czélból tenném e’ szép foglalatosságot, hanem a’ 
természettől belém oltott lágy szivem’ érzelméből, 
hogy Cs. ur helyrehozatva, czélra ’s erkölcsiségre 
törekvő hasznos polgára lehessen honjának. —

B *  E  *  N-bÖl. 
F ö l d m é r é s ,

(L ég e .)

Nem hiheti tehát a’ válaszoló, hogy a’ valónak 
uyilványitása által a’ földmérés ellen, mellyet, Gáty 
ur’ véleménye szerint, a’ közönség mathematikai igaz
ságnak hitt, ő gerjesztett volna bizalmatlanságot; mert 
mielőtt e’ tárgyban a’ válaszoló’ értekezése köztudo
másra jött, már Gáty ur, 1835ik évi ajánlkozatában, 
az asztallali földmérést egészen haszonvehetlennek 
nyilatkoztatta, csakhogy tükör-mérésével monopóliu
mot űzhessen. Ha tehát ezen értekezések valakit sért
hettek, mindenesetre többen bántattak-meg Ön’ nyilat
kozata által , mellyben az asztallali-földmérést, minden 
kivétel nélkül, használhatlannak állitá , mint énálta
lam , ki nagy tapasztalást mutattam például — bát
ran követendőt. — Gáty ur az általam dicsért catastra- 
lis paralello-triangularis földmérést azon meggondolat
lan állítása által iparkodék gyanússá tenni, hogy mun- 
kálódásiban nem követ jó geometriai analógiát, mert a’ 
minori ad május — dolgozik ; — ha ezen állításának 
okát tudományosan kellene megmutatni, az bizonyosan 
egy kettős c s  aknái egyéb nem lehetne; — ’s egy
úttal a közönség azt is megtudná, hogy Gáty ur — 
azon tudománynak, mellyben uj korszakot akar nyit
ni , egyik sarkolatos állítása’ velejét a' majori ad mi- 
inis — vagy viszont — becsülettel szólva — nem 
érti. Mit igy mutatok-meg.

Gáty ur, 63dik számú feleletében a’ catastralis 
földmérés’ alapvonatit, mint mondja, csak értesítés 
után, ’s igy nagyábul irta-le; — hol azt mutatta-meg, 
hogy a’ geographiai nagy triangulumukból lettek a’ ki
sebb trigonometriaiak; ezekbül pedig a’ még kisebb 
graphikaiak , mellyek végre a’ geometriaiaknak szol
gáltak hasisul — mellyekbül határoztattak-meg a’ fi
gurák’ sarkalatai ’s hajlásai. így  tehát, midőn a’ föld
mérés a’ nagyobb térből megyen-által a’ kisebbe , az 
előbbi nagyobb háromszögleteket kötvén-össze a’ benne 
foglalt kisebb ’s mindig kisebb tért foglaló sectiokkal, 
azokat imezeknek nemcsak kötelékül, de hasisul is 
használván, — nemcsak Meyer és Winkler, de az 
egész világ’ mathematikusai szerint is helyes geometriai 
analógiát követ; - és hogy az egyenlő nagyságú , de 
kisebb térségű sectionak nagyobb mértékének vagy sca-

lájának kell lenni, mint a’ nagyobb tért foglalónak 
azon geometr. igazság szerint, hogy: ,,area paralello- 
gramorum similium sunt in ratione composita basium et 
altitudinum.“Ha pedig, Ön’ tudománya szerint, a’ nagyobb 
scaláju ’s kisebb térséget foglaló sectiobul mennénk a’ 
kisebb scaláju — de szabályszerűit nagyobb térség
be által, — megszűnnék ezek közt minden kapcsolat, 
® ez lenne a minori ad május , — de nem úgy , mi- 
kép Ön gondolja.

A’ paralello-triangularis módszerben a’ scalával 
csak azon számszert jelölik-meg, melly a’ két sectio 
között van, a’ nélkül, hogy a’ scaláknak pontok által 
rakására hasznát vennék; — az 1" — 100° mint 
fő scala a’ közönséges mérték, ’s e’ szerint határoz- 
zak-meg a pontot abscissak ’s ordináták’ segitségivel, 
a’ scala’ különbségével sokszorozván, p. o. X  pont a’ 
graphica sectioban van keletiül 1", 1 5 , nyugottul3w 
85 ; ezt, minthogy a’ geom. sectio 5ör nagyobb scalá
ju , 5tel sokszorozva lesz 1", 1 5 X 5 = 5 ."  75. 3" 
8 5 X 5  =  19" 15.; ezek tehát az X  pontnak a’ geo
metriai sectiojú keleti ’s nyugoti ordinátái.

A’ Meyerbül felhozott különbséget 1,000 ölben 
5 ölet, ’s többet, mit Gáty ur felhordott, hogy az asz- 
tallalmérést haszontalan műtételnek mutatgassa, ki a’ 
földmérést ma ismeri, nem igazolja, tudván, hogy a’ 
geometriai sectioban, mellynek hossza 25"  1 ,000°, 
magassága 2 0 " = 8 0 0 °  legföljebb csak 1—2 decimá
lis különbözés lehet, mellyet is , ha csak érezhető az
— a’ távullevő trigonometriai pontokbul megjobbithat, 
’s igy hibát csak legnagyobb gondolatlanságbul tehet 
olly pontok’ meghatározásában, mellyeket restel a’ 
mérnök alkalmas állásbul meghatározni, ez pedig cse
kélysége miatt tekintetbevételt ritkán érdemel, mert 
annak továbbterjedő befolyása nincs ; ezt is pedig a’ 
gondos munkás megtalálja, mielőtt a’ sectiot letenné ,
— orvosolni pedig csekélység.

A’ mér- és rajz-asztalok’ légmérői ugrándozását 
elkerülhetni keményfa-táblákkal; erre alkalmas a’jól- 
kiszáritott ’s a’ légbefolyás ellen elkészített jávorfa, 
Länderer Férd. szerint készített papíron. — Altal
jában a’ catasteri paralello-triangularis mód szoros meg- 
tartatását a’ jó földmérés’ alapjait! kell ajánl alom, mit 
kiki Winkler Gy. ur’ munkáiból, jelesen: „Unterricht 
im geographischen und geometrischen Trianguliren etc. 
Wien 1821.“ és „Winklers prakt, Geometr. v. 1829“
— magáévá tehet, — de semmi csekélységnek látszót 
el ne mulasszon. — Sections-Lehre — Rúd. czirkal- 
mok etc. — Berechnungs-apparat, Multiplications-ta- 
leln für den Cataster, — mind elkerülhetlenül szük
ségesek.

A’ csinos rajzolatok’ készítéséhez jeles ntmutató 
Hofbauer pattantyús-kapitány’ 12 példánytáblája. Milly 
hátra vagyunk mi még e’ tekintetben is a’ catasteri 
térkép-rajzolatoktul, tudják azok, kik mindkettőt kö- 
zelbrül ismerik; — nálunk áltáljában véve még a’ raj
zolatokban sincs semmi rend, semmi systema; mi
dőn az egyik földmérő mesterséges árnyéklatokkal 
munkáját czélra alkalmatlanná teszi, ’s a’ másik cal- 
ligraphiai czifrázatokkal vakítja a’ vizsgálót, akkor 
a’ harmadik undorító mázolással ijeszti el a’ dologértőt.— 
A’ catasteri munkák ebben is követésre méltó példák , -— 
alapos , egyszerű csinosságjok ’s öszhangzásuknál fog- 
v á st, mit nem annyira nagy gyakorlásnak, mint inkább 
azon egyenlő systemának ’s formáknak kell tulajdo
nítani, mellyek a' munkálat’ alapjául rendeltettek;
’s ez által azon roppant munka különös kellemes egyen
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lőséget nyert; — tudom, sokan nevetnek itt, kik 
nem tudják , mennyire ékesíti a' rajzolatot a' rajtale
vő betűk’ számszerűsége , — melly tekintetből még a' 
betűk is egyewnértékü formák után képeztetvék. — 
A’ mai paralello-triangularis földmérésben Vásárhelyi 
urnák „Introductio in praxim triangulationis“ czímii 
munkája helyes adatokat szolgáltat a' haladó mérnök’ 
kezébe, ’s óhajtanunk kell, hogy arról minél terjedtebb 
isinéretet nyerjenek hazánkban.

És igv, ha Gátyuraz általam eszméltetésül felho
zott nagy tapasztalásokat, ámde nem értesítés után 
hanem szorgalmas tanulás által magáéivá teendi, látni 
fogja , hogy a' catastralis földmérés csakugyan lénye
ges javításokat eszközlött a’ gyakorlati földmérésben, 
és már ezelőtt — 14— l ő  évvel olly hibákat törlesz- 
tett-el, millyeket Gáty ur ma sem kerülhet-el, 's mi, 
a’ többek közt, következő beszédéből világli k-ki. ,,Eb
ből elgondolhatja, az apróbb sectiok’• összetétele ’s 
egy nagyobb térkép mennyi csúsztatással készül. E’ 
nyomorúságit ugyan az igazgató földmérőnek sem a’ 
lánczhuzó, sem a’ figurális, de még a’ gyakornok sem 
tudja ’s a’ t.u Illy féle több ügyetlenségen, mint mon
dám, ezelőtt 1 4 —15 évvel a’ dicsért testület lényegesen 
javított ’s több hibát (mit ma is még — pirulva kell 
említenünk, — sokan elkövetnek,) már akkor eltür- 
lesztett, ’s így én már szerencsésen elértem azon boldog 
időt — mellyet Gáty ur önelbiztábau unokáim által 
sem hiszen elérhetőnek.

Javítások ’s hibák’ eltörlesztései olly kevéssé tar
toznak az uj találmányok’ sorába, valamint a’ tükrös
mérés , mit többen űztek ’s űznek majd kisebb majd 
nagyobb sikerrel. Az értekező nem inondá azt, hogy 
az uj találmányoknak testületektől kell származniok ,
— dehogy sok uj gondolat testületi-tagoktul szárma
zik , ’s hogy általányosan az csak testületek által jut 
nagyobb tökéletességre — ezt azok’ története kétségen 
túl tévé ; — mik valánaka’ tudományok, inig azok nem 
kerültek tudóstársaságok' kezébe? mik a’ kézmüvek, 
míg gyárokba nnin jöttek? Gáty urnák, mint szintolly 
testület’ tagjának ezt nemcsak tudni de érezni is kell, mert 
nem akarom hinni , hogy csak azért vétette volna föl 
magát, hogy számukat szaporítsa. Ha tehát igaz , hogy 
Gáty ur’ tükrös földmérése saját ujdanuj találmánya, — 
úgy még a’ „sunt certi denique fines“től is távul van,
— valamint azon tudósítása is a’ valoságtul, hogy az 
értekező alig ugrotta által az ausztriai határokat; — 
már ezt barátom , ha tündér tükreiből nézte is — legye
nek azok Boscótul eredetiek vagy Philadelphiáiul, de 
rosszul mutattak, mert ha tárgyunkhoz tartoznék, nem 
volna nehéz megmutatni, hogy a / értekező a’ külföl
dön is aligha nagyobb téren nem fordult-meg, mint Ön 
a’ hazában , — és pedig nem behunyt szemmel.

11a Gáty ur alulirtnak értekezését 's ezen válaszát 
feleletére nyugodt lélekkel 's vigyázva olvassa , akkor 
valamint kétségire úgy ellenvetésire fülvilágositást ta
lál; — azért valamint Önt,  úgy minden kétkedőt az 
ajánlott tapasztalások’ megtanulására jó lélekkel uta
sít ; és csak állítása’ következésiben hónaponkiut a’ 
G.000 ugyanannyi — vagy legalább 5 ,000  figurából 
álló holdaknak — egy segéddel ’s egy napszámossali 
egyesleges mérése után hiszi ajánlási tapasztalatit hely
teleneknek , ’s magát meggyőzetettnek ; -  addig pe
dig ne vegye rósz névén a’ tükrösmérnökök’ parányi 
sergenek érdemes vezére azon tanácsot, hogy, mielőtt

jövendőben valami nagy ’s országszerte helyesnek is
mért tapasztalást lealacsonyítva megtámad, letevéu az 
önhitséget’s azt megtanulván , titkaiba magát beavassa, 
és mélységes logikájához több világisméretet kapcsol
jon , hogy illy kézzelfoghatókig az ellenére fordított 
fegyverrel ne sértethessék. — Egyébiránt á  válaszoló 
a' pártjához tartozó csoporttal nem hiszi, hogy még 
eddig Gáty ur fáradozásáért legkisebb köszönettel tar
toznék, mert nem ismér a’ tudományok’ körében pontot, 
melly az olly buzgón fáradozónak fénysugarától nyert 
volna; — polturás tükreire tett köllségit pedig akár- 
melly parányi körben is eddig űzött bűvös monopóliu
ma által megtéríthette. — Klopodián június 3. 1838.

Túlit József.
Elegy 9s tn ulattató-tar.

A’ m o s t a n i  A t h é n e. Athéné, hajdani di
csősége’ romjaiból ismét föléled. A’ jobbadán fejérre 
meszelt házak zöld ablakernyőkkel (zsalu) és balkon
nal diszlenek. A’ földszinti osztályokat kalmárboltok és 
kávéstermek foglalják-el. A’ két hosszú házsor közt 
egyetlenegy pálmafa áll,  melly hihetőleg egy néhai 
török-kerthez tartozott , 's most az utczának keleti te
kintetet ad. Egy városban sem akadhatni feltűnőbb 
contrasztokra, mint Athénében. Egy keskeny térközön 
egymásmelleit két v. három oszlopot találhatni, marad
ványt egy hajdani porticusuak, egy kis keresztyén 
kápolnát a’ középkorból; egy velenczei tornyot, egy 
mecsetet, vagy török fürdőket, ezek’ közönséges éke- 
sitvényivel u. m. cziprus és pálmafákkal, ’s végre egy 
uj házat. A’ revolutio előtt Athénében 360  görög tem
plom volt, most alig vau még 5 vagy 6. Azok’ legna
gyobb része a’ függetlenségi harezban lerontalott. A ’ 
királyi uj lakpalota még csak a'második emeletig épült— 
fe l, jóllehet már másfél évig dolgoznak rajta. Az épü
let nem valami roppant nagyságú, de igenigen szép 
lesz. Fekvése pompás , ’s a’ terv' minden óhajtást ki
merít.

A l g i e r ’ m o s t a n i  n é p s z á m a. Januar' Íjén 
1838 Algier’ népessége 25 ,962  lélekbül állott. Ezek 
közt van származatra : 7 ,575  európai, 12 ,325 mór, 
6 ,065  zsidó. — Nemre: 8 ,238  férfi, 821 6  asszony, 
5 0 0 2  figyelmek ’s 4 ,5 0 6  leánygyermek. — Vallásra: 
7 ,364  katholikus , 211 protestáns, 12,322 muselman, 
’s 6065  zsidó.

A’ h a g y ó  m á n y. „En nem feledkeztem-meg ró
lad — szóla X *  lord , angol külüncz, halálos ágyán 
eleműit szolgájához — én hagyok neked valamit vég
rendeletemben , hogy még holtom után is iddogálhass 
egészségemre. Te azt a’ régi sarok-szökrényben fogod 
megtalálni, mellyet egyszersmind neked ajándékozok.
__ A’ szolga könnyes szemekkel rebegle köszönetét ,
gondolván, hogy hosszú's hű szolgálatiért ura öt, bizo
nyos mennyiségű pénzecskével szándékozik megjutal
mazni. Mihelyt a’ lord örök álomra behunyta szem ét, 
legott sietett a’ szolga az ócska szekrényt megnyitni, 
’s mit talált? — egy h e r i n g  et.

R e j t e t t s z ó .
Első hárma hajó’ hátulsó része magyarnál;

Vég tagjába tehetsz könyveket és egyebet.
Egy vad nép az egész , keleten /észkelte magát meg ;

Ennek is áradozott vad dühe , Hunnia ! rád.
Szegediül.

Az 56dik számú rejtettszó: S z é l v é s z .
Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattner-Iiárolyi.
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Husi és tsyilvtmyos nevelés,
A’ jelen értekezést két részre osztjuk. Egyikben 

vizsgálat alá veszszük: a' házi-nevelés híré e l s ő b b -  
s e g g e l ,  vagy pedig a’ nyilványos ? a' másik tárgyaz- 
ni fogja a házi-nevelésnek jog és politika szerint en
gedhető s z a b a d s á g o t .

Első kérdésünknél attól függ minden, miilyen itt 
vagy amott, egyszersmind hova van irányozva a’ ne
v e l ő i n t é z e t  vagy mód.  \S hogy egyszerűbbé te
gyük a’ kérdést , vegyünk-fel mindkét oldalrul egya
ránt jó , azaz : jóra őszintén irányzott, 's egyiknek úgy 
mint másiknak hatalmában levő segédeszközökkel ellá
tott nevelést. Illy szempontból a’ n y i l v á n y o s ,  mond
hat nők k ö z ö s ,  tulajdonkép o k t a t á s b a n  álló ne
velésnek megvan mindenesetre azon nagy elsőbbsége, 
hogy éleszti a’ vetélkedést, melly olly hatalmas rugó ja 
az eröfeszülésnek; megvan még azon szélesb 's nem 
kevésbbé fontos elsőbbsége is, hogy rendszerint nagyobb 
segédszerekkel ’s ügyesb tanítókkal bir vagy bírhat, 
mint mellyeket házinevelökül nyerhetni. Ment ellenben 
a' háziuevelés a' csábítás’ és elromlás’ némelly veszé
lyből, mellyek a’ nyilványosnál ro&z példa’ erejéből 
háramolnak a’ magok közt közelebb érintkezésben álló 
növendékekre. Azonkül a’ nyilványos vagy közös neve
lésben nem veszik eléggé szemügyre az egyes növendék’ 
individualitását, 's azzal nem bánnak czélirányosan. 
-Szükséges tehát, hogy ott az oktatásnak egy általányos, 
tán a’ természeti tehetségek’ középszerűségéhez képest 
kiszámolt mértéke, a' nevelésnek egy á í t a I á n y o s 
módszere uralkodjék, 's így fel lesz tartóztatva gyor
sabb futásában a’ jobbtehetségü növendék, a’ szelle
mileg gyöngébbet pedig elkedvetleníti vagy erőtleníti a' 
túlfeszültség; erkölcsi tekintetben is egyiknél szinte 
több , másiknál kevesb , vagy általában más történik , 
mint mi egyénjének v. individualitásának megfelelne.

De bármi következményt mutasson a’ mindkét rész- 
rtili hasznok' "s károk’ önkileges megfontolása , \s b'ár- 
milly gyümölcsöket nyerjen is egy vagy más rendszer
ből a’ neveléstan; mi az oktatást, azaz: é r t e l m i  
s jobbadán t e c h n i k a i  képezést illeti, ott a’ n y i l 
v á n y o s ,  azaz: közös; mi pedig a’ t e s t i  's e r 
k ö l c s i  képezést tárgyazza , ott a' házi-nevelés ural- 
kodóbb lesz mindenkor. Csak az ország, vagy keske
nyebb körben a' község, állíthat a’ többség’ sziikségi- 
nek megfelelő nevelőintézeteket; mert sok egyesnél 
hiányzik a’ házi ueveléshöz megkivánlató képesség, 
hajlandóság vagy költség; ezenkívül- annyi házi neve
lőt, mennyire szükség volna, nem is lehetne szerezni. 
Az pedig lehetetlen , hogy az ország vagy nevelő-in
tézet (hacsak t e r m é s z e t i e n ,  p. o. lykurgi intéz- 
vényekhüz nem folyamodik) magára vállalja a’ uövcn- 
dékség'egész nevelési munkáját. A' s z o r o s b  é r t e 
l e m b e n  vett nevelésre nézve igen sokat, — vagy 
a’ felsőbb ’s alsóbb iskolai 's egyházi nevelést nem te
kintve , — az ifjúságnak emberekké 's polgárokká még 
szükségesb s z e m é l y e s  k é p e z é s t  h á z  n á 1 szii- 
léktül, vagy gyámoktul, vagy idegen nevelőktől kell 
várni. Már az olly igen fontos t e s t i  nevelés is 
a’ felette nevezetes ’s egész életet elhatárzó g y e r 
m e k - é v e k  alatt csaknem kirekesztőleg szülék’ ke

zeibe van letéve; mi pedig az erkölcsit illeti, pél
da, lélek- ’s indulat - érintkezés szülék ’s gyerme
kek közt jobban hatnak, mint bármelly iskola. Neve
lési tekintetben kötelessége tehát az o r s z á g n a k  
legelsőbb az ahoz megkívántaié nyilványos intézeteket 
létre- hozni; a’ maga tekintetével azokat s z a b á l y o z 
ni ;  az e részben hozott törvények’ végrehajtásáról hi
vatalos utón gondoskodni; azután pedig a’ h á z i n e v e -  
l é s r e ,  mennyiben azt az ország’ igaz érdekei kívánják, 
’s a’ polgárok’ ünállási-joga megengedi, f e l ü g y e l n i ,  
l l ly jo g ’s kötelesség tehát abban áll, hogy a d j o n  a' 
kormány oktatási s e g é d s z e r e k e t ,  sürgesse, hogy 
azokat a’ polgárok h a s z n á l  j á k. ’s a’ t.

A’ nyilványos nevelőintézetek, mellyeket a’ s t a 
t u s  alapított, természetesen a’ status’ igazgatásának 
s felvigyázatának, a’ m a g á n y o s a k t ó l  vagy t e s 

t ü l e t e k t ő l  alapítottak pedig legalább az utóbbiaké
nak alárendelvék. Joga van az országnak magát arról 
tudósittatni, az ilju hazapolgárok’ ’s polgárnők’ nevelöji, 
milly szellemben feleltek-meg e’ rendkívül fontos vál- 
lolatnak. A közjóllét a’ nevelendök’ ’s a’ hozzájok tar
tozók’ legszentebb érdekei sokkal szorosabban vannak 
a’ neveléssel összekötve, semhogy a’ status hidegvérű 
néző maradhatna, vagy kivétel nélkül bárkire bizhatná 
az olly igen nevezetes munkát. Nem lehet azt kézi- 
mesterségekhez hasonlítani, mellyek’ gyakorlatához 
nem ellenőrzött szabadság kéretik (fentartatván még 
is a’ közrendörségi ’s törvényhatósági felvigyázat a’ 
csalás’vagy egyéb jogsértés’ esetire) ; (le ha mestersé
gekhez akarnék is számitni, mindig olly fontos, ’s a’ 
növendékeknek , — kik különben is mint kiskorúak meg
kívánhatják , hogy a’ status róluk gondoskodjék — or
szág által védendő érdekivei bensőleg olly szorosan 
összeszőve maradand, hogy ügyessége- és becsüle
tességéért nemcsak nem kisebb sőt nagyobb kezesség 
kívántatik, mint p.o. gyógyászat-gyakorláséi t, vág}- csak 
gyár-alap itásért 's tb ; megkivántatik továbbá annak elő— 
leges m e g v i z s g á l á s a :  van é illy kezesség és 
folytonos t u d o in á s v é t e 1 az intézet’ minőségéről 
's mind ez föltétele legyen alapitatása’- és folytatá
sának. ’s a’ t. ’s a’ t.

Annyi magában értetik, hogy, ha tolvajokká vagy 
gyilkosokká akarná valamelly polgár nevelni gyerme
keit , abban őt meggátolhatja az ország , mert jogta
lanra senkineksem lehet joga. Vagy ha — mi ellen azon
ban jobb kezességet nyújt a’ természeti érzés , mint 
rendőrségi felvigyázat — egy atya szükségkép vagy 
természetesen r o m l á s r a ,  névszerint testi vagy er
kölcsi bénulásra vezető nevelést adna gyermekének , 
akkor igazolva van a’ status’ beavatkozása fiatal vé- 
dencze’ megszabadítására. 'S a’ növendéknek emberré 
’s polgárrá neveltetéséről szükséges gondoskodás’ pusz
ta elmulasztása , névszerint a’ statustól e’ czélra nyi
tott nyilványos nevelőintézetek* n e mha  s z n á l  á s a 
is czélszcrüleg kényszerítő orvoslást kíván, 's a' t.

( Folytatása következik.)

Stecart JfMarsts, u 9 szerencsétlen  
sfcát-k i rétlynö,

A’ szerencsétlen Mária, 5dik Jakab skótországi 
királynak és Guise Máriának, született Iothariugi her-
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czegnőnek leánya, 1542dik évben, midőn még csak 
nyolca hónapos vala, követte atyját, ország1 törvénye 
szerint, az uralkodásban. Ekkor gróf Arrán Jakab, 
Hamilton herezeg1 fia, neveztetett helyette igazgatóul. 
Kevéssel ezután jött 8dik Henrik angol királynak egy 
követe , kit a1 történetek Sadlernek neveznek, Skot- 
országba , az ifjú kiiálynő’sa z  angol korona-herczeg 
közt házassági kötést eszközlendö. A1 skót parliament 
helybenhagyta e1 szándékot, és már a1 kötött szerződés 
megerősítésére "s bátorságositására mindkét részről 
előállítandó kezesekről is vala szó ; midőn a1 vakbuzgó 
püspökök hirtelen magukat közbeveték, — ’s mind azon 
szép reményt, mellyek Angliának skótországgali ösz- 
szeköttethetéséről ígérkeztek, — meghiusiták. A1 ka- 
tholicus rész , melly ekkor jóval hatalmasb volt a1 nem- 
katholicusokéénál, a1 püspökök1 hathatós munkálati ál
tal arra engedte magát csábitalni, hogy szavazatuk1 
többségével a1 csak most köttetett szerződés végképen 
szétbontatnék. ^Ezen lépésre nemkeveset tön azon bi
zalom, melly a1 francziaországi ligának szerencsés si
kerétől vala reméllhetendő.) Ezen igaztalan bánásmód 
föllázitá Henriket. Fegyverre kelt a1 dolog , ’s minden 
skót hajó , mellyek az angol kikötőkben találkoztak, 
— letartóztaték. Azonban forrott a1 fenyegetőző Skót
ország1 belsejében két hatalmas párt1 dühös haragja; 
ezek közül egyiknek vezére Hamilton herczeg, a1 re
formátusok1 ’s a1 kiskorú Mária1 jogait, a1 másiké pe
dig az uralkodásra molionvágyó özvegy királynő tulaj
don tekintetének nagyobb hatását vítta hatalmasan. 
Henrik király használni akarván e1 kedvező körülményt, 
a1 nyilványos hadüzenet után Skótországot nyomban 
mind szárazon mind vizen megtámadtatá, ’s két szép 
városa Leith és Edinburg feldúlatott, ’s fegyveres ser- 
gei minden ellenállás nélkül Angolországba vonultak 
vissza. — Ezután ismét szerencsét próbáltak , midőn 
az igazgató herczeget gyalázatos hátrálásra kénysze- 
riték : de megadták ismételt gyözödelmük1 árát Teviot- 
daleban, melly ütközetben Lesly Normán és Skot Val
tertől a’ vitéz Duglas1 vezérlése alatt keményen meg
verettek. De még ez által bátorságukat el nem veszt
vén, egy harmadik hadi szerencsét is próbáltak Skót
országban ; mindenek előtt pedig egy szerződési írást 
küldőnek, mellyben a1 békességet, a1 csak most ünne
pélyesen kötött házassági föltételek’ pontjait sürgetők. 
De e’ haszonteljes czélzatú emlékeztetésnek legkisebb 
foganatja sem eszközöltetheték , melly pedig mind a’ 
néptől, mind a nemesség’jobbgondolkozásu pártjától vala 
reméllhetendö, mert azt az igazgató herczeg ’s a’ ré- 
szén-levök önhasznukra czélzó kinézésükből meghiu
siták. A’ békés egyességnél többre becsülteték a’ há
ború ; innen lön, hogy a’ közelgetö angoloknak barát
ságos követség helyett egy, 3 0 ,0 0 0  emberből álló el
lenséges válasz küldetett, mellynek maga a’ helytar
tó herczeg volt vezére.

Musselborougnál kemény viadal történt a’ két el
lensereg között, mellyben az angolok győztek, ’s miu
tán a1 vidék1 nagyobb részét elpusztiták, több helyen 
megerősítvén magukat, ismét hazamentenek. De a’ 
makacs ellenkezésnek még ekkor sem Ion vége, mert 
újólag Skótországra támadának, elkezdett ’s folytatott 
győzelmüket tökéletesen végrehajtandók, ’s ámbár a’ 
skótokat a1 franczia fegyverek segítők, mégis az an
golok’ hadi szerencséjének ’s vitézségének egyensúlya 
mindig kitüntető magát a' skótoké fölött. Most pedig 
már részint bizonytalan 's titkos politikai bánásmódbu), 
részint állodalinuk’ körülményinek tekintetéből nyert

hasznukkal nem élvén, haladék nélkül az említett hely
iül visszavonnának.

Mig Skótországban ezek igy folytak, azalatt a’ 
hat eves Maria királynő 1 rancziaországba küldeték , 
a’ neki férjül adatott ’s vele csaknem egyenkorú 3dik 
Ferencz királylyal együtt neveltetendö. Azonban az 
özvegy rang- és dicsszomjas anya a1 még kiskorú 
Máriának eléggé ravasz volt, némelly mesterfogások 
által az igazgatószéket elfoglalhatni, 's abban magát 
a1 békés Angolországgal vetett szövetség által mege- 
rősithetni. 1558dik évben Francziaországba költözte 
után a" 1(> éves Mária, férjével Ferencz királylyal egy
bekelt. Két évvel azután az özvegy igazgató királynő 
Skótországban meghalván , az ifjú Mária , ki maga is 
férjét elvesztő akaratja ellen, két rokoninak u. m. 
Guise hgnek 's a" lotharingi bibornoknak kívánságára 
Skótországba vitorlázott, de mielőtt elérkezett volna, 
az állodalom’javárul, új elrendezéséről’s a1 törvények
ről tanácskozandó parliament gyüjtetett: ekkor vélet
len Francziaországból követség érkezett, melly mind 
Skótországnak Francziaországgal rég kötött szövetsé
ge’ megújítását, mind Angolország’ barátsága’ megve
tését, mind végre a1 katholicus papság’ tisztébe leendő 
visszaállitat ását hathatósan sürgető.Mind a’hároin pont
ra a’ skótok tagadólag feleltek. Épen ez idő alatt jött 
az ifjú Mária királynő egy franczia hajóseregtől kisér
tetve Skotországba, 's kevés híja, hogy azon más an
gol hajósereg kezére nem került , melly amannak el
foglalására vala kiküldve.

Idejötte után Mária, Maitland W illiam-et, mint 
követét Angolországba küldötte Erzsébet királynöhez, 
ki akkor az angoltrout bírta, őt arra veendő, hogy 
az ő ’s gyermekének halála után (_ha t. i. lenne), Má
riát az angolkorona’ legközelebbi örökösének nyilatkoz
tatná, mellyre több alapos oknál fogva joga is van. 
Erzsébet erre elégületlenűl felelt t. i . : „hogy ö e 'je 
lenlegi követségen kivül egy másikat várt, mellyel a1 
leithi békekötés erősíttetnék-meg. Hogy nem veszi 
ugyan rósz néven a’ skótnemesség’ kívánságát, melly 
tekintetben az angoltrón-birhatásban királynéjukkal 
megegyez, de reményű, hogy az ö ’s gyermekei’ él
tében (bármilly számosak lennének is azok) erőszak
kal azt elvenni nem fogná. Ha pedig örökös nélkül hal- 
na-meg senkit elibe tenni, annyival inkább kárára tö
rekedni legkevésbbé sem fogna. Hanem az igen nehe
zen esik, hogy Mária királynő , már is az angolczimek- 
kel élni m erészel, ’s még azonfelül, hogy magát elég
tétel által ki sem tisztitá, igényét illy vakmerőén 's 
fenhéjazólag sürgeti. Mig Erzsébet é l , mindaddig An
golország’ királynéjának kíván tartatni; halála után 
pedig reményű, hogy mindenki, ha jogszeríileg akar 
cselekedni, — mivel Máriának van legközelebbi joga az 
uralkodáshoz, — ezért akadályt tenni nem fogna. Nem 
is ismer törvényt, melly a’ skót királynőt mint utód
ját, az angol országlásból kizárná ; de ha már népének 
a1 fenálló törvények’sérthetlenségét esküjével megerő
sítette, úgy most valami újat nem kezdhet Mária’ hasz
nára, Szóval: Mária’ kívánsága példátlan ! ’s Erzsébet 
még halotti köntösérőL nem is gondolkodott, a1 mi pe
dig mindenkivel köz ; — nem a’ lemenő hanem a’ föl
kelő napot kell dicsérni.“ — E’ száraz felelettel a1 skót- 
követség elbocsátatott.

(I  ege kör étkezik.
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■A9 párisi sztth a d i tekos játékhazak' 
utolsó áldozatja.

Parisban egykor játékházak valának. Néhány év 
óta megszűnvén ezen intézetek, sokan tán el is fele- 
dék már azokat; a’ mi megszűnt lenni, könnyen ele
nyészik emlékezetünkből ! A’ játékházakat tőkepénze
sek etablirozák, kik szintolly ügyesek valának, mint 
azok, kik korunkban kizsebelik a’ részvény-szeretetet, 
’s néhány milliónyi közös tőkét vernek gyémántbányákba, 
mézgaszörp-gyárakba , auteuili mocsárokban*! gyöngy
halászatba, ’s más inkább vagy kevésbbé agyrémes vál
lalatokba. Akkor , midőn nem nagy előhaladásokat tett 
még a’ statusgazdaság, igazságosnak 's illőnek talál- 
taték, a’ játékosaktól adót követelni; demit képzelhet
ni erkölcstelenebbet, mint adózást szenvedélyektől , 
a za z : a’ legnagyobb rosztól, melly meglátogatja az 
emberiséget; tönkrejutástól, kétségbeeséstől, öngyil
kosságtól! adózást, melly minden ingerrel ’s csábbal 
egyesült, azt jövedelmezővé tehetni. A’ statistika, 
mellyet nem rég hírlapok köziének, tanítja, hogy a’
9 millióból, mellyeket a’ játékbérlés behozott, 8 mil
lió a’ fiskusra szá llt, 8 0 0 ,0 0 0  frauk pedig költségül 
adatott-ki. E’ szerint a’ játék-kiváltság nem volt a z , 
minek tartaték. A’ pénzváltónak, ki azt bérié, kevés
sel többet hozott-be , mint egypár ministeri tárcza.

A’ játékházak jelenleg történeti könyvekbe tar
toznak. Déltül éjfélig mindenkinek, gazdagnak ’s sze
génynek , nyugalmas ősznek *s ábrándozó ifjúnak sze
mesnek ’s etourdinak azok egyaránt álltak nyitva. At
tól, ki azokba lépett, először kalapját, azután pén
zét vették-el. Jőni, játszani, veszteni, elmenni’s ma
gát főbelöni, ez volt a’ játék’ rövid menete, mint azt 
a’ családatyák, nagybátyák’s gyámatyák fiaik-, unoka- 
öcscseik- ’s gyámgyermekeiken tapasztalák. A’r o n g e  
’s n o i r e  gyökszavak jelesen illének a’ borzasztó ké
pekhez , m e r t  f e k e t e  g y á s z t  ’s v ö r ö s  v é r t  
j e l e n t é n e k  e’ két borzasztó jelképben összesült a’ 
játék. A’ pénzbeszedésre kiküldött gyerköcze tölt er
szénynyel, a’jegyző egy védencz pénzével, a* kézműves 
gyermekei’ kenyerével: ezek voltak a’ szokott színészek 
e’ drámákban , mellyek mindig siralmas catastrophákkal 
végződtek. Az arany’ csörgése a’ reteszek alatt szomorn 
segédhang volt az áldozatok’ sóhajtásai-, panaszai,-szit- 
kai- s halálvouaglásihoz. E’ veszedelmes színhely sze
rencsére be vau már zárva. A’ meggyőzetett játék próbál 
még csetepatét rejtekében, néhány rejtett kabinetben 
lesbcállnak még a’ szökevény croupier-ek ’s heve
nyében koldult bankot adnak: de a’ győztes moral 
könnyen diadalmaskodik e’ vakmerő ’s kétségbeesett 
próbákon. Játékasztal-tarthatási jog nemsokára egy 
vagy két szabadlevelü (jmtentirt) grófnőnél fog csak 
megszenvedtetni, kiknek termük félhivatalosan nyilan- 
dik meg a’ dúsgazdag ’s aristokratai bűnöknek. Rang 
’s gazdagságnak vannak előjogaik ’s oily városban , 
mint Paris, dús férfinak mindig kell szenvedélyeit kie
légítő eszközre találni.

Múlt december’ vége felé , a’játékházak tömve vol
tak. A’ félénkebbek mondák: mi nem sokat veszélyez
tetünk, mert néhány nap múlva vége a’ veszélynek, 
mellyel szembeszállónk. így mindenki bankba tévé bú
csú-garasát. Egy M a u r i c e  nevű fiatal férfi úgy cse- 
lekvék mint mások: követé a’ sokaságot ’s dee. 29d. 
estvéjén , életében először , betért Frascatihoz. Maurice 
22. éves ’s egy posztókereskedőnél segéd volt. Fél 
év előtt Párisba jővén , hajszálnyira sem távozott még

i

el a’ jo ntról; de minden szenvedély’ csirája me»- volt 
benne, ’s élénkfejü ’s forrószivü, tüzes képzelő’erejü 
’s ledérszellemü fiatal férfi vala ; azon gondolat, hogy 
játszók, mindjárt ebéd után megszállta fejét. Bölcsek 
s szamfeletti segédek szokasakint minden kincsét 

4 0 0  sousdarabot, magánál hordott. Kettőt közülük 
szerencsefejében kivetett a’szönyegre ’s Fortuna, kit elő
ször kisérte-meg, kedvezett neki: ő nyert, ’s pénzét, 
melly minden húzással kétszeresült, bátran állni hagy
ta. Midőn kilenezszer jött egymásután a’ v ö r ö s ,  
Maurice 5120  frankot huzott-be, ’s csodálatraméltó 
szerencséjétől egészen elkábulva távozott-el, mit a’ 
legszemesb, legokosabbb játékos is teendett volna. De 
más nap Maurice visszatért Frascatihoz. Elkapta őt a’ 
szenvedély ’s hasztalan próbált volna küzdeni ellene. 
0  , mint először, most is egész kincsét hozá a’ zöld 
asztalhoz, ’s a’ szerencse hasonlóan pártolá. Harmadnap, 
u. m. dec. 3 lén kellemetlen gondolat volt rá nézve, ho»y 
az egyszersmind a’ játék’ utolsó napja. Hah! úgy
mond, miért jövék olly későn azon gondolatra, hogy 
játszani? Egész 6 hónapot veszték! 6 hónapot ’s na
ponkint 5 ,000  frankot! . . De használni akarom leg
alább az utolsó órákat! ’S Maurice kettőzteté , három- 
szorozá játékát, folyvást egyenlő szerencsével. Éjfél
kor , midőn vége lett a’ játéknak, Maurice 80 ,000  
franknak vala birtokában.

E’ szerencse őt egészen megvakitá. Ő , egy sze
gény számfeletti segéd, kinek egész kincse egypár 
nap előtt négy 100 sousnyi tallérdarabból állott, most
80 ,0 0 0  frank’ birtokában ! Aranyban kotorászott keze
ivel , ujjat közt bankjegyekkel játszott ’s mondá: ját
szani többé nem fogok, mert a’ játékházak zárvák, de 
mit árt az nekem , hisz már dúsgazdag vagyok! gyak
ran irigylém azon fiatal emberek’ sorsát, kiket fényes 
tilbury-ben láttam kocsizni a’ bonlevardon; most én is 
hasonlót tehetek. Adieu bolt és rőf! adieu te szegény 
födélfészek sz. Márton ntczában ! szállást fogadok azon 
fényes városnegyedben, hol 3 nap alatt gazdag férfi
vá levék , ’s élni fogok, mint dúsgazdag dandy.“

Maurice azt hivé, hogy 80 ,009  frank kimeríthet- 
len kincs. Pompás szállást fogadott tehát, legjobb sza
bóknál pompás ruhákat varratott, ékszereket vásárlott 
’s igy felcsicsomázva ment előbbi urához, a’ posztó- 
kereskedőhöz, ki őt nem igen barátságosan fogadá ; 
társai pedig, a’ segédek, bámultak , látván őt bársony
ban’s aranylánczoktóí tündökleni. Maurice gunymosoly- 
lyal hallgatá a’ szemrehányásokat harmadnapig-kima- 
radtaért ’s hegykén , felelt: ,Kedves N * ur, igaza 
van Önnek , *s abból , mit magamviselete iránt mondott, 
igen jól átlátom , hogy posztókereskedésre nem szület
tem , nem fogja tehát ellenzeni, ha abból kilépek !‘ — 
„Önt bordeauxi nagybátyja küldé ’s bízta reám, felelt 
a’ posztókereskedö, e’ részben tehát csak ő határo- 
zand.“ — ,Épen bizony! mit Önnek mondók, a z , N * 
ur, csupán udvariság vala. Nem gondolnám , bogy va
laki’engedelmére legyen szükségem Ön’ boltja’ elhagy- 
hatására. Én kereskedést választék, hogy szerencsét 
tegyek; ezt megtevém ’s igy visszalépek4, — „Ön 
szerencsét tőn ? hogyan! eszét veszté ? De csakugyan 
ezen ékszerek , e’ ruha!“ . . . .  ,Ez csak reggeli öl
tözetem. Én R o c h e r de C a u c a l e -b a megyek né
hány ösmerős fiatal emberrel, M *>' gróffal, X * köl-
tészszel ’s de SaintrPrixchevalier-ral reggelizni. Ez fo-
gadásbul történik, mellyet tegnap a’ dalszínházban 
elveszték. Ha tetszik Önnek velünk tartani , ezennel 
meghívom !* — „Uram , szeretném , ha megmagyaráz-
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n á , mit jelentsen mind az , a' mit beszel.“ — ,Misem 
egyszerűbb ennél. Bordeaux! nagybátyámon kívül volt 
még Martinique szigetén egy másik, ki nemrég meg
halván engem tőn örökösévé. A’ napokban egy jegyző 
tudósított a’ szerencsés eseményről s nyomban uj vi
szonyúmhoz illeszkedőin. l)e várnak ream. Adieu, ked
ves N *  úr! én ezentúl Önnél vásárlandok.“

f f 'ege küvttlezik ..}

Jo.se Bonifacio tie Andrada e Silva.
Jelen évi april’ okén halt meg Rio-Janei- 

roban Brazilia egyik legnagyobb politikai nevezetes
sége, , a’ függetlenség patriárchája“ J ó s é  B o n i 
fac io  de Andi* a da e S i l v a . — 1763ban született; 
ő volt a’ három testvér legidösbike, kik olly nagy 
szerepet játszanak. Coimbrában vegzé iskoláit ’s Eu
rópa éjszaki részét is beutazá. Később Coimbrában 
ércztan oktatója lön, azután Lissabonban természet- 
tant taníta, ’s végre 1819ben viszszatért Braziliába. 
Midőn a’ portugál-cortes 1821 sept. 28diki rende
leté Braziliában köz hírré tétetnék, melly szerint VI. 
Juao által Iíioban alapitott központi kormány eltör- 
leszteték ’sd. Pedro kormányzó hgnek Európába kel
le visszatérnie, Jósé Bonifacio volt az, mintst. pauloi 
tartományi junta alelnöke, ki éjféli 11 órakor tiszt
társait összegyűjtő, hogy szilárd előterjesztés által 
a’ liget a’ következményekre figyelmessé tennék, 
mellyek elmentét okvefetlen követendik; és d. Pedro 
maradási nyilatkozványa volt első lépés a’ szakadás
ra , mit a‘ rioi portugál-csapatok föllázadása ’s 
azoknak Portugáliába visszaküldetésök követett. Né
hány hónap múlva Jósé Bonifacio minister lön ’s fi
gyelmét főleg a’ tartományok isméti egyesítésire for
dító. Azonban a’ cortes annál szigorúbb volt rendeleti
ben, minél inkább csökkent befolyása; a’ brazíliaiak 
elkeserülése nőtten nőtt, és ez szálé Ypiranga folyam
nál st. Pauloban azon nevezetes összegyűlést, melly- 
ben az Andradák a’ liget arra határzák, miszerint ez 
1 822 sept. TdikénBraziliát függetlennek nyilványitá, 
’s erre oct. 12dikén császárrá kikiáltatása követke- 
zék. Jósé Bonifacion kivííl legifjabb testvére is a’ mi- 
nisterségbe lépett. Dediadalmuk igen rövid vala, mert 
hatalmukat magányos boszutettekre haszná Iák , a’ 
rioi sajtó ellen hallatlan szigorúságot gyakorlottak, 
ezek által a* Minnirok a’ királyt részükre vonák, ’s 
ennek következtében már October 28dikán az An
dradák beadák elboesáitatásukat. A ’ nép azonban 
kicsikará visszahivatásukat, ’s Bonifacio kocsiját dia
dal közt voná a' városba; Ledo (a ’ Minnirok egyike) 
számüzeték, a’ szabadkőmüvesi páholyok becsukattak 
’s az Andradák uj társulatot alkotának O-Apostola- 
tlo névvel, mellyel a’ közvéleményen akarának ural
kodni. Mi a’ portugálok kiűzetését illeti Braziliábul, 
Jósé Bonifacio dicséretes munkásságot fejte k i; de az

Szerkeszti Helmeczy. —

ő testvérinek merészlete mindig . türhetlenebb lön ; 
ő , ki kezdetben olly szépen megmutatá, hogy a‘ 
brazíliai trón, egészen szabadelmü elveken alapulva, 
az európai udvarok hűbéri kitüntetésiből mitsem 
használhat, ő a’ királyt rábeszélé do Cruciero rend- 
alapitásra ’s becsületőrség-felállitásra, mi annyira ei- 
keserité a’ népet, hogy, midőn az alkotmányzó gyűlés 
kezdetét venné és szava mindinkább zsarnokilag 
hangzanék, sikerült ellenfelének jul. 17kén má
sodszori elbocsáttatását kieszközleni. Rögtön mind 
a’ három Andrada, mind a’ kamrában, mind pedig 
Journal o Tainoyo lapjokban a’ legdühösebb demo- 
crata lön, sürgetők, miszerint a’ király a' kamra 
tudta nélkül semmi cziinet se osztogathasson , ’s fő
leg buzogtak a’ volt portugál csapatoknak a’ brazíliai 
szolgálatba vételük ellen, ’s midőn két tiszt egy illy 
czikk vélt Íróját baromilag megpuhatolná, az And
radák ezt nemzeti ügygyé tevék. Az egész őrség azon
ban talpra állott és st. Cristovaoba vonult ’sd. Pedro 
a’ pillanatot használni akará. A’ kamra kezdetben 
szilárd helyzetű volt, állandónak nyilványitá magát, 
’s nov. 11 — 12ki éjjel gyülten maradt; de 12kén a‘ 
császár néhány lovassággal a’ városba jött, a’kamrai 
palotát körülfogd ésMoraes osztálynok az ülést bezárt- 
naknyilványitá az elnök ellenmondása ellenére; a’ 
három Andrada barátaikkal együtt elfogattak, s 
Francziaországba száműzettek 's ezzel végződék több 
évre politikai pályájok. Midőn d. Pedro létévé a’ csá
szári koronát, gyermeke gyámjának JoséBonifaciot 
nevezé ki; e’ gyámság azonban leggyöngébb oldala 
volt politikai életének, rövid idő múlva le kellett azt 
tennie ’s azóta a* tudományoknak élt. Hogy Brazí
liára nézve nagyok érdemei, tagadhatlan; becsüle
tére válik pedig az, hogy, miként testvérei, szegény 
maradt? s az is világos, miszerint szellemi miveltsé- 
gök által akkor rendkívül kitűntek, és ezt tudák, nél- 
külezhetleneknek tárták magukat, és innen személyes 
nagyravágyásuk megbuktató őket.

tJl u l a t t a t ó.
H i d e g  e s z m é l e t .  Egy gentleman nagy társa

ságban ebédelt. Terhes felhők tornyosultak, s hirde
tők a' közelgő égiháborút. Csakhamar villáin csap a’ 
terembe, 's a gentleman' szolgáját, ki a’ szék mögött 
állott, földhez sújtja, de a’ nélkül hogy megsértené, 
— 's az egész vendégtársaság szörnyen megijedt. A’ 
fönebbi gentleman hideg nyugalommal fordult a’ szolgá
hoz,'s imígy szólt hozzá: „Ugyan juttasd holnap eszem
be Tom, hogy villámhárítót készíttessek.“

R e j t e t t s z ó .
Bar* megyében falu ’ neve

Három betűs .szótagom , —
„ Visszamondva gyerm ekednek

A’" m adárkát én fogom

r. yi.
Az 57dik számú rejtettszó: T a t á r .

------... — - 1 ■ • ---- TT-.-r:---: LM g»
Nyomtatja Trattner-Károlyi.
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Rövid vázlatit
a z o n h a s z n o k n a k ,  in e 11 y e k a' P e s t t ő l -  
D e b r e c  z e n i g  f ö l á l l i t t a t n i  s z á n d é k l o t t  
v a s ú t n a k  M i s k o l c z o n  k e r e s z t ü l  h i t e 

l é b ő l  k í n á l k o z n a k .
Tagadhatlan ugyan. hogy már csak azon áruczik- 

kek is , mellyek a’ debreczeni vásárra, nehikülönben 
azon különféle termék, p. o. dohány, hamuzsir 's t. b., 
mellyek onnan ismét Pestre szállítatnak , több száz ezer 
mázsát tesznek, ’s hogy e’ vonalon járván vásári al
kalmakkor az erdélyiek is ,  nem csekély számú utazók
ra számolhatni: mindazáltal mennyivel nagyobb ha
szon ’s nyereség háramlanék mind hazánkra mind a’ 
részvényesekre, ha a’ mondott vasút Miskolczon, ’s ta
lán még Kassán is , keresztül vitetnék , megtetszik e’ 
következőkből.

lször: A’ Pesttől M iskolczig,’s onnan ismét Kas
sán ’s Eperjesen át — mellynek regényes tájai rak- 
vák gyógyerejű fürdőkkel — Lembergig terjedő vidé
ket négyszerié több egyszersmind iparszeretőbb em
ber lakja, mint a’ debreczenit; közvetlenül útba esik 
több mezőváros, mint Gyöngyös, Kövesd’s a’ t.; oldal
vást a’ több tekintetben érdekes E ger, továbbá a’ láto
gatott Hegyalja , hol Tokaj, Mád , ’s az anyaiskolájával 
diszlő szabados Patak városai 's a’ t . ; — igy rendsze
rint Miskolczon át utaznak azok is , kik U ng, Bereg , 
Zemplény és Mármaros megyékből Pestre szándékoz
nak, mindenek fölött pedig a’ miskolczi, kassai, eper
jesi ’s a’ debreczenivel vetélkedő keresztúri vásárok , 
mind megannyi csalhatlan biztosíték, hogy e’ vonalon 
a’ dcbreczeninél jóval nagyobb ’s élénkebb a’ járáske
lé s , — következőleg, mivel eddigi tapasztalások sze
rint épen a’ személyek’ szállittatása tévé legjövedelmesb 
részét a’ vasutakuak , e’ vonal már ez által is méltán 
elsőbbséget érdemel. — 2szor : Kereskedési szempont- 
bul vév e , az ezen vonalba ’s az e’ körül eső neveze- 
tesb varasokban igen sok kereskedő lakván, ezek por
tékáikat részint Pestről kapják, részint többféle áru- 
czikkjöket oda küldözgetik, ’s ez maga ’s az e'vidék
ről évenkint fölszállittatni szokott különféle czikkek, 
— miilyenek a’ több százezermázsára terjedő diósgyőri, 
götnöri és szepességi v a s , ’s más bányatermékek, 
nagymennyiségű vászon , több ezer mázsa gyapjú, szűk 
termés’ idején a’ gabona, ’s mivel itt erdőben a’ fának 
öle 1 fr. 12  kr. pengőben, talán a’ fa is lehetne; — 
a' bizonyos haszon iránt eléggé kezeskednek. — 3szor: 
A’ vasutaknál nélkülözhetlen kőszénnek is mázsáját a' 
Miskolcztól néhány órányira levő gazdag bányából 4  
pengő Arjával vehetvén, miután tett próbák után an
nak Pestre szállittatása a' nagy fuvarbér’ daczára is az 
1834 's 1835 években haszonnal sikerült, a’ vasút’ 
könnyebb ’s olcsóbb sogélyével hány százezer mázsát 
lehetne a' hazában széthordani ’s milly sokféle keres- 
kedési-czikk fogna még clöállnni, mellyek többnyire ki
től sem ismértetve a drága szállítási bér miatt a’ keres
kedésre nézve jelenleg használatlanúl hevernek. — 
De 4̂ ) költségkímélési tekintetből is könnyebben épít
tethetik a’ vasút e’ vonalon , mint másutt-: mert a’hoz
zá megkívántat» anyagokat u. m. követ, fát, vasat

mindenütt e’ vonal’ közelében bőven ’s olcsón szerezhet- 
ni-meg. 5. A’ pest-debreczeni vonalnak Miskolcz városá- 
vali hasznos egybeköttetését, a’ még szabályozatlan ’s 
rendetlen folyású Tiszának az ideihez hasonló gyakori 
nagy kiöntései is hatalmasan javasolják , midőn a’ raj
ta- átjárás számosb időig áltáljában megszakadván, 
mind a’ Pebreczenbe utazók, mind az oda küldött por
tékák — Miskolczon vitetnek ’s vitethetnek által. — 
Végre (»szór. A’ pest-debreczeni, Miskolczon keresztül 
viendő , vasút által alig öt mérfölddel hoszabbított pá
lya’ költsége már azzal is sokszorosan vissza leend 
fizetve , mivel az egész felső-Magyarországból Debre- 
czenbe’s Erdélybe utazók, úgy szinte minden felvidé
ki termesztmény ekkor ezen utón fognak oda szállít
tatni.

Ezek azon nézetek, mellyeknél fogvást akár a’ 
járáskelés’ nagyobb élénkségét, akár a’ különféle 
kereskedési czikkekbeni bővölkedést ’s azoknak ol
csóságáttekintve, egy a’ részvényesekre kétségtelenül 
háramló tetemes ’s előre föl sem számítható haszon, 
a’ pest-debreczeni vasútnak Miskolcz városával min
den esetre, ha nem Kassával is , leendő összekötteté
sét annyival inkább ajánlják, mivel azzal a’ nemzet’ 
hő kivánatának is megfelelőleg, egyszerre, egyszers
mind hazánknak két külön helyzetű termékdús vidéke 
fogna egyesittetni.

Licht cint ein Jdzse
miskolczi kereskedő.

S t u a r t  J t t á r i a , a 9 s z e r e n c s é t l e n  s k ó t -  
k i r á l y n ő .

(I égé.)

E' próbatétele Máriának igen rosszúl sült—e l , de 
e’ helyett honn várakozásának egy más merész válla
lat épen megfelelt: ez időben a' két vallás közt fen- 
álló ízetlenségek ’s visszavonások következében , mely- 
lyek még a’ királyi palotát is gyakori félelmekkel töl- 
ték-el — állitott-föl Mária egy testőrserget, mint ezt 
megholt férjének Ferencznek udvarában látta, melly 
által a’ bujaság ’s erkölcstelenség magát udvarában 
teljesen megfészkelé. — Csakhamar ezután Lennox 
gróf, a’ királynő’ rokona, fiával Henrikkel Angliábul 
Skótországba visszajött. Henrik, a' maga idejében leg
szebb fiatalembere S kotorsz ágnak, csakhamar Mária 
kedvét ’s szeretetét legfőbb mértékben megnyerte, hirte
len egy házasságróli köz hirt szárnyaltata , mellynek 
ö 's Mária közt már ezelőtt meg kellett volna történnie. 
Még bizonyosan tudni nem leheteti: valljon Angolország’ 
sokat jelentő királynéja e' dolgot helybenhagyandja é 
vagy nem ? de mindenki reményié, mivel kívánta, 's 
mivel arra mind a’ rokonság , mellyben Mária és Hen
rik gróf Erzsébettel állott, mind pedig Erzsébet' hiúsá
ga , illy öszszenemillő sőt lealacsonyító házasság által 
nyerni Iát tat ék ; mert Mária most már nem merészelné 
gőgös fejét szomszéda mellett fölemelni, vagy még, 
a’ mi több, mint legközelebb is cselekedett, vakmerő 
kezekkel az idegen s elfoglalbatlan koronához nyúlni. — 
INIit a’ közmonda méginkább láttalék helybenhagyd, 
közkívánat volt ez , mit mind a’ nemesség’ nagyobb és 
jobb része, mind a’ királynő’ természeti rokona, sót
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még a' legutolsó közember is az ország" nagy hasz
nára vélt lenni. Mind ezen körülmények valóban elég 
fontosak voltak, mind a" két szerelmesre, mind pedig 
az egész nemzetre szerencsés házasságot eszközölhet
ni ; de ez , egyikre nézve sem sikerült mert Rísz (Rizzio) 
Dávid olaszhangmüvész, ki olasz ravaszság "s a" szere
lem’ mindenható ereje által, magát több hivatalon keresz
tül már statustitoknokságig emelte, a" királynő" szivét 
a" szó" teljes értelmében bírta , — kettévágta a’jószán
dékot azon önhasznú kilátásbul, azon leverő félelemből, 
miszerint az udvarban mindentehető nagy befolyását 
ezen házasság által bizonyosan elvesztendi. Ezt meg- 
akadályoztatui már képesnem vala , mert az indítvány’ 
reménye már mély gyökeret vert, ’s a’ szerelemszom- 
jas Mária’ szive boldog jövendőit már előre élvezte. 
Terve" valósítására tehát szükség volt részint a" Ren
dek’ ’s Angolország' a’ házasságbani nagyhatású ösz- 
szes munkálatit, részint Murray grófot, Mária" termé
szeti rokonát attól teljesen élkorlátozni. Honnan Stuart 
Henriknek, ki akkor Darnley lorddá és Roschay herczeg- 
gélett, benső bizalmába az által kívánta magát beszin- 
leni, hogy ő lett volna legszilárdabb rugója azon von
zalomnak , mellyel Mária őt megtisztelte , ’s azon epés 
gyülülséget is ,  mellyet Murray' ellen forralt, — ő le- 
hellette , a’ ki pedig Stuarttal még jó viszonyokban ál
lott; és hogy' ő lett volna első, ki Mária’ angolország- 
buli visszahivatását tanácsié ’s azután házasságára 
eldöntő szavát adta. Hogy pedig a’ királynőt magához 
annál közelebb vonhassa , és vérszerinti rokona ellen 
is fölingerelhesse , azon boldogtalan gondolatra vete- 
mült, hogy Murray azon szándékkal lenne , miszerint 
mind Máriát mind Henriket alattomos hálóba elfogat
ván, börtönbe viendi, Mária és Henrik az olasznak ezen 
finomfonásu cselvetését tökéletesen hitték (mert váj
jon mit nem hisznek el ’s mitől nem félnek a’ szerelme
sek?) minden haladék nélkül egybekeltek, a’ nélkül 
hogy valakivel e’ dolog iránt komoly tanácskozásba 
ereszkedtek volna; ’s magukat a’ legközelebbi napon 
mint király és királynő Edinburgban kikiáltaták.

E’ cselekvény, a’ nemesség’ ’s köznép’ megsérte- 
tésének , az országos rendszer’ 's a’ korona’ önkényres 
merész elfoglalásának tekinteték. A’ nemesség’ elöbb- 
kelő része azonnal az udvartól elvonult ’s a" többször is
mételt visszahívásokra sem jelent-meg. Végre miudkét 
rész fegyvert fogott. A’ király i rész’ nagy szerencsé
jére a" nemesség nem volt öszszetartó ’s egyczélra 
törekvő: mert némellyeket önhaszon, másokat gyülölség, 
legkevesebbet pedig közjó vezérlett; könnyű volt eze
ket egymástól elkülönzeni ’s meggyőzni. R í s z ’ tanácsá
ra soknak jószága elkoboztatok, mások életüktől fosz- 
Ipttak-meg, a’ királyi udvar’ számára pedig testőrse
reg állitatott csupa külföldiből, l.assanlassan kialudta’ 
lmja királynő’ szivéből férje iránti szeretete, ’s a' mit 
könnyű elgondolni, a’ különben hatalmas, nemegy- 
kedvi’i Rísz épen ellenkező arány ban nyerte-meg annak 
hajladóságát ’s tekintetét, annyira, hogy végre a’ ki
rálynak a" R í s z ’ tanácsára egy színes ok alatt még 
az udvartól is el kelle távoznia és szigorú hidegben egy 
kis sereg" kíséretében távol helyre vonulnia. Azonban 
a" királynő a' nyilványos írásokban ’s rendeletekbeu a’ 
maga nevét férjeének mindenkor elibe tévé, R ís z  
pedig azokat királyi pecsét hely eit egy vas pecsétnyo- 
móval szorgalmasan megerősítette. Henrik, természet 
szerint a" királynőnek "s Hisznek illy boszantó cselek- 
vényit nem nézhetvén behunyt szemmel, — boszuállás- 
ról gondolkodott, ’s hogy dolgában annál jobb véget ér

jen , az önhasznú házasság által megsértett nemessé
get , me Ily inkább a' királynőre "s az olasz tanácsadó
ra , mint őreá neheztelt, — teljesül megengesztelte. 
's e' közfigyelmet érdemlő szándékát vele közlötte. Si- 
elteték tehát e" közérdekű terv' kimunkálata, a" mi egve- 
nesen a’ nyilvángyülölt R ísz’ halálát érdeklé , kevés 
pontokban föltétetett "s mind a" király’ mind a’ nemes
ség' részérül megerősítetett. E’ szerint a’ király egy 
estve , midőn a’ királynő Argille grófnő természeti ro
konával s Risszel egy ütt mulatna, erős készülettel a' 
terembe rohant, R ísz elhurezoltatott s a’ nemesség’ 
szolgáitól uraiknak azon parancsa' ellenére i s , melly 
azt a' nyilványos ocsmány halál nemére — kötélre — 
Ítélte — több szúrás után megöletett. Á" polgárok, kik 
c’ zajos történetet haliák, de annak tulajdonképeni ki
meneteléről még mit sem tudának, a’ nesz után serges- 
tül nyomultak a’ palotába, hogy hallják 's lássák , mi 
történt legyen?; — mihelyt a’ király ezt észrevevé , 
maga az ablakból értésükre adá, hogy ő ’s a’ király
nő minden baj nélkül vannak, és csak Hisz végezte- 
tett-ki az ö meghagytából. Azonban a' királynő, ki 
az első ijedség' zavarából már’ némileg magához tért, 

, rút szavakkal mocskolá Ruvert, ki most a'királylyal 
a’ terembe lépett, de ez a' királynőnek mérges sza
vaira hidegen lelelt: „az ollyan dolgokban, mellyek 
az ország' rendszeres alkotmány át, a’ közjót, érdeklik, 
egyenesen a’ király, törvények 's a’ nemesség, nem 
pedig egy sehonnai ficzkó, volnának a'legjobb tanács
kérdők , mert a’ skótok megszokták a’ törvények sze
rinti igazgattatást.“ Erre a’ királynő mitsem felelt s 
úgy látszék, mintha erre felelnivalója sem volna; de 
ezt csak azért tévé , hogy magát bátorságba hely ezze, 
mig testőrsergét öszszegyüjtemli. Ezen seregnek "s né- 
melly hozzá szító párthiveinek segélyével a'király t el
fogatván arra kényszerité , hegy a’ R ísz’ megöletésé- 
beni részvételének ny ilván mondjon-ellen,’s minden ve
le összeesküttek ellen proclamatiót adjon-ki. Sok 
köznemes bűnhődött ekkor jó s z á g -’s fej- vesztéssel, 
a’ főbbek pedig önkény tes számkivetésscl szabadulának. 
De még ezzel sem elégült-meg a’ böszült királynő, 
hanem a’ megöletett R ísz’ holttestét a’ király i temető
be téteté, férjét pedig nagy megutálással, fenyegeté
sekkel ’s irántai szigorú viselettel busitá.

Ezután nemsokára, u. m. 1566ban Mária királynő 
anyjává lett egy királyi herezegnek, ki a’ történetek
ben 6dik Jakab skót király’ neve alatt isméretes ; még 
maga e’ nagy történet, melly a’ legmakacsabban egymás
ellen torzongó házasokat is gyakran legszorosabban köti 
egymáshoz — legkisebb hatással sem bírt Mária’ szi
vére. A’ gyülölség naprulnapra növekedett Henrik ki
rály ellen, ’s végre egy ördögi ötlet arra indilá Má
riát, hogy attól végkép elváljék, és ha ez nem sike
rülne, azt még orozva is láb—alul eltegye. — Gondolta 
’s tette; — melly iszonyú lépésre Botlnvell grófot * )  
egy uj kegymezét használta. Ezen borzasztó tettnek 
végrehajtóiul Morton és Murray grófok hireszteltettek , 
de ezen urak az utálatos gyanút magukon száradni 
nem egykedvűleg engedték , különben is mindenki tud
ta Botlnvelluek a’ királynőveli titkos társalkodását ’s 
ennek férje iránti határtalan gyülülségét. — Ecnnoi 
gróf a’ meggyilkolt király’ atyja, Botinveit királygyil- 
kolásrul vadolá ’s a’ törvénytől ez iszonyú tetthez mért

°) Lásil #’ f .  e.  Társalkodó 21 számát , liol Erzsébet angol Lírai)nő' é le t
rajzában e '  történet tudományosan 's a' körülményekbe* Lépest karén 
adatik-elő.
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büntetést kívánt; de Mária kedves Bothwelljét nem 
hagyá-el, — törvényszék elibe állítatott, — melly előtt,
— mint könnyen gondolhatni, a’ vád alul kimentette ! 
Bothwell koronára vágyott; — mivel pedig Mária’ ke
gyét teljesen birta, — egybe is keltek; jóllehet e’ 
házasságot mind a’ nemesség, mind a’ köznép, mind 
végre a' külföldi követek egyesült erővel ellenzék.

Mindenki ismérte Bothwell’ merész ’s gonosz lel
két , és hogy a’ könnyelmű királynő milly erősen ra
gaszkodik hozzá, inneniiéin ok nélkül lehetett az ifjú 
koronaherczeg’ életét ’s az ország’ alkotmányos rend
szerét félteni. Fegyverhez kelle nyúlni, mível a’ dol
gon már csak erőszak segíthetett. A’ nemesség szeren
csésen kivítta a’ trónörökös’ jpgait, Bothwell’ serge 
elüzetett, Mária pedig fogságra vitetett. Bothwell, ki 
a’ királynőnek már kiismert könnyelműségéhez nem igen 
bízott, gyanús tettét úgy vélte legjobban létesíthetönek, 
ha minden elkövetett ocsmányságinak a’ királynőt te
heti legfőbb részesévé. E' czélbul elküldé leghübb 
szolgáját a’ királyi várba Edinburghba, hogy onnan 
többnyire mind a' királynő’ tulajdon kezével irt szerel- 
meskedési kisebb ’s nagyobb kalandjokat bizonyító, 
mind pedig a’ király’ megöletésébeni legfőbb részvéte
lét tanúsító leveleket, — hozná-el, mellyeket ő jöven
dő szükségben magamentségére , a’ királynőnek azon 
kívánsága ellen is ,  hogy azokat folyvást égesse-m eg,
— gondosan megőrzött. De a'.várnagy mindezekről 
híven tudósitá a’ nemességet, miután a’ küldött hű 
szolga, minden titokteljes bizonyítványnyal kézre ke
rült. Mindenkit elfogott a’ borzadás , midőn a’ dolog 
maga valódi fényében kiviláglék, hogy Mária király
nőnek illy nagy része volt az egykor olly igen kedvelt 
férje’meggyilkoltatásában. Sokkal erősebben ragaszkod
tak még most is a’ Rendek Máriához, mint hogy ezen 
gyilkosság gonosz tervét tőle származóttnak hitték 
volna, — vagy legalább kevésbbé kívánták részesnek 
tartani, — és ez elég ok lett volna őt megszabadít
hatni , — de ő ezt maga sem kívánta, mert szerelmi 
hűséges Charaktere ellen volt. Kívánták továbbá arra 
bírni, hogy Bothwelt nélkülözze , ígérvén egyszersmind 
a' hűség’ ’s jobbágyi hódolás’ szent hitét sértetlen meg
tartani , ha a' Rendek’ ezen kívánságát teljesitendi. De 
megvetvén ezen kedvező ajánlást, a’ Bothweltőli elvá
lásról még csak hallani sem akart.

E’ szerint tehát kényszerítve volt az uralkodásrul 
lemondani, ’s azt fiának, ki mellé igazgató rendelteték, 
engedni áital. A’ közelebbi parliamentben a* kézre- 
került bizonyítványok még figyelmesebben megvizs
gáltatván, teljesen kiviláglott, hogy az iszonyú me- 
rénynek ő volt legfőbb indítója. Így tehát örökös 
fogságra ítéltetett, bár némellyek azt kívánták, hogy 
a' törvény’ szigorúsága szerint bűnhődjék. Megvesz
tegetés által 's némelly párthívei’ segítségével e' 
fogságbul kiszabadulván, elvesztett székét ismét visz- 
sza kívánta szerezni; de szerencsés nem vala, mert 
serge megveretvén , maga Erzsébet angol királynéhoz 
volt kénytelen futni ’s annál menedéket keresni. Er
zsébet azonnal követeket külde Skótországba e’ dolog’ 
mibenléte fölött tudakozandó , 's miután megtudta , hogy 
a' Rendek Máriával nem bántak igaztalanúl, ez ’s a’ 
már föntebb említett Erzsébet iránti magaviseleté ke
vés reményt nyújthattak a’ méltóságát visszaszerezni 
óhajtó szerencsétlen Máriának, — még is az legalább 
békésen élhet vala Erzsébet’ birtokiban , ha a’ trón’ be
csét ’s magasságát elfelejthette volna; mivel pedig az 
elvesztettet visszaszerezhetni már reménye nem vala ,

egy másik után áhítozott. Ezen czélbul Norfolk her- 
t kihez ismét feijhez akara menni, veszélyes 

levelezésbe bocsátkozott, mellyben Erzsébet’ életé
ről ’s az angol trón’ elfoglalásáról vala szó. A’ titok 
felfödöztetett ’s Mária a’ fotharingiai várba fogva vite
tett, hol 1 8 , mások szerint 2 0  évi súlyos nyomorúsá
gba után, 45  éves korában, 1587ben feje vétetett. —
O a’ legszebb herczegnő volt a’ maga korában, foly
vást beszélt latinul, kedvelője a’ költészetnek, sőt 
maga is költész , azon egyben vala állandó hogv 
holtig állhatatlan volt.

Rogyó Mihály.

*1* párisi szab ad it ékos játékhazak’
utolsó áldozatja. <

(J’ége.)
Maurice’ öröksége és kényelmes életmódja nagy 

figyelmet gerjeszte a’ posztókereskedő’ boltjában. Há
rom hétre e’ legelső látogatás után az első boltos legény 
egykori collegájához ment. Ö a’ provencei-uton, egy 
szép hotel’ első emeletébe lép , hol őt fényes -livréjü 
szolga gazdagon bútorozott terembe vezeté. Néhány 
perez múlva megjelent Maurice, ezüsttel-hímzett zöld
selyem hálóköntösben. ,Jó reggelt kedves Róbert! — • 
nyájasan szólt az örökös, egykori tiszttársához — 
örülök, hogy valahára meglátogatói; szerencsém gő
gössé nem tön ’s nem feledém-el hajdani barátimat 4 
— Róbert, mielőtt megmondó látogatása’ inditóokát, 
Maurice’ teremének kincseit nagy dicséretekkel hal
mozta, „Igen, — hanyagon felelt Maurice, — én most 
kényelmesen lakom. Saint-Prix chevalier ’s barátom ke- 
reste-ki számomra a’ szállást, melly egy bukás' követ
keztében megürült. Itt egy pénzváltó lakott ’s mint lá
tod , ö ékesiteté igy k i, midőn ügyei rögtön Brüsselbe 
utazásra kényszeriték, Mitsem érnek azon kincsek, 
mellyek csupán a’ pénzcsarnoki mozgalomtul függnek.
En havoukint 1,000 frank bért fizetek, de van istállóm 
is 5 lóra.4 — ,,’S öt lovat tartasz ? — Mint látom , 
mitsem tagadsz-meg magadtól.“ — ,Díszére kell vál
nunk vagyonúnknak!‘ — „Mindenesetre. De a’ nélkül, 
hogy az üledéket megsértsem, szabad kérdeznem: elég 
gazdag vagy é , hogy egy barátodon segíthess ?“ —
,Rajtad nemde ? Nosza szólj, mit kívánsz ?‘ — „Hasz
nos foglalatosság nyílik előttem ; fel vagyok szólitva, 
lépnék társul egy jeles kereskedöházba, de az alap
tőke , mellyel adnom kell, felülmúlja erőmet. Segíthet
nél rajtam?“ — ,Igen szívesen, ha a’ hónap’ végéig 
várhatsz. Néhány nap óta sokat kiadtam! . . . .  Nézzd 
e’ casimirshawlt, miilyennek találod? tegnap vettem 
600 0  frankon. Az egész csak tréfa , csak cselszövény, 
mellybe a' chevalier az utolsó operában kevert,4 — 
Maurice csengetett. ,André, — szólt a’belépett szolgá
hoz , — tedd-el e’ shawlt azon szekrénykébe, mellyet 
szobám- vagy boudoiromban, magam sem tudom hol, 
találni fogsz; George által, ö tudja már hova, nyom
ban vitesd-el rue du Helder-be. A’ szürke lovat fogd 
a’ tilburybe, ’s el ne feledd, hogy 3 órakor mind
két szürkémen kikocsizni akarok, George pedig útjá
ban szóljon -be Saint-Prix chevalierhez ’s mondja-meg, 
hogy várom őt.4— „ügy látszik, megjegyzé Robert, 
hogy Saint-Prix chevalier-val igenbizodalmas barátság
ban élsz.“ — ,Ugy hiszem ! mi elválhatlanok vagyunk,
Ö vezetőm, ciceroném a' fényes, előttem ismérctlen 
világban ; ő kedves magát-megkülönböztető lérfi. Szép 
vagyont költött ugyan már el, c|c azzal keveset törő-
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dlk, mert ismét van kilátása több, mint 100 ,000  livre 
jövedelemre4 — „Mit ? 100 ,000  livre évi jövedelem ! Ot 
szerencsés halandónak nevezhetni!“ — ,0  vezetett- 
be a’ legjobb párisi társaságokba; ő volt eszközlö je 
házasságomnak!4— „Te tehát házasodni akarsz?44 — 
,Nem mondám még azt neked ? Ugyan kedves, én háza
sodom ; nőül veszek egy fiatal, imádásraméltó terem
tést; egy olasznőt, Rancio gr.a’ leányát. Woldeinar bá
rónő’ jeles házánál, hova a’ chevalier vezetett-be, is
mertem öt-meg; a’ dolgot majd bizonyosnak tarthat
n i; Saint-Prix volt kérőm's a’ gróf ideigéré leányát. Ma 
este a’ bárónőnél találkozandván, meghatározandjuk a’ 
házassági-alku' aláirásnapját. A’ lakodalom alkalmasint 
e' hónap' végén fog megtörténni, 's ez oka , miért ha
lasztóm akkorra a’ kölcsönt. A’ nászajándék tetemes 
leszen, mert a’ gróf Olaszorságban egyik a’ legdúsabb 
földbirtokosak közül. 0  a’ leghiresb olasz családok kö
zé tartozik, sőt rokona a’ pápának4. — „Tatárt! . . . 
Kedves Maurice! szivemből kiváltok szerencsét.44 —  
,Lakodalmomra ezennel meghívlak.4

E’ pillanatban Saint-Prix chevalier lépett-be, Ró
bert pedtg elbúcsúzott Maurice barátjátul , Ígérvén 
isméti eljövetelét. — Három hétig tartott költség's döre 
pazérlás meglehetős hézagot cjte a’ 8 0 ,0 0 0  frankon ; 
de Maurice azzal nem gondolt; hiszen gazdag örökös
nőt készült elvenni. „Jól megyen minden ,— szólt a’ che
valier.— Beszéltem a’ gróffal; ö ma este a' bárónőnél lesz 
bájos leányával.4 — Maurieet csakugyan nyájasan fo
gadó Rancio gróf. — „Uram, szólt hozzá a’ nemes 
olasz , Saint-Prix chevalier, kit igen tisztelek , olly ked
vező tudósítást adott Önről, charakterét's fényes tulaj
donit annyira dicséré , hogy nem aggódom Önnek nyúj
tani leányom’ kezét. Szerencsésnek tartom magam' egy 
vöt bírhatni , kit Saint-Prix úr ajánlott. A’ lakodalom 
után legott Olaszországba utazandunk ; Massariba , Ön' 
várába magam akarom Önt beiktatni. A’ leányom’ , 
nászajándéka herczegilak , a' réteket és szőlőket nem 
is számítva, 300 0  hold erdőséggel. Ön, ha tetszik, 
e' mezeilak' nevét \s marquis czimet , melly a' mas- 
sarii urodalommal össze van kötve, viselendi. Azonkül 
a' házassági-alkuban biztosítom Önnek vagyonomat ‘s 
Pora bibornokét, testvéreét szegény Lazarella nőmnek 
(ekkor a’ gróf könnyet töric szemeiből), ki asszonyok" 
példánya volt, de három év előtt rablók gvilkolták-meg 
az apennineken utaztakor.44 —

Maurice rendkívül szerencsés volt; Rancio Julia 
kisasszony megvallá neki; hogy viszonozza szerelmét, 
's a házasságalku legközelebb vasárnapon fog aláírat
ni. Ezen óhajtott napot lassan érzé közeledni a' türel
metlen fiatal férfi ; csakugyan beköszönt az. Maurice 
drága pompás menyekzöi ajándékot vett; casimirshaw- 
lok-, csipkék 's gyémántokra annyit költött, Jiogy már 
csak két 1 ,000 frankos bankjegye maradt. De hisz 
megkapja a’ massarii uradalmat "s a' 3 .0 0 0  holderdö- 
ség nyomban kiegyenlít mindent. Gazdag ajáudékit el- 
küldé tehát arájának 's másnap megjelent Woldemar 
asszonvnál. A 'gróf's leánya a'bárónőnél, ki amannak 
rokona volt, laktattak. ,Kit keres uram?4 kérdé öt a' 
házgondviselö. — „Woldemar bárónőt.“ — ,Nem lakik 
már itt4 — „Ej ! . . mióta ?“ — ,Tegnap este takarodott- 
ki.4 — ,,'S Rancio gróf?“ -  „Szinte4 — ,,'s Rancia 
grófné? — szinte.4 — „'8 hol laknak most ?“ — k e d 
ves dolgot tenne, ha azt Ön mondhatná-ineg nekem, 
mert ók a' házbéren kívül 3 0 0  frankkal maradtak adó-

sim4. — „Mit beszél? hisz Ön biztosítva van a’ bútor
ban.“ — ,A’ bútor a’ háztulajdonosé. — Bútor, igen ! Wol
demar nő — Rancio — illy furfangos népeknek bútor!44

Ez villámcsapás volt Mauricera. Lélekszakadva 
sietett Saint-Prix chevalierhoz , de ott is hasonló kér
désekre hasonló feleleteket nyert. Ekkor kiviláglott min
den ; Maurice meg volt csalva. Kincseiből egyebe nem 
maradt a' ledér 's buja életre hajlandóságnál, mihez olly 
könuyü szokni, de nehéz ismét elválni. Mit vala teen
dő ? Előbbi életmódjához visszatérni, a' posztósboltba 
menni? Lehetetlen! Megbódulni törekvék tehát; küz
dött hiúságával; győzni akart veszélyes ittasságán, 
mellybe öt hirtelen meggazdagodása ejté- De haszta
lan ! Febr. 8kán a' Frascatinál nyert 8 0 ,0 0 0  frankból 
mije sem volt. Miután levelet irt Robertnek , mellyben el
mondó siralmas esetét, magát fejbe lőtte, lla jan. első 
s köv. napjaiban Frascati nyitva marad vala, Maurice 

a’ játékot folytatta, pénzét újra visszaszerezte\s törté- 
netbül keletkezett játékszenvedélye ahoz megkívántaié 
eszközök nélkül megszűnt volna. Pénz és hitel nélkül 
a' számfeletti segédnek Frascatitól el kellett volna ma
radnia 's a’ kezeiben rövid ideig megfordult arany nem 
hagyott volna időt süllyedni a’ veszélyes ittasságba, 
melly eletébe került (Lit. u. Kr. Blatt.)

Íj  arády.
E  ley yt a r.

Egy gazdag szerencsefi, ki azelőtt szarvasmar
ha-kereskedő vala, azon hiúsággal bírt, hogy nagyol- 
vasottságu embernek kívánt tartatni; egykor egy könyv
árusboltba lépett, hol ugyanakkor F r i e d r i c h  T. H. 
az ismérctes satyra-iró is jelen volt. A’ pseudotndós 
a’ könyvek közt sokáig idestova keresgélt, végre egy 
philosophiai munkánál megállapodott, benne holmit ol
vasott, Friedrich-hez nyomult 's ujjal egy helyre mu
tatva imigy szólt hozzá: „Milly jeles mondás ez itt: 
„Ki szabad embereknek parancsolni akar, szükséges, 
hogy maga is szabad legyen“ — ,„Már ez valóságos 
képtelenség! — szólt mosolygva a’ satyra-iró — hisz 
ez épen annyi, mintha mondanék: „Ki ökrökkel keres
kedett , szükség, hogy maga is ökör legyen.44

N é p e s  c s a l á d .  Nápolyban jelenleg bizonyos 
B a r t o l o  nevezetű családatya é l, kinek 12 fia 's 4  
leánya van. Az elsők közül 10 feleséges, 's már ösz- 
vesen 70 gyermeket számolnak. A’ 4  leányzó hasonlag 
férjnél van , 's ezek összesen 4 5  gyermekre viselnek 
anyai gondot, 's imigy az öreg családatya s z á z  t i 
z e n ö t  unokával bir, kik közül 3 0  figyermek Barto
lomeo, 's 35 leánygyermek Bartolomea nevet visel. 
Ezek közül 5 már házasságban él 's összesen 14 gyer
mekük van, kiknek legidösbike 4  esztendős.

Az első k ö n y v n y o m  ó - i n t é z e t  1480dik év- 
bSn alapult. Fridiik Auguszt, szász király’ uralkodása' 
végén Lipcsében legtöbb könyvkereskedés és sajtó-mű
hely vala; mert ugyanitt 1827ben 74  könyvkereskedés 
és 22  könyvnyomó-intézet találkozott ( 5 4 9  legény- « 
n yel), mellyekben azóta 128 sajtó 's egy nyomó-erő
mű folvvásti munkásságban van ; a' Lipcsében évenkint 
nyomtatásra elhasználni szokott papiros 8087  kötegre , 
vagy mintegy 4 0 ,4 3 5 ,0 0 0  ívre számittatik.

R e j t e t t s z ó .
Négy jegy egész: lejben létez; vég»» sebesít, öl.

Hagyd kozejiét-e!, 's lesz lyányod-utáni rokon.
Sz lg. Zaládul.

Az 58dik számú rrjtettszó: P é 1.

Szerkeszti Helmeczy. — nyomtatja Trattner-Itárolyi.
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IMayyar emlékeit.
I. SAJÓNÁL.

V irágot tépek ím 
Folyónak p a r t iró l,
De hervad t a/., noha 
L g y  laU/.ék , hogy virul :

V éredből nő tt ta lán 
0  éde* nemzetem !
M ert ez Sajó vize,
Úgy t r t 'z ik  énnekem.

II. MOHÁCS 152«ban.

Ha a ’ vidékre jö»z ,
Jó  h o n fi, é* megállaz , 
Hol vérp iro i mezőn 
Szőrt csontokat ta lálsz  :

B oru lj-le  's könnyedet 
Kreszd-m eg halmain ,
Q , m ert illik , ha sirsz 
H azad ' bús romjain!

III. BUDA 154lben.

Győzelmi zászló 
A ’ vár' fokán ,
'S győzelmi ének 
H arsog B udán ;

K i g y ő ze te tt-n icg ,
’S k itő l ? ne kérdd , 
G yászhír leverne 
K érdésidért.

Boldogtalan bel- 
V iszály m iatt 
S zegény hazánk le tt 
Az á ld o z a t!

Félholilu zászló 
Av tornyokon ,
Bogány dal harsog 
A’ várfokon.

Fogoly le v é l, o 
Szegény m agyar !
'S  fölötted ú r le t t  
Bizanczi ta r  :

'S  győzelmi zászló , 
Győzelmi dal ,
Siroil feletti 
G yászravatal !

IV . VKZKK K W  lt>32ben.

Mellynek földét nehéz)
A itézek rengetek ,
0  győzelem’ helye 
De még is hús vidék : 
Örömmel kelljen é 
T éged  köszönteni ,
Vagy gyászló könnyeket 
Fölötted önteni !

M egtörve a ' kevély 
Ozmánok' fe g y v e ré t, 
R etten tőbbé tevéd 
A’ hunnusok' n e v é t:
De egy diszes család '
Négyes gyászára vagy ,
Ks e ' csapás egész 
M agyar hazára nagy !

V. BUDA 108«.

M á t y á s’ szép csarnokát 
Laká félholdn ta r  ,
’S honában szám űzött 
V olt a ’ szegény m agyar;

D e é lt még H unnia’ 
Jótékony angyala ,
’S szörnyű sebében a ’ 
Nem zet meg nem h a la :

Fegyvert fogott maga 
Az ellen t i r ta n i ,
Ki vakmerő volt a ’
H azát bitorlani ;

’S meg lön alázva a’ 
Félholilu büszke t a r ,
Ks ősz B udát megint 
M egnyerte a ’ magyar.

VI. ZK N TA .

H a egykor ősz T isz a ’ 
V ártján  já r s z ,  o m agyar,
’S találsz egy szig-etet 
Melly holtakat takar :

Zentán  vagy , tudhatod ,
Hol győző nemzeted 
Ozmánok' csontibul 
Kaká e ’ sz ige te t.

Spetyku Gátpár.

Rándulás
IPebreczenböl S. Patakra.

Debreczen, jul. 21k. 1838. Meg1 uem állhatom, 
hogy ne tudassam a’ nagyérdemű olvasó közönséggel 
azon örömöt, mellyben folyó hónap' 13. 1-4. 15. l í i-  
dikán résztvevők. Megindulék az imént nevezett na
poknak — mellyek olly édesen fognak síromig emlé
kezetemben lebegni— elsőjén szeretvetisztelt honom’ 
még eddig általam nem látott, de mindig csinosnak 
hallott kisded városa’ S. Patak’ látogatására. Nagy a’ 
hír, gondolám magamban, melly e’ táj’ szépségiről szár
nyal ; alkalmam van , nem késem hát felrándulni; vajha 
a’ remény , melly sokszor c sa l, most rám kegygyei 
tekintene! ’S milly sokszorosan találám igaznak a' hirt, 
’s valósultan lengeni előttem a’ reményt, midőn elhagy
va Debreczen' smaragdzöld erdejét, keresztül-hajtatva 
H. Böszörmény ’s Nánás’ kalászdús téréin: látám a’ 
kék távúiban ünuepileg emelkedni-föl Tokaj’ koszorús 
bérczeit. „Földi mennyem virul, reményem valósul“ da- 
lolám magamban — "s hajtaték. A’ látvágy-tüzte szár

nyakon néhány perez alatt Sz. Mihályhoz értem , hol 
gr. Dessewffy’ hős sétautakkal, pompás kastélylyal , 
’s a’ nyár’ többféle ékességivei, ritka virágokkal ’s 
gyümölcsfákkal gazdagon ellátott, édeni-kéjt lehelő 
angol-izlésű kertje voná magára figyelmem’. Majd, 
innen csakhamar Tokajba érvén , egyfelől a’ hegy’ cso
dás magassága , másfelöl a’ Tisza-’s Bodrognak egy
másba szakadása a’ város alatt; balra a’ mérföldekig 
elnyúló hegyláncz , jobbra a’ tűkörré simult síkság bá- 
jolák szemeim’. ’S mig itt Tokaj’ szép fekvését csudái
vá bámulom, erzém: mikép étvágyam fel van ingerül
ve, mert délutáni kettőt üte az óra; hajtaték hát egye
nest a’ közelebbi sas-czímü fogadóba , valamivel éhemet 
csilapitandó. 'S valóban czélt érék, mert a’ veszedel
mes rósz lé g , melly — máskor nem tudom — de most 
meglehetős mértékben özönlék-el a’ fogadó körül, an
nyira lecsilapitá éhemet, hogy szinte megfelejtkezém 
kenyeremről. Üres gyomorral hagyám tehát el a’ foga
dót; sajuálva, gondolja olvasóm ? Nem! Ettem jóízű ét
keket, ohajtandóbb csinú ebédlőben, pontos!) szolgálati 
készséggel. — Ezzel kiindulván a' különben szép ekvé- 
sű Tokajbul, sok kisebb nagyobb falut — mellyek kö
zül a’ legkisebbiken is pazér-kezekkel látám elszórva 
a' természet’ bájló szépségit — elhagyva, midőn Ola
szin túl egy dombra feljuték, egész méltósággal mu- 
tatkozának a’ dombnál alantabb helyen, néhány tem
plom’ tornyai, egy hajdan derék vár’ tisztes romja: , 
’s egy a’ Bodrogra büszkén tekintő herczegi kastély. 
’8  ez S. Patak, hová alig hogy megérkezem, néhány 
csinos-öltözetü tanulóiul, kik közül némellyek a’ ref. 
iskola’ utczáján karöltve sétálónak, mások, mint kas 
körül méhek, zsibongának az iskola körül, csakhamar 
megtudám, hogy e’ mozgás — melly szinte lejendő 
vásárt képezett — a’ közönséges próbatét v. is exarnen’ 
elérkezett idejét jelenti. Melly hogy mikép történt: ró
la következőleg irhatok. Miután 15kén reggel 8 óra
tájban a' harangok’ megzúdultak, fényes számmal gyüle
kezőnek a’ hívők, mind egyházi mind világi rendből, 
a’ reform, egyházba, honnan megindult aztán a' menet 
a’ colleginmnak egy tág teremébe, hol a’ köz vizsgá
latot, az éneklő-kar által eléneklett vers után, a’ szent 
theol. professora nyitá-meg. Tanítványai a' tisztelt ta
nítónak, kiket hallani szerencsém vala, részint togá- 
sok, részint nemtogások azaz: publicusok £ melly 
névvel, mint haliám, többé nem fognak különböztetni) 
valónak; szembetűnő volt rajtok a’ tanító’ ügyessége, 
’s magok a’ tanulók’ szorgalma ’s az ipar mert egy 
sem vala köztük, ki gyengén felelt volna. Általában a’ 
megvizsgáltatás, mig jelen lehetnem az idő engedő, 
jól sikerült, 's mindengradusból, rnellyeket csak hall— 
haték, az úgynevezett publicusokat, kik a' tudomá
nyok' mindegyik ágában szembetűnő előmenetelt tevé
nek , legnagyobb dicsérettel említhetem. Mindegyik 
tudománybóli megvizsgáltatást harmónia, ’s a’ hálás 
tanítványoknak hű tanítójukhoz irányzott é l j e n  kiál
tásaik zárták-be. Egy észrevételem van csupán. A' 
köz próbatétre, mint látám, megszoktak jelenni nem-, 
sors-, kor- és valláskülönbségnélkiil : férfiak, asszonyok, 
lányok, gyermekek , szolgálók , kocsisok , zsidók ’s a t. 
Én ezt két tekintetbül nem helyeslem; l.mert sokan levőn 
jelen, kik nem értik azokat, mellyek itt mondatnak, a
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dologértők elől csak a’ helyet foglalják. 2or: lármáz
nak; mert egyik a' másikhoz suttog, a' sok suttogás 
pedig lármát szül. Erre nézve jónak látnám : ha az elöl
járóság, mit ezelőtt hallom hogy tett,  ezután is ten
né, jelesül az ajtókhoz ajtósokat (janitorcs) rendelne, 
hogy igy csak azok mehelnének-be, kik azon tudomá
nyokban , mellyek illy helyen taníttatnak , már valamen
nyire jártasok , ’s azokat kisebb nagyobb mértekben 
értik. így i a’ rósz légtől, — melly illy esetbeumeg- 
szorúl, — mind a’ hallgatók, mind a' felelők megki- 
inéltetnének ; ezenkívül az elöljáróság sem volna kény
telen a’ csendért több Ízben felszólalni. —

Mi egyébiránt magát az iskolát ’s benne a' tanu
lókat érdekli: a’ hely, mellyen fekszik, különös szép
ségű ; arezczal az iskola hegyekre néz , előtte ország
út , túl ezen szántóföld ; itt a’ tanuló soha sem lehet 
könyv nélkül, mert ha könyvét, mellyből az iskolában 
tanúi, leteszi is néha, midőn az iskola’ kapuján kilép, 
a' természet’ könyve nyilik-fel előtte. Említést, ’s ki
nek ide jöhetni szerencséje van, megtekintést érdemel: 
2 4 —25 ezer darabbul álló, szépen rendezett könyvtá
ra , ’s chez hasonló csinos-izlésü museuma , mellyben 
sok egyéb ritkaság közt, a’ csigagyüjtemény kitünöleg 
szép. Az iskolatanitók általában nyájasok ’s leereszke- 
dök ; a’ tanítványok csinosan öltözvék , barátságszere
tők ’s szorgalmasok; melly erényüknek közelebbi szem
tanúja valék.

Papp Gabor.

L a  Fayette.
Azon férfi iránt, ki a’ nagy Washington mellett 

leginkább tünt-ki emberi ’s hazapolgári erénynyel kor
társai közül, ’s kinek magas érdemeit mind a’ két világ
rész megismerte, legyen szabad legalább néhány szóval 
kifejeznünk szívhódulatunkat.— Szép tettgazdag|élet- 
pályája nem egyéb, mint kifejezése az újabb kor’ 
eszméinek, ’s- a’ létesitésökért önmagát feláldozó 
buzgalomnak; nem egyéb, mint legelevenebb, ’s leg- 
ihletőbb példája a’ közjóérti fáradozásnak. Ki 1 a 
F a y e t t e  tetteit részrehajlatlanul ’s nyugottan 
szemléli, az látni fogja, hogy ő mindig a' nemes, a1 
m é l t á n  úgynevezett h e l y e s  k ö z é p ’ ösvényén 
haladt, ’s az ellene támasztott vádak közt csak e g y e t  
találand alaposnak, ’s ez egy is charakterének inkább 
d í s z é r e  mint szégyenére válik, t. i. hogy m é r t é k  
f ö l ö t t  b í z o t t  az  e m b e r e k ’ e r é n y i b e n .  Nem 
czélunk la F a y  é t i é r ő l  életirást adni; e’ lapok’ szűk 
köre, ha bírnánk is e’ munkához megkívántaié anya
gokkal , nem engedi azt meg ; csak röviden érintjük 
tehát nyilványos élete’ főpontjait, ’s nemes Charaktere’ 
fővonásit. Rajzunk’ forrásai: n a g y  k o r u n k ’ t ö r 
t é  n e t k ö n y v e i , mellynek csudateljes eseményiben 
la  F a y e t t e ,  fél század alatt olly jeles és munkás 
részt vön.

La F a y e t t e ,  egy századok óta nemes vér ’s 
teltek által kitűnt nemzetség' ivadéka, C h a v a g n a c -  
b a n ,  Brioude mellett, Auvergne tartományban (mos
taninévvel: felső-Loire megyében) sept. Íjén 1757. 
született. Bölcsejében (atyja még fiának világrajötte 
elölt elesett a' M in d en -m e lle tti ütközetben) már 
nagy vagyont öröklött, mellyet becsületes gyámjainak 
hű kezelése nem kissé szaporított. Ifjúkoraiul, fájda
lom! csak annyit tudunk, hogy különféle tanító—inté
zetben legszebb reményekkel biztató classikai és kato
nai műveltséget szerzett magának , ’s igényeit utóbb 
még tetemesebben növesztő egybekelte által Ayem-

Noailles herczeguck, d Agucsseau kanczellár' uno
kájának , (kinek nevét a' nemzet méltán tiszteli) leá
nyával. —

l)e az ifjú la  F a y e t t e  e’ fényes pályára kilá
tást, melly udvarkegy ’s előkelő családviszonyok által 
előtte nyílt, feláldozá azon lelkes vágyának , hogy az 
úgy nevezett é s z j o g -  és s z a b a d s á g é r t  mun
kálkodjék. Mélyen véste ő leikébe az encyclopoedisták 
’s oeconomisták' tanjait! ’s a’ t. ’s a’ t. Tüzes buz
galommal 's ifjúi csüggedetlen munkássággal fogtá
léi az akkor nehéz csatába bonyolódott a m e r i k a i  
ü g y e t .  Anglia' éjszak-amerikai gyarmatai nem épen 
türhellen elnyomatás miatt, hanem leginkább ’s főleg 
azon elveknek, mellyekbe jogaik' védelmét helye
zők,  fentarthatása, ’s a’ tettleg fenállott hatalom
mal fenyegetöleg közelgő visszaélésnek elháríthatása, 
’s általánfogva nemzetiségre ’s önállásra ezélzó termé
szeti igényeik’ kivihatása miatt fegyvert ragadtak. — 
Kiütvén e’ vészteljes háború, Európában az értelmes
bek és jók, ’s magok a’ kénykormányok is ,  p. o. a’ 
franczia és spanyol Bourbonok — ámbár nem szabad
ság- ’s jogszeretetböl, hanem Albion’ szigonya iránti 
léltékenység - és gyűlöletből — Amerikát pártolók. 
Azonban e’ hatalmak, hogy szándékosan ne keveredje
nek huzamos és véres háborúba , csak akkor nyilvá- 
nyithaták érzelmiket, midőn a’ köz felkelést már olly si
ker koronázta, hogy némi segély-nyújtás mellett biz
ton lehete a’ végkép elhatárzó diadalra számolni. Az 
amerikaiak eleinte magukra hagyatva, leghösibb erö- 
ködés’ daczára is , folyvást növekedő szoruitságban va
lónak. Három évig tartott már a’ háború, ’s az ame
rikai biztosok, kik Francziaországba segélyt kérni jö
vőnek , nem nyertek kegyes meghallgattatást. Ekkor 
a’ 19 éves la  F a y e t t e  eltökélő magában, hogy a' 
nemes ügynek mint magányos férfi szolgáland, ’s mi
vel a’ biztosok az Amerikába-átszállás’ költségeit nem 
födözheték, saját erszényéből készítetett egy hajót fel, 
melly néhány nemes-érzelmű társival őt a’ szabadság
ért küzdő országba vala viendő. E’ hős-merész szán
dékot, — melly öt elszakasztá az udvar’ örömeitől, 
legfényesb társaságoktul, ’s egy fiatal, forróan-szere- 
tett nő’ karjai közül, ki szerelme’ első zálogát szíve 
alatt hordozta , — szintolly ritka okossággal mint bá
torsággal teljesítő, daczára azon sok akadálynak, 
mellyeket részint családja, részint a’ franczia udvar — 
féltében az angol fenyegetésektől — torlasztának eli- 
be. April hónapban (1 7 7 7 .)  szerencsésen kiszállott 
Charles-toAvu-ben ; honnan Philadelphiába sietett, hogy 
a’ congressusnak , melly őt hálaörömmel fogadta , szol
gálatit ajánlaná. Privat férfi alig nyomott valaha na
gyobb súlyt egy — két nemzet közt lebegő — politikai ’s 
katonai mérlegen. De la  F a y e t t e  nemcsak személyes 
nagy bátorsága és lelkesületével szolgált az amerikai
aknak , hanem erősbité ügyöket azon végtelen e r k ö l 
c s i  h a t á s s a l  is , mellyet hősi példája okozott, nem
csak az amerikaiaknál, kiket illy jeles férfi uj diadal- 
reménynyel töltött-el, de az európai nemzeteknél is , 
mellyek közt ezer megezer bátor-keblű férfi hevült 
utánzásra. Amerika megismerő la  F a y e t t e ’ jótéte
ményei’ nagyságát. W a s h i n g t o n n a k ,  F r a n k r  
1 i n n a k ’s a’ nemzet’'elöbbkelöinek tisztes barátsága, 
’s az egész nép’ hálás tisztelése lön ezért dicső ju
talma.

Nem czélunk itt Amerika* hadtörténeteit Írni , * 
így nem is bocsátkozunk körülményes leírásába azon 
nagy, különféle érdemeknek , miket ja F a y e t t e  e' vál^



235

tozékony-sorsu, vész- és fáradságteljes hadban szer
zett. Eleinte mint önkéntes , utóbb mint kormányára bí
zott tetemes hadsergek’ vezére, munkás részt vön nem
csak Washington’ s alvezérei’ több győzelmes csatáza- 
tiban , hanem azon még érdemesb , de kevésbbé fényes 
cröködésekben is , hogy a1 szenvedett csapások után 
elhárítsa a’ végromlást, ’s visszaidézze az elszárnyalt 
szerencsét. — A’ Brandywine mellett történt csatában 
ö is súlyosan megsebesülvén , csak huzamosb idő múl
va gyógyult-fel. Azonban la  F a y e t t e  nemcsak ha
di tettek , hanem alkudozások által is foganatos segélyt 
nyújtott az egyesült statusoknak. A’ háború1 folyta alatt 
kétszer jött Francziaországba, elősegíteni Amerika’ 
megszabadítására a’ készületeket; — ’s azon nagycsa
pás , melly bevégzé e’ szabaditás’ munkáját, Corn
wallis lordnak ’s egész sergének Yorktown-nél meg- 
veretése ’s elfogatása (]sept. ’soctob-ben 1781]), ámbár 
Washington’ ’s Rochambeau’ társaságában, még is leg
inkább la  F a y e t t e ’ müve volt. Anglia lemondván a' 
győzedelem’ reményéről, ezután csak védőleg viselé 
magát, ’s a’ következett évben (]sept. 24kén 1782]) 
elismérte az egyesült statusok’ szabadságát ’s függet
lenségét, ’s ezen elismerést megerösité,— ünnepélyes 
békét kötvén Amerikával ’s ennek szövetségesivei.

Az ó és uj világ hangzék la  F a y e t t e ’ dicsére
tétől. Francziaországban, hol a’ fiatal hős a' békekö
tés’ pillanatáig buzgón és sikerrel folytatta a’ hadi ké
születeket , mindenütt, a’ hova fordult, örömzajongva 
fogadák őt polgártársai, ’s a’ megszabadított Ameri
kában , mellyet békekötés után W a s h i n g t o n ’ és 
más barátai’ sürgető unszolásira újólag meglátogatott, 
a’ nemzeti hála nagyszerüleg ’s lelkesítő módon nyilat
kozók iránta. Utazása az egyesült statusokban folyto
nos diadalmenethez hasonlíta ; a’ nemzeti congressus, 
tagjaiból választott nagy küldöttség á lta l, legünnepé- 
lyesb módon köszönet -írást nyujtatott-állal, neki 's 
fiának adott polgári jogga l, a’ törvényhozógyülésben 
ülhetéssel ’s tanácskozásiban résztvehetéssel tiszteié 
őt meg. Hasonló lelkesedést tapasztalt ő negyven év 
múlva is , midőn 67 éves korában a’ nemzet' főbbjeinek 
kérelmére még egyszer azon földre lépett, mcllynek 
megszabaditásában olly szilárd lélekkel ’s elhatárzólag 
munkálkodók. Francziaországban ’s Európában akkor 
a' visszahatás’ szomorú rendszere uralkodott. A’ bour
bon-kormány, gyűlölve az ujabbkori elveket ’s consti- 
tutionalis korlátokat, úgy szólván leplezetlenül hala
dott az önkény’ czélja fe lé ; la  F a y e t t e ,  kinek 
már csak neve is soknál a’ szabadság’ szent emléke
zetét ébreszté, a’ leggyülöltebbek közt vala, ’s meg
tisztelni őt azon szívhódulatokkal, mellyekre olly igen 
érdemes vo lt, csaknem bűnnek tartaték. Ekkor (A 824- 
dik évben) H a v r e -ból ,  az uj-világ felé megindult, 
melly nyílt karokkal fogadta barátját, jóltevőjét ’s ho
nosított polgárát, ki az érzékeny 's hő hálanyilatkozá
sokban , mellyek mindenünnen hangzanak elibe, olly 
jutalmat aratott, miilyent csak olly férfi érdemel, mint 1 a 
F a y e t t e .  — Ujyork , Boston , Philadelphia , szóval: 
minden város és tartomány, mellyeken keresztül uta
zott , vetélkedtek a’ legbensőbb szeretet’ és tisztelet’ 
hangos szabad ömlengésiben. Polgár úgy, mint ö, még 
soha sem tisztelteték. A’ nemzeti jutalom, mellyet a’ 
congressus ggzdag föld- ’s pénzbeli ajándékban sza
vazott a' buctuzónak , csak e l i s m e r é s ’ emlékének, 
vagy nemzeti érzelem’ oklevelének tekintethetik.

[Fofytatúsa kötetktZtk.)

Halál-utáni viszonlátás.
Egy londoni vitorlakészitő egykor szabadságot ada 

legényének, hogy a’ közelgő karácsom ünnepek alatt 
anyját, ki Kentben , Deal-on túl néhány mérföldnyire , 
lakott, meglátogathassa. Ő gyalog mene, ’s Dealba 
érvén megbetegült, ’s további utazásra képtelennek 
érezvén magát, egy kis fogadóház’ asszonyánál, ki 
egyszersmind anyjanak ismerőse vala, éjjeli szállást 
kért. De a’ ház már ekkor telve volt vendéggel, ’s min
den agy elfoglalva. A’ csaplárnő azonban még is kész
nek mutatkozott befogadni ö t, ha t. i. egy ágyban akar 
feküdni nagybátyjával, egy hajókormányossal, ki nem
rég tért-vissza Keletindiából. A’ vitorlakészitő legény 
hálásan fogadá ezen ajánlást, ’s uj hálótársával lefe
küdt. Éjjel még rosszabbul érezvén magát, hálótársát 
fölébreszté, ’s mondá, hogy szabadba kell mennie, 
egyszersmind kérdezte, miképjuthat-el a’ kertbe. A' 
kormányos mondá, hogy a’ konyhán kell átmenni, de 
megjegyzé, hogy az udvarra vezető ajtón a' kilincs 
megromlott, ’s azért tanácslá neki, venne-ki zsebé
ből egy kést, mellyel majd a’ kilincset fölemelheti. A’ 
fiatal férfi követé a’ tanácsot, ’s félórai kertben-mulatás 
után jobban érezvén magát, visszatért hálószobájába; 
de rémültére már nem találá ott a’kormányost. Nyug
talan lévén anyját láthatni, nem tudakozódék hálótár
sa után, hanem még napkelte előtt útnak indult, ’s 
délfelé honába tért. A’ csaplárnő, ki tudta, hogy ko
rán szándéklott indulni, épen nem csudálkozék; de 
midőn nagybátyja reggel nem tünt-elő, fölment a’lép
csőn , őt felkeresendő. Azonban milly nagy lön ijedel
me , midőn az ágyat véresnek leié, ’s minden tudako
zódása nagybátyja után sikereden maradt. Mindenütt 
keresék őt, ’s a’ lépcsőn vércseppekre találtak , az ut- 
czán végig ’s innen a’ tengerig. Most minden nyelv- 
mozgásba jőve , a’ gyanú a fiatal emberre esett, ki 
vele egyazon ágyban alutt, ’s ki sem kétkedék többé, 
hogy hálótársát ő gyilkolta-meg, ’s testét a’ tengerbe 
vetette.

A’ vitorlakészítő legény ellen parancs adaték-ki, 
’s ő még azon nap este anyja’ lakában elfogatott. Szo- 
rosb vizsgálat után üngén ’s nadrágján vércseppekre , 
zsebében pedig késre, ’s egy különös darab ezüstpéiiz- 
re akadtak, miket a’ csaplárnő, nagybátyja’ sajátjá
nak nyilványíta; ’s állítá, hogy mind a' kést, mind az 
ezüstpénzt nála látta, midőn a’ fiatal férfival hálószo
bájába ment. Ezen nehéz vádkörülmények miatt a’ 
szerencsétlen fiatal embert v é t k e s n e k  ítélek. 0  a’ 
dolgot igazán beszélte-el, de mivel az ezüst pénzda
rab iránt semmi, a’ ruháján találkozott vércseppek 
iránt pedig csak azon felyilágitást adhatá, hogy azok
kal hihetőleg akkor mocskolta-be ruháját, midőn visz- 
szatérvén a’ kertbül, ágyra dűlt. Senki sem hitt e’ nyi
latkozásnak. A’ kormányos’ eltűnte, a’ vércseppek a’ 
vádlott’ ruháján, ’s utcza-hosszant egész a’ tengerpartig; 
a' pénz : a’ bírák’ szemében mind ez olly czáfolhatlanúl 
tanusítá a’ fiatal ember’ bűntettét, hogy harmadnap 
múlva vesztöfára ítéltetett.

Azon időkor’ bakói (4723ban történt) nem valá-? 
nak még olly ügyesek, mint a’ jelen-századbeliek. A’ 
fiatalember olly magas termettel birt, hogy lábai, mi
után felakasztatott, majd a’ földet seprék. Néhány 
barátja észrevevé ezt, ’s titkon köveket raktak alája, 
mellyeken állhatott. Miután levágaték, barátai haza 
vivék a’ holtnak vélt testet, ’s kis idő múlva sikerült 
azt v i s z o n t  életre hozni. Tanacslák azután neki , hagv-
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ja-el tüstint az országot, ’s többé ne térjen viszsza. 
Éjjel tehát Portsinouthba utazott’s egy hadihajóra szállt, 
melly készen vala egy távul világrészbe indulni. Ne- 
vét megváltoztatván, tragikai története titokban ma
radt. —

Több szolgálati-év után, mialatt példás viselete 
által lő -hajókormányossá lön , a’ nyugotindiai őrsereg’ 
több emberével más hajóra helyezteték által. Milly 
nagy lön álmélkodása és öröme, midőn az első férfi, 
kivel a’ hajón találkozott, ugyanazon kormányos vala , 
kinek meggyilkoltatása miatt öt év előtt halálra ítélte
tek ’s felakasztaték. Nem kevésbbé bámult a’ becsüle
tes aggkormányos, hallván a’történteket, 's — most fölvi- 
lágositá rejtélyes eltűntét. Ó a’ fiatal vitorlakcszitöuek 
Dealba jötte’ napján, unokahuga’ tudta nélkül, karján 
eret vágatott a’ helybeli borbély által; midőn a’ fiatal 
ember fölébreszt é őt’s kertbe mene, észrevevé, hogy 
érpólyája meg van oldva ’s karja vérzik. E’ miatt meg
ijedvén fölkelt, hogy az utczán keresztül a’ borbély
hoz menjen; de alig lépett a’ házbul ki, midőn megro- 
hanák öt', ’s a’ partnál készen volt kompra matróznak 
hurczolák-el; azután egy hadihajóra vitetek, melly rög
tön Keletindiába indult. Az ezüstpénzt illetőleg, e’ 
körülményt máskép nem magyarázhatni, mint, hogy 
midőn a’ fiatal ember, hálótársa’ zsebébül sötétben ki
húzta a’ kést, az történetbül a’ késnyiladékban ma
radt. Angliába visszatérvén, a’ történetet mindketten 
tudatúk a’ birákkal, kik a’ méltatlanul elitéltnek ártat
lanságát köztudomásul terjeszték. £Orig.)

Elegy niulcittatn-tár.
T a l l e y r a n d .  — Napoleon, Xdik Károly, La

jos Fülöp és Polignac herczeg után T a l l e y r a n d  
kétségtelenül azon férfi, kirőlFrancziaországban leg
többet beszélnek, kit a’ napszámos valamint a’ fűszer- 
kereskedő , a’ halárusnő valamint a’ marchand des mo
des egyaránt szájában hordoz ; — ez olly becsület ’s 
kitüntetés, mellyel korunk’ más nevezetes emberei 
épen nem dicsekhetnek; mert a’ müveit társasági 
körökön kivül olly férfiak , mint Guizot vagy Thiers, 
csak holt alakok, a’ nagy tömeg őket nem ismeri ; ők 
több évtizedig bírhatnák a’ ministeri tárczát, a’ nélkül, 
hogy a’ nép törődjék velők. De T a l l e y r a n d  bizo
nyosan m ég , több század múlva i s , a’ népregékben 
élni fog.

B u d d h i s t á i  v i t á z a t o k .  A’ buddhisták’ zár
datemplomiban egy igen régi szokás uralkodik,—e’ szo
kás : vallástárgyak fölötti ünnepélyes vitázat. A’ 
köz - imádság’ idején két egyházi küzdő lép - elő , 
mindegyik papi-süveggel és sárga rendpalásttal éke
sítve. Az egyik hosszú ostort tart kezében, az oltár 
elibe áll, ’s vetélkedő társához , ki a’ templomajtó’ kö
zelében foglal helyet, különféle kérdést intéz. A ’ be
széd komoly hidegséggel kezdődik, de néhány perez 
múlva már heves czivódássá fajul. A’ megtámadó ör- 
döngösen visít ’s kiáltoz, fenyegetőzik, újaival pattog, 
’s minden módon ügyekszik a’felelőt zavarba hozni. Ha 
ez utóbbinak sikerül, minden vihart ’s ostromot rendít- 
hetlenül kiállani’s visszaverni, ekkor „G yőző“ ne
vet nyer ’s ezenkívül még jutalmat i s ; ellenben ha 
meggyőzetik , akkor a’ kérdezőnek joga van , ot tudat
lansága és lelki erőtlenségéért ostorral büntetni-meg. 
A’ buddhistái vallástani - könyvek scholasticus cha-

rakterök miatt, illynemü szóharezokhoz kimeríthetlen 
anyagot szolgáltatnak.

Lamartine urnák egy uj költeménye jelent-meg illy 
czim alatt: „Egy angyalnak esése.“ Mingyárt a* hir
detés első napján 2 0 0 0  példány kelt-el Párisban. Már 
néhány nappal előbb nyomtatványok küldettek szét 
Angliába, Németországba, Schvveizba ’s Olaszország
ba, hogy illy módon a’ Belgiumban divatozó utánnyom- 
tatás megelöztessék.

A’ m é l t ó  díj.  Egy idegen férfi nemrég a’ mos- 
taukorban élő legjelesb franczia festészek’ egyikéhez 
ment ’s irnígy szólt hozzá: ,Én egy szép lovat óhajta
nék albumom’ számára.4 A’ művész legott gyors és 
ügyes kézzel elkészíté a’ rajzot, úgy hogy az idegen 
igen meg vala elégedve. ,Mit kell a’ rajzolatért fizet
nem — „Húsz louisdort.“ -  ,Husz louisdort! az 
istenért, mit gondol? ,hisz alig került Önnek húsz 
perezbe a’ rajzolat.4 — „ügy van; de én több mint 
húsz évig dolgoztam, hogy illy lovat rajzolhassak.“ — 
’S az idegen most vonakodás nélkül ilzette-meg a’ kí
vánt díjt.

Egy diák panaszkodék anyjának, hogy ö igen ha
mar elfelejt mindent, a’ mit tanul. „0  fiam ! — mondá 
vigaszta ló ig  ez — azon igen könnyű segíteni; k ö s s  
g ö r c s ö t.“

A’ k é r k e d ő .  D. asszonyság, kinek leánya igen 
gazdag férjt kapott, minden alkalommal dicsekvék le
ánya’ szerencséjéről. Midőn egykor veje’ gazdagságá
ról szólana, igy fejezé-ki magát: „Leányomnál min
den — e z ü s t ’s a ra n y ból van , az utolsó v a s  fazé- 
kig.“

A n g o  I-a r i s t o k r a t a i  h i d e g v é r ü s é g .  N *  
lady Skótziába utazván, a’ tengeren nagy szélvész 
támadt. A’ dáma nyugottan rendezé haját, midőn egy 
hajóslegény hirtelen a’ teremajtón kopogtat ’s mondá : 
„Lady! kötelességemnek tartom jelenteni, hogy alkal
masint vízbe fúlunk.“—„Ön szemtelen ember, nekem 
itt ne szóljon fuladásról — viszonzá az aristokrata 
hölgy részvétlenül — ez a’ kapitány' dolga , ’s hozzám 
nem tartozik.“

F u r c s a  a j á n l á s .  Bizonyos hírlapban egy uj 
mosóműszer közhírré tétetvén , illy szókkal ajánltatott: 
„Ezen mosómüszer’ segedelmével minden férfi — m o s ó 
in; lehet.“

£ . . .  A . . . .

A ’ m i s k o l e z i  r e f .  i s k o l a ' 1 i g a z g a t ó j á n a k  t  G a r a s  S a m u  ( ír 

n a k  ,  a ’ m a i  n a p o n  l e t t ,  r é s z i n t  i r á s -  r é s z i n t  s z ó b e l i  k i j e l e n 

t é s e  ’s  m e g g y ő z é s e  u t á n  j —  a ’ f .  é v i  T á r s a l k o d ó ’ ő d d i k  s z á m á 

b a n  o l v a s h a t ó  n y i l a t k o z á s n a k  a ’ t i s z t e l t  u r a t  é r d e k e l h e t ő  r é s z é t  

e z e n n e l  v i s s z a v o n j a .  M i s k o l c z  ,  J u l i u s  I 3 k á n  1 8 3 8 .

Dudok Púi s. k.

R e j t e t t s z ó .

Rlsőm m tl m arhát nógatnak , hogyha ig á t h ú z ;
Másik vont taggal sérteni 's ölni lehet.

Ha keresed végső hárm am ', kertekben akadsz rá ;
Jó  é t . Sokszor előfordul egy évben egész.

Sz.
Az 59dik számú rejtettszó: V e i  ő.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattner-Károlyi.
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Wjíi Fayette.
' • (Folytatás.)

L a F a y e t t e ,  mint tagja a' franczia nemzeti köz
gyűlésének , egy volt azon nemesek közül, kik a’ har
madik rend’ vagy is a’ nép’ ügyéhez csatlakozának, ’s 
első, ki a’ nevezetes , e m b e r  j o g o k ’ m a g y a r á z a 
t á t  indítványba hozta , — olly magyarázatot, melly 
elméleti szempontbul több határozatlanság ’s valódi té
vedés miatt némi javítást kívánt ’s gyakorlati szempont
bul még több nehézséggel párosult ugyan, de általá- 
nyos szelleménél fogva, — ’s mint olly nyilatkozat, melly 
által a’ nemzeti képviselőség, saját jogaiban még egé
szen tudatlan népével ’s a’ világgal tudatá, mit akar 
’s tulajdonkép mire törekszik, — becsesnek"s dicséret- 
reméltónak ismertetek.

A’ forradalom’ ’s revolutio’ most bekövetkezett min
den fő jelenetinéi a’ nemes la  F a y e t t e  — mig őt is ma
gával nemragadáa’ vihar, ’s kisodrá Francziaország- 
ból, — a’ szabadság’ értelmes, mérsékelt, erényes bará
tinak első soraiban harczolt, bölcs tanácsot osztott, 
meg nem rendíthetvén őt sem az ó -  aristokratapárt’ 
sem a’ túlzó demokraták' gyűlölete. A’ bastille’ bevéte
le’ napján (jul. 14.) hivalalkodó elnöke volt a’ nemze
ti gyűlésnek , másnap pedig azon küldöttségnek , melly- 
re Párisban a’ béke’ helyreállítása bízatott. Nem so
kára a’ polgári őrség’ parancsnokául neveztetett-ki, 
mellynek felállíttatását ’s czélszerü szerkesztését nem
csak Parisban, hanem országszerte munkásán foly
tatta.— Alig lön parancsnokká, ’s minden hatalmát, mel- 
lyet neki illy tekintet ’s tiszteletreméltó Charaktere 
adott, oda forditá, hogy fentartsa vagy helyreállítsa 
a’ szomorú események által veszélyeztetett vagy meg- 
háboritott n y i l v á u y o s  r e n d e t ,  mellyet Washing
ton 's Franklin barátja a' szabadságtól soha sem volt 
képes elválasztani, hanem annak mellözhetlen föltéteul 
tekintett.

A’ revolutio néphatalommal tört magának utat — ’s 
az önkénynek védfala porba omlott. Ekkor arról kelle 
gondoskodni, hogy a’ zajgó hullámok szabályzott par
tok közé vezettessenek, ’s ne pusztítva de jóltevőleg 
zúgjanak tova. Ennek eszközét abban láták la F a y- 
e t t e  ’s a’ nemzeti gyűlésnek vele rokouérzetü tagjai, 
hogy egy részrül a’ teher, melly nyomá a’ népet, mi- 
néíelőbb enyhittessék , más részrül pediglen bölcs a 1- 
ko t i n á n y  által a’ jognak szilárd védelem adatván a' 
szerencsétlenség’ visszatérése meggátoltassák. E’ két 
feladatnak egész szellemi erejével ’s — míg együtt vala 
az alkotmányozó gyűlés, — koronázott sükerrel áldozá 
magát la  F a y e t t e .  Aug. 4ke’ dicső éjjelén ö egyike 
volt azon nemeseknek , kik lemondának történeti jogaik- 
's kiváltságikról. ’s a’ t. ’s a’ t. A l k o t m á n y i  ügyek
ben ő azon elveknek hódúit \ mellyek a’ szorosb érte
lemben vett c o n s t i t u t i o u a l i s  r e n d s z e r n e k ,  
t. i. életerős n e m z e t i  k é p v i s e l e t  által korlátolt 
m o n a r c h i a ’ rendszerének, szolgálnak alapul. Megle
het, hogy a’közjóllétnek Ejszakamerikában r e s p u b l i 
ká i  alkotmány’ védelme alatt csudagyorsan ’s csu- 
daerősen kivirított varázsló képeitől vonatva, szemé
lyére nézve r e s p u b l i k á i  eszmékhez hajlott: de 
látta, hogy a’ franczia nemzet respublicai alkotmányra

még nem ért-meg, vagy tán nincs is arra alkotva. Ő csak 
d e m o k r a t á i  értelemben történendő korlátozást, tehát 
széles alapon nyugvó v á l a s z t á s i  t ö r v é n y t  
’s a képviselőknek e g y  kamrába olvasztatását kivá- 
ná. A’ nemzeti gyűlésben (jun. 20. 1790.) az elsők 
közt vala, kik hévvel párlolák az indítványt, melly 
minden örökös nemesség’ ’s nemesi czimzetek’ eltör- 
lesztését tárgyazá , s ő maga nyomban lemondott mar
quis cziméröl. E pillanat óta egész haláláig máskép 
nem hivatá magát, mint la  F a y e t t e  p o l g á r ,  vagy 
g e n e r a l ,  jóllehet már Napoleon alatt újra di
vatba jövének a’ régi czimzetek, ’s a’restauratio alatt a’ 
hajdan kori aristokratia, ha nem is politikai előjogában, 
de egész büszkeségében uj erővel kapott lábra. Azon
ban magasb nemességet, mint a’ millyet’ marquis’ czim 
adhat ,1a  F a y e t t e ,  n e v é b e n  h a g y o t t  utódinak 
’s a’ t.

Minden nagy kérdésnél, melly Francziaország’ uj- 
don-alakitandó alkotmánya’ ügyében előfordult, p. o. a’ 
ministeri felelősségnél, az esküttszékeknél, sajtósza
badságnál ’s a’ t. ,hogy la  F a y e t t e  a’ felvilágosult 
közvélemény’ ’s tisztább országtudomány’ értelmében 
szólt és szavazott, említenünk sem kell. Elmeüőzzük 
tehát hon- s világpolgári hatásának é’ részét, ámbár 
szép alkalmul szolgálna bajnokunkat mint jeles p a r 
i i  a m e n t i s z ó h  o k o t is kitüntetnünk, ’s a' t. — Elég ! 
L a F a y e t t e ,  rokon-érzelmű barátival, annyiban el
érte nemes czélját, hogy a’ nemzeti gyűlés’ tanács
kozásiból olly jeles alkolmány eredett, miilyennel ak
kor egy nemzet sem dicsekheték, melly t. i. az 
emberi’s polgári jogokat kendőzetlenül elismervén, azo
kat gondosan védte, ’s melly, ha fenállása két, kö- 
rénkivüli (alább megnevezendő) akadályon vagy ellen
séges hatáson hajótörést nem szenvedett volna, Fran- 
cziaországot a’ dicsőség’ és szerencse’ fényes foká
ra emelendheté. ’s a' t. Ezen uj polgári alkotmány' fő 
vonásai av bastille’ bevétele után egy év alatt ala- 
pittattak-meg , ’s a’ nemes határzatok’ megerősítéséül 
’s a’ nemzet’ osztályinak köz testvérülése’ kihirdetéséül 
ama’ nagy esemény’ évnapjára nagy nemzeti ünnep ren
deltetett. E’jeles napon(jul. 1 4 .1 7 9 0 .) la  F a y e t t e  
a’ legdicsőbb élvezetben részesült, midőn a’ Mars-me
zőn összesereglett 's hazafiui lelkesedéstől lángoló
4 0 0 ,0 0 0  ember közt, Francziaország’ 83 megyéje’ 
polgárőrségének 14,000 követe előtt ’s 4  millió illyeu 
őr’ vagy inkább az egész franczia nép’ nevében a' ha
za’ oltárán ünnepélyesen létévé a'polgáresküt,’s utána 
ugyanezt teve az egész gyülekezet ’s a’ t.

De az olly reményteljesen kezdődött revolutio’ Cha
raktere csakhamar elkomorult. Két ellenkező oldalrul 
kérlelhetlen ellenségek támadtak az alkotmányhozó 
nemzeti-gyűlés által legnemesb szellemmel folyamatba 
vett munka ellen. La F a y e t t e  személyesen is ta
pasztaláé’ kettős ellenkedést, de bátran’s állhatatosan 
harczolt ellene azon zászló alatt, mellyet kezdettől 
fogva hordozott, t. i. a’ t ö r v é n y e s  s z a b a d 
s á g ’ zászlója alatt — néha győzve, de végre meg
győzeivé ’s magát hősileg feláldozva. Ezen ellensé
gek a' revolutio" eszméjivel soha meg nem barátkozó 
u d v a r  p á r t i a k  valának; részint nyilváuyos, ré
szint pedig titkos lépéseik felizgaták természetesen a
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néppárt' haragját 's a' f e l l e  n g ő s d i e k n e k ,  v a k 
b u z g ó k n a k 's önző czélokbul hazafiság’ álarczát hor
dozóknak igen óhajtott ürügyet adának erőszakos , tör
vénygúnyoló , vétkes merényletekre. Illy irányúak, — 
felülhaladák erejükkel a’ mérsékpártiakat, a’ rend s 
jog' barátit. Durva hatalom lépett a’ törvény’ helyébe.

Illy vészjósló hangulat’ első kitörése ugyanazon 
évnek, mellyben a’ bastille bevétetett, oct. 5 ’s (ük 
napjain történt. Ádáz pórcsapatok fegyveresen mellé
nek Parisból Versailles fe lé , véres szándékot forralva 
a' kir. család’s főleg a’királyné ellen, kit minden nép
elleni cselszövény’ szerzőjének tártának. L a  F a y e t t e  
hogy tekintetével fékezze a’ vad kicsapongásokat, nem
zeti őrséggel kísérvén a’ menetet, hősi elszántsággal 
megszabaditá a’ gyilkosak által elfogott királynét, le- 
csöndesité a’ zajgó népet, ’s a’ királyt, ki a’ nép’ azon 
kivánatának, hogy jöne Párisba, engedett már, ótal- 
mazva kisérte a’ tuileriákba.

Ugyanazon napokban tartá első ülését az akkor 
keletkezett j a c o b i n u s clubb. L a F a y e t t e  az eré
nyes B a i l l y - v e l  szövetkezve mérsékelt irányt követő 
f e u i 11 a n t-clubbot alapíta, ’s minden utón módon har- 
czolt az elsőnek dulakodó irányai ellen. Jelszava: co n- 
s t i t u t i o ,  ’s nem több, csak constitutio — ámde egé
szen ’s erőteljesen, — maradott. IIly értelemben, mi
dőn a' párisi nép vörös és kék városszéleit ellenébe 
tévé a’ fejér királyi szilinek, ő a’ két elsőhöz a' har- 
madikát csatolá, ’s a’ felizgatott sokaság’ szeme előtt 
illy h á r o m  s z i  nü k o k á r d á t  kötvén kalapjára meg- 
jósolá : hogy e’ három szili győzedelmesen utazandja-be 
á’ világot.

( Folytatása kö vet kéz ik.)

A* hölgyeié
fOroszbuI.)

Ne higyétek, ha azt mondják, hogy a’ görögök 
a’ világot felvilágosították, a’ romaiak pedig meghódí
tották. Ezek iskolai szóczikornyák , ’s tudós balgasá
g o k ! A’ görögök , kivevén néhány derék férfit — kiket 
azonban erényükért a’ nép és fejdelmek eléggé üldöz
tek — meg annyi szilaj barbárok valának. A’ római
ak pedig a’ világot nem hóditák-meg, hanem kirablák; 
mert tisztán kiviláglik a’ történet’ könyvéből, hogy ők 
a" népeket csak öuhaszonvágybul igázták-meg. A’ vi
lág felvilágosíttatott ’s meghódittatott: a’ könyvnyom
tatás’ mestersége, az álgyugolyók és hölgyek által. 

_— Akkor , midőn az emberek még tábori sátorban , 
köz-téreken, ’s oszlopok alatt tölték éltüket, a vilá
gon vadság’s egy majd szünetnélküli rendetlenség ural
kodott. A’ főbbek hatalomra , a’ nép pedig zsákmányra 
vágytanak; a' szónokok dühösen declamáltak a' uyilvá- 
nyos helyeken , ’s a' nép nézte őket mint farsangi bo- 
hóczokat, ’s egy szót sem értett fellengös zagyva be
szédükből. A' philosophusok csak magoknak ’s bará
tiknak írtak , ’s ha a’ nép előtt -egyszer magukat mu
tatták , tehát ez őket vagy megkövezte, vagy bürök
nedvvel kinálta-meg. Mindenkit ö n z é s  vezérlett, ’s 
ezt a' c s a l á d - é l e t '  hijánya szülő. Csak a’ polgá
rok aluttak houn. A’ hölgyeket az annyira müveit Gö
rögországban vagy szobabútornak, vagy szakaesnék- 
uak tekinték. Egész Görögországban csak két okos 
asszony volt: az egyik A s p a s i a ,  a' philosophia’ ’s 
literatura’ barátuéja ; a' másik pedig Xautippe , Szó
kratész nője , ki nemének daczára is független úr volta’ 
házban. Ugyanazért rágalmaz» a’ történet mindkettőt,

az elsőt csábítónak s a másikát gonosz asszonynak 
\ allvan. Roma csak masolata Görögországnak. Romá
ban isméretleu volt a’ c s a I á d -é  1 e t , ’s isméretlen a’ 
nők-iránti t i s z t e l e t .  Ez egyszersmind föoka Roma' 
erkölcsi romoltának, elpuhultának ’s végre elaljasod- 
tának is. Eljöttek az úgynevezett barbárok, t. i. a’ 
hunnok, avarok, tatárok, slavok, — egyszerű de jó
indulatú emberek, kik még hadjáratikban is család-éle
tet viseltek. Ok a s s z o n y a i k k a l  jöttek, kik segí
tők legyőzni a' c s a l á d t a l a n  pulyákat; ha az el
foglalt tartományokban megszállottak, a’ legnehezebb 
munkákat oszták-meg férjeikkel. Szóval: a’ nők tete
mes részt vettek a’ romai colossus’ lerontásában 's uj 
országok’ ’s birodalmak’ alapításában. Ennélfogvást be
csüljük a’ nőnemet. A’ nők' becse nem sokára emelkedni 
kezdett a tarsasagban , s mostantul fogva az emberiség 
mindig tovább ’s tovább haladt a’ tökéletesülésben ; a' 
szépnem’ imádóji képezvén az elödandárt, szerelmes 
költészek pedig az utócsapatot.

Az első keresztyén századok tanuji voltak a’nők' , 
nagy és jótékony cselekvésinek. Majd minden nemzet
nél asszonyok terjeszték-el a' keresztyénséget, ’s mi
ért? — mert a’ keresztyénség’ elve felebaráti szerete
tett, köuyörületességen , szelíd nyájasságon nyugvék , 
— ’s ez mind olly tulajdon, mellyekíöleg az asszouyi 
szívhez előbb találnak utat, mintsem a’ férfiak’ zordo- 
nabb kebléhez. A’ pogányok az ö phantasiájokbau eré
nyes és gáncsnélküli asszonyokat még képzelni sem 
tudtak. Valamennyi ppgány istennő úgy jeleuik-meg 
előttünk, mint egy párisi operának nőszemélyzete — 
még magát az értelmes Dianát, és szűz Vestát sem 
vevén-ki. A’ régiek’ mennye egy minden szinfali pom
pával ékeskedő játékszínhez hasonlít. A’ hajdanvilág’ 
egész mythologiája csak egy fényes, nagyszerű ope
ra, karokkal, tánczokkal, elváltozásokkal, hadforgá
sokkal ’s ütközetekkel. Ez a’ phantasiára nézve igen 
sok, de a’ szívre nézve semmi! — A’ k ö z é p k o r 
n a k ,  ezen, az emberiség’ ’s költészet’ történetében, 
regényes korszaknak kezdetével a’ hölgyek minden nagy 
’s nemes tetteikért, korábbi lealáztatásuk - és szenve- 
désikért méltó jutalmat nyerőnek. A’ hölgyek’ kezébe 
jutott a’ h á z i  uralkodás’ kormánypálczája; ebből fej— 
léuek-ki a’ t á r s a l g á s i  viszonyok, innét továbbá a’ 
köz m ű v e l t s é g ,  ezen valódi alapja a’ tulajdonképeni 
f e l v i l á g o s u l á s n a k .  A’ férfiak kormányoztak, 
a' hölgyek pedig uralkodtak. A’ legdicsőbb hőstettek’ ’s 
lovag-merények’ rugója: a' kivíhatni reménylett asszony
kegy vala. Minden alávaló, rósz és becstelen , mi a' kö
zépkorban történt, a’ hölgyek' megvetőji által szülem- 
le tt; ellenben minden fönséges , nagyszerű, nemes és 
dicsőséges a' hölgy-tisztelők által származott. A’ tör
ténet' könyve gazdag illy példákban.

A’ középkorban virágzásnak indultak a' művésze
tek és költészet, mellyek a’ hölgyeknél szintúgy ta
láltak fő ótalmat ’s pártfogást. Az erkölcsök és szokások 
szelidebbek levének, s az emberi-nem végre megis- 
mérte a' hölgyek’ érdemét. A' nőnem a’ 18dik század
ban legdicsőbb diadalát üllő. A' politikában , philoso- 
phiában, literaturában ’s művészetekben a’ hölgyek 
birtanak túlnyomó sulylyal.-Ok már mindenütt uralkod
tak és k o r m á n y o z t a k ,  ébresztettek, pártoltak, 
sőt magok is munkások voltának. Végre, huzamos vá
rakozás után, előlépett a’ felvilágosodás! De hirtelen 
vihar keletkezett, ’s koránsem a’ felvilágosodás , hanem 
a’ t u d a t l a n s á g  által. Ezen orkán az iskolai pe- 
d a n t s á g ’ — következése volt, melly a' hajdankor'
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dőreségei által előcsalogatva, kortársainak ezen őskort 
példányképül akard felállítani. Az idő’ enthusiastáji min
denütt egy hajdani Athénét, hajdani Romát gondoltak 
alapítani, azaz: a’ régi barbarismust, régi öldöklést és 
gyilkolást hozni divatba. A’ hölgyek e’ szerencsétlen 
korszakban is férfiaknak mutatkoztak, valamint akkor, 
midőn a’ keresztyénség a’ pogánysággal csatasíkra kelt. 
Hidegvérrel ’s lelkes elszánattal léptek ők a’ hitért ’s 
emberiségért vesztőhelyre. Uj dicskoszorúkat fontak fe
jőkre a' hölgyek, ’s még nagyobb jogot szerzőnek az 
emberiség’ becsülésére. — A’ vihar megszűnt, — de 
az emberi társaság’ korább viszonyait már felforgatta. 
A’ női szelíd és gyöngéd-nyájas kormányt a’ hideg ö u- 
z é s váltá-fel ’s ez fúrakozott a’ társaságba. A’ felvi
lágosodás , tudományok, nyájas társalkodás és művelt
ség’ lerombolt oltára’ vagy is salon’ helyébe a’ p é n z 
emelkedők, ’s most é sz , szeretetreméltóság, szép
ség és szelídség helyett a r a n y b o r j ú n a k  hódoltak. 
A ’ társas-élet’ minden kelleme és bája , minden poésise 
elenyészett; a’ hölgyek összehajták zászlójukat ’s le
léptek a’ színhelyről.

A’ fagyos, jéghideg n a t i o n  a l i s m u s  ’s a’ nagy 
h a s z n o s s á g i - e l v  levének uralkodókká. Ezek der
mesztő leheletükkel elnyomoríták a’ poésist és művé
szetet. Minden a’ nemtelen nyerészkedés’ és alacsony 
speculatio’ tárgyává lön: szellem, kedély, phantasia , 
sőt maga a’ teremtő lángész is. Midőn még a’ hölgyek 
kormányoztak , akkor a’ szellem’, a’ lángész , a’ szív’ 
és phantasia’ feladása az a e s t h  e t i k a i - s z é p  vala; 
de most csupán a’ h a s z n o s .  Most az ember többé 
nem egy szép ’s okos lyánykába , hanem egy gőzerő- 
miibe , vasutba lesz szerelmes. Most nem a’ szív’ szó
zatának, hanem a’ pénzkeletnek szokás engedelmes
kedni. Most a’ hölgyeket többé nem élet’ gyönyörének, 
hanem Fortuna’ arany mérlegének tekintik. A’ meny
asszony után úgy néznek, mint részvény után. Ki a’ 
szépnek kedvelője , az igen olcsó kőnyomatokat vásá
rol szép leányzók’ arczképivel; ki asszonyi jótétemé
nyeket nagyrabecsül, az megveszi az „Annales de 
la vertu“ és a’ „Mérite des femmes“ czímü könyveke, 
ámde egy lérfinak sincs kedve: eleven szépséget, 
vagy eleven jéltevő hölgyet vinni házához ; mert az 
ar a n y b o rj ú - imádók intenek bennünket, hogy a’ 
hölgyeket á r u e z i k k n e k  tekintsük. — ’S mi követke
zett ebből ? Az egész erkölcsi világ a' vadság’ cha- 
rakterét vette-fül; a’ Tragoetíia v. szomorújáték ma 
egy vágószékhez hasonlít, a’ drama egy fenyítőházhoz, 
a’ regény egy őrültek’ házához. A’ poésis édes , mint a’ 
j é g !  A’ művészetben csak hatás után kapkodnak, a’ 
musikában pedig azt keresik, mi n e h é z .  A' hölgyek’ 
befolyásának rnellöztével a'gyöngédség ’s finom elmés- 
ség is elenyészett. A’ szerelmes ember most bolondnak 
tartatik; ámde olly ember , ki egy vasgyárral vagy 
statuslevelekkel kötött házassági szerződést, igen tisz
tesnek és tekintetre-méltónak 1 Most egy vagyontalan 
szegény leánykát nőül venni, a’ világ' véleménye sze
rint-, o s t o b a s á g ;  épen nem házasodni-meg, j ó z a n  
m e g f o n t o l á s ’ k ö v e t k e z m é n y e ;  ámde érzet és 
szív ellen pénzesládákra és alaptőkékre házasodni: ez 
a’ világ állítása szerint annyi, mint é s z s z e l ,  éles 
l á t á s s a l  és s z e r e n c s é v e l  bírni 1 — Szegény 
leánykák! én sajnállak titeket, de még inkább sajná
lom atyáitokat, anyáitokat, ’s gyermekiteket. Szeren
csénkre a’ gőzerőmüvek, vasutak, részvények, és ka
matok még nem csavarták-el minden ember’ fejét; még 
találkoznak emberek, kik érzik, hogy asszonyi szép

sé g , asszonyi lélek’ ’s asszonyi kedély’ befolyása nél
kül emberi társalkodás, műveltség ’s felvilágosodás 
kellőleg nem tenyészhetnek. Az emberiség" ezen része 
a’ legnemesbekhez tartozik; övék azon terhes köteles
ség: a’ poésis’ templomát a’ pénzváltó-épülettől elkü
löníteni, s a hölgyeket korábbi jogaikba visszahelyez
ni. Csak a’ szerelem nemzi a’ szépet, a’ genialist; 
csak asszonytisztelés dicsőíti a’ férfit. Emlékeztetésre 
van szükségünk, különben megtörténhetnék, hogvna- 
tionalismusunk ’s hasznossági- elvünk’ következében 
szép egyszerűen részvényekkel s bankjegyekkel háza
sodunk össze , ’s vas keréktalpakat ’s gőzhajókat nem- 
zünk. L v a s-nemzedék’ hirdetője a'mostani divat 1 i— 
teratura.

A 9 f öltigyitntás, v. Kutvanyos Kövezet
ről ffévhoritélerttlj.

A' szigorú hidegnél Párisban az újabb idők’ legjobb 
találmányinak egyike szerencsésen kiállá a’ próbát, ’s 
e z : a’ földgyantás v. kátrányos kövezet. E’ kövezés
mód már többször alkalmaztatéka’járdákon, földemele
teken (éerrasse) a' hidak’ gyalog-ösvényein ’s a’ t., 's 
bebizonyult, hogy egy félhüvelyknyi vastag kátrány
öntet, keverve finom poronddal, tökéletesen elég , az 
emberek’ lábainak huzamos időre ellenállani. A’ pont- 
royali járdának v. gyalogúinak fele már öt év óta ez
zel van megöntve, ’s még eddig reá sem hideg sem 
meleg, sém a’ naponkint rajta hullámzó néptömeg leg
kisebb kártékony hatást nem gyakorolt. A’ járás-kelés 
rajta valóságos kényelem; ’s az ember azt hiszi, hogy 
deszkapadlaton jár. A’ földgyantás-mozaik , mellyel az 
Obelisk-tér be van öntve, hasonlag igen jól sikerült, 
’s a’városnak valóságos díszére szolgál, sőt mi több, 
csak félannyi költségbe került, minta’ közönséges kö
vezet. — Azonban a’ város e’ találmánynyal még na
gyobb próbákat is tőn, ’s a’ koesi-utak’ kövezetét is 
ezzel akará pótolni; e’ végre köblábnyi tartalmú 
vasminták töltettek-meg törött-gránittal, úgy , mikép 
azt a’ töltött-utakon szokás használni, ’s fülibe föld- 
gyánta önteték, míg minden hézag ’s nyiladék megtö- 
mült, ’s e’ koczkával rakatott-ki mult-őszkor az eli- 
z.umi-mezők’ előtéré. Igen kényelmesen'kocsizbatni 
rajta, a’ lovak nem botlanak ’s nem csusznak-el, rá
zást nem érezhetői, ’s a’ kocsi nem romlik. Ámde so
kan aggódtak, hogy a’ keményebb hideg, majd a’ föld
gyantát megtöri, ’s így majd aztán elporlik. A’ legú
jabb tapasztalás azonban megmutatta, hogy ettől nem 
tarthatni; a’ koczkák olly szilárdak, mint bármikor, ’s 
e’ kérdés iránt nincs többé mit vitatkozni. A’ város 
ennélfogvást e’ kövezetmódot egészen a’ diadal-ívekig 
szándékozik alkalmazni, 's ha ekkor sem állnak-clő 
uj nehézségek v. tökéletlenségek, azt lassanlassan még 
az utakra is kifogja terjeszteni. Parisra nézve ez min
den gondolható jótétemények közt legelső volna, mert 
az eddigi kövezet mellett a’ város’ tisztán-és szárazon- 
tartathatásáról még csak nem is álmodhatni; ezenkívül 
tömérdek ’s felszámithatlan mennyiségű ló-erő kímél
te tnék-m eg. Mostanig két társaság létez, melly e’ vál
lalattal foglalkozik; egyik a’ seysseli természetes föld
gyantát, másik pedig a’ kőszén -gyárokbul kikerült 
szurkot v. kátrányt alkalmazza. E’ két társaság közül 
mindegyik saját hírét emelni ügyekszik; mostariig a’ 
természetes földgyánta elsőséggel látszik bírni; a mes
terségesen készült igen kemény. Egyébiránt mind a 
két társaság vállalatát nagy ’s növekedő sükerrel űzi
CW. z.)
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E legy *s m ulnttatá*tur.
Óriási es mindeddig mindenütt hallatlan munka 

sükerült e’ napokban Temze folyam torkolatjánál. A 
föladás vala: mikep lehetne egy elsi'ilyedt erős hajó 
előreszet, melly szírt gyanánt meredez ki a’ mélység
ből’!* nagymértekben veszélyezteti a’ hajózást, meg
fenek ülte helyebül kihúzni. Minden eddigi erőködes 
süker nélkül maradt. Végre egy mérnöktesti főtiszt 
következő módot ajánla használtatni: két iszonyú 
ónhengert meg kell tölteni lőporral és buvárharang 
segélyével egyenközü irányban a" megfeneklett hajó 
oldalához illeszteni ’s meggyujtani, mi az egész hajó
tömeget apró darabokra fogná repeszteni. A’ lőport 
egy hosszú cső által vala szándék meggyujtani. E’ 
terv létesítése kétszer megsemmisült. Mindig valamelly 
előre nem látott akadály gátlá siikerültét. A ’ tenge
rész pedig, ki a’ buvárliarangban dolgozék, föla
kadván a’ harangot tartó és szünetlenül lengő köte
lek közt,életét veszté a’ merénynél. Végre jun. 28án 
minden előkészület tökéletes bevégezte után, 4 ezer 
font lőpor vala az iszonyú hengerekbe töltve, olly 
czélból, hogy a’ tűzzel érintésbe jöttekor a’ folyam
agyat megrendítse , a’ tajtékzó hullámokat szerte lo- 
csantsa és az elsülyedt hajót apró töredékekben a’ viz 
fölszinére röpítse. Jelt adának. A ’ munkásokkal és 
kiváncsi nézőkkel rakott naszádok és dereglyék biz
tos távolba vonljának, ’s csupán egy maradt hátra, 
t. i. a’ tüz-aknászoké, kik készen tárták evezőiket 
gyors futásra , mihelyt egyik társuk a’ kanócz vé
gét meg fogta gyújtani. A’ kanócz lassan égett; öt 
percznél tovább. A ’ nézők rettegése legfőbb fokra 
hágott. Mozdulatlanul ’s kimondhatatlan feszültséggel 
függeszté szemeit mindenki azon pontra, mellyig a’ 
kanócznak égni kelle, hogy a’ lőpor meggyűljön. 
Végre iszonyú robajjal eldurrant a’ 4 ezer font lőpor. 
Az erre következett látvány nagyszerűsége leírhatat
lan. Képzelje magának kiki, mennyire lehetséges, az 
iszonyú víztömeget 800 lábnyi kerületben 70 láb ma
gosságra föltornyosulva, ’s közepébiil, miként tüz- 
okádó-hegy kénterhes gyomrából, fekete fűstföllege- 
ket légbe sustorogva, és deszkákat ’s gerendákat min
denfelől magosra röpítve. A ’ durranás olly iszonyú 
vala, hogy a’ part- melletti dombok megrendülének, 
s még Gravesendben és a’ közel helységekben is 

földrengést érzének. A ’ bámulat mély csöndé után 
kábitó örömtapsra buzdult a’ két parton összecso- 
portult tömérdek sokaság. Néhány pillanattalaz iszo
nyú durranat után már egymástérte a’ sok dereglye, 
s a' sok hajós vetélkedve halászta ki az úszó fada

rabokat. Nevezetes, hogy semmi szerencsétlenség 
nem történt.

• N e v e  u t c s  1 é  g t ü n e in é u y. A’ kaukazi 
tartományok’ főkormányzójának tudósítása szerint f. 
évi apr. 16kán Kis  1 já r  várost igen nevezetes l é g -

t ü n e m é n y  lepé-meg. Esti 8 órakor a’ nyűgöt! ég
bolton, némi ritkás felhőzeten által, mintegy 20 —25 fok
nyi magasságban egy tüzes meteor mutatkozott, melly 
tökéletesen egy k í g y ó '  alakjához hasonlíta ; feje kü
lönösen természeti hűséggel volt után-képezve, mely- 
lyeu , és pedig egyenest éjszaknak fordulva, a’ nyi
tott száj és szemek tisztán valának láthatók. Farka több 
karikás vagy gyűrű-alakú kanyarulatokban délszak fe
lé irányult; a’ kigyó' szájábul nyál folyt hosszú 
’s vékony fonálkint. E'tüzes légtüuemény folyvást hul
lámzó mozgásban volt, ’s maga körül sugárzó fényt 
terjeszte. A’ látvány közel egy óranegyedig veszteg
lett az égen ; először is a’ fark kezde oszladozni, leg
tovább maradt-ineg a' fej' hátulján levő világosság, 
melly végre egy, nagy csillaghoz hasonló gyűrűnek alak
ját vevé-föl; inig aztán ez is elenyészett, ’s csak a’ 
közönséges felhőtlen esti égbolt tűnt a’ figyelmes vizs
gáló’ szemébe. O. B.

K é n y s z e r í t e t t  h á z a s s á g .  Scott Walter 
következő anekdotonnal mulatá nem egyszer asztali 
barátit: Rokonom Scott W atty, mintegy 4 0  év előtt 
hajós-kadét fiaid ship rnaú) volt, bizonyos hajón Ports- 
mouthban; egykor két ifjutársával a partra lépett, ’s 
itt a’ nyert szabadság-időn túl kimaradván, nemcsak 
pénzét egy fillérig a’ korcsmában hagyta, hanem még 
hitelben is sokat ivott. A’ hajó hirtelen jelt ad meg
indulásra; de a’ fogadósáé sehogy sem ereszti-eí a’ 
három legénykét, míg az elköltött ital’ árát meg nem 
fizetik. Miután már sokáig alkudoztak, inondá az asz- 
szony: „Vagy egy vagy más módon ki kell elégittet- 
nem, ’s mivel készpénzt nem adhattok, tehát íme szol
gálok nektek tanácscsal: En itt olly körülmények közt 
vagyok, hogy foglalatosságomat, mint magányos asz- 
szonv, nem folytathatom ; nekem, törik szakad , férjet 
kell szereznem , vagy legalább egy eshetési bizonyít
ványt , mellyböl szükség-esetben megmutathassam, hogy 
férjem van. Én mindhármatokat elbocsátlak, ha vala- 
mellyik közületek férjem akar lenni. Legyen bármelv- 
lyik, nekem az mindegy, de egynek kell lenni, külön
ben mindhárman börtönbe juttok.“ — A’ tenyerestal
pas rút asszony szilárdul maradt-meg kívánsága mel
lett, ’s a’ három süheder közt sorshúzásra került a’ 
dolog, ’s a’ sors rokonomnak jutott. Most nem vala 
már veszteglésre idő, legott templomba mentek, és 
szegény rokonom nemakarva is feleséget nyert. Tem- 
plombul visszajővén, a’ nő a’ három iíjuembert meg- 
vendéglé mind azzal , mit konyhája ’s pinezéje adha
tott , ’s végre elbocsáta őket, miután egymásnak es- 
küvéssel igérék, hogy a’ dolgot titokban tartják. — A' 
hajó elvitorlázott. — Néhány hónap múlva Jamaikában 
egy nyaláb ujságlevél érkezett ugyanazon hajó’ kadét 
ifjaihoz, ’s W atty, ki azokat futólag végig tekin
tő , "s Portsmouthból egy orgyilkosságrul szóló tudósí
tást olvasott, egyszerre villámsebesen felpattan he
lyéről, esküvését feledi, ’s örömittasau kiált-fel: „Is
tennek hála! feleségem’ felakasztották!“

R e j t e 11 s z ó.
Fő hármában az egésznek

Könnyes szemmel ürülünk ,
Főké)» ha borral "s egyébbel 

Rakott asztalhoz ülünk.
Kettős vége nélkül bölcsnek ,
Ha cselekszel, nem neveznek.

Öl betűből leve kész —
Rgy csatorna az egész

Szegedrii/.
A‘ COtiik számú njtctlszó : C s ő t ő l  tők.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Traítner-Iiárolyi.
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K ö l t e m é n y e d .
SKBHKDT VADÁSZ.

Vad-iiícssel fiilileritni
Létem’ komor éjjelét — 

Pegyvert-foifva «zertejártam 
A’ rét’ hínár-tengerét.

Ám búgondom százfejü vad 
Hydrakínt ujúla-meg,

S vesztve utamat, körülszött 
A’ )iináros tömkeleg.

S Lyánka ! ekkor liogy először 
Megvillanta bús szemem , 

Boldogító , édes érzet
Villant-által lelkemen.

A’ gondok’ dúló viharja
lm ! egyszerre szétoszolt,

’S keblemben a’ fájdalomnak 
’S minden búnak vége volt.

Angyalkint felém lebegve 
Szólok’ vidám halmiról, 

Udvet-osztó szent maiasztok 
Mosolygónak aj kidről;

Mint aeoli-hárfa zengtek 
Szavad’ ezüst ltangjai ,

’S mint hajnalpirúlat égtek 
Arczod’ bíbor lángjai.

Már azóta nem vadászkint ,

De mint vérző sebhedt őz , 
Bolygok szerte a’ világon —-

’S a’ gond rajtam újra győz.

Létfonyasztó fájdalom 's bú 
Gyötrik újra telkemet ,

Míg a' sir’ jótékony öble
Béfogad majd engemet__

Lyanka ! szánjad mély keservim’,— 
Szánjad keblem’ kínjait,

’S erteil égő hív szivemnek
Oltsd egy csókkal lángjait!

M. J.
AZ ŐSZ

Az évek’ zord viharjai 
Zúgtak fejem fölött;

Éltem’ h ijója annyiszor 
Szirtekbe ütközött.

A’ telt erekben csörgedő 
Folyam jéggé fagyott ,

’S a’ sors jutalmul énnekem 
Ösz-fürtöket hagyott.

A’ hon’ véres küzdelmiben 
Elfáradott karom ,

Hazámért éltem, — győztem is _
Megnyillmtik sirum.

Tekintsd az Aetna’ ősz fejét ! 
Hótoriatok fedik,

Míg benn a’ láva’ habjai 
Szünetlen égetik.

Hófürtiik lengnek a’ fejen ,
Korom mar sírba ű z ,

’S szivemben szép hazám iránt 
Lobogva ég a' tűz.

Sujúnttky.

A* haladásról.
A’ haladás tágabb értelemben nem egyéb, mint 

h e l y b é l i  m o z d u l á s .  E’ szerint lehet e l ő r e -  és 
h á t r a - h a l a d á s  is , és ezeknek közép foka a’ n y a  g-  
v á s ,  inkább v e s z t e g l é s ,  vagy t e s p e d é s .  De 
szorosabb, és philosophiai értelemben a’ haladáson ért
jük „azon ideal felé való közelgetést, melly vagy a’ 
természet’ rendében az istenségtől, vagy emberek által 
kitűzve van.“ E’ szerint a’ haladás eszköze a’ czélraju- 
tásnak; ’s ezen tekintetben a’ haladással sem tespe
dés, sem kivált visszasiklás nem fér-össze.

Halad tehát minden — és úgy is kell leuni, a’ 
természet’ rendében , azon czél felé , mellyet a’ vég 
nélküli Mindenható kitűzött. A’ naprendszer’ testei mo- 
zoguak és haladnak utjokon, — t é l , tavasz, ’s a’ t. 
jönek, mennek, haladnak, — a’ növények nőnek, gyü
mölcseik érnek, szaporodnak; a’ foljrók folynak, — 
a’ nemzetek szaporodnak, mivelőduek, erkölcseik időn- 
kint simulnak, tudományos isméreteik gyarapodnak; 
egyesek’ erkölcsei szelídülnek ’s a’ t.

E zen, ’s az illy sokféle haladás hát kétféle lehet, 
s z e l l e m i  és t e s t i ,  mellyek egymással többször 
olly viszonyban vannak, hogy a’ testi haladás elősegíti 
a’ szellemit, vagy is az ennek, mint felségesebbnek, 
eszköze. A’ szellemi haladás’ czélja a’ tökéletesség , és 
így szellemi haladás =  t ö k é l e t e s b ü l é s ,  például 
az erkölcsökben , tudományokban, művészetben, ’s a’ t. 
A’ testi haladás’ czélja azon bizonyos pont, mellyet 
magáuak a’ haladó, elérés végett, kitűzött, vagy melly 
a’ mozgásba tétetett vagy jött eszköznek elérés-tár
gyúi szolgál, például a’ menő ember azon helyhez , ho
va szándékozik, menés (haladás) által közeledik, — 
a’ gördülő kerék, az égi testek kerengéseik ’s forgá
saik által haladnak, ’s haladásaik által teljesítik azon 
czélt, mellyet amannak elibe ember, ezeknek eübe 
a’ Mindenható szabott.

Ezen kétféle haladás, úgymint t e s t i  és s z e l 
l e m i ,  közt én bizonyos analógiát látok, mellyel itta ’ 
haladást ismertetni ’s világosítni talán azért nem lesz 
érdektelen , mivel a’ haladásról most annyit beszélnek, 
’s arról olly különböző fogalommal és értelemmel van
nak , hogy egyik ember azt úgy n ézi, mint jótékony 
hatást, ’s a’ másik irtózik tőle, mint dögmirigytöl. Én e’ 
következőkben gondolnám határosulni a’ kétféle hala
dás-közti hasonlatot: 1) Ha némelly testi mozgások 
megszűnnének, egyenes romlás és halál következnék 
abból. Példaúl, ha az égi testek’ forgása és keringése 
megakadna : az egész világ’ alkotmánya Összedőlne ; ha 
a’ folyók’ folyvásti haladását jég - ’s hótömegek zárják- 
e l, mindent dúlva áraszt~el a’ Viz,  — az álló tó meg- 
büzhödik , a’fák’ nedvei, az élőállatok’ vére ha elakad, 
megszűnik az é let, — az állat mozgás nélkül megbe
tegszik, elhal. így szellemi haladás nélkül levetkezi 
az ember az emberi tulajdont és méltóságot, ’s okta
lan állattá alacsonyát. — 2 ) Némelly testi haladáso
kat — mellyeket tudniillik emberek kormányoznak, 
meggátolhatni, másokat, mellyek az istenség’ folyvásti 
gondviselése alá tartoznak , minő az égi testek forgása, 
időjárás 's a’ t., haladásukban ember nem gátolhalja- 
meg. Az emberi nemzetnek is szellemi haladása isten’ 
czélja és bölcs kormánya. Mint a’ világosságot egy 
két függönynyel egy kis helytől elzárhatni, a’ nap’ jólte- 
vö melegét egy kis jégveremből kiszoríthatni ugyan: 
de a’ napot elfogni, hogy fél földgömböt ne világosít
son , ’s föld’ szilién ne melegítsen, az emberi erőn kí
vül fekszik. így a’ szellemi haladást, ’s az ez által 
áradó világosság’ sugárit egy kis helytől ideig óráig 
visszatarthatni: de az egész szellemi haladást, vilá- 
gosodást az egész nemzettől vagy emberi nemtől el
fogni — igen sok lelki függöny , lelki jégverem kiváu- 
tatnék! — 3 ) Valamint a’ természetben vannak néha 
ú g y  t e t s z ő  veszteglések , sőt visszasiklások, minő 
a’ növények’ téli állapotja , a’ magvak’megtejesedése , 
’s a’ t.: úgy vannak illyek a’szellemi világban is. Néha 
egy kis korra az idők’ vihara keményen hat, ott szel
lemi gémberülést okoz, miből a’ tapasztalatlan ember 
h a l á l t  képzel, holott az csak erőpihentetés, erő
gyűjtés , melly a’ korszellem’jótékony derülésével azon
nal fakadásnak indúl, annak idejében szellemi gyümöl
csöt tennendö a’ szellemileg éhező emberi nemzetnek. 
— Némelly testi mozgás úgy történik, hoffv testi ha-
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I all ás azt nem követi, — például a' csak tengelye kö
rül forgó köszörűkő , minden mozgása mellett i s , előre 
nem halad. Úgy vaunak szellemi mozgások, inellyek 
nem egyebek, mint csak k e r i n g é s e k .  — 5 )  A ’ 
testi keringésnek lehet szellemi következése. Például 
a’ köszörülő ember a’ kő’ forgása által azon czélja felé 
halad, hogy a’ köszörülendő szerszámok élesüljenek: 
’S igy a’ testi forgás itt a1 haladás’ eszköze, ’s e 'sze
rint a’ testi keringés szellemi haladásra vezethet. De 
nem így megfordítva! A’ szellemi keringés nem egyéb 
mint illusio . vagy is csalás vagy csalódás, vagy csa- 
latás; ’s veszedelme a z , hogy egyre megy a’ tespe- 
déssel; ’s még ezenfölül lelki szédülést, kábulást okoz
ván, a’ szellemileg sokáig keringett ember sokáig al
kalmatlanná lesz az egyenes haladásra. De a’ szelle
mi haladást ez azért végképen megakasztani nem ké
pes. Ezen keringésekből észreveszik a’fiák ’s az uno
kák , eldődeik’ kábulását, ’s ők élesült észszel veszik 
elejét a’ hasonló csalódásoknak, ’s okulva az atyák’ ke-= 
ringéseböl, ők kétszer nagyobb sebességgel fognak 
szellemileg haladni. — 6 ) Valamint a’ testi haladások
nál van v i s s z a s i k l  á s ,  például a’ mesés Sisyphus’ 
kövéé: úgy vannak a’ szellemi világban is. A’ tudo
mányokban , mesterségekben ’s erkölcsiségben is igen 
szép előmenetelt tett ’s ezekben több utánok követke
zett keresztyén századok’ embereinél szellemileg mi- 
veltebb görögök és egyéb keleti nemzetek, vissza- 
siklottak a’ barbarismus’ vastag aljasságába, olly for
mán, mint láthatni ma is több vállalkozó magyar sisy- 
phusokat, kiknek egyes vállalataik akkor siklanak-el, 
midőn a’ czélt jól megközelítették. — 7 ) Valamint van 
ú g y  t e t s z ő  testi haladás: úgy van szellemi is. Bo
rongó felhős idővel a’ hold bukdosui, bujkálni látszik a’ 
felhő’ rongyai közt; ’s a’ felhők állani tetszenek a’ 
szemnek, holott tudja a’ természetismerö, hogy ezek 
megfordítva vannak. Szellemileg is sokszor egy vagy 
más tárgy haladni látszik; ’s némellyek tán hajlók el
hitetni bennünket, hogy ez valóságos szellemi haladás; 
holott ez tán lelki tespedés vagy keringés , vagy épen 
visszás haladás ahoz mérve, minőre a’ szellemi művelt
séget szerető embernek szüksége van. — 8 )  Van a’ 
testi mozgások közt v i s s z á s  h a l a d á s  is. Dé ván  
a’ szellemiben is. Egy sebesen haladó kocsiban ülő be- 
kötött-szemű ember azt képzeli, hogy a’ haladás egye
nesen történik, holott visszafelé ; vagy visszáson kép
zeli,, holott egyenesen halad az. így a’ szellemi élet
ben is, a’ tudatlanság’ vastag köteíékivel, vagy értel
metlenség’ hályogával fedett szeműek jajveszékelnek , 
hogy visszáson haladunk , holott előre megyünk; ’s vi
szont mások örvendnek , hogy előre haladva maholnap 
partot érünk, holott attól az észre nem vett visszás 
haladással mindinkább eltávozunk. — 9 ) A’ testi ha
ladás néha e g é s z e n  m e g a k a d .  Iszonyú sár nehe
zíti , embermagasságnyi fuvatagok zárják-el az útat a’ 
haladni akaró útas elől. A’ szellemi haladásban is dü
höngnek sokszor a’ szellemi Aeol és Neptun’ viharai, 
mellyeket sem tutajokkal, sem hókotróval, sem a’ sár- 
fertőt gázló igavonók’ erővesztegetésivel nem győz- 
hetni-Ie. Hanem eljő az idő, a’ korszellem , mint a’ ta
vaszi nap, habár néha hónapokat, éveket késve is , 
melly Aeolus és Boreas’ daczára lelohasztja a’ hógáto- 
g a t , elfolyatja 's gőzölteti a’ tátongó örvények’ hul- 
lámit, ’s fölszikkasztja az ingoványos söppedéket, ’s 
járhatóvá teszi a’ haladás’ ösvényét. 10} A’ testi ha
ladás néha i g e n  l a s s ú ,  de a' szellemi is. Száza
dok , ezredek óta mosogatja a’ Duna' hulláma az orso-

vai sziklakat gerinczes medrében, — mert hiszen — 
gutta cavat lapidem. De ezen haladást, a’ szirtek’ ko
pását, aligha egy kissé nagyon is mértékletes haladás
nak nem tarthatni. Századok, ezredek óta mosogatja 
az erkölcsi philosophia, ’s bölcs törvényei, 's majd 
később a’ keresztyén vallás’ tiszta vize is az em
beri nemzet’ sziklánál keményebb egoismusát, melly- 
beu annyi, az erkölcs felé haladó ember hajót tört : 
’s csak valljuk-meg, nem ezrenkiut tornyodznak- 
e föl annyi idők múlva is az erkölcsök’ utján hala
dó ember előtt az önzés' kártékony sziklái, melly- 
be a keresztyénséggel sokat haladt emberi nemzet ma 
is szélytire fenakad? Miért? mert erkölcsi művelő
désünk aligha olly nagyon mértékletesen nem halad , 
mint az orsovai sziklák’ viz-általi koptatása. I I )  Né
mellyek a’ természeti lassú haladást nem  n é z h e t i k ,  
midőn másoknak jól esik a’ tespedést nézni, 's neve
tik azokat, kik a testi haladast siettetik. így nem fér 
össze némelly ember leikével a’ szellemi tespedés. Az 
illy hő keblű, erős karokkal küzd a’ hanyag tespedés 
ellen — csupa tiszta gyönyörűségből: midőn mások a’ 
tespedést könnyen nézve, még azokat, kik a’ szellemi 
haladásért munkálkodnak, nagy megelégüléssel kine
vetik. — 12) A’ testi haladás néha e g y f o r m á t l a u .  
Most lassú , mint a’ hernyómászás , majd egészen pi
henni látszik , mint a’ púpák. De majd szárnyra kelnek 
a’ zsibbasztó kérgüket levetkezett rovarok, és szaba
don röpkedve virágokrul virágokra, éldelik azoknak 
édes nedveit. A’ szellemi haladás is lassú eleinte, ’s 
a’ lélek’ tápláléka ekkor éretlen vastag testies anyag. 
Majd némelly zsibbasztó leplek egészen is befátyoloz
zák az értelem géniuszát. De eljő az idő, midőn a’ pi
henés által megerősült, újra termett lélek szárnyakat 
fűzve magának, szabadon lebeg a’ szellemi ország’ vi
rágai közt, ’s éldeli azok’ mennyei balzamit. — 13) 
A' testi haladás lehet i g e n  s e b e s .  Az égi testek 
ezer mérföldeket futnak-el egy óra alatt; a’ repülő, 
a’ futós állatok iszonyú gyorsasággal haladnak, mig 
a’ lajhár ’s a’mászó férgek alig alig mozdúlnak. Szinte 
így egyik ’» másik nemzet’ szellemi haladása egyik másik 
tárgyban hamar történik , midőn másik, tán egy némelly 
tárgyban tekuősbékai sebességgel halad. — 14) A’ 
testi sebes haladás, különös, más emberekétől külön 
vált érdekeknél fogva, némelly embereknek n i n c s  
í n y ü k  s z e r i n t .  Tudjuk, a’ gőzönyökre mint sebes 
haladás eszközeire mi átkot mondanak a’ kocsmárosok, 
’s néha azok i s , kiknek a’ kocsmárosok fizetnek. Hogy 
örül szivéből a’ fogadós, ha látja, hogy az útas a’nagy 
sárban tovább nem mehetvén hozzá betér; ha látja , 
hogy a’ mellette elvágtató útas’ tengelye törik, ’s a’ t. 
Némelly embernek a’ sebes haladásban szeme káprá- 
zik , feje kábul, gyomra émelyeg, tüdeje rázódik , 's a' t., 
mert az Hlyeknek szemök, fejők, gyomrok, tüdejök 
hibás, beteg. Szinte igy az emberi megoszlott érdekek 
között nem minden szereti a'szellemi haladást is , ’s a’ t. 
’s a’ t. — 15.) A’ természettől l o m h a  e m b e r e k 
ne k  testi haladásuk is l o m h a ,  midőn egy tüzes 
vérű ’s eleven idegü emberé sebes. Szellemi lomha
ság is van szinte uémellyekben. Nekik egy lépés a’ 
szellemi világban egész életükre elég; ’s a' mi ezen 
túl van, az nekik ártalmas nyaktörő ugrás! 16.) 
Átalában az ifjú emberek sebesebb mozdúlatúak, és 
szembetűnőbb testi haladást szeretnek, mint az öre
gek : de azért vannak gyors, vagy is tüzes öregek, 
’s vén vagy is léha ifjak. Szinte így a’ szellemi világ
ban is vannak, kik szellemileg tohonya (tunya) lel-
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kűek , ’s minden ifjúságuk mellett is elaggott tespedés- 
ben élnek. Ellenben vannak tüzlelkü öregek, kiknek 
halhatatlan leikök öregedni sem tud, mint mellynek is
teni rendeltetése szerint vénülni nem is szabad, mivel 
a’ lélek örök életre’s ifjúságra teremtetett.— 17) A’ 
testi haladásban némellyek h ű t l e n e k ;  csak akkor 
vannak rajta, ha sarkukban valaki, ha. számot kérnek 
tőlök, mint a’ rósz cseléd , vagy ha valami dicsőséget 
reményi, mint a' magaveti süheder: mások láttatva, 
nem láttatva, lelkűk jó sugalinát követik, ’s a’ lehe
tőségig sietnek, ’s másokat is siettetnek. így a’ szel
lemi haladásban is , némellyekköz.-helyéu, mások sze
me láttára előmennek 's a’ haladást pártolják, de ma
gányosságban lelki alvásba merülnek. — 18) Hogy 
az embernek testikép mozogni ’s dolgozni k e l l ,  sen
ki nem tagadja; ’s oily mihaszna ur ’s oily szemtelen cse
léd nincs i s , ki tespedésével, lomhaságával, örökös 
álmával dicsekednék; sőt mindenik ellenkezőről sze
retné a’ másikat meggyőzni. Színt így van a’ szellemi 
haladással is! Nincs, ki utálatos tespedését megvál
taná, vagy nyilván haladás’ellenségének mutatkoznék: - 
hanem az illyen, elcsavarásokkal, sophismákkal akar
ja az embereket elámítni, hogy az ő tespedése okos és 
mértékletes haladás, visszasiklása pihenés, erőpihen
tetés ’s a’ t. 19) Némellyeknek testikép haladni vagy 
nem haladni, a’ haladást előmozdítói vagy visszatar
tani — mindegy, a’ szerint, mint most haladni sze
rető , vagy haladást utáló ember’ szolgálatjában vannak, 
vagy nekik egyik vagy másik hajt hasznot. Ismértem 
egy kocsist, ki örökös ostorozással mindig nyargalva 
járt, az utat mindig rosszallotta ; majd később , mikor 
fogadós le tt , lónyuzónak nevezte a’ siető kocsist, örült 
lelke a’ sárnak, dülös kátyúknak, sötét éjnek; ’s mes
terséggel is az útban tornyoztatta-fel a’ sárhalmot, 
hogy fogadója mellett elakadjanak a’ siető szekerek. 
Hlyek uémelly irók, kivált újságírók is — Angliában, 
mint a’ S z á z a d u n k  egyik száma tanítja , hol az új
ságírók’ egyik másik segédje ma a’ whygek’ embere, 
holnap fizetésért ’s jó jövedelmért a’ legvastagabb tory 
tud és szokott lenni, ’s a’ legundokabb sárt hányja a’ 
halódni akaró whygeknek útjába. Azonban :

Nálunk is vannak csakugyan a' hosszas tespedés 
után uémelly haladások. Haladunk nevezetesen:

t )  Az e r k ö l c s ö k b e n .  Emlékezzüuk-meg a’ 
nyers századoki törvényes orrvágásokrul, szemtolá- 
áokrul, elevenen megégetésekről, vízbefojtásokrul, em- 
ber-eladásokrul ’s a ' t . ; ’s hasonlítsuk össze azon szel
lemet a’ mostani jobbágy-szabadi tó törvények’ szellemé
vel. Nem mondom ugyan, hogy még több egyes vér
szomjas ne volna, kik a’régibb gyalázatos szokásokat, 
mellyeket a’ szelídült erkölcsök eltörlesztettek, erőbe 
léptetni, ’s újra gyakorlatba venni nem iszonyodnának ; 
de gaz a' legszebb búzában, gonoszak a’ legjobb em
berek közt is vannak. — Összeütközések ma is lehet
nek , és lesznek örökké; de ezeknek szelidebb elinté
zése a z , mi a’ mostani erkölcsiséget egyik oldaliul bé
lyegzi. l)e

Valamiut van testi álhaladás a' természetben: úgy 
van nálunk is ál-erkölcsiség, vagy is palástja's máza 
csak az erkölcsiségnek , szelídségnek , hol valóban a' 
legnagyobb felebaráti utálat és czivakodás-gerjesztés’ 
lelke uralkodik, ’sa ’ t.

2 )  K ü l s ő  u d v a r i s á g b a n .  Ma a’ leggyülöl- 
ségesebb indulatok’ kitörései is a’ könyvekben általá- 
nyosan szelidebbeu , simábban hangzanak , — bár meg
kell vallani , hogy uémelly paradoxonok , az udvari-

ság fő helyéről is , elég udvariatlan kifejezésekkel bog- 
lározva kerülnek. De némellyeknél az udvariasság, az
„édes barátom“ szólítgatás csak szinlett barátság _
’s a’ t.

3 ) V a l l á s o s  é r z e l m e k b e n ,  igaz ugyan, a 
Jézus’ vallása eredetikép tökéletes és változhatatlan ; 
de annak fölfogása, alkalmazása, gyümölcse csaku
gyan nem mindig egyforma volt; ’s e’ szerint, hanem 
a’ vallás is, de az emberek legalább vallásos tekintet
ben időnkint tökéletesültek. Ma már a’ babonaságnak, 
bigottságnak, vakdühös fanatismusnak helyébe tiszta 
vallási értelem, jóságos cselekedetek’ sürgetése, keresz
tyéni türödelem léptek, 's a’ t.

4 )  T u d o m á n y o k b a n .  Tudjuk, hajdan men
nyire voltak elmaradva a’ tudományokban a’ csak harcz- 
ra termett és nevelt magyar eldödink, kik sokszor fő 
rangokban helyezve sem tudtak írni. Ma már — kö
rültünk legalább — még a’ pásztorok is a’ pusztákon, 
többen, rendes számadási írott, ’s önkészítette proto- 
collumot tartanak és visznek; és alig lesz maholnap 
közönséges földmivelő ember , ki olvasni’s írni ne tudna. 
Ez ugyan még nem tudomány; de azért a’ tudomány' 
legelső kezdetének a’ köznép közé is kihatását alkal
masint híven mutatja. Régen a' hivatalokra bajjal lehe
tett kapni embert: most jelesnél jelesbek ajánlkoznak 
azokra. Alig van tudomány, ’s művészeti ág, melly- 
ben magyarok, vagy magyarországiak is ne tündöklené- 
nek.

A’ Tudományok rovata alatt megemlíthetni azok’ 
egyik orgánumának a’ tudományos és hírlapoknak ha
ladását is. A’ papiros’ szépsége ’s külországivá válto
zása , azoknak nagy vagy kis formája, előttem ugyan 
nem lényeges haladásai ezeknek. De vau , mi ezeknek 
is lényeges haladásukat mutatja, — t. i. azok’ növeke
dő szaporasága, nyelvük’ tisztasága •— mellyre nézve 
alig mondhatni közülök egyiket a’ másiknál hátrább ma
radottnak. A’ szellem , mellyre nézve egyik másik újabb 
a' régibbeknél hátrább lenni látszik — mennyiben a’ 
S z á z a d u n k b a n  uémelly goth- századokba illő para
doxonok (^magyarul s z ö r n y e t e g e k n e k  mondhat- 
nók) voltak napirenden — általányos haladásunkat nem 
czáfolja-meg. Mert hinni szabad, sőt kell, hogy vala
mint a’ külsőkép szép lap’ homlokárul a’ goth fölirást 
félév is lekoptathatta: úgy az újabb szabatú homlok- 
iráshoz, mellynek’s bajuszos betűinek már tiszta, ár- 
nvéktalan oldaluk is van , időnkint a’ szerkesztő ur 
a’ paradoxonféle szörnyetegeket 's beczkói sületlensé
geket * )  kevesítni fogja.; ’s dolgozótársai közül is 
többen, kik a’ modestiában egy kissé hátra maradtak, 
ügyekeznek időnkint abban is előhaladni, mint szokott a' 
gyümölcsökben érés által a’ fojtás anyag édesedni, 
szelídülni. — Szép haladás az is a’ II i r n ö k b e u , 
hogy a’ „Heti Szemle“ Írója, lassankint a' szellemi 
haladás által olly tiszteletreméltó személyije válik, 
kit alulirt személyes isméretség után is , de több 
literatúrai érdemiért is , másokkal együtt igazi tisz
teletben tartand; 's fölteszi az időkkel minden tekintetben 
haladott ’s tovább is haladni kívánó férfiúról ? hogy
a70„ _ csekély személyemre leendő visszatéréskor,
mellyel engem már két ízben fenyegetni jónak látta, — 
gyönge tehetségimet, ’s a’ beczkói boszorkányos bor’ 
hörpentése nélkül i s , tán egyszer másszor kiömlött 
köz-jó iránti buzgóságomat tekintve , gyakorlott ügyes 
hadonázó fegyverét, az ö nagyon katonás szemléjénél,

l.ásil idei S z á z a d u n k '  5<)dik számat.
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melyen nern eregeti, nyelveskedést nem szokott és
nem értő szívembe.

Illy tapasztalások ’s kinézések mellett tehát bíz
vást elmondhatjuk, hogy a1 hosszas alvás után csak
ugyan szellemi haladásnak indultunk ; s az embert ter
mészet ’s a’ haladás’ géniusza hagyják reményleni, 
hogy haladásunk nem mászó , de az idők kivanatahoz 
illő sebes log lenni; >  hogy haladásunknak semmi és 
senki gátot vetni nem fog, jót áll érte tudományos fel
világosodásunk ’s erkölcsi eddigi haladásunk. Es hogy
ha egy iiémelly irigy — csekély vagy nagy haladásunkat 
is kigúnyoluá , csak azért, mert haladás az : az haladá
sunkat nem fogja visszatartani. Azon fontos ujságla- 
pok is , mellyek a’ közvélemények’ kormányát bírni hi
szik,  valódiasabb férfiak, ’s a’ haladásnak tisztább ’s 
igazibb barátai, mintsem csupa játékból, kötelőzködés- 
ből, gáncsoskodásból, furcsálkodásból, vagy egyenes 
bagolyi természetből, álnok sophistáskodással haladá
sunkat lehuhogni, ’s mint uton-álló kisértet, a' haladás’ 
útján sietőket elrémítni, ’s visszarezzenteni kívánják; 
és ha feledtéböl egyikmásik azt még is tenné, az is 
nem a’ szellemi haladásnak ártana, hanem maga hite
lének, mellynek vesztével — mivel többé neki senki 
sem hinne , — azon szent czél is , melly minden becsüle
tes embernek, és így a’ journalistáknak is kitűzve 
van, a’ közjónak tehetsége szerint elősegítését, az 
igaznak terjesztését , többé legjobb szándéka mellett 
sem eszközölheti. Költ Kún-Szent-Miklóson, jul. 28. 
1838.

fír. Balogh József , m. k.
J V y i la tk o z á s .

Miután az Athenaeum’ ezen második félévi 4dik 
’s Sdik számában két egymásnak ellenmondó I g a z í 
t ás  foglaltatik *') tehát a z , ki a’ fenforgó ügy’ szem
tanúja nem volt, nem tudhatja, mellyik igazításnak 
higyen: az Ath. 8. v. 4dik számában közlöttnek é ? — 
Még is azon többszöri nyiiványitás következésiben , 
hogy ,,a’ színházat érdeklő ügyben csak azon tudósí
tások ismértetnek hiteleseknek, mellyek a’ színigazga
tó’ neve-aláirásávaí jelenuek-meg“ sokan ’s nem is ok- 
nélkül, a 8d. számbelit fogják alaposnak, a’kardalnok

c ) A' 4dik számbeli I g a z í t á s  szórulszóra következő tartalm ú: A1 Hon- 
müvésznek egy tetemes hibáját vagyok kénytelen, mint igazságbarát, 
megigazítni. Ott — t. i. az mondatik, hogy Veszta szüzében a’ Lici- 
nitis’ diadalmenetét Schodel úr rendezé : ezen tudósítás hamis ; ez ér
dem nem Schodel hanem G l ö t z e r  u ra t, a ’ karénekesek’ tanítóját, 
illeti , ki egyike színházunk' legérdemesebb , legmunkásabb tagjainak. 
Ne vegyiik-el tő le ,  a' mi övé. E g y  k a r é n e k  e s .“  — A’ 8dik szánt 
beli I g a z í t á s  pedig int e z : „T ek in t. Szerkesztő ú r!  Az Athenaeum- 
ban a’ 4. szám alatt jul. 12. napján egy kardalnoktól név-aláírás nél
kül kiadott levélben az foglaltatik : hogy a’ Veszta Szüze daljátékban 
a’ diadalmenetet Glötzer ur rendezte , alulirttak az igazságnak hódolni, 
és nyilván kimondani kötelességüknek ta r tjá k , hogy a’ kérdéses já té 
kot nem Glötzer József u r, hanem Schodel János ur rendezte, azért, 
mivel én, Udvarhely i Miklós , azon daljátékban éneklő szerepemmel el 
valék foglalva. — Igen sajnáljuk , hogy a’ kardalosok között találko
zott , a’ ki illy költeményt terjeszteni nnm szégyenlett, holott mint 
karénekes a ’ dolog' valóságát legjobban tudhatta. Kérjük Tekintetes 
Szerkesztő u r a t , inéltóztassék ezen nyilatkozásunkat (űrlapjába föl
venni , kik egyébiránt állandó tisztelettel maradunk Pesten jul. 14. 
1838. Szentkirályi Móricz mk Szinházigazgató. — Udvarhelyi Miklós 
mk. Opera-rendező.

közleményét pedig- igaztalannak gondolni. Ámde az igaz
ság igazság marad a’ kardalnok’ szájában is, a’ nem igaz 
pedig — csupán azért, mivel a’ színházigazgatója ué- 
hányad magával úgy akarja — meg nem szűnik nem 
igazság lenni. — Mi a’ névtelenséget illeti: a’ kar
dalnok igen jól tudta, hogy egyes nádszál könnyen tö
rik, 's napkint világos igazsága mellett is önkény’ ál
dozatává lehet; meg volt győződve arról i s , hogy a’ 
mit ő mond, azt mintegy az egész karszemélyzet’ ne
vében ’s megegyeztével mondhatja. — Hogy többek’ 
bizonyítása nyomadékosbbá tegye a’ dolgot, ezen fel
szólítást bocsátám közre: „Igen tisztelt pályatársaim’ 
ki a’ V e s z t a  S z ü z e  czímü opera’ elrendezésén je- 
jenvolt, őszintén tegyen bizonyságot, ki rendezte azt: 
S c h o d e l  é vagy G l ö t z e r ?  Ki ezen utóbbinak tu
lajdonítja azon igazságos dicséretet, mellyet a’ Honin, 
egyik szama tűzött a rendező’ homlokára, az mege
gyezését ’s akaratját neve aláírásával jelentse-ki ’s 
erősítse-meg. Pesten, jul. 27kén 1838.“ — E’ felszó
lításra imhol következnek az aláírások: Sze/itpélery 
Zsigmőzül mk. Bánást/ Lajos mk. Erkel József mk. 
mint a’ Veszta Szüze czímü operában Licinius , Tele
pi/ György mk. jelenlevőn bizonyítom. Bódogh János 
mk. fíaragi mk. Molnár József mk• Szabó József 
mk. Kovácsi Károly mk. Szöllósy mk. Fiiredy .Mi
hály mk. Vandraschek mk. Eröss Lajos mk. Farkas 
Sándor mk. Beink János mk. Nagt/ Ferencz mk. 
súgó, Somogyi Sándor mk- Zsivora József mk. 
Adler Lajos mk.

Egy másik kardalnok.
Jflulattatótár.

A’ j e g e s - v e r e  m. X. úr igen fukar vala. Mi
vel egész nyáron vendégséget nem adott, jeges ver
me még januárban is teli volt jéggel. Udvarmestere 
ennélfogvást kérdé tőle : mit tegyen most a’ sok jég
gel. Rövid gondolkodás után válaszolt X: „Osztassék- 
ki a’ szegények közt.“ ’S ez azon egyetlenegy jótett, 
mellyet valaha gyakorlott.

T o p o g  r a p h i a i  j e g y z é k .  Egy franczia utas 
Parisba visszatértekor beszélő houfitársinak, misze
rint Magyarországban bizonyos igen gyors ’s minden 
viszontagságot eltűrő lófaj találkozik, mellyet a’ ma
gyarok „Forspont“nak neveznek — ’s hogy ugyan
ezen királyságban egy „Ausbruch“ nevű falu is van , hol 
a’ legjobb bor terem.

Bizonyos idegen B. *  városban egy bérszolga ál
tal vezettető m agát, hogy a’ város’ ritkaságait iássa. 
Ez többek közt, a’ vakok' intézetéhez is vezeté őt. 
Oda érkezvén kérdé az idegen: „Ez a vakok’ intéze
te ?“ — „Igen uram! — lön a’ felelet — látja Ön, 
ott épen két v a k  n é z - k i  az ablakon.“

Bizonyos adós, ki hitelezőjétől az adósság-meg
fizetésre szólittatott-fel, igen szerényen feleié : „Né
hány hét múlva uj év leend, akkor a’ nélkül is önhez 
jöveudek gratulálni, ’s akkor egy úttal adósságomat 
lerovom.“ A’ hitelező viszonza: „Csak hozza meg pén
zemet , majd gratulálok én aztán magamnak.“ 

R e j t e t t  s z ó .
Jámbor’ lakhelye volt az egész; most bújja vadállat.
Visszás elsőt szánd , bár vétkes —. téved az ember ?
’S gyakran az is , kinek ékes utóm rá illik eszére.

Sz. lg. Zalákul.
A’ GIdík számú rejtettszó: To r o k .

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattner-BLároIyi.



03. szám Pest, augustus’ § 1838

I. MATRÓZNŐ’ TŰNŐDÉSE.

M iért, ha tengeren 
Hullám dagadva nő , 
Szememben köny fakad ,
’S mély bú arc/.nmra jő ?
’S miért ba tengeren 
A’ uij lecsöndesül ,
Are/.omra bú helyett 
Csend és öröm derül t 
Miért hu tengeren 
Vés/, és vihar csatáz. , 
Szivemben égető 
Kín ’s fájdalom tanyáz?
’S miért, ha kedvezőn 
Fú a’ nyugat’ szele,
Könyütől ment szemem ,
’S szíím vígalomtele ?

Azért kiinyűs szemem , 
Arczomra nyúgalom 
Azért derül , ’s azért 
Száll szümbe vígalom :
Mert kit lelkem szeret,
Kiért remeg ’s reméli,
Majd búra , majd viszont 
Örömre ’s kéjre k é l;
Távol szerettitől 
Vidéki ég alatt,
Derű 's vihar között 
Ingó utón halad.

II. MATRÓZLEÁNY’ FOGADASA.

Nem kell nekem hajóslegény , 
Szeresse őt más, de nem én ; 
Mert bár hiven szeret is ő , 
Szerelme csak kín-szerező.

Vándorlani kell szüntelen 
A’ hajósnak tengereken ,
Titkos örvény 's szirtek között ’ 
Zajos vészes habok fölött.

Úszó fényű- ’s cserhajléka 
Sokszor kalóz’ martaléka ;
Kgy széltörés arboc/ába’
Le szállítja mély sirjába.

’S ha örvényei nem temette, 
’S kalóz áruvá nem tette ,
Mikor távol parton jár k e l, 
Vidéki hölgy rabolja-el.

Ha megter is szép honába , 
Váró neje’ hü karába ,

Alig hogy ad egykét csókot, 
Megy befutni a’ világot.

Tudom anyám, mennyit sirál, 
Atyám m'att mint bánkodál,
Ki élve még özvegygyé tőn , 
Midőn tengerfutóvá lön.

Bús sorsodon okultam én ,
’S nem szerz nekem hajóslegény 
Szűz pártámért özvegykontyot, 
Örök könyüt ’i  búbánatot.

Alapítvány
Tengeri/.

a’ G y ő r - m e g y e i  n e m e s - á r v á k ’ s e g e d e l 
me z é s i r e.

Hazánkban a’ nemesség olly jogokkal is bir, mel- 
lyek’ gyakorlatában , — ha lelkülete vadon hagyatik — 
a’ jóreudnek könnyen kárára lehet. — A’ müveletlen- 
ségnek, henyeségnek ’s hiúságnak többnyire szegény
ség — e’ legnagyobb csábító gonosz — követője. Sok 
magyar nemes, szegénysége miatt, gyermekinek csak 
azon szükséges nevelést sem adhatja-meg, melly a’ 
szorgalom-ébresztésre elkerülhetlenül megkivántatik. 
Az igy nőttek, — előjogaik’ érzetében, — többnyire 
csak hiúságot látnak kitűzött pályaczélul, ’s mivel sor
suk őket szolgabiróvá vagy eskütté lehetni gátolja, 
egyedüli dicsőségüket, — mint született katonák — 
a’ tisztváltoztatások’ erkölcsrontó zavargásiban kere
sik ; ’s inig szabadságjokat egy-két iteze borért elad
va , egész valójukat azzal elfoglaltatni engedik, — 
addig nemcsak jobblétük , de gyakran élelmük’ forrása 
is hátramaradást szenved.

Azon uemes árváknak , kik szüléik után vagy épen 
semmiben, vagy csak igen nagy csekélységben örökösül
tek, sorsukat t. Győr megye’ Karai közül többen szivükre 
vevén, olly alapítványnak létesítését tűzték czélu l, 
mellyuek kamatiból a’ kebelbeli szegénysorsu nemes 
árváknak segedelem nyujtathassék. A’ minden jóczé- 
lok’ előmozdítója megáldá törekvésüket, ’s most már, 
midőn a’ kegyes adakozásokbul összejött summának 
beveendő kamatjábul több árvának nyujtathatik segély,

az alapítvány’ fenmaradása’ tekintetébül szükséges sza
bályok is elkészíttettek. — Szerencsésnek tartom ma
gam , ha azoknak, kik a’ valódi jólét' előmozdítására 
ezélzó intézeteket, — bárhol létesüljenek azok — öröm
mel szemlélik, ezen szabályok’ közlésével újabb örö
met szerezhetek.

Az említgetett — t. Győr-megyei nemes árvákat 
ápoló alapítvány’ szabályai következők:

I. Czikk. F e l ü g y e i é  s. Nyilváuyosság lévén 
ezen alapítványnak is legfőbb biztosítéka, az e’ nemes 
megye’ közönségének felügyelése alá helyeztetik, olly 
nyilvánvaló kijelentéssel, hogy azt onnan elvonni, sem
minemű szín alatt is , szabad nem leend.

11- Cztkk. C z é 1. Ezen alapítvány’ fő czélja : hogy 
azon nemes árváknak, kik szüléiktül megfosztatva, ’s 
nevüknél egyébben alig örökösülve, élelmük’ megszer
zésére m ég, gyönge koruk miatt, nem elégségesek ,
— mindenek előtt élelmezési segedelem nyujtathassék. 
További czélja pedig, — ha tudnillik az alapítvány’ 
tőkéje az élelmezésre szükségesnél nagyobbra növe
kedhetnék, — az: hogy a’ szegényebb-sorsu nemes 
árváknak neveltetési segély is adathassék.

III. Czikk. S e g e d e l e m .  A’ segedelemre szá
mot tarthat minden kebelbeli nemes árva. Minthogy 
azonban a’ segedelmezés jelenleg — az alapítvány’ 
csekélysége miatt — csak a’ legszükségesbre szorít- 
tathatik: mindenek előtt tekintetbe vétetnek azok, kik 
épen semmi értékkel sem bírnak , azután pedig azok, 
kikre maradt ugyan valamelly érték, de annak haszon
vétele élelmezésükre elégtelen. Az évenkinti segedel
mezés’ legfőbb summája egyreegyre nézve, jelenleg 
húsz ezüst forintban állapíttatik-meg ; fenmaradván mind 
azáltal, ezen alapítványtöke’ szaporodtával, a’ se
gedelmezés’ körének, a’ második czikkben kimondott 
elvek szerinti kiterjesztése.

IV. Czikk F o l y a m o d á s .  A’ járásbeli szolga- 
biráknak, valamint eddig, úgy ezután is , mindig kö
telességükben fog állani, a'járásaikban találtató árva
ságokról rendes jelentésiket beadni; melly jelentések
ben az árvák’ sorsa körülményesen kitétetvén, az is 
előterjesztessék , hogy szükséges é a’ segedelmezés ?
— Egyébiránt minden árva’ részérül, az árvák’ sorsá
ra ügyelő választmányhoz teendő folyamodás szabad 
lévén, megjegyeztetik: hogy a’ segedelmezés, csak 
az illető szolgabirónak, az árva’ körülményiül szóló 
vizsgálata után rendeltethetik-meg.

V. Czikk. K i j e 1 e l é s. A’ negyedik czikk sze
rint beadott jelentés után, a’ segedelmezendö árvát 
mindenkor a’ megyebeli árvák’ sorsára ügyelő választ
mány , — a’ 3dik pontban megállapított elveken ala
puló sorozat szerint, — nevezeudi-ki, nem különben 
a’ segédeimül adatandó summa’ mennyiségét is az ha- 
tározza-meg; mindezekrül pedig jelentését a’ nemes 
megye’ közönségének időnkint beadni fogja. —

VI. Czikk. P é n z t á r .  Ezen segedelmezési pénz
tár’ forrása a’ kegyes adakozások , valamint azon sum
ma is , melly az évenkinti kamatokbul — teendő sege
delmezés után — netalán megmaradván a’ tőkéhez 
csatoltatik.

VII. Czikk. P é n z t á r i t o k .  Az alapítvány’ penz- 
tárnoka mindig a’ uemes megye’ aladószedője leend,

Költeményeié,
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ki csak az árvák’ sorsára ügyelő választmánytul vett 
utasítás után és szerint adhatja-ki a’ tőkesummákat ka
matra, 's kifizetéseket is csak az onnan vett utasítás 
szerint tehet.

• V III. Czikk. B i z t o s í t á s :  Az alapítvány’ pén
zeinek biztosítása’ tekintetéből rendeltetik: hogy azok 
elegendő bátorságot szolgáltató helyre, s csak be- 
lapozás — intabulatio — mellett adassanak-ki kamatra, 
’s az úgy vett kötelezvények a’ megyebeli levéltárba 
tétessenek.

IX . Czikk. S z á m a d á s :  A’ 7dik czikkben ne
vezett pénztárnok , számadását mindenkor november’ 
első napjáig, — mint ezen alapítványra szolgáló év’ 
kezdetéig — berekesztvén, az árvák’ sorsára ügyelő 
választmány elibe terjeszsze , a’ honnan az megvizs
gáltatva a’ nemes megye’ közönségéhez beadassék, ’s 
a’ nyert helybenhagyás után kiuyomassék, ’s igy köz- 
tudomásra bocsáttassák. —

K ö zli Zmeskál István.

Egypár szó , feleletül 
az idei Társalkodó9 Midik számában 
ellenem felszólalt dr. Argenti úrhoz. **)

Responsuni non dictum pu tet, quia 
laesit prior. T  e r e n t.

Széles ez világon a' Homoeopathia’ ügyeséből sincs 
még annyira kivíva, hogyrfelette pro et contra vitatkoz
ni felesleges volna; ’s édes magyar hazánkban talán 
Europa’ minden országai közt legkevésbbé. A' melly 
munkák eddig a’ Homoeopathia’ ügyében nálunk világot 
láttak , azok közül egyiknek kiadója magábul a’ kútfő
ből merített Hahnemann’ saját munkáját forditván-le 
szóról szóra , de mivel ollyan nyrelve volt, mellyen Ár
pád’ idejétől fogva egészen a’ kora halállal kimúlt, de 
halottaibul most újra feltámadt „Orvosi - Tár“ szerkez- 
tetéseig , magyar ember sem nem irt, sem nem beszélt, 
czélját, melly a’ Homoeopathia’megismertetése volt, el 
nem érhette. Egy másik eredeti munkának szerzője , 
dühös ellensége lévén a’Homoeopathiáuak, értekezésé
ben olly illetlen kifejezésekre vetemedett, hogy a' 
Homoeopathiát akarván lemocskolni, saját nevét's cha- 
rakterét mocskolta-be, ’s munkája' czélját hasonlókép 
eltévesztette. Egy harmadik, a’ Homoeopathiáuak túl
ságos magasztalója , egy, mind intensive mind exten
sive oily parányi munkácskával kívánta a’ fontos tár
gyat felvilágosítani, hogy a’ szerfeletti szüléi szeretet
nél is vakabb írói majomszeretet’ mikroskopiumán kell 
tekintetnie, hogy valaminek lássák, a}

így  állván a’ dolog hazánkban a’ Homeopathia' lir 
teraturájával, hasznos szolgálatot véltem az olvasó 
közönség' főkép nemorvosi részére nézve tehetni, ha 
(̂ az általam} legjobb ( a k n a k  gondolt) kútfők után 
— mert hogy munkámat eredeti gyanánt kívántam vol
na árulgatni, mint A r g e n  ti ur gyanitni látszik , azt 
senki, ki a’ czimlapon álló ezen szavakat: „dr. Kraus’ 
Mart’, Caspari’, és Hufeland’ német munkáik után“ 
megolvasta , rám nem foghatja , hacsak belőle a’ rága-

*) Mivel T á r  » a l k o d  ónk encyclopoediai folyóirat, ’* lapjainak köre
»okkal izükelib , hoty írni minden egye» tárágy fölötti vitázatnál »okáig 
veiztegeljen 's az olvasó közönséget illy nemű a r g n m e n t i »  ad h o mi -  
n e m untassa , küzlüttük a’ jelen antikritikát (ha méltó e ’ nevezetre) 
dr. Argenti úrral, kinek jegyzeteit utána bocsátván, a' vitályozást 
ezennel — legalább a' lapokban — bevégzettnek tekintetni kérjük. A ’ 
S z e r k e s z t ő s é g .

lom' lelke nem szól Q s amúgy argentiesen nem hebe- 
hurgyáskodik) — a’ tárgyat, melly hazánkban is olly sok 
túlságos olcsárlókra és magasztalokra talált,némileg fel
világosítom. Alig jutott a’ munkácska könyvárosboltba, 
Budapesten kívüli terjedésére a’ gyászos emlékezetű viz- 
áradás miatt mégnem is gondolhaték, midőn már dr. Ar
genti úr magas figyelmére méltatá azt, „mohó szorgalom
mal neki esék“ 's benne olly pocsékolást tőn , mint vala- 
melly dühöngő zivatar a’ vetésben. Dr. Argenti úrral 
antikritikai vitatkozásba ereszkedni kábaság's hálátlan 
munka lenne; ő szenvedélyes barátja — de nem az igaz
ságnak, hanem a' Homoeopathiáuak; az illyen embere
ket megtéritni lehetetlen, akarni pedig képtelenség, b)
0  az irói tollat bizonyosan most fogta először kezébe, 
's gondolatait — ha ugyan vannak — rendbeszedni 
’s világosan előadni nem képes. Mit tesznek p. -o. ezen 
szavai: „ismét azt möndom Hufelanddal: egy czélt 
több utón érhetni-el, ezek közül egy (ik) veszedelmes, 
a’ másik biztos , de ennek megválasztására távul kell 
a’ gőgnek, „ t á v u l  a’ t a n u l á s i s z o n y n a k  l e n 
n i ,  m i h e z  H. u r a m n e m i g e n  ér t .“ Mihez nem 
é r t  H. uram ? c) a’ gőghöz ? vagy a’ tanulásiszóuy- 
hoz ? vagy a’ tanuláshoz? Ezen szavaknak helyes é r- 
telmét venni bajos , ’s az iró bizonyosan maga sem 
tudta, mit akart mondani. Annyit mindazáltal érthet 
ezen szavakból az értelm es olvasó: 1) hogy Argen
ti ur Hufelanddal, a’ még hamvaiban is az egész or
vosi tudós világ által mélyen tisztelt Hufelanddal, akart 
gúnyolódni, patvarkodni. d) 2 ) hogy Argenti ur nem 
tud értelmesen Írni, ’s bizonyosan maga sem érti, mit 
ir. O éretlen dühében azt sem tudja, mikor ha- 
darászszon ellenem, mikor Hufeland, Caspari (̂ ki
nek nevét Argenti ur Gáspárinak méltóztatott bérmál
ni) ’s a’ t. ellen azt sem tudván, vagy nem akarván 
kiszemelni, vannak é azon munkácskában , ’s mellyek 
saját észrevételeim. O azon tudománynak, mellynek ta
nulása mellett legalább öt esztendeig kelle izzadnia , 
nevét sem képes leírni, A l l o p a t h !  a helyett, ismé
telve A l l e o p a t h i á t  Írván, e) A’ tisztelt olvasó kö
zönségből azoknak, kiket Argenti ur- álokoskodási ne
talán elcsábítottak, ’s különben is , mert „uj szita sze
gen függ‘ — a’ Homoeopathia' kedvellöi felvilágosításá
ra talán tartoznám a’ tárgy’ meritumába ereszkedui. De 
ez annyit tenne, mint a’ szóban forgó munkácska’ na
gyobb részét ismételni; mit azonban a’ Társalkodó 
szűk határa meg nem enged. Kiket a’ tárgy közelebb
ről érdekel, kénytelen vagyok magára a’ munkára uta- 
sltni, melly Eggenberger, Heckenast, ’s velők keres
kedési viszonyban álló vidéki könyvárosoknál kapható. 
Miattam Dr. Argenti úr kürtölheti bátran a’ Homoeo
pathia’ dicséreteit egész az őrjöngésig, (? !!)  az általa 
gyuladásnak keresztelt betegségekben nyavalygó bete
geivel ginért, hogy valóságos gyuladásban - szenve
dőkkel ezt tehetné, egy ép-eszü ember sem fogja el
hinni) néhány óra lefolyta alatt karon fogva sétálhat f), 
sőt tánczolhat — akár kötélen, — bizonyos lehet ben
ne , hogy vele az irói csatatéren soha semmi critikai, 
vagy anticritikai tollcsatába nem ereszkedem, ’s elébb, 
épen nem homoeopathiai adagban nyújtott vajmi nehezen 
nyelő keserűszer gyanánt ezen leczkét: Ohne  g r i e 
c h i s c h  k a n n s t  du e i n  P f u s c h e r  w e r d e n ,  
a b e r  n i e  e i n  A r z t .  Kraus elnyeletvéu tőle ezennel 
végkép elbúcsúzom, mindenféle netalán keletkező re- 
plicáira hallgatással felelendő, — sokkal nagyobb tiszte
lettel viseltetvén az olvasó közönség iránt, mintsem 
hogy fájdalom úgy is szembetüuöleg csökkenni kezdő
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béketörését, a' kivált némelly ifjabb Íróink által annyi
ra gyakorlatba vett critikasteri csácsogások’ ismétlé
sével ’s czáfolgatásvával tűzpróbára tegyem-ki. Vala
mint azonban eddig, úgy ezután is meg nem szünök, 
mennyiben parányi erőm engedi, orvosi és nem orvosi 
tartalmú munkácskák’ kiadásával hazám' oltárára bármi 
csekély áldozatokat rakosgatni, ha mindjárt minden so
raimba Argentinéi argentibb bojtorjánok fognának is 
csimpajkózni.

Lovász Im re , 
orvosdoctor.

J e g y z e t e k
( Lovász lnne orvosdoctor' föntebbi egypár szavára.)

a) Kár azokat, kik az irói pályán talán sokkal 
több érdemmel bírnak L. urnái, igy névtelenül, és sem
mit nem mondva birálgatni; hát az ő húsz lapnyi mun
kája jobb ’s kimerítőbb ezeknél?

b) Hátha a’ természeten alapuló Homoeopathia 
maga is igazság , akkor valóban antikritikai s. t. — 
Vannak a’ Homoepathiának is gyöngéji, mellyeket sen
ki sem érez inkább , mint én , de ezek’javítgatása nagy 
talentumra és tiszta szándékra vár. —

c) Gőg ’s tanulásiszony’ elkerüléséhez, ’s uj va
laminek tanulásához, talán csekélységnek véli L. ur 
az oraculumi polczrul lelépni, ’s tanulóvá lenni ? —

d) Non quis, séd quid.
e) Valamint nem kétkedhetik L. ur arról: tudom 

é , hogy C a s p a r i-t nem G á s p á r  i-nak kell írni: épen 
úgy hiheti, hogy tudom a’ közönségesebb gyógymód
nak a\Xof uXkt] crtXor és nadog- boli származását; a'Tár
salkodóban közlött bírálatomban tehát van hiba, de ezt 
vagy sietésem, vagy a’ betűszedő okozta.

f) így csak a’ Homoeopathiában egészenlapaszta- 
latlan szólhat; illy ember pedig minek avatkozik ismé- 
retlen ügybe ? őrjöngésről van sz ó ; de kire alkalmaz
tatható ez inkább kettőnk közül ? A’ tollcsata elke
rülésében kezet fogok vele. Krausnak állítmánya rám 
illik é ? itt nem akarjuk elhatározni.

Pesten, jul. végén 1838.
Argent i Demeter , 

orvostanár.
Bjti JFuyette.

(Folytatás.)

Az octoberi napok’ viharja rövid időre lecsilapult 
's a’ nagy izgást nyugalom váltá-fel; ezen idő alatt 
a' nemzeti gyűlés’ alkotmány-munkálatai gyorsan elő
rehaladtak. De csakhamar újabb zordon vihar keletke
zett, midőn az elcsábult király a’ fővárost titkon el
hagyván, Francziaországból megfutamodni próbált, ’s 
közel a’ határszélekhez utóléretvén, visszavitetett. A’ 
mérsékeltek a’ királyt az alkotmány-elfogadás' föltéte 
alatt hatalmába ohajták visszahelyezni s józan taná
csuk, szózattöbbségre nézve, győzött ekkor is ; ámde a’ 
jacobinusok ez ellen, valamint a’ közbocsánat’ határ- 
zata ellen is, a'köznépet fölzendíték, melly szilaj vészt 
la  F a y e t t e  csak fegyver - erővel volt képes el
nyomni.

Az a l k o t  m á n y o z ó  nemzeti gyűlés bevégez
vén munkáját feloszlott, ’s helyébe a’ t o r v é n  yh o? 
z ó  lépett. Egy szerencsétlen, ross.zul-alkalmazott, 
gyöngédségből vagy öninegtagadásból hozott határzat, 
miszerint az alkotmányozó gyűlés’ tagja a’ törvényho
zóba meg nem választathaték, volt kútfeje rpinden be

következett súlyos rosznak. A’ jacobinusok v. a’ velők 
rokon-érzelipüek, győztek az uj gyűlésben , 's a’ eon- 
stitutionalis trón inogni kezde. Ez főleg akkor történt 
midőn a’ szövetségesek-elleni háború’s a’braunschwei- 
gi hg’ nyilatkozata dühre lobbantá a’ francziák’ lelkét.
1. a F a y e t t e ,  ki az alkotmányozó-gyülés’ feloszolta 
után magányba vonult, kiütvén a’ hadi za j, egyet ve
zérle azon három sereg közül, mellyek határvédelem
re rendeltettek, ’s több Ízben szerencsésen harczolta’ 
kül-ellenség ellen, mi alatt a’ törvényes szabadság’ 
ellenségei naponkint előbbre haladtak az országban.
A sereg s udvar’ hanyagsága, határzatlansága, sőt 
hon-árulása is , melly több jelenetből kitetszett, adának 
ugj an okot boszonkodasra, de, la F a y e t t e '  vélemé
nye szerint, az uj constitutio magaban foglalt minden 
szükséges gyógyszert, ’s honszabadításul elég vala, 
hogy a' jobbkeblüek az alkotmány’ zászlója alá össze- 
seregeljenek. Ez azonban nem történt, ’s igya’ jaco
binusok jutának kormányra. L a F a y e t t e  nagy, ben
ső fájdalommal látta a’ dolgok’ ezen fordulatát. Nem 
saját személyének veszélybenforgása — jóllehet a’ja
cobinusok mindenkép gyanusítni ügyekeztek hűségét ’s 
charakterét — hanem a’ hazát’s alkotmányt fenyegető 
vész busítá őt. Jun. lGdikán (1 7 9 2 )  levelet irt a’ 
törvényhozó gyűléshez , mellyben nagy neheztelését 
nyilványítá az anarchisták ellen , ’s hő ragaszkodását 
az uj alkotmányhoz. ,,A’ király’ tekintete szent legyen 
előttetek — imígy hité a’ nép’ képviselőit — mert con
stitutio biztosítja azt. Független legyen a’ király , mert 
e’ függetlenség szabadságunk’ egyik támasza. Nesért- 
sétek-meg a’ király iránti tiszteletet, mert ő a’ nemzet' 
fölségével van felruházva. Ministereit, kik mentiek le
gyenek a’ pártok’ befolyásától, válaszsza ő szabadon ;
’s ha találkoznának hazaárulók, csak a’törvényes igaz
ság’ pallosa sújtsa őket. Döntsétek-le a’ clubbok’, ’s 
pártoljátok a’ törvények’ uralkodását!“ — Miket itt la  
F a y e t t e  írásban mondott, mind azt ő néhány nap 
múlva élőszóval ’s még határzottabb hangon ismétlé a’ 
gyűlés’ sorompi előtt, de siker nélkül. A’ néplázadás 
már junius’ 20kán lealacsonyítá a’ trón’ fölségét, ha
lomra dönté a’ constitutiót, ’s kezdődök a’ jacobinusok' 
uralkodása. Jun. 30kán egy jacobinus-csapat elégető 
l a  F a y e t t e ’ képét ’s őt hazaárulásról vádolá , de a’ 
nemzeti-gyűlés tetemes szótöbbséggel a’ vádlottat föl
menté. Megujúlt ellene a’ vád, midőn a’ szorongatott 
királyt Compiegne-be futamlásra fegyveres ör-segély- 
ly e l, — mit a’ megvakított fejdelem el nem fogadott 
— kinálta-meg , ’s az augusztus lOki borzadalmaknak 
ellenmonda. A’ németalföldi határoknál állott seregét 
»igyekezett még a’ trón-visszaállításra bírni, ’s újra 
felszólító, esküdnék-meg a' constitutióra, de a’ club
bok’ szelleme megszállá a’ katonákat i s , ’s így közü- ' 
lök csak kevesen engedelmeskedtek. La F a y e t t e  
eltökéld tehát magában, hogy semleges földre 1 utániul. 
Ellenségeinek vak dühe, kik a’ nemzeti gyűlésben ki- 
vítták ellene a’ hazaárulás’ vádját, csak nyaktiló és 
megszökés közt engede választást , ha t. i. idegenek’ 
segélyéhez nem akart folyamodni, saját polgártársai 
ellen. Néhány, vele barátságos viszonyban élt főt s z í ,
U. m. Lameth Sándor, Latour-Maubourg, ’s Bureau* 
de Buzy, követék őt; de alighogy által lépték szeren? 
esésen a’ határokat, egy száguldozó őrcsapat feltar- 
tóztatá, megismerd, ’s foglyokkint — még pedig nem 
h a di - ,  hanem s t a t u s -  foglyokkint— elhurczolá őket. 
Ekkor erényes bajnokunk előtt egy gyászos ’s több mint 
pt évig tartó időszak nyilt-meg. Eleinte szerencsétlen r



táraival W esel’ cs Magdeburg’, utóbb pedig1 Olmütz’ 
börtöniben epedett — minden vigasztalás, segély és sza- 
badulásra-kilátás nélkül, övéiről nemcsak legkisebb hirt 
sem vehetett, de nekik még csak nem is írhatott, s e i  
volt a’ világtól szigetelve , mint elevenen eltemetett; 
azalatt pedig hóim Francziaországban a’ hatalombitor
lók elkobzák javait, ’s rokonit és barát it nyaktilóra hur- 
czolák. H asztalan volt annyi nemes érzelműnek közben- 
járulta Európa különféle országiból; hasztalan volt 
W a s h i n g t o n n a k  (ki szeretettel fogadta házához 
la  F a y e t t e  fiját~) sürgetös szószólása érdemes ba
rátjának kiszabadítása ügyében ; hasztalanok a’ han
gos panaszok, mellyek a’ britt parliamentben támad
tak e' fogvatartás miatt.

Aug. 25kén (1797J  megnyílt végre a’ fogoly’ 
börtöne. Az utolsó 22  hónap alatt nemes neje ’s két 
leánya is — hosszú állhatatos kérelmeikre — enge- 
delmet nyertek osztozhatni fogságában. B o n a p a r t e ,  
a’ győzedelmes hadvezér, eszközlé-ki szabadon-bocsát- 
tatását. De la  F a y e t t e  a’ belviharoktól folyvást zaj
ló Francziaországban nem láta még biztos tartózkod- 
hatást. Hamburg szabad várost, utóbb pedig a’ semle
ges Holsteint választó ideigleni menedékhelyül, míg 
végre a’ brumaire 1 Ski (sept. lOki 1799.} zeudület 
után némi rend és csend térvén-vissza, legott Fran- 
cziaország’ kedves földére sietett, ’s 1 a g r a u  g e i  me
zei jószágán , Paristól nem messze, üté-föl csöndes lak
helyét. — Minden nyilványos dolgoktól, mellyek B o n a 
p a r t é n a k  korlátlan hatalomra vergődése óta a’ sza
badság’ barátira nézve kecsesei nem birtanak, elvonul
va itt élt ő szerető családja’ körében, egyszerűen, 
csöndes méltóságban, mint egyik a’ nagy régiek kö
zül ; idejét tanulmányok ’s mezei foglalatosságok közt 
felosztva, a' köröttelevőktül mint házi atya, barát, szom
széd ’s jóltevő, tisztelteivé és szerettetve, lS07ben  
elveszté kedves nőjét, olmützi szenvedései’ gyöngéd baj- 
társnéját. De megmaradtak vigasztalásul nemes leányai, 
kiknek egyikét Latour-Maubourghoz, egykori fogoly- 
társa’ testvéréhez, adá nőül; ’s hozzá méltó fia, la  
F a y e t t e  G y ö r g y ,  kit Washington fogadott-fiakint 
szeretett. Örömest mulatnánk még la  F a y e t t e ’ csa
lád-életénél, de nem ezéluuk privat erényeinek — bár- 
milly vonzó lenne is azok’ ábrázolása — hanem csu
pán nyilványos charakterének , kivált politikai életének 
‘s Itatásinak rajzolásába bocsátkozni. E’ r é s z b e n  is 
egynél több órája maradt, nem ugyan N a p o l e o n ’ 
önkényes világkormáuya alatt, sem a’ R e s t a u r a  ti o’ 
első korszakában ; hanem Napóleonnak E 1 b á b u I-vixz- 
szatérte után; utóbb pedig a’ lassankészült ’s hirte
len kitört j u l i u s i - n é p m o z g a l o  in’ napjaiban, ’s 
azokban , mellyek utána következtek.

( f  ege következik

tSaszonssenves f/tomoiopathicus) 
barotnorvosi könyv.

Hazánk’ iparágai’ legnagyobbika a’ marhatenyész
tés , mert ennek köszöni az föképen , hogy ámbár olly 
számos utón megyen-ki külföldre a’ pénz, még is bú- 
valamivel. — Hogy a’ czélszerü baromorvoslás ennek 
nagy részét te sz i, érezteték fájdalom! velünk a’ legkö
zelebb múlt évek’ járványai, mellyek százan- sőt ez- 
renkint ragadák-el barmainkat. E’ járványokban, sok

részrül hallattak vigasztaló hirek a’ hasonszenv’ sike
réről , ’s azért fohászkodott nem kevés : bár haszon- 
vehető homoiopathicus baromorvosi könyvünk lenne. 
Illyeu nem jelent még meg eddig , legalább hazai nyel
vünkön nem; eljutván tehát magam is a’ llomoiopathiá- 
nak isméretére, némi tapasztalásra s olly orvostársak’ 
barátságába, kik az e' rendszerszerinti baromorvoslásban 
jártasok, ’s készek isvelem a’ munka’ tökéletesítésére 
kezet fogni, ezennel tudatom az illető közönséggel 4 
hogy illy munkát közrebocsátani fogok. Hogy pedig a’ 
legkivánatosb haszonvehetőséget érje munkám , bizo- 
dalmasan szólítom-fel mind azokat, kiknek Homoiopa- 
thiában a’ barmok körül tapasztalataik vannak: közöl
jék ezeket velem; bármi csekélyeknek látszassanak is, 
igen nagy hasznot fognak ezek, épületi kövek gya
nánt, az egészben tenni; a’ közlő, hacsak nem akar 
elhallgattatni, meg fog neveztetni, ’s a’ munka egyes 
kötetkékben megindittatui; mellyek közül első a’ ju- 
hokról, másik az ökörfajról, 3dik a’ lovakról, 4dik más 
házi állatokról szóland. Mikor jövend ki az első? még 
most nem határozhatni - meg , valamint árát sem; en
nyi most meghívásul a’ közlésre ’s figyelmeztetésül; 
közelebb körülményekről többet majd annak idején.

Kövest/ l*iíl, orvos tr.
(Pesten, Szénpiac/. Ka«zalek-liáz, az ú g y  

nevezett arany A. B. C.-nél 1835. sz. alatt.)

JFöléledése eyy élón-eltesnetett újszü
löttnél*.

A’ berlini „M ed. Z e n t r a 1 z e i t u n g u f. évi apr. 
13ki száma következő esetről emlékezik: — „Egy meg- 
terhesült szolgáló — ki minden ügyekezetét oda forditá, 
hogy terhes állapotját eltitkolja — véletlenül meglepe
tett a’ szülés fájdalrnitól,— a’ kisded t.i. kipottyant, midőn 
nem is gondolta, épen midőn magányosan volt, és pe
dig olly gyorsasággal, hogy a’ köldökzsinór is ketté
szakadt. A’ gyermek még nem lélekzett, sőt nem is 
mozdult, ’s innét az a’ nélkül is megijedt leányzó holt
nak vélte azt. így lévén a’ dolog, kivitte sietve a’ kis 
testet, ’s a’ már készen volt gödörbe vetette; azután 
homokkal ’s gyeppel mintegy egy lábnyira befödte , 
kézzel lenyomogatván e’ takarót. — Azonnal ijedté
ben fölkelte a' többi cselédséget, kik is a’ vérnyomon 
oda értek, hol a’ kisded eltemetve volt; kezdék tehát 
ásni az ujdan-összerakott földet, ’s csakhamar rá akad
tak a’ kis testre, melly, mihelyt szabad lég férkezett 
hozzá, azonnal lélekzeni kezdett. Életben is maradt, 
’s az anya olly őszintén beszélt-el mindent, hogy hin
ni lehetett a’ kisdednek élete felőli csalódását is.“ — 
Mikor támad a’ bünnélkül szenvedő törvénytelen szár
mazásúaknak Megváltó, ki rajtok könyörülvén l e l e n c z  
i n t é z e t e k  (Findelhaus) által kiragadja őket annyi 
veszélyből ? Nálunk még nem támadt!

I — cs.

R e j t e t t s z ó .
Szérűn já r az egész; nem ijeszt fő hárma vitéz hőst.

Őszkor két végsií: messze vidékre repül.

St lg. Zaládul.

A’ 62dik számú rejtettszó: B a r l a n g .

SzerReszti Helmeczy. — nyomtatja Trattner-K.ái*olyi.
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Gyiinygös-parti dalos.
Zeng a’ parti-fűz 
Hlives árnyain 
Kgy szelíd dalos ; 
Gyönge ajkain ,
Olly keservesen 
Omlik éneke ,
Rá eláll a' szív’
Minden érzete. —
Zeng kinos panaszt , 
Zengi érzetét,
Melly emelni vágy 
Ősi nemzetét ,
’S hála-hangnknt 
K jt, ’s szivét a' liö’t 
Adja , mert a’ táj 
Kifogadta őt. —
Érti sok magyar 
Szív e’ dalokat 
’S borzadozva ejt 
Mély fohászokat ,
Mond : ,,e' hű dalos 
Olly magyar nemes —• 
Lelkű, a' ki jobb 
Sorsra érdemes.“
’S őt tekinti csak,
Ks megint figyel — 
Krez — ah de mit ! 

Keble rejti-el. —
’S a’ dalos veri 
Lantja' húrjait,
Zengve kellemes 
Hangú-dalait.
‘S im a mint zeneg , 
Zajra kél a’ táj , 
Átkokat dörög 
Százezernyi száj;
Mord haragra gyűl 
Sok magyar kebel :

Három illyv repült , 
Mert fölötte el.
Ks gúnyolta vad 
Csattogással a’
Dalt , — de ám azért 
A' dalos' szava 
Sok szivet magyart 
Bájol és emel :
Mert mi szent, szabad 
Zengi ő csak el.
Mind hiába hát 
Háro ni öly v-madár ! 
Csattngástok itt 
Mind hiába már !
Tudja e’ vidék 
Milly vad ölyvei ,
Ks irígyei 
Vagytok őneki.

Mert ha, mint övé , 
Tudna hangotok 
Zengni , gúnyra nem 
Nyílnék ajkotok.
Az pedig ! ! — hiszen 
Sárga szája még 
Kgyiteknek ; — őt 
Űzd helyettem ég !
Mért gúnyolja már 
Azt , a’ kit neked 
Nyujta rég hazám ? 
Drága nemzeted’.
Űzd honombul öt ,
Mert kaján , irigy , 
Szütelen , vagy érez - 
Szívű marhat igy ,
Olly magyart, —• kinek 
Udve, mindene 
Az : ha boldogúl 
Árva nemzete.

Ró no telki.

K é r  el e ni
a' H a s z u o s  M u l a t s á g o k ’ s z e r k e s z t ő s é 

g é h e z .
A’ „Haszn. Mulatságok’“ második fél-évi 5d. szá

ma egy javaslatot közöl a’ jégeső-elhárításról To l -  
l a r d ’ nézetéhez ragaszkodván a‘ javasló, azt állítja, 
hogy földbe-szúrt póznák, mellyek’ felső vége réztü- 
vel ’s zabszalmakötéllel van ellátva , képesek a’ jégeső’ 
csapásait megakadályoztatni, mert az igy elkészített 
póznák a’ lég’ villauyosságát elvezetvén , ott, hol illy 
póznák vannak , jégeső nem képződhetik. Innen láthat
ni , hogy e’ kis czikkely’ írója a’ jégeső’ szám ozásá
nak fejtésében V o l t a ’ uézetivel tart, mi már régen 
meg van czáfolva, ’s bár a’ jégeső’ minden jelenetiről 
teljesen kimerítő elméletet adni még nem képes, ott 
mégis áll a’ meteorologia, hogy a’ villanyosságot ne 
úgy vegye , mint jégeső’ okát, hanem mint kísérőjét. 
— T a r c z y  L a j o s ’ természettanja’ 2d. kötetének 
234. ’s 235d. lapjain ezeket olvashatni: „Sokan azzal 
tartván , hogy a’ jégeső a\ lég’ villanyosságábul szár

mazik , úgy gondolkoztak , hogy ha a’ lég’ villanyossá
ga elvezettetik ^rendes villámíogók által), jégeső nem 
fog képződhetni. M o n t b e i l l a r d  tette először 1776- 
ban a’ javaslatot ’s igy ismételve próbálták tömérdek 
villámfogó által a’ felhők’ villanyosságát elvezetni; ha
nem siker nélkül. Majd 1820ban la P a s t  o l i e  gyógy
szerész lép-föl a’villámfogóknak egy zavart elméleté
vel , ’s vakmerőn állítja, hogy a’ szalma jobb villany- 
vezető, mintáz érczek, ’s hogy igy villámfogókat épü
letekre legczélszerűbb: szalmából állítani, egyszers
mind javasolja, hogy szántóföldeken, szőlőhegyekben 
szalmakötelekkel ellátott nagy póznák állíttassanak, 
ezek a’ jégzáporokat elszélyesztendők. Bár sok termé
szettudós világosan kimutatta la P a s t o l l e - n a k  ter- 
mészettanbani teljes tudatlanságát, azt is megemlítvén, 
hogy a’ jégesőnek villanyos származása még igen két
séges : mégis mind ez mitsem használt. — Hasztalan 1 
meg van az emberiségnek azon nyavalyája , hogy, va
lamint a’ vizbehaló segély után még habhoz is kapkod, 
igy az is annak, a’ mit óhajt, elérésére a’ legképte
lenebb eszközöket megpróbálja, magát igen könnyen 
engedvén csábittatni. Francziaország szőlőhegyeit, 
Schweiz ’s Italia’ egy részét, a’ párisi kerteket csak 
hamar tömérdek magas, — ’s nagy költségen állított póz
nák lepték-el, sőt tudtomra hazánkban is Somogybán, 
egy földesur’ jószágit illy póznák jelölik-ki. Az oko
sabbak egy hegyes rézdarabot alkalmaznak a’ póznák 
fö lé, ’s érczsodrony által a’ nedves földdel összekötik; 
mások megtartják ugyan a’ hegyes rezet , hanem a’ sod
ronyt elhagyják; mások egy csomó szalmát kötnek a’ 
pózna fölé, mások végre takarékosságbul csak póznát 
használnak. Mind ezen lényeges különbözések mellett 
is a’ készítmény szintollyan jó „soha — ez , az állítás
— illy védszerrel ellátott földeket jégeső nem ver-el.“ 
Hiába mondja az ember a’ puszta póznák’ állítóinak, 
hogy egy fa , melly magasb mint a’ pózna, hathatósb 
tartoznék lenni ennél, azonban mégis esik jégeső er
dős helyeken is ; — hiába mondja , hogy egy rézcsúcs 
a’ póznával semmi tulajdonságot nem közöl, ha az a’ 
földdel össze nem köttetik; hasztalan ügyekszik az 
okosbakkal is megfogatni, hogy a’ jégfogók’ hatása 
csak úgy képzelhető, ha ezekkel nagy területek lát
tatnak—el, ’s csupa nevetség egyetlenegy szőlőhegyet né
hány póznával megótalmazni akarni, ha a’ szomszéd- 
hegyekben illyenek nincsenek, ’s hogy válásokban a’ 
villámfogók közt, ’s villámfogókra is esik a’ jégeső: 
okokra nem ügyelvén hiszi az ember a z t, a’ mit óhajt. 
Muucke számos példával bebizonyítá a’ jégfogók’ nem
hatását; ugyanezt mutatják a’ Würtenbergben tett ta
pasztalatok is. Miután a’ természettan ott áll, hogy a’ 
jégeső’ számozására a’ villanyosságnak semmi befo
lyása : természetes, hogy ezt a’ legnagyobb vigyázat
tal szabályszerüleg , akármelly számban’s akármi ter
jedelemben állított póznák sem szélyeszthetik-el.“

Ha e’ czikkely’ Írója e’ lapokat ’s még az ezeket 
megelőzőket 2 2 9 —2 3 4 , hol a’ jégeső’ tüneményeinek 
magyarázata világosan fejtegetve van, megolvassa: 
illy hamis tudományt — mellynek úgy is nagyobb ke- 
lete van , mint az igaznak — nem terjeszt. 8 millv 
arczczal mer akárki is olly javaslattal föllépni, melly
— mint a’ jelenlevő — legkevésbbé sincs motiválva.
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Ha úgy volna is — a' mint nem úgy van — hogy a’ 
jégeső’ képződésének oka a’ lég’ villanyossága, mely- 
lyik természettudós ’s mi próbák után bizonyos a z , hogy 
a’ zabszalma igen jó villanyvezetö ? 'sjobb mint az ér- 
czek ? Vagy ez azért kétségtelen a’ czikkely írója előtt, 
mivel Tollard mondta ? A’ tudományban tudni kell nem 
hinni is. Vagy ollyformán űzi el ez is a' jégesös felhő
ket , mint a’ visszafelé elmondott „Mi atyánk*4 a be
tegséget ?

Barátim ! e’ parányi közértelmességgel bíró hazá
ban ne terjeszszünk áltudományt; a 'felszeg ’s hamis 
ösméretek’ bujáu-tenyésző gaza majd elnyomja ’s kiöli 
az igazságnak ’s helyes isméreteknek csak ápolás után 
tenyészhető növényit. Sok ezer ember’ kezein megfordul 
egy folyóirat, kik az egyes tudományok’ haladásit 
csupán ez utón tudják-meg. E’ pontban tehát igen vi
gyázva ’s oily emberektől kell e'féle javaslatokat a’ fo
lyóirat’ számára elfogadni, kik a’ dologhoz valólag ér
tenek. Az újságok igen sok tekintetben nevelöji a’ nép
nek; — pedig: maxima debetur pueroreverentia. — Hi- 
gye-el a’ H a s z n .  M u l a t s á g o k ’ szerkesztősége, 
hogy, ha a’ kérdésben! tárgyat csak haszontalannak, 
azaz : sem nem ártónak, sem nem használónak tartanám, 
meg nem szólalok; de igy, miután itt káros és hamis 
tudományt terjesztetni látok, e nyilatkozással tartoz
tam az igazságnak, a’ tudománynak. Kérem a’ szer
kesztőséget kímélje , ’s tisztelje e’ részben is az olvasó 
közönséget, ’s az igazságot ne áldozza-fel a’ mulat
ságnak.

Barkáczy Gábor, 

l i l t  F a y e t t e .
(lege.)

Azon harag, mellyel Francziaország a’rá idegen 
szuronyokkal tölt Bourboii-kormáuy ellen viselteték, 
diadalmas visszatérésre nyita utat a’ megbuktatott csá
szárnak , ki szükségesnek látta, a’ közvéleményt, 
mellyet előbbeni önkényével megsértett , most az al
kotmányos rendszer’ színlelt visszaállítása által kien
gesztelni. Ez okbul apr. 22kén 1815. kibocsátá az 
úgynevezett ,p ó t l é k - o k l e v e l e t ,  mellyben a’ va
lódi nemzeti képviseletet ismét létrehozá, a’ népjogo
kat ’s azok’ biztosítékit ujlag megerősité 's a’ császári 
hatalmat üdves korlátokkal véteté-körül. Az olly sokáig 
elnyomva tartott szabadság’ szelleme most örvendezte- 
töleg járta át újólag Francziaországot’s a’ választási- 
vedrekből isméretes alkotmánybarátok’ ilevei, ’s köz
tük a’ revolutio’ legnemesb agghöseié, ’s igy la  F a y 
e t t e ,  ’s még élő barátiéi keltenek-ki. L a  F a y e t t e  
alapos bizalmatlansággal eltelve Napoleon iránt, az 
alakjára ’s tartalmára nézve hijányos oklevél e l l e n  
nyilatkozott; a’ pairméltóságot, mellyel őt megkínálta 
a’ császár , nem fogadta-el, valamint Napóleonnak 
a’ csak tettlegesen, de nem szabad nemzeti-akaratból ha
talommal felruházottnak legmegelözőbb ajánlatit sem ! 
de népképviselőül megválasztatását elfogadá, ’s min
den módon buzgott a’ gyűlésbe azon szellemet oltani, 
melly egykor az alkotmányhozót lelkesité. Azonban 
csak kevés napig tartott az újra föléledt szabadság’ 
álma. Jul. 7kéu nyittattak-meg a’ kamrák’ gyűlései ’s 
azon hó 21kén már szökevénykép jött Napoleon W a 
t e r l o o i u l  a’ fővárosba. Uralkodói szelleme a’ nem
zeti képviselet’ feloszlását 's a’ dictatorság’ kihirdeté
sét látta utolsó mentőeszköznek az őt fenyegető vész
től. Ezt magában eltökélé ugyan, de létesítése, melly*-

egy megsemmitöhad’ iszonyait vala előidézendő, hajó
törést szenvedett la  F a y e t t e ’ nemes bátorságán. 
Húsz ’s néhány év óta a’ vésznek e’ pillanatában most 
először lépett a’ szószékre, mellyről hajdan olly sok
szor győzelmesen hangzónak lángszavai, s imi^v szólt: 
„Sok év óta most először szólok; a' szabadság’* ős ba
rátai jól ismércndik szómat; ez azért történik, uraim . 
mivel polgári szent kötelességnek érzem, szólni a’ ha
za' veszedelmiről, mellyeket arról jelenleg csak Önök 
képesek elhárítani. Aggasztó hírek terjedeznek, mely- 
lyek fájdalom! nem alaptalanok. Itt a' pillanat, hogy 
a' régi háromszinü zászló, az 17S9ki zászló , a 'sza
badság', egyenlőség' ’s uyilványos rend’ zászlója alá 
seregeJjünk. E’ szent zászlót kell védnünk a’ külföld’ 
kiváuati 's belföldi merényletek ellen 44 ’S nyomban több 
határzatot javasla, mellyeket a' két kamra haladék 
nélkül elfogadott, 's megsemmíté a császár’ veszélyes 
terveit. E' határzatok szerint a’ kamrák maradandók
nak nyilatkoztak, 's feloszlatásukra minden próbái ha
zaárulásnak nyilványitának; a’ ministereket lelszóliták: 
adnának nyomban tudósítást az ügyek’ 's haza'állapot
járul; ’s az állandó katonaságnak ’s nemzeti őrségnek 
köszönet mondassák bátor ’s hű önfeláldozásiért.

Napoleon’ testvére, L u c  z i á n ,  iparkodott ugyan 
ékesszólása által részére hódítani a’ népképviselőket, 
de la  F a y e t t e '  kevés szava meghiúsitá e’ próbát. 
Ekkor egy küldöttség által megkéreték a’ császár: 
inondana le hatalmáról; ’s ő másnap megküldé lemon
dási oklevelét. ’S igy megtörtént az , mit a' szövetsé
gesek méltányosan kívánhattak. De az angol követ Pá- 
ris' capitulatiója után is kívánta Napoleon kiadatását. 
L a F a y e t t e ,  kihez eziránt fordulónak, nemes ne
hezteléssel válaszolt: „csudálom , hogy illy alávaló ja
vaslattal fordulnak az olmützi fogolyhoz!44

Belső cselszövények meghiusítákazonban la  F a 
y e t t e ’ ’s a’ vele rokonérzelmüek’ terveit. A’ javaslat, 
mellyet a’ haza’ legnemesb barátai tevének , hogy 1 a 
F a y e t t e ,  a’ nép' embere, statusfönökké tétetvén a’ 
franczia nemzeti-őrség' tömegével védje a' hazát ide
genek ellen , hajótörést szenvedett ellenségei’ fondor
latin. A’ helyett néhány7 főnőkből álló ideigleni kormány, 
a’ ravasz F o u c h é’ elnöksége alatt ueveztetett-ki, 's 
l a  F a y e t t e  egy küldöttséggel H a g e  nai vba,  az 
egyesültfejdelmek’ főhadi-szállására utasíttatott, tőlük 
fegyverszünetet ’s méltányos békeelözményeket váran
dó. A’ küldöttség nem hallgattatott-ki, ’s visszatérte
kor Párist már ellenség’ hatalmában leié. A’ népkam
rában la  F a y e t t e  csüggedetlenül fáradott az alkot
mány’ megalapításában, de jul. 8áu m nd a’ két kamra' 
üléstermei be valának zárva , 's porosz fegyver őrzé 
az ajtókat. L a  F a y e t t e  barátival oklevélszeriileg 
mondott-ellen illy nagy nemzet’ képviselőin elkövetett 
erőszakoskodásnak — ’s nyomban l a g r a n g e i  magá
nyába vonult.

A’ másod-izben visszahelyezett Bourbonok' hatal
ma most elég erős vala egy ideig gátolni a’ gyűlölt 1 a 
F a y e t t e ’ követté választatását. Végső eszközökhee 
kelle nyúlni czélérhetés végett. Végre 181Sbanl a  
F a yre t t  e a’ ministerség’ minden ellentörekvései daczá
ra S á r  th e  megye' követévé lön. Ez időiül fogvást a’ 
juliusrevolutióig — mert újra is megválasztaték — kö
vetkamrai tag maradt. Elmellőzzük e’ korszakban érdem- 
’s dicsteljes hatása' részleteit ’s mélyebb pillanatot szen
telünk dícskoszorús élete’ utolsó fötettének.

Párisban (jul. 25kén 1830j L a F a y e t t e  az 
elsők közt vala, kika’ népügy mellett szabadon nyilat-
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kozának, a1 fegyverfogást helybenhagyák. ’s a’ t. Jul. 
2?kén, miután az előbbi napon szóban 's bátor tettekben 
leplezetlenül mutatkozék a’ nép’ elszántsága, la  F a y 
e t t e  a’ tanácskozásra összegyűlt követek’ körében a’ 
népmozgalomban elhatárzott részvét iránt nyomban nyi- 
laikozék. A’ polgárok föltevén régi barátjokrul illy ér
zelmeket, már azelőtt jelszavai kiálták-ki nevét, ’s ki- 
hírdetteték , hogy la  F a y e t t e  vezérli az ujdon-ala- 
kult nemzetőrséget ’s tagja a’ tüstint alakított ideigleni 
kormány-biztosságnak, ’s a’ t.

O ekkor d i c t a t o r  lehet, vagy r e s p u b l i c á t  ki- 
álthat-ki, ’s alkotmányos statusfőnökekül n e k i - t e t 
sző férfiakat emelhet vala, a’ nemzet mindenben ked
vére tett volna. De ö , megfontolván kétségkívül a’ 
nagy felelősséget, meg a’ nagy veszélyeket, mely- 
lyek a’ kül - és belföld’ részérül egyiránt fenyegeték 
a’ charta" rendszerétől bármiben is eltávozandó sta
tusalkotmány’ v é d h e t ő s é g é t ,  s távul lévén minden 
haszonlesési érdektől, és szerénységében az o r l e- 
a n s i h á z h o z  régóta ragaszkodott tiszttársinak ja
vaslatihoz illeszkedvén, Orleans hgnek előbb az or
szág’ f ő k o r  m á n y o z ó j á v á ,  utóbb alkotmányszerii 
ö r ö k ö s  k i r á l y á v á  kineveztetésihez rnegegyezé- 
sétadá. Ezt ő a ’ hg’ Charaktere iránt, — ki már fiatal
ságában lelket ’s bátorságot tüntetett-ki, ’s az első rc- 
volutio’ idejében háromszinü zászlók alatt csatázott, 
utóbb a’ szerencsétlenség’ iskolájában üdvös -tapaszta
lásokat gyűjtött, ’s a’ bourbonhatalom’ visszaállítása 
után némi tanujeleit adá okossága- és népszerűségé
nek — bizakodtában tévé. A’ ki olly sok keserű ta
pasztalás után is folyvást hitt az emberek’ e r é n y i 
b e n ,  nem látta-által az orleansiak’; ezélzatait. Nem 
is álmodá, hogy főnökeik csak u r a l k o d ó h á z a t  
kívánnak v á l t o z t a t n i  ’s a’ régi r e s t  a urat  i o’ 
r e n d s z e r é t  megtartani; bizton reményié tehát, 
hogy a’ p o l g á r - k i r á l y ’ uralkodása alatt e g y r e s -  
p u b 1 i c a i i n t é z v é  n y é k é n  a l a p u l t  m o n a r 
c h i á t ,  — azon ideált, melly régóta lebegett lelke 
előtt, valahára valósítva látandja. A z é r t  hódúit nyil
ván ’s őszintén az ujdan-választott főkormányzónak, 
’s megveregetvén a’ herezeg’ vállait, felkiáltott lelkesül
tében : „ez a z , kit kerestem; ő többet ér a’ res- 
publicáuál.“ — E’ viszonyokat ’s az úgynevezett v á 
r o s h á z ’ p r o g r a m  m á j á t  ("mellyre a’ baloldal 
folyton hivatkozott, de a’ jobb ellene harczolt,) azaz 
a’ benne kimondott — í g é r e t e k e t  elfogulatlanul 
kell foutolatra vennünk, hogy méltathassuk la  F a y 
e t t e ’ viseletét a’ júliusi napok után. Nehéz megmon
dani, ha la  F a y e t t e  máskép cselekszik, mi történt 
volna. A’ h á t r á l ó  m o z g a l m a t ,  melly azóta tör
tént, nem n e k i ,  hanem főleg a z o k n a k  kell tulaj- 
donitani, kik a’chartareformnak még király- választás 
e l ő t t  b e v é g z é s é t ,  utána a’ v á l a s z t á s t ö r 
v é n y ’ elégséges kijavítását ’s végre az ideiglen tör
téntek’ megerősítése végett egy uj s szabadon válasz
tandó nemzeti gyűlés’ összehívását gálolák. A’ p o- 
l i g n a c - m i u i s t e r i u m ’ nem hatásnélküli, de a’ 
közgyülölség által meggyöngült befolyása alatt ’s az 
1824ki rósz , pénzaristokratiai választástörvény szerint 
választott kamra összehivatván , tőle kevés jót lehete 
várni. Mert egy részrül nyilvánvos és titkos l e g i t i 
m i s t á k ,  más részrül a’ kormány’ vak párthívei tevék 
annak nagyobb részét. A’ valódi szabadelmüek a’juliusi- 
revolutio’főnökei közül csak csekély, magában ismegha- 
sonlott k i s e b b s é g e t  képezének. Igv e’ revolutio’ 
eredeti elvei, m elleket a’ nélkül is boszúsan fogadott

a külföld, fen nem tarthaták magokat; legnemesb fő
nökei kénytelenek valának visszalépni; ’s ^  juliusna- 
pok- dicsősége’ gyümölcsül a’ nemzet: uralkodóház- 
változást ’s úgynevezett J u s t e  m i 1 i e u‘t nyert.

Természetes, hogy la  F a y e t t e  az elsők közt 
vala, kik a' megvetés’ sorsára jutának; ő szivénhor- 
dá a szabadságot, ’s ha folytatja az ország' nemzet
őrségének fővezérségét, kezében volt a’ hatalom nyo- 
madékot adni véleményének. A’ kamra hajlott az udvar’ 
azon kivánatara: szünnék-meg e' fővezérség, ’s la  
h a y e 11 e leteve azt. De a személyes bántalmakat, 
miket mindkét i eszriil tapasztalt (ónért a’ szorosan re
p u b l i c  a n u s  érzelmüek is nehezteltek rá, az elvá
lasztópillanatban mutatott mérsékletért) kevésbbé fáj
lalta ő , mint a’ jó ügynek naponkint szembeötlőbb sii- 
lyedését s a' júliusi- revolutio’ elveitől naponkint mesz- 
szebb távozást. A' követkamra, melly kész volt azokat 
feláldozni a’ kormány’ kívánaténak, végre eloszlott, 
miután az ígért uj v á l a s z t á s t ö r v é n y t  egészen 
pénzaristokratiai szellemben alkotta, ’s ezáltal egy ha
sonló érzelmű kamra' választását biztositá. De mennyi
ben a’ népképviselet eltávozott a’ nemzet’ irányától, 
annyival élénkebb’s terjedtebb lön az ellenzés. A 'sza- 
badszellemü sajtó makacs harezot folytatott a’ gyűlölt 
juste-milieu ellen ; veszedelmes lázadások ’s  ö s s z e e s 
küvések is származtatlak, ’s az ezelőtt csekély-számú 
r e p u b l i c a n  us  párterősbült v i s s z a h a t á s á v a l  
a’ kormány’ restauratioi politikája ellen.

h a  F a y e t t e  az ellenzők közt vala, Beszéde, 
— mert ő most minden nagy kérdésnél megszólalt a’ 
kamrában, — zavarba hozá a’ministereket, felbátorító 
a’ júliusi revolutio’ híveit, ’s lelkesítve viszhangzott 
az egész nemzetben; ’s a’ szabadság’ minden nemzet
beli ferHainak, kik Francziaországban kerestek mene
déket, részvéttel nyitá-meg la  F a y e t t e  h á z á t .  
A’ m e a u x i  választókhoz jun. 13kán 1831. irt nyil- 
ványos levelében Francziaország’ népszerűtlen kormá
nyához uyilatkozványt intézett, mellyben kijelenté bá
natát a' közdolgok’ folyamata v. is a’ júliusi ösvénytől 
eltérés miatt, egyszersmind nevezetes felvilágitást ad 
a’ föntebb említett v á r o s h á z i  p r o g r a m ma felöl, 
's a’ t. A’ levél’ többek között felszámítja a’ julius- 
kormány’ egyes vétkeit, világosan kimutatja a' főpon
tokat, mellyekben eltért eredete’ elveitől ’s fölszólítja 
végre a' választókat, jelülnék-ki választásijszavazat- 
jok’ irányával a’ rendszert, mellynek hódul a’ nem
ze t . — Hasztalan felszólítás! A’ 180,000 férfi, kik
nek a’ szűkkeblű uj választástörvéuy kizáró válasz
tásjogot ad 30  millió lélek fölött, csupán pénzaris
tokratiai képviselőket választa, kikhez ők magok is 
tartoztak; a’ valódi szabadság' kevés barátja pedig, 
kik, mint la  F a y e t t  e ,  egyes választó-collegiumok- 
ban győztek a' ministeri vagy pártjelölteken , gyöngék 
maradtak a’ haszonlesés , fásultság’ ’s megvesztegetés’ 
folyamának ellenében. E’ férfiak, főleg pedig la  F a y 
e t t e ,  érzék egyrészről a’ l e g i t i m i s t á k ’, m i n i s- 
t e r p á r t i a k” s c a m a r i l l a '  ,más részrül az a n a  r- 
c h i s t á k’ és v a k b u z g ó  r e p u b l i c a n u s o k ’ két
szeres gyülölségét.

1834ki máj. 21ke volt azon nap, mellyen kimúlt 
a’ világhírű 77 éves ősz. Hanyatló napjaiban is lelke 
tiszta , szive pedig meleg maradt. Homályos szemmel 
ugyan, de csöndes magosságban állott ő a' jelen’ vi
harai ’s romlottsága közt, a’ jövendőre bízván megél - 
lelését a’ gyümölcsöknek, mellyeknek magvait ö szór- 
ta-el, és szeretve ápolta növekedésükben. A’ jók fájda-
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lommal, a/, udvarpárt pedig1 aggodalommal várta közel
gő kimúlását. Mélyen volt leverve a’ nép ’s csöndesen 
és néma gyászban kisérte sírjához a' nemes holttestet, 
"s a’ katonaság, mellyet előrelátásból szükségesnek vél
tek kiállítani, nem talált alkalmat beavatkozásra. így  
végzé la  F a y e t t e  földi pályáját.

Rulleck nlán G — y .
J u liu s-ünnepi je len e t.

A’ júliusi ünnepen történt zavar mellett követ
kező érdekes történet lartja elfoglalva e’ pillanatban 
a’ parisnak figyelmét: „Mintegy hat hónap előtt Wil- 
land nevű szegény napszámos nejét du Temple párisi 
külvárosbul Hotel-Dieube hozák Parisban. Ez asszony 
nein valamelly lényeges testi betegségben s envedt, 
hanem hosszas nyomorúság, mély bánat ’s minden 
nemű nélkülzés, mint látszék , minden életforrást 
kiapaszta testéből; ’s azon idő óta egész mostig sem 
orvosság, sem leggondosb bánásmód nem valónak ké
pesek őt egészségre juttatni. Allapotja folyvást ro- 
szabbult, ’s néhány nap előtt halálához látszék köze
líteni; ekkor összeszedve még hátralevő csekély ere
jét, hivató az irgalmas szüzek fejdelemasszonyát, 
kinek jószívűsége hat hónap óta mindennel elláttatá 
őt, mit szomorú állapotja megkívánt, azon óhajtását 
nyilványitván, hogy valamelly nagy titkot szeretne 
neki feífödözni, mielőtt végórája bekövetkeznék. A’ 
fejdelemasszony siete teljesitni kívánatét a’ haldokló 
némbernek, ki töredező hangon monda neki valamit,a’ 
mi mély hatást látszék annak lelkében támosztani. 
Első pillanatban nem hallhatónak a’ többi apáczák 
semmit a’ haldokló titkáról. Ez mindazáltal olly ter
mészetű vala, hogy a’ fejdelemasszonynak szoros kö
telességében állott arról azonnaal tudósiiani az illető 
hatóságokat, mellynek szükséges léptei csakhamar 
köztudomásra hozák az egész történetet. Jul. 20ikán 
reggeli 5 órakor Monnier rendőrbiztos egy másik kí
séretében papincourt-utczai 40 sz. a. házban, Willand 
lakján megjelent, ki születésére nézve német, egyéb
iránt pedig porczellán-festő ’s férje azon szerencsétlen 
asszonynak Hotel-Dieuben. A’ negyedik emeletre ér 
vén, megkopogtatá az ajtót a’ rendőrbiztos, és W il
land azonnal megjelent ’s kinyitó az ajtót. „Hol az 
Ön fia?“ kérdé komoly hangon a’ rendőrbiztos, ’s 
mielőtt Willand, ki azonnal elhalványult ’s remegni 
kezde, megismérheté őt, mára’ szobába és abból 
egy kis fülkébe lépe, hol különös és szörnyű látvány 
mutatkozék előtte. Nedves zsuphalmon egy emberi 
teremtmény guggolt inkább, mint feküdt; mintegy 20 
— 21 évii fiatal férfi volt az , ki merevülten, düledt 
szemekkel, vadul összebozontosult hajjal és szakál
lal "s eltörpült, iszonyúan kisoványult testtel, elhagyot
tan ’s mozdulatlanul hevert a’ földön! E’ szerencsét
len teremtmény M illand fia ’s az emlitett szegény asz- 
szonyé a’ Hotel-Dieuben, és ez utóbbi ezen titkot

födözé föl a’ fejdelemasszonynak. Willand ezt nem 
tagadó ; de az elibe terjesztett kérdésekre azon okok 
iránt, mik őt illy borzasztó kegyetlen bánásmódra 
birhaták, csak kitérőleg válaszolt , szegénységét 
említvén, neje rósz magaviseletét, ’s reményét Né
metországba visszatérhetésre , hol aztán illően fogta 
volna neveltetni fiát. A ’ vizsgálatot mindazáltal azon
nal megkezdék, ’s a’ szomszédokat összehívók, sőt 
a’ fiatal embert is kérdőre vevék. Az eddigi tanuval- 
loinásokbul következő adatok jövének nyilványosság- 
ra: „A’ 21 évű fiatal férfi Willand házaspár fia , és 
születése óta tökéletesen elzáratva élt. Soha utczára 
nem lépe, ’s ha körülmények lakváltoztatásra kény- 
ték Willandot, ez fiát mindig, valamelly köteg gya
nánt, gondosan betakargatva czipelé uj szállására, 
úgy,  hogy azt soha senki nem látható, 's azon ház
ban , mellyet négy év óta lakott Willand, szinte senki 
nem tuda semmit az ifjú létezéserői, pedig neje tudó 
a’ titkot és számos némberrel társas viszonyokban ál
lott. Willand maga annyira gondosan vigyázott, hogy 
még a' vizhordó embertől is a'lépcső alsó részén szokta 
elvenni a’ puttont ’s maga fölvinni, csakhogy ez vala- 
inikép titkának nyomába ne juthasson. A’ fiatal ember 
testén ruha soha nem volt és szülein kívül más embert 
soha nem láta, ’s mint látszik, szüleit gyöngéden sze
rété. Vallásról, törvényekről és szokásokrul semmi 
fogalma, noha atyjától olvasni tanult. Kenyérnél egye
bet soha nem evett, ’s ezt sem olly mennyiségben, 
mint kívánó. Növése egészen elferdült, ’s örökös gug
golása következtében gyomra behorpadt. Atyja elfo- 
gatásán igen búsulni látszik. Ez utóbbit börtönbe 
vivék. Az ifjú Willandot szükséges ruházattal el
látván, kórházba viteté a’ rendőrbiztos, hol legfigyel- 
mesb ápolásban fogják őt tartani atyja kiszabadulá
sáig. Egyébiránt Willand elfogatása nagy zajt tá- 
moszta negyedében, ’s annyi ember, főleg asszony, 
sereglett össze lakása körül, hogy csak nagy bajjal 
kisérheté őt az alant várakozó kocsiba a’ rendőrség. —

J tlu la tta tó tá r .
S e r i b e  úr ,_ az ismeretes franczia vígjáték-író és 

költész már jelenleg összesen 282  fkétszáz nyolcz- 
vankétj darabot írt, ’s föltehetni, hogy színmüvei kö
zül naponkint legalább 20  darab, Francziaország’ kü
lön színházaiban előadást nyert. A’ jövedelmet, mel
lyet ö a’ színi előadásokbul ’s müvei’ kinyomatásábui 
húz, éveukint 120 ,000  frankra becsülik.

R e j t e t t s z ó .
Öt betűből állok , lakom magyar város ,
Holott valék 's vagyok éjszakkal határos.
Két elsőm hogyha rósz, úgy négy végsőm is az,
Negyediket hagyva , ki cselekszi , az gaz.
Rgészem’ fordítva , 's toldva negyedikkel:
Ne nyargalj az utczán , melly teli gyermekkel.

Márton F.
A' 63dik számú rejtettszó: Ha d a r ó .

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattner-Károlyi.



0.5. szánt. Pest, augnstus’ 15 1838.

Holland.
17 t i  -vas ólat.

(Mutatványul egy nem sokára megjelenendő munkáljál.')

Egy óra volt délután, midőn a’ gőzös, mellyel 
llullbau Angolországot elhagytuk , R o t t e r d a m b a n  
megérkezett; a’ harminczadosak még elég szabadályo- 
san bántak utipogyászunkkal, de annál szigorúbb volt 
utileveleink’ vizsgálata; — szárazföldön voltunk, ’s 
nem Angliában. Miután sem bennünk, sem pogyászunk- 
ban semmi rendörségelleni nem találkozott, a’ vendég- 
fogadók’ megbízottai lógtak körül, Európa’ minden nyel
vén bennünket magukhoz csábítani akarván, inig a’ 
zűrzavarban egyet közülök követvén, közel a’ kikütő- 
hez a’ vendégfogadóba értünk, ’s mindjárt a'kész ebéd
hez ültünk. A’ ház tiszta volt, ’s az ebéd jóízű, de 
még is nem ollyan mint Augolhonban, hol a’ vendég- 
fogadók paloták , ’s az ebéd , bár felváltva csak húsból 
’shalbul áll, izletesb, minta’ szárazföld’ konyháinak mes
terkélt csinálmánya; még a’ több hónap óta nélkülözött 
káposzta ’s zöldelék sem felejteté-el velem a’ tehénhús' 
contiueutalis tekintetét, ’s eszembe jutott Sir F r a n 
c i s  H e a d ’ Ítélete, hogy egygrosvenor-squareimacs
ka bajuszával sem akarná érinteni. — Délután R o t 
t e r d a m ’ nevezetességit nézegettük , a’ pénzcsarno
kot, hol a’ gazdag kereskedők a’ napnak épen legiz
zasztóbb óráiban délután gyűlnek össze a’ tágas épü
let’ forró udvarában; az arany’ szomja elfojtja a’ kö
zönségest ; a’ templomokat , mellyck körül Vénusz’ 
pápnéi minden ablakbulkaczérkoduak. Az ördög kápol
náját templomhoz szokta ragasztani; engem , mint óság
barátot ez , a’ phoenicziai hierodulok’ ’s indiai bayadé- 
rek’ intézetére emlékeztetett. — Különös bájt nyer Rot
terdam , ’s általában véve-a’ németalföldi városok a’ 
s z é l e s  c s a t o r n á k  által, mellyek mindenütt az 
utczákat kettéhasítják; rajtok csöndesen evező nagy 
csoluakok, felet:ük széles fahidak , mellyek’ közepe, 
a’ hajók’ álteresztésére , emelty űvel nyittatik; a’ par
tokat zöldelö fasorok szegik körül, mellyek mögött 
csúcsos, sokablaku téglaházak vöröslenek. A’ járdák , 
(drottoir) sőt az egész utcza, téglákkal, keskenyebb 
oldallal fölfelé, van kirakva. A’ föhidon Rotterdami 
Erasmus’ egyszerű érez szobra érdekelt leginkább , kö
zépkori hoszszú kabátban , nyitott-könyvvel jobbjában, 
mellyben figyelmezve olvasni látszik. Kedves benyo
mást tőn reáin ezen férfi’ emléke, ki a’ reformatio’ ko
moly" idejében nevelve tudott harczolni, mert nevetése 
éles volt, mint kard. És ezen hatalmas é sz , időkorának 
egyik fényre , még is majd egészen feledésbe sülyedt! 
— Ki emlékeznék, tudóson kívül, az „Encomium Mo- 
riae“ elmés szerzöjérül ? de ez , az elmésség rendel
tetése, legyen bár hatalmas mint villám, egyszers
mind múló is. Rotterdamot gyorskocsin hagytuk-el, 
melly sem gyorsaságra , sem kényelemre az angol sta- 
gecoach-okkal nem mérközhetik; utitársaink angolok 
voltak, kik mint iga«i touristák a’ szárazföldre érvén, 
miugyárt sipkát vettek , bajszaikat meghagyok , ’s go
rombák kezdének lenni;— mert hazájában az angol ka
lapot visel, borotválkozik ’s udvarias. — De l f t - b e n ,  
a’ városháznál, néhány jó régi képet néztünk-meg , in
nét a’ templomba sietvén , mellyuek küszöbén orauiai

Vilmos, a’ hollandi szabadság’ szerzője, orgyilkos
kéz által elesett. Emléke a’ templomban pompás, de 
egyszersmind a’ művészet’ aljasultának, ’s termé- 
szettőli eltértének emléke ; bélyregét hordja azon da- 
gályos és modoros, mesterkélt és hazug korszak
nak , mellyet a’ művészetben B e r n i n i ,  a’ his
tóriában XIVd. L a j o s  személyesítnek. Négy al
legóriái modoros érczszobortul körülállva, alakoítatott 
itt a’ hős , herczegi palástjában, holtan a’ pamlagon 
fekve, lábánál kutyája, mellynek ébersége már egy
szer életét megmenté. A’ herczegnek egy régibb ülő 
fegyveres szobra, mellyen még a’ művészet’ élénkebb 
szelleme leng, áll az emlék előtt, ’s ez compositiojá- 
ra nézve, még némikép a’középkor’ régibb, szép em- 
lékire emlékeztet, hol a’ halott koporsójában fekve 
szokott ábrázoltatni, lábaival oroszlánt és sárkányát ta
posva, czélzással a’ szentirás’ isméretes versére: ,,Et 
ambulabis super leone et dracone.“ Különös, hogy a’ 
művészet, melly a’ múmiák’ festéséből ’s a’ halottak’ 
utánzásábul vévé eredetét, elvégezvén körfutását a’ 
byzanczi időben, ismét a’ halottnak alakoltatásával, a’ 
feszülettel, szünt-meg, ’s másodszor is ,  a’ középkor
ban , a’ síremlékekből kezdett kifejlődni — hogy sírok
ban gyökerezett azon virág, mellynek illata legélén
kebben díszesíti az életet. — Estve a’ csatornán egy 
úgynevezett Trecksujtra ülénk, könnyű hajóra, lapos- 
fedelü kabinnel, mellyet hoszszú kötélen a’ ló ügetve 
húzott. A’ kormányos csöndesen pipázgat a’ fedé'en , 
hidakhoz érve eloldja a’ kötelet, előre menvén a’ ha
jón , áltveti a’ hídon, ’s inig alatta a’ hajó sebesen el
suhan, ügyesen felfogja, 's a’ fedélzethez kapcsolja. 
Illy" utazás lassú ugyan, de szép időbenkimondbatlanul 
kellemes , ’s a’ környék’ charalcterével egészen meg
egyező. Meszsze terülő rétek közt, hol a’ buján-termő 
fű közül legelő nyájak fénylenek, és számos fasorok 
szabályos alakokban az egész tájékot kertté varázsol
ják, a’ csöndes csatornán, tisztafejér mezeilakok előtt 
mozdult lassan a’ sajka ; a’ leszálló nap’ utolsó sugárai 
aranyozák a’ kis habocskákat, mellyek hajónk után 
vígan tánczolva , a' vizi növények’ széles leveleit kis 
örvényekbe sodrák. Csend ’s béke nyugvék a’ környé
ken, inig a’ hajóban élénk aszszonyi-társaság enyelgett, 
’s a’ Holland’ szép leányiuak ajkain is tompánhangzó 
félnémet nyelv az egész jelenetnek egységét nem há
borító. — Itt értéin legelőször a’ hollandi festészek’ 
csendképeit (Still-leben). — Gyönyörű nyári éjjel volt, 
midőn I I a g á b a  értünk, melly csillámló csatornáival 
's éjjeli világitásnál phantastikaibb alakban feltűnő há
zaival Velenczére emlékeztetett. Ezen csatornák , mel
lyek a’ belkereskedés’ főrugói, a’ közlekedés’ főeszkö
zei , ’s a’ rétek’ mesterséges öntüztethetése által a’ me
zei gazdaság’ fő előmozdítói, olly hatással vannak az 
egész nemzeti életre, hogy a’ hollandiak, nélkülük 
nem lehetvén, még a’ forró éghajlat alatt is , Java-szi- 
guten letelepülvén , Batáviát hazai módra csatornákkal 
szeldelék-keresztül, de az álló-viz’ dögleletes kigő
zölgései a’ gyarmat’ fővárosát máig a’ hollandiak’ te
metőjévé tették , bizonyságul, hogy ugyanazon szabály 
itt boldogíthat, amott pedig öl. —

Megjegyzésreméltó, hogy Holland’ charakteristicus 
nemzetisége, ’s a’ némettől különböző kifejlődése, geogr.
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fekvésének szükségén következménye. Mint a’ régi 
Aegyptus, alkotmányával’s vallásával együtt, a’ Nílus’ 
szülöttje, úgy Holland' lelkűidét a’ Rajna és tenger 
képezte; már a’ föld maga is vagy a’ Rajna’ ajándé
k a , vagy a’ lakosok’ fáradhatlan szorgalmának jutal
ma, melly a' tengert óriási gátok által századok óta 
visszataszítja. Ezen roppant munkálatok- edzék a’ hol
landit szabad férfivá, ’s a’ gátok’ nyitásával berohanó 
tenger , fegy verül szolgált neki szabadsága' kivivására 
’s megtartására, Claudius Civilis óta Oraniai Vilmosig. 
A’ csatornák élénk belkereskedést ébresztőnek, 's a’ 
vizet a’ németalföldiek’ honjává tevén, őket tengeri 
nemzetté idomíták , annyira, hogy mára' köztársaság’ 
kezdetekor szembeszállhattak ismeretlen tengereken ha
lálos ellenségeikkel, a' spanyolokkal. Bosszúvágy kész- 
té őket Kelctindia’ szigetei felé evezni, a’ keleti ke
reskedés’ kincsét hozták vissza , mi újra a’ nemzeti lel
kűid’ élénk kifejlődésére különös hatással birt. Gaz
d a g sá g i férfiasb önállás volt közvetlen következménye; 
de azon elszigetelés , melly a’ német császárságtól el
szakadás a’ francziáktól mindig irigy szemmel nézett pol- 
gárzatban egészen természetes, annál inkább, mivel 
mind köztársasági alkotmánya, mind ezen formához 
leginkább simuló reform, hitvallása által a’ körülfekvő 
monarch, ’s kathol. országoktól élesen elkülönöztetett, 
az európai társas élet’ formáival ’s kelleinivel nem is- 
mérkedtetheté a’ nemzetet; míg más oldalrul a’ lakosok’ 
csekély száma egy egészen uj alapokon nyugvó ’s né
mettől független nemzeti élet’ kife.ilését művészetben 
’s literaturában nem engedte meg. Úgy látszott ugyan 
egyidőig, hogy Németalföld, önerejére támaszkodva 
's önállásulag kifejlődve, az emberiség’ vezérlésére , 
’s a’ történetek’ forgására mind anyagi mind szellemi 
hatalmával maradó befolyással birand; de a’ tengerek’ 
királysága, ’s a’ művészeti tökély csak olly sokáig tar
tott, meddig azon fellengés , melly a’ szabadságot kivit— 
ta, ’s kivívás által uj lángokban fellobogott, kisebb 
arányokban hasonlítható azon dicső időszakhoz , melly- 
ben Görögország, a’ persa győzelmek által felhevülve , 
minden tudomány’ ’s művészet’ honjává lett. Midőn Hol
land később a’ növekedő angol erőnek Neptun’ szigo
nyát áltengedni kénytelenítteték,’s XlVd. Lajos’ ellensé
ges hatalma a’ kormány’ ’s uralkodás’ centralisatióját 
szükségessé tévé, akkor lépett ezen nemzet világ
kormányzó állásárul a’ másodrangu birodalmak' sorá
ba , ’s a’ hollandinak Charaktere, mellyben szabadság
szeretet ’s nemzeti érzelem, kereskedési pontosság és 
csekély tisztaság, élhetetlenség a’ társas életben ’s 
valódi fényűzés középük , két fővonással gazdagodott- 
meg: megvető büszkeséggel t. i . , melly sorsát nagy 
érdemivel meg nem egyezőnek véli, ’s a’ múltnak élénk 
visszakivánásával. De ezek egyszersmind hátráltatják 
a’ nemzet' haladását, mert, ki előre akar menni, 
annak előre is kell néznie, nemcsak hátra. — Ér
zik ezt már a’ nemzetben a’ nemesebb férfiak, ’s 
megismerik a’ nemzeti büszkeség’ kártékonyságát. — 
így  egy lelkes fiatal újságszerkesztő, néhány szavam
ból ismervén élénk részvétemet érdekes nemzetén , mi
dőn nagyobb társaságban egykor délután a’ ,Busch’ 
nevű csinos szabályzott ligetben sétálgatnánk „szívem 
fáj — igy szó lt, — ha állásunkat meggondolom; an
nyi szép tulajdon mellett is mindig hátramaradunk , a’ 
könnyelmű következetlen belga, nagy iparja által, 
úgyszólván magasbra emelkedett. mint a’ pontos ’s érett- 
eszü hollandi, kinél sem pénz sem ész nem hiányzik; 
semmikép nem szokhatunk azon gondolathoz, hogy

megszűntünk már nagy nemzet lenni, ’s ez fóhibánk; 
— néha szerencsétlenség a’ dicső múltkor; minket leg
alább arany láuczaival lebilincselt.“ Azalatt a’ ligetház
hoz értünk ^maison de bois) az orániai S t a d t h o u -  
dere  k villájához, melly nem nagy, hanem ízletes. Chi- 
nai papiroskárpitokkal van ékesítve az első terem , a' 
menyasszony’ ’s vőlegény’ ünnepmenete látszik rajtok, 
’s az embert egészen különböző világba teszik által. 
A’ másik terem’ falait festvények diszesítik, mellyek 
mesterségesen bár, de nem mestenleg-domború müve
ket a’ legnagyobb csalódásig mutatnak. Érdekesbek 
a’ billiard-szobában a' családképek, mellyek nagyré- 
szint híres művészek’ munkái, 's koronájok I. Károly, 
angol király’ gyermekei v a n - D y k - t ő l .  — Néhány 
Netschert, fökép két gyermeket a’ ruházat’ fényének 
szerencsés utánzata különböztet- meg. A’ „hallgató 
Vilmos leánya“ H o n t h o r s t-tu l, okos -jelentető szép 
arcza miatt jeles, melly fölött fekete fátyol lebeg. A’ 
chinai nagy terem’ pompás szőnyegei selyembül, tol
iakkal , papirossal’s aranynyal domborúan kihimzett ma
darakkal, feltűnő természeti hűségük ’s élénkségük 
által mindent felülmúlnak, mit csak eddig a'művészet’ 
e’ nemében ismértem , a’ vieux-lacból készült, selyem- 
himzetü bútorokkal, ezek a’ chinai császár’ ajándékai. 
A’ királyi mezeilak’ fénypontja azonban az O r a n j e n -  
z a a l ,  Henrik Fridrik kormányzó' mausoleuma, mel- 
lyet neki özvegye, a’ s o l m s i  herczegnö , Amália, 
készített. Nagy terem ez , felülről kúp által világos, 
mellynek közepén a’ dicsóitendönek arczképe díszük, 
Holland’ leghíresb hét akkori festésze festé olajban a’ 
falakat; a’ bemeneti oldalon Achilles’ fegyvereit ková
csolják R u b e n s ’ cyclopsai, mellyekre életduzzadt 
uereiszek várnak; áltellenben tanítványa J o r d a e n s ,  
Henrik Fridrik’ diadalmenetét sok allegóriái alakkal 
festé a’ 27  lábnyi magas és 24  lábnyi széles hóm- 
lokfalra. A" többi kép kevésbbé je le s , de az egésznek 
élénk színezete 's gazdag tömöttsége , az akkori moz
galmas időnek olly életteljes képét adják, hogy még 
a’ borús-kedélyű újságszerkesztő’ szemei is kiderül
tek felette.

H á g a ' gyűjteményei érdekesek; a’ képcsarnok a' 
németalföldi mesterek’ remekeivel díszük; a’ könyvtárban 
a' legrégibb nyomtatványok őriztetnek. Köztük Koster’ 
Donátusa, melly Guttenberg’ zsoltárával a’ régibbség 
iránt dönthetetlen vitában áll. A’ rövid függönyök, mely- 
lyek a' könyveket portul óják ’s nekik hason-alakusá- 
got szereznek , különösen czélszerűknek látszanak. A' 
régiség-gyűjtemény vésett drágakövekben gazdag, 
mellyek közt az isméretes onyx , Claudius' istenitésével. 
Feleségével ül a’ császár, diadaljeleket vivő két cen- 
taurustól vont diadalszekéren; mögötte Roma, mellet
te Caligula, alatta két fogoly, fölötte Victoria a’ dia
dal-koszorúval, gyönyörű emléke a’ nagyszerű romai 
sztylnek. E’ szép követ a’ mostani király báró P a pat 
t ó l  50 ,000  forinton vette-meg, egyszázad előtt gaz
dagon aranyba foglalva a’ chinai császárnak ajándékul 
ajánltatott fejér elefántjának mellét diszesítendő, de a’ 
középország’ fejdelmének nem tetszett a’ romai császár’ 
kincse, melly igy Európába visszakerült. — Másik 
gyűjtemény, (az úgynevezett Curiositaeteu-Zimmer} 
chinai müvekkel díszük , mellyek Hollandban , hol Chi
na’ befolyása annyira kitűnő, különös figyelemre mélr 
tók. Itt láttuk a’ hollandi faczipék eredetijét; a' kölni 
pipák’ kicsinységéiül könnyen szerezhet magának az 
fogalmat, ki a’ chinai opiumpipákat látta ; itt láthatni 
kőnyomatokat, fametszvényeket, stereotypeket s papi?
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rospénzt , mellyek Clmrában már rég ismérve valának, 
mielőtt Európa Hlyekről álmodott volna. De úgy látszik, 
még a' művészetre is nagy a’ chiiiai befolyás; XVdik 
Lajos’ sima képei, ’s a’ XVlIId. század’ czikornyás 
építészete chinai elemeket mutatnak. A’ japáni műgyüj- 
temény, melly fővonaliban az előbbivel megegyezik , még 
ritkább ; különösek ezen szigetlakok’ puskái, mellye- 
ket még most is kanóczczal szokás elsütni, mert nem ta
láltatván náluk kova, inkább élnek tökéletlenebb fegy
verrel, mint hogy idegenektől, bár csekélyebb tárgy 
iránt i s , függjenek.

Miután még gróf S t u n d r a c h  és V e r s t o l k  
v a n - S o d e  n’ gazdag képgyüjteményit megnéztük , kik 
a’ hollandi oskola’ remekeiben hazájok’ dicsőséginek 
szintannyi emlékeit látván, nagy pénzsommákat fordit- 
nak folyvást megszerzésükre , ’s a’ scheveningi híres 
tengerfürdőhez ’s annak puszta homokfekvéséhez ki
rándultunk volna, hol a' szomorú kilátásnak csak a' 
habok' különféle szinjátéka ad némi változatosságot, 
H á g á t  elhagyva, lassan A m s t e r d a m  felé evez
tünk. — L e y d e n  -ben a’ híres egyetem' gyűjtemé
nyét látogattuk-meg; régiségtára gazdag, még karthagoi 
's indiai emlékekben is , miket azonban az ideigleni el- 
rakás vagy inkább felhalmozás éldelhetlenekké tesz. 
A’ gazdag természettárban , melly hasonlag elrendez
ve nincs, az ásványok közt egy kis geognostikai gyűj
temény , melly Magyarország’ ásványi viszonyival min
ket megismérkedtet, 's tudós hazánkfiának Z i p s e r n e k  
ajándéka, külön van felállítva: a’ gyűjtemény’ fődisze; 
azonban a' nagy tizenöt-fontos arubai tiszta aranyrög- 
bül csak kis darabka maradt-meg, a’ többit az egye
tem a' belga háború alatt, a’ királynak ajándékul kül- 
dé a' pénzverőházba. Erdekesb még a’ hires S ie  b o l d ’ 
japáni gyűjteménye, ki, mint orvos, hét év alatt az eu
rópaiaktól majd egészen elzárt szigeteli mindent, mi 
a' japáni élet-, hit-, művészet- ’s természetre nézve 
nevezetes , életveszély közt gyüjtött-össze ; a’ gyana
kodó szigetiek megtudván szándékát, egész évig fog
ságban tartották, mellyböl csak nehezen szabadulhatott 
ki. Itt láttam legjobbau a’ japáni művészet’ szellem ét; 
nálok a’ képzelődés korlátok közt tartatik, valamint a’ 
dunaiaknál; idealitás hijányzik, csak typus uralkodik; 
azoknál a' rajz , ezeknél a’ színezet jobb ; mindket
ten a’ mesterségesben, és finomban sokkal felülhaladják 
az európaiakat. S ie  bo l d ott több rajzot franczia ere
detiek szerint készítetett, igy Napoleon’ arczképét 
is , de a’ keleti ’s nyugoti művészet’ alapjainak különb
sége mindezen merényletet termékellenül hagyja, ’s a’ 
viszonhatást csak károssá tesz i; a’ nemzeti éleiben gyö
kerezett művészet rejti csak magában az élet’ csiráit; 
az idegennek ki nem száradnia lehetetlen. — Har -  
lem -ben lévén, a' templomban, csudáltuk mennydör
gő hangjait a’ híres nagy orgonának, melly minden 
csütörtökön déliül egy óráig, isteni szolgálaton kívül, 
a' lakosok' hangászati kiművelésére ünnepélyesen ját- 
szatik; a’ város különben hasonló a’ többi hollandi vá
roshoz, téglaházai csinosak’s tiszták. Midőn az utczán 
sétálgatánk, egy ajtóra szegzett fejkötő tűnt szemünk
b e , ’s okát kérdezvén, egy lakos megismértete azon 
gyöngéd , még mindig teljes-erejű régi szabadítékkal, 
mellynélfogvást a’ férfit, kinek gyermeke születik , hat 
hétig be nem foghatni, sem perbe nem idézhetni, ne
hogy beteg feleségét felüdülte előtt kedvetlenség érje, 
's ezért függesztetik-ki ováskép a’ fejkötő , melly a’ 
férjnek salvus conductusa. —

Amsterdam az ország’ legnagyobb.városa, ’s egyet

len a’ maga nemében ; csatornákkal hasított, és sorfák
kal ékes utczáji középlőleg az Y öble körül futván , 
terjedt lapos félkört képeznek. A’ németalföldi vízvá
ros azonban, melly a' német Velencze nevét kapta-meg, 
csak azon arányban áll az olasz szigetvárossal, melly - 
ben a’ mocsár a’ folyóval; a’ tenger’ árapálya hijány
zik Amsterdamnak , ’s e’ hijány lehetlenné teszi a’ víg 
velenczei csatornaéletet, mert az Amslel-vize, ritkán 
mozgatva, nyáron büdös, télen jéggel-fedett; egyéb
iránt is csak ,.quae continuo sunt agitata, manent.“ 
A házak magasbak A m s t e r d a in-ban, mint a' többi 
németallüldi városban, azon különösséggel, hogy a’ 
felsőbb emeletek az alsóbbaknál küljebb állnak, ’s ki
hajtanak. A tisztaság szülé ezen különös építészetet, 
hogy a viz és fa a' felső emeletekbe felhuzathassék , 
’s a’ lépcsők tiszták maradjanak. Ugyanazon tisztaság 
lehetlenné teszi szombaton az utczán-sétálást, mert 
az olajjal festett házak’ külseje akkor nagy fecsken
dők által tetőtültalpiglemosatik. mi igen csinos , de igen 
alkalmatlan is. A’ város’ különösségihez tartoznak még 
az úgynevezett s l e e t s e k ,  rúd nélküli nagy szánok, 
kocsik helyett; mert az igazi amsterdami a’ kocsikat 
(jtt Brummer} veszélyteljes újításnak tartja, ’s faczö- 
lüpüken épült házait megrenditéstől félti, de a’ fran
czia uralkodás óta meghonosultak itt is a’ fiakerek, s 
a’ nagy, alacsony’s fedett üveges-szánok’ száma ritkul. 
Nekem mindig rendkívül nevetségeseknek tetszőnek ezek 
alig bírja azokat két erős ló ; ’s a’ kocsis majd egyik, 
majdmásik szánja alá fagygyús rongyot vet, hogy kön
nyebben csúszszék ; de zavarodása ott kezdődik, hol 
az eléggé-emelt hidakhoz é r , fölfelé meg a’ fagygyús 
rongy segíti, de lefelé tulajdon lábait kénytelen nagy 
pathoszszal a' lovakhoz megvetni, és széles hátával a' 
rúdnélküli alálejtő szán’ sebességét mérsékelni. — A’ 
város’, sőt egész ország’ leghíresb épülete: a' fejér 
márványból épült régi tanácsház ’s mostani királyi pa
lota, nem felelt-meg várakozásomnak. Földszint nem 
emelkedik eléggé a’ földbül, ’s a'nagyszerű felsőrész
nek nem felel-meg; a’ kapu’ híja nagyítja ezen hibát, 
helyét több ajtó foglalja-el, kétségkívül a’ republica- 
nus egyenlőség miatt. Belseje azon téglafalak által ron- 
tatott-el, mellyek az épület’ rendeltetésének megvál
toztatásakor a’ márváuycsarnokokat lakszobákra fel
osztották. A’ 100 lábnyi magas, ’s (»0 lábuyi széles 
tanácsterem négy pompás ajtóval a'hossz-oldalok’ vé
gén most udvari tánczmulatságokra használtatik; fé
nyes , sikamlós márványkövezete ugyanazért deszkázat
tal takartatott-el, ’s a’ halál’borzasztó szobra , melly a’ 
homlokoldalon egy allegóriái csoportozatban á ll, gypsz- 
köpönyeget nyert. A’ teremek” s csarnokok’ fényes éke- 
sítései sehol nem változtattak-meg, még ott sem, hol 
a’ szoba’ rendeltetésére sokszor gúny-orral czéloztak ; 
igy a’ snegbukottak’ szobája felett Icarust láthatni ol
vadó szárnyakkal, ’s pénzládát-rágó két patkányt; az 
árvaszoba felett két farkas és siró gyermekek, ’s a’ t. 
A’ kihallgató-teremben a’ thrón felett van - S p e y k  
halálának képe függ, azon nagylelkű hajóhadnagyé, 
ki 1830ban, nehogy belga-fogságba kerüljön, hajójavai 
együtt magát levegőbe röpítő. 0  a' hollandiak napi 
hőse, annyira, hogy a’ nagy templomban kis kenotaph- 
ját előbb mutatták meg nekünk, mint a' híres (engen 
hősét, Ruyter-ét. . .  .,

Amsterdam-mal átollenben, az öböl’ másik olda au 
Z a a r d a m  fekszik, a csinos falu, feszes kc'dekke , 
’8 csatornáktól körülvett élénkszínü festett hazakkal, 
hová az utazót azon ház híja, mellyben a nagy oiosz-
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c/ár Péter, mint ácslegény lakott. Mennyire változott 
azóta Európa’ átlapolja, mikor egy lejdelem, még 
évekig ismeretlen maradhatott! Ezen ház, melly azon
ban most sok márványfelirás , különféle diszítvény ’s 
ékesitéssel van elborítva,'» így régi Charakter ét elveszte, 
nagy befolyású Oroszország’, sót Európa’ históriájára; 
miilyen lenne az éjszaki birodalom’ állása, ha Péter Zaar- 
dam helyett W o o l w i c h ba m egy, ’s nem Holland’ 
parányi rendszerességével, de angolhon' nagyszerű in
tézeteivel barátkozik-meg!

Különböző érdekű a’ másik falu, Amsterdam’ köze
lében, mellynek látogatását az utazó nem könnyen 
mulasztaná: — B r u c k ;  a’ világ’ leggazdagabb, leg
tisztább, ’s legizetlenebb faluja, hova Amsterdam’ nyu
galmazott millionerjei vissza szoktak vonulni. Kerék
sajkán (^Raderboot) mentünk által a’ Zuydersee túl
partjára, gépely áltál, mellyet hat ló hajt, a’ gőzha- 
jókerekek’ módjára evezőn , ’s a’ nagy kör miatt, melly- 
ben a' ló járt, élhetetlen tekenösbéka-idomún, két kor
mányzólapáttal, hogy a’ fordulás kikerültethessék. 
B o o t s 1 o-ban reggeliztünk; a’ fogadósnő sejtvén , hogy 
nemzeti fejdísze magára vonja figyelmünket, méltósá- 
gosan megmondó nekünk, hogy a’ fejdísz szép ugyan, 
de drága. Mi ezen felelethez már szokva valónk , mert 
alig lehet Hollandban közemberrel szólni, ki nem mon
daná , hogy hazája szép ugyan, de külföldinek drága. 
A* fejdísz azonban igazán csinos és gazdag volt, éj
szakhollandi arauy-homlokkötő, négyszegű boglárokkal 
a’ tomporán, felette szűk redőzetleu fejkötö , mellyen 
a’ csipkefodrok csak fül mellett kezdődnek, alantabb 
a’ vállakhoz simulok. A’ keletfrisiai fejdísz még ked
vesebb, széles ezüst bonczokkal a’ nyakszirten, mel- 
lyek aranyrózsákkal a’ tomporán végződnek. Bruckba 
mintegy tiz órakor érkeztünk, a’ falu egészen chinai- 
charakterü , csinos tó körül, melly hosszú csatorna ál
tal a’ tengerrel összefügg, épülve; szekérutja nincs, 
’s utczái tiszták , mint lakszobák. A’ házak fábul épit- 
v ék , mint Chinábau , ’s eleven színekkel beföstvék — 
fejérrel és zölddel, vagy feketével’s aranyzásokkal — 
a’ tornáczok ’s járdák színezett téglákkal rakattak-ki; 
az ablakok az utczafelé fatáblákkal bezárvák , a’ csator
nák felé pedig nyíltak. A’ kertek , feszes puszpaug-kerí- 
tésekkel, mellyek állatok’ idomára nyirbáltattak , nyir- 
kált hársfákkal, tekervényes utakkal, czikornyás tem
plomokkal , mozgó remetékkel, kis tavacskákkal és szi
getkékkel, és sok zsirnövénynyel, az iztelenség’ leg
felsőbb fokát érték-el. Legnagyobb kert B *  űré, ki
nek háza az egész faluban legszebb lekvésü ; a’ lócza, 
melly előtte á ll, Bruck’ szellemét legjobban bélyegzi, 
mert az nem a’ szép vidék, hanem a’ ház felé van fordítva, 
— a’ háziúr csak tulajdonát akarja mindig látni. — A’ 
kép’ kiegészitéséhöz tartozott még a’ kertészlegény, 
ki gorombáskodva követelt tőlünk borravalót; de látván 
hogy erősebbek vagyunk , morogva elballagott. Az egész 
falu kitüntetvén a’ hollandi Charakter’ néhány éles ól
dalát, a’németalföldről! intuitivus isméret’ kiegészítésé
re különösen érdekes.

Pulszhy Ferencz.

Eteyy 9s ni alattntó-tűr.
A s z o k á s .  Egy európai kereskedési küldöttség, 

melly a’ marokkói császárnak ellennyilatkozványt vala 
átnyújtandó, nem akart azon szokáshoz illeszkedni, 
hogy m e z í t l á b  járuljon a’ császár elibe. ,Mit cse-

Szerkeszti Ilelmeczy.

lekszik a’ musclman, ha egy mecsetbe lép k? —- kérdé 
a’ császár. „Leveti saruját“ lön a’ válasz. ,’S mit a’ 
keresztyén, ha templomba lép ?‘ — „Leveszi kalapját.“ 
— ,No ’s tehát ! nagyobb tiszteletet kívánjak é Önök
től , mint mellyet az Istenség iránt bizonyítnak ?‘ — 
S a’ küldöttséget elfogadta.

T e r m é s z e t ’ j á t é k a .  Nemrég következő ne
vezetes esemény fordult-elő. Bizonyos régiségkedvelö 
és óság - árus nem megvetendö-becsü régi pánczél- 
ruhát vett, ’s azt lepedővel betakaró, hogy por ne fér
jen hozzá. Nője, ki ugyanekkor viselös vala, kiváncsi- 
ságbul félrehúzó a’ lepedőt, a’ nélkül, hogy az üres 
vas-embertől megijedt volna, mert férje’ boltjában leg
alább még 12 illy pánczél-alak állott, — ’s a’ nőt e’ 
látvány többé nem is nyugtalanító. Néhány hét előtt 
azonban a’ nő lebetegedék ’s egy holt-gyermeket szült, 
mellynek feje tökéletesen egy lovagkori vas-sikakhoz 
hasonlíta; a’ fej’ csontjai a’ sisak’ különféle részeit ké- 
pezék. A’ gyermeknek szeme nem volt, hanem a’ sze
mek' helyén két mély üreg. Az állkapcza nem birt haj
tással, de a’ felső rész tizenkét, az alsó pedig négy 
tökéletesen kifejlett foggal volt ellátva. A’ test felbon- 
taték , ’s csontvázát Párisban az orvosi museumban lát
hatni.

A’ s z ő 1 ő m i v e 1 é s F r a n c z i a o r s z á g  b a n , 
hivatalos tudósítások szerint, 2 ,200 ,000  családot táp
lá l, melly körülbelül az ország’ összes népszámának 
ötödrésze; a’ bor-adó a’ status’ jövedelmeinek egyha- 
tod részét, ’s minden városi jövedelmek’ felét teszi.

Az arábok a’ p á r v i a d a l t  bolondságnak tart
ják , ’s állításukat egy laconicus gyám-okkal kisérik. 
Ha titeket egy férfi megbánt — igy szólnak ők — 
nyomban öljétek-meg; de ne nyújtsatok neki alkalmat , 
hogy, miután titeket megbántott, még meg is öljön. (E ’ 
mondásban, úgy látszik, sok igazság van.)

K ö l t é s z - m ' m i s t e r e k .  Chateaubriand a’ v c- 
r o u a i  c o n g r e s s u s r ó l  irt n e v e z e t e s s é g  i- 
b e n  azon még eddig példátlan történeti különösségre 
figyelmeztet, hogy akkor (L i. 1823ban) három nagy- 
nemzetncl egyazon időben a’ külügyek’ ministere kül- 
tész vo lt: jelesül Francziaországban maga C h a t e a u 
b r i a n d  , Spanyolországban M a r t i u e z «I e la  
R o s a ,  ’s Angliában C a n n i n g. Nem kevésbbé neve
zetes , hogy a’ mostani angol ministcrium’ tagjai közül 
h e t e n  költeményeket írtak ’s adtak-ki; t i. John R u s- 
s e l  lord eredeti ’s fordított költemények’gyűjteményét; 
M o r p e t h lord két oktató-költeményt; M e l b o u r n e  
lord egy vígjátékot versekben, illy czim alatt: „the fas
hionable friends“ (a’ divat-barátok); H o l l a n d  lord, 
néhány általa fordított szomorú játékot ’s költeményt 
Lopez de Vega-tól; S p r i n g  R i c e  egy phiíosophiai 
költeményt, és Sir J. Ho b h o  u s e ,  egyesülten G I e- 
n e l g  lorddal, egy költeményt a’ tudományok’ ’s művé
szetek’ újra föléledésérül Keleten.

T a l á n  y.
Kn jótékony vagyok: mert legtiizesb üldözőimnek is kenyeret nyúj

tok. __ Kn türedelemteljes vagyok : mert valláskülönbség nélkül minden
kinél megjelenni szoktam — Természetem komoly: keiülüm a’ gyermeki 
társalkodást és szeretem a’ férfiakét. — Színem többféle : vörös , sárga , 
fekete , fejér. — A1 szépnemnek nem nagy barátja vagyok : ugyanazért 
kerülöm is azt. — Hajdan csak Mózes’ törvényének kiivetöji szerettek , most 
szeret mindenféle nemzet. — Általam akarják sokan megismertetni , mi titkos 
érzés lakik keblükben! — A’ ki ápo l, annak örömet szerzek , csak a ’ 
csókot nem édesítem.

L dtary Márton.
A’ 64dik számú rejtettszó : O r o s z .

— Nyomtatja Trattner-Károlyi.
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V&9 szerelem9 könyve.
Bussy-Rabutin Roger gróf (1 6 1 8 — 1 6 9 3 ), XlVd. 

Lajos’ csillogó udvarának dón-Jüanja, a’ Commeutai- 
re sur les fails des gueres en la Gaulebelgique elitre 
Henri I I .  et 1’ Empereur Charles V. szerzője’, B —R. 
Ferencz’ unokája, egyike a’ XVIÍd. századi ragyogó 
franczia literatura’ legérdekesb személyességeinek. A’ 
milly szabad, kedves pikant és metsző gúnynyal kor
bácsoló az udvar’ hitványságait szellemdús müveiben : 
éltében épen olly charakternélküli, ronda, „szerencséjé
ben impertinens , fuvalkodó ’s insolens udvaroncz , a’ 
legcsúszóbb lábnyaló-kutya önokozta balsorsban , úgy 
hogy most, másfél század múlva pirulhatunk, a’ lé
nyek’ olly osztályába tartozni, melly olly megvetést 
érdemlő teremtményeket mutat fö l, mint B. (Kosmeli).“ 
— Pályáját, mint az akkori idő’ urficskái, ifjúkora’ el
ső éveiben, a’ katonaival kezdé-meg; 's a’ legkitűnőbb 
kilátások közt és szerencsével folytató atyja’ ezredé
ben. Katonai érdemei a’ fény’ polczait, irói tehetségei 
1665ben az akadémiát nyiták-meg. Ekkor jelent-meg 
„Histoire amoureuse des Gaules“ czíin alatt azon elhire- 
sült gúnyregénye, mellyben az udvar’ két első hölgye’ 
szerelmeit kaczaj’ tárgyául adá. A’ milly tapssal foga- 
dá a’ község, mind csillogó stylje, mind elinéssége 
miatt a’ nagy-érdekű könyvet: ép olly veszélyes volt 
az szerzőjére nézve. XIV. Lajos, a’ história’ legge- 
uialisabb zsarnokainak egyike , Bussy’ személyes ellen
sége , a’ merész irót először a’ Bastille-be , később (̂ má
sok szerint őrültházba) örökre számüzé udvarától. Most 
tünt-ki Bussy’ igaz udvartermészete egész rondaságá- 
bau. Kit regényében minden kímélet nélkül, a’ legillet
lenebb ’s nevetségesb színben tüutete-föl (I. csak a’ 
de la Valiére’ lebetegedésérőli anekdotát), most les 
delices et la terreur du genre humain; le plus grand 
roi qui fut jamais, nevezé. ’S nemcsak egyedül ezt os
tromló koldulgatásival, de az udvar’ majd minden 
befolyással biró emberét, legkivált az akkor minden
ható Aignan herczeget * ). Mind hasztalan ! — Hízel
gései csak 17 évi száműzetés után lágyíthaták-meg 
zsarnokát; engedelmet vön a’ fővárosba jöhetni. De nem 
állhatván-ki azon megvetést, mit vele XIV. Lajos érez- 
tete , csakhamar visszatért chazeni magányába, hol, 
több más furcsa ötletei közt, híres kortársnői’ gúnyos 
felírásokkal ellátott képcsarnokának gyűjtésével fog
lalkozott (Millin) , ’s csípős , gyakran mérges gúnyá
val legfőkép Montglat asszonyt, egykori hűtlen kedvesét 
üldözgeté.— itt irta, részint unalomból, részint hogy 
korától el ne feledtessék, gúnyos jegyzeteit Boileau’ 
levelére: XIV. L a j o s ’ á t m e n e t é r e  a’ R a j n á n ;  
de hírt vevén , hogy B. ezért megkefélni szándékozik, 
baráti által engedelmét kérte. — Sokáig néze még a’ 
vágy’ fájdalmával képzelnie’ és óhajtásai’ édene fe lé ; 
végre látván, hogy mind sükertelen: kétségbesésből 
buzgókodó lön , ’s értekezést írt a’ b a l e s e t e k ’ 
h a s z n o s s á g á r ó l .  Azt e’ nyilatkozással fejezi-be: 
„soká nem akartam hinni gyóntató-atyámnak, hogy a’

° )  Kihez. írt hoss/.ú, mesékkel eltöltött mentegetőlevelét Bussy’ német for- 
ditcija Bruckbräu közié. Das Orakel der Liebe. Augsburg és Lipcse, 
1 8 2 8 .

gondviselés javamra méré e’ csapást; csak három év 
óta vagyok meggyőződve , hogy nemcsak örökös , de 
jelen-élti nyugalmam is attól függe. Isten már most is 
resignatióval díjaz kínaimért, ’s most e’ jó-útról mon
dom, mit bohó ifjúkoromban a’ szerelemről mondék:

Je page en un moment le siécle de travaux ,
Et tons les autres bieni ne valent pas ses maux *)“

Kotzebue’ Clio , I. 84 : „Halála után helyét az aka
démiában Bignon apát ioglala-el, (ki egy igen furcsa 
szokás következésiben, mellyre egyetlen józan okot ne
héz volna lelni) dicsérő beszédet kényteték tartani az el- 
holtra, mellynek majd egyedüli anyagául azon m e g 
b á n á s  szolgált, mit a’ Histoire amoureuse’ írója ér
zett, melly mű pedig nem olly csípősen jött-ki tollá
ból, ’s azzá egy hölgy’ toldásai utánion, kinek a’kéz
iratot kölcsönzé.“

A’ milly nyomorú B’. Charaktere, irótulajdonai őt ko
ra’ első személyességei közé fokozák. Charakterre , de 
sorsra is olly meglepöleg hasonló Ovídhez , bírta ennek 
minden csodálást érdemlő tulajdonit. Említett gúnyre
gényére jobb időkben még tán visszatérhetünk ; majd 
közlendő m ax i m á i t ,  miket finom lelke édes és ke
serű emlékezetekből szőve, mély igazság és psycho- 
logiai érdek örök becsüekké tévé. Azért hiszem, hogy 
fordításukkal érdekes müvet adok közönségünk’ kezébe , 
bár hitem szerint, a’ szerelemben nincs és nem lehet 
egyéb tanítás, mint:

Da chi mi fido, guardami Dió!
Da chi non mi fido, mi guardaro io.

Kuzi/iczy Gábor.

B  o r ti e a w x,
(Egy utazó után a’ Journ. d. Debats-ból)

Én a’ városokat örömest jó arczuk után Ítélem , ’s 
egészen átengedem magam’ a’ kellemes benyomásnak , 
ha azok nekem tetszenek; azaz: nekik szentelem idő
met ’s pénzemet, nekik áldozom-föl barátimat, kik re- 
ám már rég várnak, ’s nekik rokonimat, kiket már tíz 
év óta nem láték, szóval: az egész napot megtekin
tésökre fordítom, éjjel róluk álmodandó: mint tenni 
szoktunk egy kedvesnél, kinek futólag, ’s mintegy út
közben örök hűséget esküszünk.

így tevék B o r d e a u x - v a l  is. De mindenekelőtt 
legyen szabad tudatnom, — mint értem én azt, ha 
mondom: ,,e’ vagy ama’ város’ arcza tetszik nekem;“ 
mert a’ városok’ arczai, egészben véve, olly kevéssé 
hasonlítnak egymáshoz, valamint az emberekéi, a’ vál
tozások végetlenek, ’s misem lehet olly különböző és 
sokféle, mint azon hangulat, mellyet az ember megí
télésükre magával hoz. Szükség tehát értenünk egy- 
mást. — Vannak varosok, nekünk már messziről tet- 
gzök. — így p. o. olly városok, mellyek halomra önt- 
vék, vagy, mint fecskefészek, hegyoromra tapasztvák, 
egy tájzat’ egészében perspectivai szépséget képez
nek , melly a’ szemnek hizelg, mint az operának egy 
diszitvénye. De ne közelítsünk hozzájok! az utczak 
szükek, komor-bélyegüek ’s görbék; a’ házak minden 
rend, idomzat, ’s  Ízlés nélkül épitvék; ’s  a’ székesegy-

° )  Kgy perc/., jutalmam kii/.dé»’ i/.á/adáerl.
K* kínaimmal «emmi kéj nem er-fül.

*
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ház,  mellyet távúiról csudálánk, ’s a’ pompáskúpo- 
zat, melly az arany ’s azúrkék léghullámok, ’s a’ lát— 
kör’ felhői közt úszott, közelről tekintve, csak közép
szerű csinálmány, legkisebb Charakter , nagyszerűség 
’s hatás nélkül. Hlyen (jbocsássanak-meg a' nemes vá
rosok e’ nyilatkozásomért f) B 1 o i s , S a i n t - L o ,  P o 
i t i e r s ,  ’s Francziaország’ sok más városa : szépítik 
a’ tájzatot, mellynek közepén feküsznek. Avult festvé- 
nyek ! mellyek elbájolhatják ugyan az óságbuvárt 's 
régiségárust; de én sokkal többre becsülöm az azo
kat díszesítő örökké uj rámákat. — Vannak ellenben 
városok, mellyekben első tekintetre minden uj , ’s ha 
nem vigyázunk, könnyen azt hihetnők , hogy egy utá
nunk világra jött városban vagyunk. Jgy érkezzék va
laki p. o. R o u e n - be  a’ kövezett-partokon (q u a is), 
H a vr e-ba a’ párisi utczán , T ou r s-ba a’ Loire-hidon 
keresztül: ’s ím ! egy egészen uj városban képzeli ma
gát. Ezen, úgy szólván, divatszerüleg-ruházkodott 
városok majd mindig egy nagy föutczával ’s egy s z é p  
ál  ló h í d d a l  bírnak, E’ nagy-utcza néha nem egyéb 
álarcznál, melly a’ városok’ valódi arczát elrejti.; ezen 
álarcz mögött — azok egészen régiek 's avultak.

Előre bocsátom, hogy itt csak azon benyomásrul 
kívánok szólni, mellyet bennünk egy vagy más város el
ső pillanatra szül , ’s hogy nem ragaszkodom szándé
kosan a’ külszínhez; mert valamint sokszor igen rút- 
arczu emberek szép lélekkel :s kitűnő lángészszel bír
nak, ’s azt a’ detail-ban ismét visszanyerik, mit az 
első benyomás által vesztének: úgy majd mindenik vá
ros azok közül, mellyeket most nevezék, komoly ’s 
alapos vizsgálatot érdemel, ’s azok, mint mondani szo
kás , közelebbiül! isméretség által sokat nyernek. R o u- 
e n tömve Aran nevezetes emlékekkel, mellyek méltók 
a’ megtekintésre ’s tanulásra; B io  is  történeti érdekű 
várral bír; H a v r e  álmélatra-késztő viz’medrekkel, 
P o i t i e r s  pedig régi „Notre-dame“ nevű templomá
val, — Francziaországban a’ carolingi építészet’ leg
szebb ereklyéjével — diszlik. — lie itt nincs szó a’ 
carolingiakrul; én B o r d e a u x-ról kívánok értekez
n i, ’s oda sietek. Mi engem B o r d e  au x-ban megle
pett, az: hogy a’ város egészen' szép; szép első lá
tásra, ’s szép még akkor is ,  midőn az első benyomás 
már elmúlt; ’s így mindig’s mindenütt szép! Mi engem 
arczulatában elbájolt, az azon nyílt, kifejezés-teljes, 
tüzes és ragyogó tekintet, melly egyszersmind az iga
zi bordeauxi arczulat’ alapja ! ’S valóban alig érkezik 
az ember egy domb’ ormára, melly a’városon uralko
dik, midőn Bordeaux már felénk mosolyg 's minket hí
vogat. Lerándulunk; a’ város nekünk utat nyit két— 
csudálatra-méltó 's a’ legjobb ’s dúsabb szőlőtökkel bo
rított, — halom közt, mellyen minden fáradság nél
kül érünk kapuihoz^ Itt egy folyóra találunk, melly 
f é l ó r á n y i  s z é l e s ;  de a’ város , annak egyik part
járul a’ másikra, p o m p á s  á l l ó  hid at  építte
tett, ’s a’ folyam’ hullámai békén özönlenek a’ tizen
hét kőíven keresztül. Most már a’ G a r o n n e  balpart
ján vagyunk; a’ város itt fölséges alakban terül-szét 
több mint egy franczia mérföldre; ezen övvel kedves 
folyamát, melly lábait csókolja, bekerítvén, — az 
árapálylyal együtt, melly az emlékekkel’s palotákkal 
diszlö nagyszerű, mérhetetlen ível mossa. így fogad 
minket B o r d e a u x ;  jókedvvel, megelőző vendégsze
retettel, mosolygó ajakkal 's tárt karokkal, ’s a’ déli 
nap bájlóan fénylik fekete hajfürtjén.

De ez még nem minden. Mig a' Garonne’ bal-oí- 
dala minket királyné gyanánt pompás kövezett-parto

kon £quais) fogad-el, a' tulsó-part kellemesen kacsong 
reánk mezei-házaival, kertjeivel és szőlőhegyeivel; 
alján pedig számtalan fűz fürdik a’ folyam’ hullámiban, 
eleven zöld erdőt képezvén, melly a’ folyót boritó ár- 
boczok’ erdején átcsillog. — Ez valóságos s z í v -  's lé- 
lek-bájoló nézőjáték! ’s még is alig van B o r d e a u x -  
nak egy lakosa, ki azt minden reggel nem élvezhetné, 
ha orrát az ablakon kidugja, vagy csak ötven lépés
nyire is megyen. Egy kikötő vagy révpart majd mindig 
mesterség’ munkája, hol az ember’ türelme és lánge
sze nagy fáradsággal harczolt a’ természet ellen , ’s 
melly e’ harcznak mély kitörleszthetlen nyomait viseli. A ’ 
bordeauxi kikötő csak a’ t e r m é s z e t ’ lángszellemét 
’s jótékonyságát tanúsítja. A’ természet képezé a’ gyö
nyörű fölséges ívet, melly erősebb lévén minden grá
nit alapzatnál, az oczeánt visszatartja ’s magába fo
gadja, fékezvén azt a’ zöld ’s virágos rovátkok közt. 
Az embernek, úgy szólván, mást lennie sem kellett, 
mint letelepedni e’ partoknál. A’ természet az első el
rendezés’ minden költségeit m agaviselte, V  míg má
sutt mindenütt az oczeán' szomszédsága a’ föld' ter
méketlenségének oka, bízvást mondhatjuk, hogy itta' 
föld a’ tengeri szélnek, melly fölötte elzúg, ’s a' sós
lég’ befolyásának , melly minden izzólyukain áthat, kö
szöni e’ páratlan erőt, köszöni mindezen jeles tulaj
dont, köszöni ezen erőteljes 's kimeríthctJen termé
kenységet , melly a’ guiennei bornak századok óta az 
egész világ’ vásártéréit megnyitotta.

Alaposnak látszik azon észrevétel , miszerint 
a’ nagy kereskedő városok sohasem fordítottak kü
lönös gondot arra, hogy magokat művészetek által 
szépítsék ’s emlékek által híresekké tegyék Több
nyire megelégesznek a' p é n z e s - I á d á k’ c s i l l o 
g ó  s z é p  m a g v á v a 1; ebben áll minden érdemük , 
minden szépségük. De B o r d e a u x-ban a’ kereskedé
si szellem nem nyomta-el a’ művészet’ szellemét. Gu- 
ienne’ fővárosa gazdag volt; de pompás is akart lenni. 
Egykor a’ híres Tournv-nak, a’ tartomány’ akkori kor
mányzójának (intendant) szavára felnyílt minden pén
zesláda és vasszekrény, mellyeket a’ világkereskedés 
aranynyal tölte-meg; a’ csillogó tallérok előbuktak, 
csudálkozva, hogy napfényt láthatnak , ’s a’ bordeaux- 
iak legelsőbb is tért, levegőt, emlékeket, nagyutezá- 
kat , utakat, szép séta-helyeket’s piaczokat kívántak, 
mellyeken egy egész hadsereg hadforgásit tehesse; 
emberemlékezet óta nemtelen-izlésü kötömegek közé 
temetve, most valahára nyájas és kellemes lakhelyt óhaj
tónak, 's mostantulfogva egy házzal birtak a’ város
ban 's egygyel a' falun, — egy hötel-lel ’s egy me- 
zei-lakkal, zöld-bokrok's rétek közt, — örökké-mo- 
solygó ég alatt 's csudatermékenységü bájos földhatá
ron. — E’ tallérok által eszközlött nagy forradalom — 
az utolsó század’ közepe’ táján — kezdődik Bo<rde- 
aux-nak emlékbeli (^monumental) ujdonszületése. — 
Máshelyen mindenütt a’központi-kormány’ hatalma ál
lttá épületeket ’s emlékeket; ő a z , melly azokat fön- 
tartja, javítgatja és szépíti. B o r d e  au x-ban azokat 
a’ kereskedés építteté , ’s nemcsak egy fényes palotát 
pénzcsarnokul, hanem a’ legszebb f r a n c z i a  ( ’s í g y  
n e m z e t i )  s z í n h á z a t  is , melly egész Francziaor
szágban lé tez; továbbá romai sztilben egy roppant 
épületet meleg fürdőkkel, egy jeles kórházat, ’s ama’ 
pompás lakházak ’s hotelek’ egész sorát, melly a' 
„des Chartrous“ nevű külvárosiul egész a’ „Chapeau- *)

*) Fájdalom , ezt némilef Pestrül ii mondhatjuk !
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rouge“-ig  terjed, elhúzódván a'szép „des Quinconces“ 
nevű sétatér mellett, mclly a’ „Trompette“ vár’ rom
jain készült; a’ kereskedés az, melly mind ezen ál- 
inélatra gerjesztő szállásokat nyitá, mikre annyi luxus 
pazéroltatott, hol olly sok fényözön ragyog, oily tisz
ta ’s szabad lég ömlik, szüntelen újulván a’ tenger’ 
szele ’s a’ mezőföldrül átlehelgő illatok által, hol olly 
sok pompás épület csak gazdag kereskedők’ lakásai, 
szóval: a’ kereskedés’ aranya majd egyedül teremte 
ezen egészen-uj várost, melly naponkint küljebb ter
jed’s nagyobbul— rovására a’ reginek , mellyet folyvást 
javítgat és szebb alakba önt. Ezen újítási buzgalmában, 
meg kell vallanom, kevés tiszteletet bizonyít a’ romai 
’s goth düledékek iránt, meliyeket ujtervébe zár, va
lamint a’ régi család-föstvénycket, mellyeken mindenik 
örökös uj rámát csináltat ’s a’ színeket is föleveníti; 
e" szépítések által szüntelen igazolván azon ministere’ 
félelmét, ki a’ Gironde-megye’ egyik helytartójának ké
relmére , — midőn t. i. egy óriási vállalatra szükséges 
sommaért esdeklék, azt feleié: „D e u r a m,  ha ké 
r e l m é t  m e g h a l l g a t o m ,  ú g y  B o r d e a u x  t i z 
é v  m ú l v a  s z e b b  l e e n d ,  mi nt  m a g a  P á r i s i “ 
— így tehát B o r d e a u x  az épületek’ pittoreszk lát- 
pontján kiviil is olly város, mellynek szépnek kelle 
lenni alapíttatása’ első napjaiban is , mert már a’ ter
mészet kölcsönzött neki szépséget. Később lakosinak 
szelleme körülfogá az őt koronázó épületek , emlékek 
és kertek’ gazdag övével — ’s az emberi lángész 
B o r d e a u x - b u l  imígy a’ fényűzés városát képezé.

Mac kik József,

Válasz a9 nyilatkozásra.
S z e n t p é t e r y ,  F á n c s y ,  E r k e l ,  és több 

kardalnok, miután az Athenaeum 4d. számában egy 
kardalnoka’ „Veszta szűz“ daljátékban előforduló dia
dalmenet’rendezését megigazítva G l ö t z e r  kartanitó- 
nak tulajdonította ; általa a' Sdik szám alatt beiktatott 
cilennyilatkozást megczáfolandók, a’ Társalkodó 62d. 
számában már nemcsupán a’ diadalmenetnek, hanem 
az egész daljátéknak rendezését G l ö t z e r ’ számára 
követelik.

Két kérdés adja-elö magát, lször : Miről van szó? 
A’ két igazítást egymással öszvehasonlítván, igen két
séges : mert a’ Honmüvész 405d. lapján „a’ nép’ me
neteinek,“ tehát nem csupán a’ diadalmenetnek elren
dezéséről; a’ 4ik számalatti Athenaeumbeli igazítás, 
csupán Licinius’ diadalmenetéről; a’ Társalkodó’ 62d. 
számában közlött nyilatkozás „azon igazságos dicsé
retről, mellyet a’ Honmüvész egyik száma tűzött a’ ren
dező’ homlokára“ szól, és azon kérdést foglalja ma
gában: „Ki a’ Veszta szüze opera rendezésén jelen volt, 
őszintén tegyen bizonyságot: ki rendezte azt, S e  hó
d é i  é ,  vagy G l ö t z e r ? “ — és így a’ 19 aláírás azt 
bizonyítja , hogy minden népmenetet, sőt az egész ope
rát G l ö t z e r  rendezte. De bár az egész, vagy annak 
valamelly része, vétessék kérdésbe, nem olly dolog, 
mellyben a’ rendező különös dicsőséget keresne, kü
lönben a’ ezédulán nevét kitétette volna, nem olly do
log, mellybe avatkozni különösen vágytam: mert ab
ban mélyebben elrejtett ellenségeskedésnek láttam kö
vetkezését. Hogy ezen állítás kivilágosodjék, szükség 
tudni némellyeket, és ha előadásom hoszabbacska is ,  
ügyem’ igazolásában béketürést kérek. —

Igazgatónak választatván, daljáték-rendezőnek 
Udvarhelyi M — st neveztem, mint kiben leginkább

véltem bizhatni. Ez soknak tetszése ellen volt, ’s nyom
ban munkálkodásom’ elején ezen nemtetszés ny ilvánsá- 
gos jelekben mutatkozott. Többi között E . . a z  öre
gebb, még Seb — ék’ közbevetését is kérte, hogy
öcscsét az ifjabb E t , segítenék rendezőségre; »Sz._
ur pedig egyenesen Glötzert ajanla. Hogy sem az egvik, 
sem a’ másik kívánságra nem hajlottam, természetes, 
mert E . . sokkal kevesebb tapasztalással bir, mint
sem egy rendező kötelességének megfelelhessen , Glö- 
tzérnék pedig, mint karvezetőnek , a’ magán-éneke
seket a Iája vetni nem lehetett. — Veszta’ előkészüle
teiben ismételt et vén a panaszok, hogy azoknak végét 
szakaszszam, E —nek,  az öregebbnek, kinyilatkozta- 
tám , hogy, miután Sch —I, szerződése szerint mint fő
rendező jogosítva van azon játékokat, mellyekben nő
je föllép , elrendezni, ezután szorosan megtartatni kí
vánom, hogy a próbákon őreá figyelmezzenek; ek
kor hallám válaszúi: hogy Sch— mitsem tud; hogy a' 
„Veszta’ szüzéhez“ tartozó rajzokat is E — nek öcs- 
csétől kértc-el: a’ mi nem áll; mert E —nek birtoká
ban „Veszta Szüze-“ből semmi rajzolatok nincsenek , 
és tulajdon szemeimmel láttam, ’s látták többen, mi
dőn Sch —1 a’ rajzokat szállásán, hol az említett já
ték’ rendezéséről gyakran volt sz ó , maga készítette. 
Innen világos, hogy a’ dicsőséget, ha csakugyan van 
belőle valami dicsőség, elébb E—nek akarák tulajdo
nítani, kit rendezőül kívántak.

Kevés napokkal azután hihető Sch—1 még kevésb- 
bc tetszett, mint U—; következett a’ Sch— E. per, melly 
olly sok sértő hir által, alattomos ármánynyal folytat
va, még most sem szünt-meg. Ugyanezen időtájban 
jelent-meg a’ Ilonmüvésznek azon czikkelye, melly 
Sch—lt írja a’ Veszta Szüze’ rendezőjének , ’s a’ név
telen kardalnok’ ellenmondása. — Bár nem keresünk 
is valami dologban különös érdemet, hogy azt akara
tunk ellen más ragadja-el, még is nehezen szíveljük; igy 
Sch—1 úr, a’ nevtelen igazítást rósz néven vevén , 
U —t nyomban az Athenaeum’ redactora’ elejébe állítot
ta. , ’s az ellenkezőt bebizonyítván, a’ balhirdetmény' 
megigazitását tőlem is mint igazgatótól, ki minden pró
bán kezdettől végig , még a’ comparserrie-próbákon is 
jelen voltam , mint történt-dolog’ bizonyítását kívánta. 
— Következett tehát a’ 8d. szám alatti nyilatkozás az 
én és U— aláírása alatt; itt meg kell jegyezni, hogy 
a’ nyilatkozás G— előtt is felolvastatván, eredetikép 
általa is alá volt írva; hanem másnap reggel hozzám 
jővén G -  , köztünk következő kettősbeszéd támadott: 
G. Kérem , én megfontoltam az éjjel, 's jobbnak találtam 
a’ nyilatkozást alá nem írni, mert nekem még is úgy 
látszik, hogy a’játékot én rendeztem ; azután az egész 
társaságot nyakamba venném , pedig a ’ kartanító , a' 
karigazgatótól függ. En - A’ kartanító , édes barátom , 
a’ directortól függ. — G— Igen, de még is sok ízet
lenségnek tenném-ki magam ; ez , meg ez , meg ez 
(jieveket mondván, meliyeket kímélésből elhallgatok^ 
együtttartauak, valóságos jacobinusok , a’ kikkel bírni 
nem lehet.— En: Ne tartson semmit is tőlök, ismer
jük terveiket, hogy a ’ magyar színház’ igazgatóságát 
kezeikre akarják játszani, hiszem inár írásban is be
adták a'választmánynak; akármit tegyenek vagy mond
janak, tudjuk, hogy az úr kötelessége után kit, ezt 
pontosan teljesíti, és mint rendhez-szokott ember, egye
bekbe nem avatja magát. — G — Ha úgy van, igen 
helyesen én az úr parancsolatjára kész vagyok alá
írni. — Én: Ezt nem akarom; ne mondhassa senki, 
hogy kényszerítettem ; az igazság kényszerített tanú-
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bizonyság által mitsem nyer, és hogy megmutassam, 
hogy az urat képzelt aggodalmából is ki akarom men
teni , még elutazásomat egy pár órával elhalasztóm , 
csupán azért, hogy a1 kezénéllevő nyilatkozás alul ne
vét kihúzzam. — De szeretném mégis tudni, ki volt 
a beiktató. G. Én, uram, nem voltam. Soha hasonló csele
ken nem törtem fejemet, ’s a' mint tegnap is mon
dám, én az ifjaknak szemükre hánytam, miért hoztak 
e’ dologba belé; de mind azt mondták: közülök egy 
sem volt, a’ ki tette volna. — Én: Annál jobb tehát, 
majd ki fogják ezt nyilatkoztatni, ha a’ hírlapokban az 
ellenmondás megjelenend. Egyébiránt csak annyit mon
dok , hogy az i g a z í t á s  a’ tudvalevő urakra nem bi- 
zatik soha , mert az intézetnek a1 köz nevet meg kell 
tartani, hogy a’ jövő országgyűlés által megállapit- 
tathassék.“ — G. meghajtá magát 's elment. — Neve 
a’ nyilatkozás alul kítörültetett, \s ő mégis írott bizo
nyítványt adott, és ez Bajza urnái, ha mint Egressy- 
nek 6 hónapra felmondó, Bécsből junius 1. napján költ, 
— levele, (épen mikor a’ főszolgabíró előtt rá legna
gyobb szükség volt, valami módon el nem tévedett) 
talán még meg van, hogy én aláírásra kényszerítet
tem ; de ő az aláírást visszavonta; (Kérdés : hol vonta 
vissza ? erről a’ bizonyítványban szó nincs. Azonban 
Sz — ú r , ha a1 Bauer’ vendéglőjében történtekre visz- 
sza akar emlékezni, arról: hol miért, és mikép vonta 
G— aláírását vissza , legjobb bizonyságot tehet) U - ,  
kire bizva volt, a’ nyilatkozás’ kiadását napruluapra 
halasztotta, ’s végre azt tanácslá, jobb lesz elejteni 
az egész dolgot; — hogy biztosabb lett volna, meg 
engedem, mert G— szavai eszembe jutottak ; dejobb-é? 
erről, épen nem kétlem, kiki úgy érez , hogy nem. Az 
igazság mellett tanúskodni, hanem biztos is , nemcsak jó, 
sőt szükséges. Kijött tehát a’ nyilatkozás. A’ 62d. sz. 
alatti Társalkodóban az foglaltatik, hogy ezután egy 
kardalnok circularétbocsájtott-ki, ’s erre az ottani alá
írások következtek. — 2szor: Kérdés mármost, váj
jon azok , kik valamelly igazgatóság alatt vannak, 
még azon esetben i s , ha az igazgató uyilváuyos ha
zugságot hirdetne, addig, mig az igazgatóság alatt 
állnak, illy nyilván ellenszegülhetnek é ? és vájjon más 
színház-igazgató hasonló esetben mit tenne ? 's a' ma
gyar színház’ igazgatója miben különbözik más szín
ház’ igazgatójától ? — mind ezen kérdéseket fejtegetni 
nem akarom ; szabad mezőt adok az olvasónak elmél
kedni felették.

Most lássuk a’ következményeket: a) Előbb az 
ifjú E . . . nek akarák a’ rendezést tulajdonítani; ké
sőbb Glötzer jutott-el a' nagy dicsőségre, b) Glötzer 
után , kérdjük az Athenaeum’ redactioját: ki volt a’ 
kardalnok , ki a’ 4d. szám alatti nyilatkozást beiktatta? 
mert tagadjuk most i s , hogy kardalnok vo lt; ’s ha 
igy, mikép vehetett-föl névtelen tudósítást lapjába, 
meliynek Íróját nem tudta ? mert ha vannak is titkai a’ 
szerkesztőségnek, a’ beiktatott czikkelyénck emberét, 
vagy helyette magát állítani köteles; pedig az Athe
naeum' redactorai közül a’ próbákon soha egy sem volt 
jelen : egyenes tudomása tehát nem is lehetett. — In
nen következett nyilatkozásom, tudván hogy nem kar
dalnoknak , hanem valami idegen hirhordónak mondok- 
ellen , különben a' kardalnok, kinek a' közönséggel a’ 
színpadon kivut, mint kardalnoknak közlekedése nem le
het, vétetett volna felelet alá. — c) Hogy az Alhe-

naeumbeli 4d. szám alatti igazítás a’ 62. szám-alatti
val ellenkezik , — mert az előbbiben csak a’ diszmenet , 
a' későbbiben az egész daljáték’ rendezése tulajdonít-
tatik G 1 ö t z e r-nek, -  tehát ezek egymást rontják-le._
d) Mit kelljen az eg ész , bár számos aláírással erősí
tett ellenmondásról gondolni, az eddig mondottakból vi
lágos. —

Mi a’ dolog’ velejét illeti: a’ tárgy sokkal cseké
lyebb , hogy sem hosszas vitatást érdemleue; ha csu
pán arról lenne most is szó : ki rendezte a’ „Veszta“ 
daljátékot; de lehazudtoltatván a közönség előtt, mint 
ember, és koránsem mint igazgató, megsértett becsü
letemnek tartozom , hogy felszólaljak; ismétlem tehát: 
hogy a próbákon elejétől fogva végig mindegyikén 
jelen voltam , és tudom , hogy Glötzer , — hacsak a z t , 
midőn egy délután katonai evolutiók próbáltattak, ’s a' 
tactusok’ mennyiségihez a' lépteket mérni vala szüksé
g e s , a’ muzsikai kar’ távollétemben hegedűjén a’ mar- 
schot eljátszotta, a’ diszmenet' egyik osztályát pedig 
vezette, a'darab’ rendezésének nem veszszük — annak 
rendezője nem volt. -  A’ Választmány, kinek a’ kar
dalosak’ példás ellenszegülésüket elejébe terjesztém , 
a’ dolgot vizsgálat alá vette; kétséges: fog é ebből 
valami világot látni; annyit tudok, hogy E-uek jegy
zéke a’ „Veszta szüze“ rendezése iránt azon jegyzék
kel : miszerint nálunk rendeztetett, meg nem egyez , E . .  
a’ német szinházuál Demmer alatt volt ügyelő , ’s 
azt állítja, hogy jegyzékeit ettől kapta; de míg Dem
mer a’ német színháznál volt, „Veszta szüze“ ott nem 
adatott; e’ jegyzék tehát még régibb, 's igy Grimm’ 
directiojának idejébe esik v issza ; Glötzer azt követe
li, hogy a’szerint volt a’ rendezés intézve, mint ő Grimm' 
alatt valamikor látta; igen, de jegyzéket nem tud elő
mutatni, az pedig, mellyet E - bir, a' magyar szinház- 
bani előadással nem egyezik meg; hogy G— az egész 
operát elrendelni teremtő észszel bírna , szabad talán 
kételkednünk; ő igen szorgalmas jó kartanitó, de egyéb 
semmi. — Nem akarok következéseket húzni; a’ dolog 
úgy hiszem világos eddig is, legyen bár a’ czimzett já
téknak rendezője akárki, engem nem érdekel; csak 
az sajnálkozásra és nem tulajdon megsértetésemet, de a’ 
színház ügyét tekintve — sajnálkozásra méltó dolog, 
hogy az igazgatóság ellen illy nyilvánságos kikelések’ 
példáját láthatni.

Pesten, augusztus 14kéu 1838.
Szentkirályi M óricz .

JH ulnttatótár.
Az angolkertek , mióta az újvilág felfödözteték, 

A m e r i k á b ó l  mintegy 1345, ’s a’ J  ó- r e m é u y fo 
k á r  ó 1 közel 700 növény és virágfajt nyertek. ’S ha 
még azokat is számbaveszszük , mellyek C h i u á b ó 1, 
K e l e t i n  d i á b ó l ,  U j h o l l a n  d i á b ó l ,  továbbá, 
A f r i k a ’, Á z s i a ’ ’s E u r ó p a ’ külön részeiből ér
keztek Angliába, bizton állíthatni, hogy az angolker
tekbe átültetett növény-fajok’ száma 120,000nél több
re terjed.

R e j t e t t s z ó .
M ásod-tagja előliármát fordítva —. sokat lá t ;
'S  hogjlia tudatlan egész , öt végseje^szokta követni.

H. Ladányról.
A’ 65d. számú talány: S z a k á i .

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattner-Hárolyi.
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fíiilt e m e  n y  e h.
AZ ÜLDÖZÖTT.

Dagadt hullám' zavart ölén 
Hánykótlom hontalan ; 

ifjú  reményim’ reggelén ,
Köd szállong untalan ;

Dagadt hullám , zavart kebel 
0  milly dicsőn megegyezel.

Nőiét irtain’ veszélytele,
Czéltlan bolyongok én 

gy nyugtató magány felé 
A’ nagy világ-vizén.

Vezér-csillag soh’ sem vezet ; 
Kínom ! te fogj velem kezet.

Talán a ’ nagy zárnánk után 
Szép hajnalom jön-el !

X akkor veszélyeim után 
Fölvídul e ' kebel 

Nem az ! nem ! e’ szegény kebel 
Hazája' estén némul-el.

Bdjfi , Debreczenból.

VALLOMÁS.

Azt kérditek , mért zeng dalom 
Kde* szerelmi k ín t ,
Ha lángolón egy angyal-arcr 
Ream még nem tekint i

A’ szűzi csóknak éd e it,
M ért zengik ajkaim ,
Mért kérik azt éj-nappalon 
Ksengő vágyaim ?

M ért menny a’ lányi szív nekem, 
Ha nem szerettetém !

Ks benne kéjes üdveit 
Még fel nem lelhetém 1 —

M ert árva szívein bútanya , 
Borult 's örömtelen,
Hogy engemet kegyébe még 
Kgy lanyha tem vészén.

Az életpálya nélküle 
Ha így elzordonnl ,
Gyönyörnek kell virulni fel 
Viszonzó lángibul.

s—j —y.

A’ LKPK KS RÓZSA

Tűnik a’ hajnulpirúlat 
Kgetöbb sugara m ár,

A’ kinyilt virág-kehelybiil 
Messze száll az illat-ár.

Almiból virág-kebelben
Kbred a' lepécske fe l,

Ks csillogva leng sugárzó
Szárnya’ színvegyültivei.

Kgy piros rózsára kívánt 
Forró csókot e jten i,

A’ lepét melly e ' szavakkal 
Készti messzebb lengeni :

,,Hűtelen vniry , míg szivemben
Mindent kínzó lángra gyujtsz ;

Ott a ' tünde liliomnál
Ajkat égő csókra nyujtsz.

Most a ’ halvány rózsa' keblén 
Kgi üdv közt édelegnsz ,

'S perez alatt a’ part-virányi 
Nefelejts körül lebegsz.“

A’ neheztelő virágnak
Vádja ellenvádra l e l t ;

'S messze szállta közt Cnyelgve 
A’ lepécske így fe le lt:

,, , ,Hűtlenül míg egy virágról 
A’ másikra lengek én ,

Hány szivesb lepécske édelg
A’ báj rózsa’ nyilt ölén ? ! “  “

S - j —y.

A 9 pesti országos-vásárokrul.
A’ T á r s a l k o d ó ’ f. évi 47d. száma Qun. 13di- 

káról) , továbbá a’ pesti H a u d l . - Z —g’ 24d. sz. (juo. 
23káról), ’s utána a’ W i e n e r -  Z —g’ 174d. száma 
Qnl. 7kéről) tudósítást közlenek a’ magy. Gazdasági- 
Egyesület’ közgyűlésében szóba jött pesti 4  országos 
vásárról, mint mellyek’ megállapított eddigi határideje 
czélszerűtlen , ’s a’ mostani kereskedési viszonyokhoz 
nincs alkalmazva. ’S valóban igen igen szükséges is 
e’ tárgyat, a’ mezei gazdaság’ ’s kereskedés’hasznára, 
élénk és szoros vizsgálat alá venni, ’s hírlapokban az 
e’tárgykörüli józan véleményeket ’s javaslatokat a’ kö
zönség elé terjeszteni. — Mind a’ külkercskedésben, 
mind saját vásárhelyünkön tömérdek sok érdek és vi^

szony van ezen idős elrendeléshez csatolva, és pe
dig olly szorosan csatolva, hogy gyökeres változta
tás, ’s így egy egészen uj rendnek behozatása még 
csak nem is gondolható ; ’s ki az ország’ kereskedé
sét minden ágiban gyakorlatilag isméri, az tökélete
sen meg fog ezen állításban egyezni. — T.Bujanovics 
Eduárd úr’ véleménye szerint a’ pesti l e o p o l d i -  
v á s  á r t ,  melly most november’ közepére esik, jobb 
lenne October közepén tartani; holott épen ezen le o -  
p o l d i v á s a r  egy igen nevezetes fővásár az ország’ 
őszi-termekeire nezve ; miilyenek p. 0. a’ méz, viasz , 
gubacs, ’s kétnyiretü nyári-gyapjú ’s t. b .; — tudjuk 
pedig, hogy ezen terményeket, kivált bő esztendőkben, 
még sokszor October’ végéig sem takarithatni-be. — 
Azon megjegyzés, mi szerint novemberben az utak 
rosszak, s a szállítás igen költséges , nem alaptalan 
ugyan, de e’ bajon nemsokára a’ vasút is fog segíteni. 
A j o z s e f n a p i  vásár , — legyen vizár-veszély vagy 
ne, — valamint eddig, úgy ezentúl is, a’ kereskedés 
’s adásvevés’ tárgyában csekély ’s élettelen vásár le
érni , ’s még csekélyebbnek fog mutatkozni az , ha ápri
lis hónapba helyeztetik által; mivel (mint a’ száz-esz
tendős kalendáriumból kitetszik) 100 évnyi időszakban 
77szeresnek e’ hónapra a’ húsvéti ünnepek; példányul 
szolgálhat pedig e’ tekintetben a’ debreczeni sz. györgy- 
napi-vásár, melly a’ husvét miatt igen sokszor minden
féle zavart és tévedést szül. — Az ezen sorok’ író
ja czélszerübbnek gondolná, ha a’ pesti vásárok’ ha
táridejére nézve megállapított régi rend továbbra is 
egészen megmaradna, ’s csupán az adatnék hozzá, mi
nek még híjával van. Hijányzik t. i. (a’ négy fővásá
ron kívül) még egy v a l ó s á g o s  p e s t i  g y a p j ú -  
v á s á r ,  miilyen már régóta Boroszlóban, Berlinben 
’s t. b., sőt a’ külföld’ sok apróbb városiban is létez; mii
lyen csak néhány év előtt Prágában ’s most újólag 
Lembergben is állíttatott. Ezen „ p e s t i  g y a p j u v á -  
s á r esztendőben egyszer tartathatnék, ’s a’legalkal- 
tnasb határidő julius’ eleje volna.

E gy p esti nhereshedij.

Gazdasági szerszámokat mozgató-erő' 
eddig nem gyakorlott m ó d  szerinti 

alkalmazása.
Minden mesterség keletkezte óta a’ tökéletesülés’ 

bizonyos fokán ment keresztül; vegyük bár a’ dolgo
zásra használt anyagokat, a’ dolgozó eszközöket, vagy 
magokat a’ dolgozó személyeket. —

A’ mezei-gazdaság, melly a’ mesterségek’ mester
sége , minden polgári szerzemény’ forrása ; az embe
rek ’s ezek’ gyámolása alatt élő állatok’ éltetője , melly- 
nek gyümölcsére többször szorulnak még a’ vadon’ la
kosi is: a’ szarvas a’ szabadban öszszerakott széna
kazalt gyakorta meglátogatja ; a’ medve a’ kukoricza- 
földekre komoly szirt-közti magányábul is leczammog; 
's talán még is egyedül ez , mi körüli tárgyak úgy 
szólván legfejletlenebb állapotban sanyarognak. Ugyan 
is mind az anyag, mind a’ dolgozó eszközök’ lehető 
javítására, mind pedig a’ körülte fáradozók’ lelki mi- 
veltetésükre kevés figyelem fordittatik. Többit mellőz
ve, a’ mívelő-szerszámok— kivált hazánkban úgy szól-



ván eredetiségükben hevernek, 's mondhatni, mióta az 
emberek látták, hogy a" természet máskép dolgozik: 
ha a' föld az elszórandó mag alá feltúratik; az idötül 
a' többi mesterség’ szerszámival egybevetve , igen cse
kély az e' részbeni elühaladás. Történetileg véve a’ 
tárgyat. Mint egy syrakusai pénzen látható : horgasán 
nőtt ág v o lt, mi a' hajdankoinak ekéül szolgált; ké
sőbb — az amerikai vadaknál ma is találhatóig s az 
etiuriai síremlékeknél szemlélhetöleg — a' horog be
gyére kő- vagy csont-ék alkalmaztaték ; míg végre a’ 
romai-pénzek’ útmutatása szerint mindezen tökéletlen
ség , marha által vonható ekére változtaték-által, mióta 
iŝ  több részszel szaporodott — mint p. o. a’ csoroszlyá- 
val —[ mellynek leltaláltatása Plinius' korába esik. — 
Ezek csupán arra szolgálnak tanúságul : hogy az egy
szerű {eke'leltaláltatása több százados időközre esik , 
idöukinti tökéletesbülést kívánt, s kíván máig is.

De ígyj van ez más , gazdasági szerszámokkal is;  
már csak a’ szekerek’jtajaukinti, különböző formája is 
elég szem beötlőig igazolja ez t, ’s mellőzvén egyik vagy 
másik kevésbbé vagy inkábbi czélszerűségét, általányo- 
san miudenikrül azt mondhatni: emberi emlékezetet ha
ladva, a’ helyenkint divatozó agg szokás szerint készít
tetnek,, a’ nélkül, hogy a’ gazdaság-vitelhez tartozó 
erők’ ezen állató-részén legkisebb igazítás történnék.

Nem szándékom, ezenj itt felhozott szerszámok’ 
különféle, használatbanlevö részeinek czélszerübb ala
kítása fölött értekezni, mi hosszabb időt ’s nagyobb 
hézagot kíván , — hanem ezen szerszámokat mozgás
ba hozó erői ül szólok néhány szót , ’s egy , eddig nem 
ismert, legalább nem alkalmazott erő’ eszméjét vagyok 
bátor az olvasó közönség elé terjeszteni. Jelesül állí
tom : H a  a’ m o z g a t ó -  e r ő  a’ m o z g a t a n d ó  
m ű n e k  ne m é p e n  e l e j é r e ,  h a n e m a’ m o z 
g a t a n d ó  t á r g y ’ t ú l s ó  r é s z é r e  a l k a l m a -  
z o t t a n  h a t n a  e l ő r e ,  t ö b b e s  e r ő s i k e r  b o u-  
t a k o z t a t u  é k - k i  á l t a l a :  v a g y ,  ha m o s t  bi 
z o n y o s - s z á m ú  m a r h a  a’ mű e l e j é b e  r a 
g a s z t v a ,  e g y  r é s z b e n  h á t ú i r a  i s  a l k a l 
m a z t a t n é k ,  s o k s z o r o z o t t  t e r h e t  k i s e b b  
e r ő -  f e s z í t é s s e l  v i n n e ,  ’s t a s z í t  n a  e l ő r e ;  
m e 11 y á l t a l  az  i d e- o d a s z á 11 í t á s k ö n n y eb
bű 1 n e. — Annak megmutatására, hogy a' taszító- 
t rő nagyobb hatású , mintsem a’ gazdaságvitelnél eddig 
alkalmazott húzó- vagy vonóerő, — támogatásul hason- 
latossági, mindazáltal dolog’ természetébül merített, 
erősséget hozok-fel. Minden mozgó-gépelynél, hol két, 
egymás ellen működő-erő’ különbsége (differentiája)  
dolgozik, eddigelé is a’ taszító-erö használtatott; így 
van ezj például a’ gőzhajóknál, így a’ réveknél, ezek’ 
mozgása vízellcnében semmi egyéb, mint a’ folyam’ 
ellenhatásu ereje, 's a’hajótaszító-erő közti különbség, 
é* (mennyivel egyik a’ másikat már felülmúlja, olly 
erővel fog a’ hajó előre menni, vagy a’ víz’ erejétől ler 
sodortatni; folyammentiben pedig a’ víz lefelé hajtó ’s 
taszítóerő’ összesége szerint történik a'haladás. Szám
ban kitéve : legyen a’ víz’ ereje a , a’ taszítóerö b , a’ 
test vízellenében b-a erővel megyen, folyammentiben 
pétiig n-b erővel.

Itt ismét kérdés: vájjon az cllei.hatócrő' legyőzé
sére , vagy a' munkáló-crő emelésére csupán a’ taszí- 
tóerőt haszi.álhatni-é ? Főleg aligha nem! mert ha a’ 
gőzös’ lubiczkoló kerekei, ’s az ezt mozgatócrő nem 
a’ hajó’ fara felé. hanem (orrára alkalmaztatnék, az 
úgynevezett hidaMik' evezője nem hátulrui, hanem elöl- 
r ül dolgoznék . csolnakászás közben a’ csolnak orránál

eveznénk; tagadom, hogy egyenlő erősiker bontakoz- 
hatuék-ki, mint a mostani modszeriuti használás után 
kibontakozik. — De vájjon a’ felhozott taszítóerö te- 
hei szállításra , földhej—aprozasra szolgaló gépelyekre.
— mellyet szekérnek ’s ekének neveznek, _ alkal
maztat ható-e ? Tekintsük a’ következőket. A’ megterhelt 
szekér’ nehézsége , vagy könnyűsége koránseinV uyo- 
móterh’ súlyától függ, hanem a’ gépely’ dörzsölődésé- 
tül, ’s a’ szerint, mint ezkevesbül, könnyül egyszers
mind az egész elöhaladása ; ezért gördül már a’kenett 
szekér könnyebben, mint a’ nyikorgó száraz tengelyű, 
ezért a’ kurtább kerek-agyú, mint a' hosszabb, ezért 
a kisebb átmérőjű s még is erősebb vas-tengely a’l'á- 
bul-készültnél s a  t. Azonban a" dörzsölődés nem épen 
a’ kerekagy ’s tengely által, hanem a’ kerektalp’s föld 
közt eredeti ellenmunkálás miatt is származik, ’s in
nenvan, hogy minél keményebb’s összeállóbb azon tér, 
melljen a szekér húzatik, annál könnyebb a’ gördülés; 
kérdés tehát: mind a’ kerékagy, ’s tengely, mind a’ 
föld s keiektalp közti dörzsölés legj'ozésére és így* 
a’ gépelynek egy bizonyos téren , bizonyos idő alatt, bi
zonyos terhelés mellett mozgásban-tartására , hányféle 
erő haszuáltatik ? — Véleményem szerint 3 rendbeli:
1) a’ v o n ó e r ő ,  tisztán magában, mint ez jelenleg 
haszuáltatik. — 2} a t a s z í t ó e r ő ,  mellyet ma
gában a’gépelyirány’ tartatlansága miatt használni ne
héz lenne, de a’ vonóerővel egyesülve annyival na
gyobb hatással munkál; és így — 3~) a’ v o n ó  ’s 
t a s z í t ó e r ö t egygyé alkalmaztatva, mellyrül eképen 
gondolkozom: Teher a’ szekéren, ezek pedig együtt 
a’ földön fekvén, mozgásba mindkettő ugyanazon egy 
időben jő , még pedig a’ kerek gördülése’ első pillana
tában. Ha mára’ vonóerő a’ szekér’ elébe van ragaszt
va , az állal inai’ kifeszülése által okozott erő, hogy 
csak a’ kerek innenső, azaz a’ vonóerő felé eső rész
re dolgozzék, ’s a' más tulnani utána czipeltessék , azt 
talán nem tagadhatni. Mivel a’ kerék semmi egyéb : 
mint két félkörbe hajtott emeltyű (vectis, Hebel), ősz- 
szetételc, mellyet így képzelek: állapodásban lévén a’ 
szekér, kerekei tető-pontjátul azon pontig, hol a’ föl
dön fekszik, az agy' középpontján át gondolván egy 
átmetsző vonalt (diameter}, a’ kereket ez két félre 
osztja , ’s így származik a’ két ellenmunkálatú görbe 
emeltyű, mcllyek közűi egyikre a’ vonóerőnek kell 
hatni, — mint ez most használatban vau — de ez már 
a’ túl-esőre tehetetlen, ’s hogy munkásságba jőjön, 
egy háta mögé alkalmazott erőre van szükség. Az 
emeltyűk’ elméleteibül vont hosszas untató mutogatás
sal az olvasót nem szándékom terhelni.

Hahogy elegendő ‘s időt kívánó hánj'ásvetés után 
kisül, hogy ezen taszítóerö, gazdasági szerszámjuk
nál gyakorlatilag is alkalmaztatható, minden tetemes 
teher szállításához is hasznos lenne ez; illyesmire 
pedig nekünk termesztőknek , hogy termékiuk’ szállít- 
tatása könnyebbíttessék , szükségünk volna.

Ezen értekezés gazdasági szerszámokat tárgyaz- 
ván, az ismert eszmét a' szántásra is próbálom alkal
maztatni ; e’ részben is állítom: a’ f ö l d h é j  s z é t -  
p o r h a s z t á s á r a, a' n ö v é n y i  é l e t h e z  k i v á u? 
t a t ó ’s g y o m o r u l  s z o l g á l ó  f ö l d r é t e g  ki -  
v á n t a t ó  m é l y s é g r e  l e e n d ő  l e g k ö n n y e b b  
’s l e g j o b b  m ó d d a l i  e l k é s z í t é s é r e  az  e l ő 
a d o t t  t a s z í t  ó-e r ő h a s z n o s a n  f o r d í t t a t h a- 
t i k.

Még ekorig minden gyakorlott mód szerint ásó
val készíthetni-el a' földet legjobban a' növény alá , —
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és miért ? mert így legegyenlőbben lehet a’ földet apróz
va felforgatni a’ darabonkiut kiváutató mélységre , melly 
azontúl légköriekkel (jathmosphaeriekkel) megtelvén, 
disz let i a'növényeket. — Ez oka , miért a" veteményes
kertek minden évben használhatók? tudom, hogy ezen 
használhatóságnak más mellékes okai is vannak, de 
azok ide nem tartozván, elhallgatom, ’s az ezen ál
lítást netalán kétségbevonókat oda utasítom: próbál- 
ják-meg néhány éven á t, kertjüket, ne a mostani di
vatos módszerint felásatni, de felszántatni, ’s úgyve- 
teményeztessenek, meglátják, mi termést nyernek. És így 

Legtökéletesb szántás leend , mi az ásóval jól meg
munkált földhez legközelebb áll. Ezen ásási és szán
tási munka közti utókülönbség ^ultima differentia) úgy, 
látszik a’felforgatott , szétporhított felületi mélységben 
áll főkép, úgyhogy tökéletes szántás-szabályul a’ ba
rázdák' mélységét ’s egyformaságát vehetni — nem te
kintvén most az inkább vagy kevésbbé , vékonyabb vagy 
vastagabb termékeny réteget. — Es pedig mind elmé
letileg, mind gyakorlatilag áll ezen állítás. — Már 
csak egy közönséges ember is így okoskodik: „száraz
ság van , szűk aratás lesz“ ; ós ha igen sok eső jár, 
szinte szűk aratást jósol. — Mind két részben igaza 
vau; elsöbbi esetben nincs a’ földnek elég nedve , melly 
az éltető anyagok’ szétoszlatására, a’ növényi tápla’ 
elkészítésére elég volna, így a’ szükségben küzdés ; 
— az utóbbiban a’ szerfölötti bőség öli-el a’ plántát, 
mert a' nagy oszlatóság miatt vagy halomra dől, és 
szárba megy a’ növény,’s a’ mi megmarad is, sok vízi-rész 
miatt öszvezsugorodott szemeket ad , vagy pedig a’nö
vény épen el is fúl. — Vessünk egy pillanatot futólag 
a’ szárazság ’s nedvbőség miatt sinylődö vetésekre; 
azt látjuk : hogy mindkét esetben a’ növény előbb sár
gaságban síuylik, ’s utóbb úgy teng vagy hal-el. Ha 
tehát az okozat egyenlő , talán egy ugyanazon esz
köz' használatával az okot gátolni lehet, én hiszem, 
hogy ezt a lehető mély szántás által elözhetni-meg. 
M ert: ha szárazság vau, a’ gőzkor a’ növény’ tápiá— 
latára épen múlhatlauul szükséges nedvet — az alsóbb 
rétegbül felső részre törekvőn kívül — maga a’ har
mat által is nyújt, csak egyszer ez a’ földet áthathas
sa; e' mellett, hogy mélyen megmunkált földben a’ nö
vény már élte’ első szakában álló helyén kiterjeszked
vén , neki bokrosulván , karó-gyökét mélyen leereszt
hetvén , az aszály nem oily könnyen ölheti-el; ha szer
fölötti pedig a’ nedvesség, elröpül a' szükségtelen, 
víz-állásokat ide nem kell érteni — csak a’ föld ösz- 
szenyomakodott ne legyen , hanem elég mélységre szét- 
morzsolt. Innen a’ két senyvesztö tulság' törleszté
sére v. legalább enyhítésére, ’s a' nedvesség' egyen
súlyban tartására, úgyszólván, egyedüli mód a' mély 
szántás; hogy pedig ezt az általam javasolt taszítóerő’ al
kalmazása által legjobban’s legsikeresbeu eszközölhet
n i, következő szempontokbul merem állítani: Miután 
a’ szántás nem egyéb, minta’ szántó-gépelyen fekvő 
földtömegnek, az ezt hasító, felemelt's oldalra döntő 
erőveli birkózása , azon módon, mint mikor az ács vagy 
asztalos gvalúl — nem de a' gyalút chileié is ránthat
ja ? — hanem vessük már egybe a’ gyalu' taszítását 
a’ rántással, nézzük, mi erő kívántatik, mi a siker 
egyik , vagy másik esetben ? mint közönségesen mond
ják , vékonyabbat vagy vastagabbat , mikor fog a’ 
gyalú? a’ döczögés — melly a' szántásnál nem rit
kaság, — melly esetben niellőztetik - el ? Mindezt 
meggondolván aligha a’ szemlélő velem egy hiedelemre 
nem fog bukkanni. —

A’ tárgy' további fejtegetésivel az eszme’ g y a 
korlati alkalmazása iránti nézetűmnél ez úttal felhagy
ván , az egészet az olvasó közönség’ mély b e l á t á s á r a  
bízom , ’s ha bár e z , mint uj, különösnek tessék i s , 
legalább gondolkozás' anyagául szolgálhat.

K ő i  U  V a l y i  .M  Hí u l y .

Legújabb változtatások ’s javítások 
a* tniskolczi vef. iskolában.

Régi óhajtás, vajha jobb rendszer hozatnék is 
koláinkba, ’s nagyobb gond l'orditatnék a’ tanulmányok
ra! — Az évek múlnak a’ nélkül, hogy e' forró óhaj
tást valósulva látnék. Ha iskoláinkat minden tekintetben 
komoly vizsgálat alá veszszük , nem lehet nem sóhaj
toznunk az emberi gyarlóságon ! — Legdrágább kin
csünkért, t. i. gyermekeink’ boldogságáért izzadva dol
gozunk naponkint. ’s úgy látszik , hogy mindenünket — 
még életünket is — feláldoznék érettük, pedig azt sem 
teszszük-meg, mi legohajtatosb ’s legérdekesb volna, 
nem javítunk t. i. ott, hol sürgető okok javítást kíván
nak ; inkább azon ügyekszünk , hogy földi múlandó kin
cseket hagyjunk gyermekeinknek , ’s hogy ezek inkább 
anyagilag legyenek gazdagok, mint szellemileg. — 
Nézzük-meg csak vizsga szemmel, mit müveinek is- 
kolatanitóink többnyire magzatiakkal; vizsgáljuk-meg 
komolyan a’ helyet, hol gyermekeink vannak: rabság' 
vagy szabadság’ tanyája-éaz? — Nem ott vannak ők , 
hol lenniük kellene ; vagy i s : azon hely nem ollyan , 
miilyennek valósággal lennie kellene. — Nem akarunk 
gyermekeink’ sorsán könnyíteni, javított tanításmód ’s 
józan tudományos rendszer által; vagy ha akarunk , 
minek marad azévrül-évre csak pium desiderium ? ! — 

A’ miskolczi ref. iskolában most némi változtatá
sok ’s újítások , — részint anyagilag, de leginkább szel
lemileg, — következők történtek. A’ négy alsóbb osz
tályban a’ latin nyelv egészen számüzeték, ’s csak az 
5dik osztályban kezdik tanítani; ’s a’ t. — A’ lo
gika és repetitoria osztály egygyé-olvadt, 's a'bölcsel- 
kedök’osztályába tétetett által, hova tulajdonkép tarto
zik i s , — a’ logika t. i. philosophiára készítő tudomány 
levéli. — Ezen két osztály’ eddigi tanítója ezentúl a 
poésist tanítaudja csak; a’ poésis eddigi tanítója pe
dig ezentúl csak a’ philosophiát, ’s nem, mint eddig, 
a’ költészetet is. — Két professor tanítja tehát most 
a’ philosophiát. Kívánatos vala , hogy a’ tudományok 
e’ tanítók’ szelleméhez mérve osztattak volna-ki, mert 
csak igy lehet a' változtatás czélszerü , csak igy lehel 
az újítás sükerrel járó. — Kívánnék, hogy tanitó-urak 
tanulmányaikat magyar nyelven ügyekezzcnek fölfogat
ni hallgatóikkal. Nem tagadhatni ugyan, mikép a' phi- 
losophiai cursusban , már eddig is , meglehetősen ma- 
gyarosíttattak a’ tudományok; de az is igaz, hogy 
marad még e' tárgyban több kívánnivalónk. — A’ rhetori- 
kában az eddigi tanító megmaradt, ki fájdalommal kell em
lítenünk , igen elmaradt a’ többitől. — O a’ régi nyelven 
beszél most is , antiquitását ’s rhetorikáját nem igen 
készül, vagy tán, — mit ugyan nem reményiünk, - 
nem is akarja magyar nyelvre áttenni; ez igen szembe
tűnő. Óhajtanék, hogy a'jövő iskolaév’ kezdetén gyön
ge tanítványait magyar nyelven tanítsa leiszázados 
rhctorikájára 's antiquitására, — mert hisz elég mező 
van, a' memorisáltatáson kívül is , művelni a' latin nyel
vet. — A'syntaxisban az eddigi.tanító maradt-meg, ki 
az idő' leikéhez mért tanításával, méltó kegytncze a 
közönségnek , neki sokat köszönhetnek kisebb 's na-
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gyobb ifjaiuk az elöhaladásban. A’ négy alsóbb osztály
ban , hol az iskola' keblében növekedett diákok taní
tanak , ezentúl magyar nyelven tauíttatik minden. Régi 
óhajtás ’s régi terv ez a’ miskolczi ref. iskolában is ; 
vajha valósulva láthatnák már a’jövő iskolaév’ ujultá- 
v a l, mert ez egyedüli út, gyönge uövendékink’ sorsán 
könnyíteni a’ tudományos pályán. — Több változás is 
történt még: A’ diákok ’s publicusok , vagy is urfiak, 
közötti közfal ledöntetett; ennél nem is volt kivána- 
tosb , mert itt az idő, hogy különbség ne legyen ugyan
azon akol’ juhai közt. — A’ templomajtóban-ülés , ezen 
utálatos szokás, is elmaradt, úgy szinte a’ templomba- 
ni dictálás is , hol philosophusoknak kellett eddig az 
eléneklendő sorokat először kikiáltani. Szomorúan ta
pasztaltuk azonban a’ lakosak’ azon hidegségét 's el
lenszegülését: miszerint a’ nagyobb, hihetőleg a’ mű
veletlenebb , rész nem kedveié e’ józan rendelményt, 's 
többen nem szégyenlék kimondani, hogy minden jóté
teményt elvonuak a’ diákságtól. Hogy tehetné ezt ma
gyar, ki vendégszeretetéről országszerte ismeretes , ki 
idegentől sem vonja-meg a’ segélyt, annyival kevésbbé 
saját fijaitól, kik keblében növekesznek a’ haza’ díszé
re. Távul legyen illy gondolat Miskolcz’ lelkes fijaitól! 
— Dicséretet érdemel az igazgatóság’ szíves gondos
kodása, mi szerint a’ tanítók’ fizetését 100 ittál javí
tani kegyeskedék, hogy annál könnyebben segíthesse
nek tanítóink a’ házi gond’ nyomasztó terhein. Minden
kit méltán kecsegtet a’ remény, hogy csak ennyi job
bítás ’s ujitás után is , egy év múltával, több gyü
mölcsét látandjuk a’ tanítók’ szorgalmának.

Erényi.

Arany porszemek,
( Angoibul) Semmiben sem ajánlhatni a’ fölösle

gest inkább , mint a’ háladatosságban. — A’ hízelgés 
olly neme a’ hamispénznek, melly csupán hiúságunkat 
hozza forgásba. — Igen nehéz a’ hivalkodás mellett 
ártatlannak lenni. — Az , mi gyönyörűség a’ testnek, 
méreg a’ léleknek. — A’ mi a’ kőfaragás a’ durva már
ványszobornak , épen az a’ nevelés az embernek. —  
Ki az ember’gyarlóságát tréfára tesz i, gúnyolja a’ bölcs 
alkotót. — Gyermek-éveink telvék tudatlansággal, 
ifjúkorunk vétekkel, öregségünk aggodalommal; egész 
életünk pedig veszélylyel.

( Olaszból)  Ki megháborodik a’ valónak hallására, 
útat nyit a’ hazugságra. — Hogy mások’ hibáival ki
méivé bánhassál, fontold-meg: milly nehéz ten hibáid’ 
javítani. — Vakság és siketség két nagy szerencsét
lenség: még is hányszor kívánja az okosság, hogy 
vak és siket légy ! — Ha roszra k ell, akár sok akár 
kevés pénz csak van: de bezzeg nincs az erkölcsre, 
a’ szépre, a’ hasznosra! — Örökös panasz: igen ke
vés a’ jó  i r ó ;  mintha bizony a’ jó  o l v a s ó k ’ szá
ma olly nagy volna !

Elegy 9s lHulattato-tár,
Az angol-királyi ezüst edények’s diszszerek Wind- 

sorban egy középnagyságú teremben ’s egy mellékka
binetben tartatnak gondviselés alatt, ’s azok’ összes 
értékét 1 ,750 ,000  font sterlingre (A0 ,7 5 0 ,0 0 0  pengő 
forintra') becsülik. Ezen kincstárban vau többek közt 
egy arany asztali-készület, mellyet IVdik György csi

náltatott, 130 személyre. Néhány edény még a’ spa
nyol Armadától származik; mások pedig Indiából, 
Birmából, Chinából ’s egyéb messze tartomáuyokbul 
érkeztek; egy edényXlldik Károly svéd király’ ’s egy 
másik az avai király’ sajátja volt; egy aranyból készí
tett páva, inellynek tollai gyémántokkal ’s uemeskö- 
vekkel kirakvák, 30 ,0 0 0  font stgre becsültetik; egy 
tigrisfej, melly Tippo-Saibuak zsámolyul szolgált, 
csupa ezüstből, ’s ennek szájában a’ nyelv egy izmos 
aranyrúd, ’s a’ fogak legfinomabb kristályból készít- 
vék ; van e’ kincstárban számos szebbnélszebb arany 
paizs ; egy különösen burnót-szelenczékből Ridegen fej - 
delinek’ ajándékból) készült; összes értéke 80Ö0gui- 
nee ; 9 6 0  nagy tál van it t , ’s minden tál egyenkiut 
36 guin^ebe került. A ’ pompás borhűtő-edéuy, mely- 
lyet IVdik György készíttetett, tükörüvegbe vau zár
va; a’ rajta találkozó gyönyörű metszvények ’s czif- 
rázatok két-évi munkát kívántak; az edény egyszers
mind olly n agy, hogy két felnőtt ember kényelmesen 
ülhet benne.

Hanuovera-ország’ uj alapalkotmány-tervében töb
bek közt ez is foglaltatik: ,,A’ király közvetlenül az 
uralkodószékbe lép , a’ nélkül, hogy ezen tételhez 
más egyéb kivántassék ; a’ király azután trónraléptét 
kihirdeti egy p a t e n s  által, mellyben az ország-al
kotmányát feutartani i g é r i.“ — Ez (imígy olvas
hatni az ,Osterl. Blätter4 czímü folyóiratban) követke
ző anekdotonra emlékeztet: Egy viasz-alaktár’ ide
gen látogatója a’ teremben egy jelenvolt individuum 
által magát vezetteté , ’s magának mindent megma
gyaráztatok. Midőn a’ kalauz már mindent megmuta
tott ’s magyarázott, a’ látogatótul némi kis jutalmat kért. 
„Ha még egyszer ide vetődném — válaszolt nagyphleg- 
mával az englishman — juttassa Ön eszembe, hogy 
Önnek majd valamit Í g é r j e k ! “

Midőn a’ léggolyó feltaláltatott, kérdé valaki 
F r a n k 1 i n-tól: „már mirevaló az?“ — F r a n k 1 i u e’ 
kérdésre egy másikkal felelt: ,,’S mirevaló egy ujdon- 
született gyermek? — Férfi válhatik belőle.“

Bécsben egy kéznélkül született leányzó láttatja 
magát, ki l á b a i v a l  igen csinosan ír. Egy hirdetés
ben azon megjegyzés áll, hogy e’ leányzónak csuda
szép ké z - i r ás a  van.

U t á n z á s r a m é l t ó .  Folyó évi májusban az uj- 
yorki ács-czéh gyűlést tartván következőt határozott: 
„Mi ujyorki ácsok’ czéhe végeztük, hogy a’ mértéklet- 
lenség’ fájának tövéhez egész erőukbül illesztjük a’ sze- 
kerczét, ’s a’ fát levágjuk ; ’s isten’ segítségével rajta 
leszünk, hogy a’ fát gyökerestül, törzsököstül ’s ág- 
bogastul kiirtsuk. Ennélfogvást kötelezzük magunkat, 
inától kezdve minden részegítő itallal felhagyni, ’s má
sokat is minden becsületes utonmódon ezen elmetom
pító , erkölcs és egészségrontó szenvedélytől és szokás
tól visszatartóztatni.“ (Nálunk pedig a’ magyar szabad
ság’ virágzó honában mindenki hű marad a’ régi szo
káshoz , ’s „bort, pályinkát addig iszik , míg a’ temetőbe 
viszik.“)

R e j t e t t s z ó .
Lábtalan : én legalább ugy tartom , dísze fejünknek ;

A’ vizeken szállong , hogyha nem áll , az egész ,
Kl so tagja , ha megfordul , egy gyönge fohászt tesz ;

Másika j ó mindig. Könnyű ; találd-ki te h á t!
Szegedről.

A’ 66dik számú rejtettszó: G y ó g y á s z .

Szerkeszti Slelmeczy. — Nyomtatja Trattuer-Ivárolyi.
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Felszólalás
« ’ s-patalei tudományos  - vizsgálat* 

ügyében.
A’ „Társalkodó’ 60dik számában, P a p p  Gá

b o r  „R á u d u l á s  De  b r e e z e  n b ő i  S. P a t a k r a “ 
czímii rajzában , híven 's tiszta tollal fösté utaztun- 
kat — minthogy azon „Rándulásnak“ én is részese 
valék, — örömmel olvasám; 's közlő utitársam’ figyel
mét , tapintatát a’ táj-,város-'s iskola-helyzet, a’ tanítók’ 
és tanulók' szellemi ’s testi műveltsége — ’s a’ feltűnt 
közszorgalom iránti részvétét hason részvéttel, rokon 
érzéssel vevém. De némi részben jogosítom magam’, 
a’ czikkely’ írójának, egy, a' tudományos visgálatot 
tárgyazó észrevétele kiemelésére,’s az észrevételt szülte 
hiba' eltávolíthatására tett véleményére felelni.

„Egy észrevételem van csupán — mond a’ köz
lő — a' köz próbatétre, mint látáin, meg szoktak je
lenni nem-, sors-, kor-, és valláskűlönbséguélkül: fér
fiak, asszonyok, lányok, gyermekek, szolgálók, ko
csisok, zsidók ’s a’ t. Én ezt két tekintetből nem he
lyeslem ; 1. mert sokan lévén jelen, kik nem értik azokat, 
mellyek itt mondatnak, a’ dologértők elől csak a’ he
lyet foglalják; 2or: lármáznak; mert egyik a’ másik
hoz suttog, a’ sok suttogás pedig lármát szül. Erre 
nézve jónak látnám: ha az elöljáróság, mit ez előtt 
hallom hogy tett, ezután is teuué, jelesül az ajtók
hoz ajtósokat (janitores} rendelne , hogy igy csak azok 
mehetnének-be , kik azon tudományokban , mellyek illy 
helyen taníttatnak, már valamennyire jártasok , ’s azo
kat kisebb nagyobb mértékben értik. így a’ rósz lég
től — mellyilly esetben megszorul — mind a’ hallga
tók, mind a’ felelők megkiméltetnének; ezenkívül az 
elöljáróság sem volna kénytelen a’ csendért több ízben 
felszólalni.“ — A’ s. pataki közvisgálatot (exameu} 
szoros visgálat (censura} előzi-m eg , — mellynek 
egyedüli czélja: egy , a’ külön tudományokat értő kül
döttség’ jelenlétében szoros napirendre szólítni az if
júságot , fél-, vagy egész-évi pályafutása’ és szorgal
ma’ gyümölcsének bemutatása végett. Nélkülezve itt 
a’ tanító’ csalhatlansága, melly az ifjú’ szorgalmának 
elítélésében, szeszély’, sympathia’, vagy apathia’ hul
lámin szintúgy szenvedhet hajótörést; mellőzve a’ ta
nítói auctoritas, és a’ rokon előítéletesség, mellyek’ 
sas-szárnyai alatt szorgalomhiáuy , hibák ’s gyengesé
gek rejtekezhetnek. Tanító ’s tanítvány számot adnak 
tehát itt — legalább azt kellene adniok — érdek, 
félelem , rokon - haszonvágy, és cselszövény nélkül. 
Ezen, zárt szobábani visgálat- ’s itélet-rendszert a’ 
közvisgálás követi, mellynek nyílt teremben, szabad 
síkon, tágas antilallán kell megtörténni, „nem-,- sors - , 
kor-, és valláskűlönbséguélkül férfiak, asszonyok, 
lányok, gyermekek, szolgálók, kocsisok, zsidók“ s t. 
eff. előtt. És miért ne így ? tán a’ tanítón vagy tanít
ványokon esik csorba ? napfényre kell jőui mindennek; 
buvósdit úgysem játszhatunk soha, játszuk bár iskola
vagy közélet-játékunkat. Az illy köz próbatéti játékok 
megannyi olympiai játék , mellyek gymuastikában, 
hangászi ’s költészi versenyekben állottak, ’s az illy 
üunepekre minden vidékről gyülekeztek nézők. Tud
juk , hogy Ceres’ papjain kívül csak férfiaknak vala

szabad jelenlenui. Korunk- ’s körülményeinkhez szab
va magunkat, édes közvilágunkban , miért taszitnók-le 
e vastörvények' áthágójit Ida-hegye’ sziklacsucsáról?! 
— Ha értekező’ véleménye ’s javítási elve e’ részben 
áll: úgy a’ s. pataki közvisgálás' alapelvei, az idő- 
szeutségesítette elvek , is megszűnnek , mert részem
rő l: examen és szabad billet szoros viszonyban, szo
ros rokonságban állók; ’s valljuk-meg őszintén, hogy 
az igazgatóság’ egy vagy más részbeni hanyagságát 
a visszaélések 's rendetlenségekre nézve, a’ pubíicum- 
ra , s egyes, bar mineinü tagra, igazságosan ugyan 
soha sem róhatjuk. A’ czikk’ Írója jó időben ’s jó al
kalommal iHete a hurt, de újai másfelé lévén irányozva , 
kissé megtéveszték a’ czélt. Mi okbul tenne különbséget 
a’ közvisgálat’ ünnepére megjelenő hallgatók közt? 
„Mert sokan lévén jelen, kik nem értik azokat, mel
lyek itt mondatnak, a’ dologértők elől csak a’ helyet 
foglalják.“ De hát kik értik általában azokat — még 
a’ kiszemelt hallgatók közül is — mik itt mondatnak?; 
a' hit- ’s bölcseségtanok mellék-ágaikkal, a’ széplite- 
ratura' ’s művészet’ elemei, és egyebek, ugyan kinek 
csoportoznak agyában? és ha mindezzel dicsekhetnék 
is valaki, ez egykét óraivisgálatokon következetesítni, 
vagy ítélni akarván a' tanitmányok' rendszerét, épen úgy 
járna : mint ha a' mohó olvasó , végig futván a’ próba- 
mutatványokon , néhány csillogó szóbul, költészi fest
ményből a’ dráma’ jelességeért kezeskednék. E’ köz
visgálat csak máz, csak külfény, csak katonai szem
le , melly a’ tactica’ minden szabályait teljesíti ugyan, 
de körén kivül a’ komoly ’s valódi szellemüségnek. Es 
ismét mondom , hogy ez ünnepiségre mindenki megje
lenhet ! miért ne a’ férfiak , asszonyok, lányok, gyer
mekek egyaránt? atya, anya, és testvérek, mindnyá
jan örömittasan figyelnek a’ felelő fiúra és testvérre ; 
időközi távollétök ’s elváltuk’ zsenge gyümölcsei, az 
iskolakert-nevelte ’s Apollo-öntözte gyümölcsek, az 
összetalálkozó szülei ’s testvéri keblekre hullnak itt, 
édesítők, dicsőítők múltat, jelent, jövőt, könnyeket, 
fáradalmakat, reményt ’s mindennemű érzelmet. Eze
ket , legyenek bár legnyomorúbb 's legszegényebb roko
nok , barátok, vagy ismerősek, eltiltani az öröm’ e’ 
positiv forrásától, jogtalanság, érzéketlenség, ’s leg- 
testesültebb önzés lenne. Ha pedig megengedhető , hogy 
a’ vizsgálati terem mindenkinek nyitva álljon: miért til- 
tanók-el a’ „szolgálókat 's kocsisokat“ (k ik , kivált 
ez utóbbiak , ugyan gyéren mutatkoznak} az együgyü- 
ség’ fia it’s leányit e’ Jánospap-országbani édentöl, 
hol, ha egyebet nem is , legalább megtartózkodást ’s 
Hiedelmet látnak ’s tanulnak; és lehetnek szabályok 
(cselédek’ kötelességei 's egyebek} is, mellyeket a’ 
felelő’ szavai után magukra alkalmazhatnak. Hogy pe
dig az urfi’ vagy örökös’ becsülete illyenkor csökken
nék , nem látom át hogyan ? a’ szorgalmast nemes
büszkévé, a’ korhelyt iparkodóvá, a' kevélyt alázatos
sá ’s hunyászkodóvá teszi ez ; táncsak a’ negédes szü
le’ büszkesége hanyatlanék itt, ha gyermeke’ észmü- 
veltségét udvara etiquette-jének föláldozni nem sajná- 
lauá ? de e’ részben nincs mit veszteni a’ közügynek!

Egy észrevételében ütköztern-meg különösen az ér- 
tekezőnek, mellyet érintetlen hagyni, emberi ’s hivatalos 
tiszteim egyaránt tiltanak. ,,A’ köz próbatétre úgy
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moml — meg szoktak jelenni valláskülönbség nélkül
férfiak .............zsidók.“ Épen azon kell minden békes-
keblű, ’s közszeretetért lángoló embernek örülni, hogy 
a’ felekezetességet, a’ megvilágosodás 's szellemi ha
ladás' azon kártékony ellenőrét, ócsárlóját, valahára 
— annyi tömérdek tusa után — megszűnni, s a hitfe
leket, mint hason-reményuyel ugyanazon czélra tö
rekvőket, testvéri érzelemmel — még vallás - intéze
ti czerimoniánkban is részesülni , — s igy tettleg kö
zeledni , simulni látjuk ’s tapasztaljuk. A’ „valláskü- . 
lönbségnélküli“ szó , értsünk keresztyén felekezeteket 
vagy zsidókat alatta — a’ mint kénytelenek va
gyunk mindeniket érteni — mindegy , és egyaránt hiba ; 
és ha egyéb nem is , Pál apostol’ szavai (Roma 2;  
10— 12) megsemmítik hiú Ítéletünket az idegen-val- 
lásu népek iránt; és az előítélet ’s vakhit-szülte ön
zésnek moly ’s penész-lepte palástját — kiváltba a' 
hitfelekezetet még ki is kiáltjuk — méltó igazsággal, 
egész müveit világ előtt ránk szabja. Pedig vajmi dísz
telen , vajmi lerivó rólunk ez agg ruha ! melly a" szá
nakozás’ ’s megvetés’ lidérczeit, a' tőlünk elválhatla- 
nokat, fölkelti, fölriasztja, a’ minden higgadt 's lelki 
vitályokat túlélt keblekben. Nincs okunk a' különvallá- 
suakat kirekeszteni a’ köz próbatét' színhelyéről, mert 
sérteni senkit sem vágyunk , akkor sem, ha benső nyu
galommal ’s meggyőződéssel küzdünk vallás-elvünk 
mellett, mert a’ „suum cuique“ szabályt mindenhol meg
tartjuk. Voltak , vannak ’s lesznek a’ polemicának és 
apologeticának buzgó avatottjai, fáradatlan hősei; és 
a’ Justinustól Groot Hugóig, ’s tőle időnkig lehunyt 
századok’ hitromboló ’s védő elve még ma is fennáll. 
Hadd álljon! 's legyen övé a’ dicsőség ! mi megelég
szünk a’ csekély nyereséggel, mellyet minszivünk’ su
gallata ’s keblünknek az égiekkeli harmóniája naponta 
’s koronkint ad. Hogy már ezen „nem-, sors-, kor- 's 
valláskülönbséguélküli férfiak asszonyok, lányok, gyér-? 
mekek , szolgálók, kocsisok, zsidók 's a’ t. a" dolog- 
értők elől csak a’ helyet foglalják, 's suttogásukkal 
lármát okoznak“ kinek hibája , ha nem az előjáróságé , 
melly egy szavával ’s határzatával, minden személy
tiltó 's jogtörlesztő rendszer nélkül azonnal orvosol
hatja a’ bajt ? De korán sem értekező' véleménye sze
rint : „Jónak látnám — igy szól — ha az elöljáróság 
az ajtókhoz ajtósakat (janitores) rendelne, hogy igy 
csak azok mehetnének-be, kik azon tudományokban, 
inellyek — illy helyen taníttatnak, már valamennyire 
jártasok, ’s azokat kisebb nagyobb — mértékben ér
tik.“ Én pedig jónak látnám, hogy ezen privilegizált 
„tudományokban jártasok“ csákójukon, dolmányukon, 
tarsolyukon érczbetüt, mint tudákosság - medaille-t 
hurczoluának : igy tán megfelelhetnének a’ szegény aj- 
tónállók tisztüknek; különben kényteleuíttetnének ö ja- 
nitorságok a' terem’ ajtajában sátort ütni, és az egy
másután sétáló vendégeket az épen föladandó tudomá
nyok’ ágaiból megcensurázni (!). Mintha tudnék, mit 
fedez a’ kalap ! A’ testalkat ’s ruha nagyon hűtlen 
tanuk, 's gyönge eszközök az észmüveltség ’s tudo
mányokban'! jártasság’ megítélésére; és mint egyebek
ben, úgy itt is könnyen csalódhatunk, fonákul Ítélhe
tünk, minthogy átalában jóllét vagy szükség intézked
nek’s rendelkeznek rólunk. De ha illy alkalomkor üres 
fejek találtatnának is , lehető, némi érdek vezette oda 
őket, és kitiltani, annyi: mint a’ vásárra tóduló szám
talan , péuzkórságban sinylöt a' népsokadalomtól el
szigetelni. Hogy pedig,,a’ rósz légtöt, melly illy eset
ben megszorul ,, mind a hallgatók , mind a’ felelők meg-

kiméltetuenek“ a „tudományokban jártasok" kiváloga
tása által“ tudniillik : nem látom okát, miért épen illy 
időben ’s illy móddal fürkésznék vagy keritnők a’ ké
nyelmességet ? mert ha rajtunk áll: menni vagy nem
menni,— érdekünknek, kivált közügyben, igen könnyén 
áldozhatunk , a’ nélkül, hogy érzékeink’ valamelíyik 
részét sértsük vagy bénítsuk. Elég alkalmunk van ez 
életben, egyházakban vagy gyűlés- termekben mell
szorító 's fojtó légtől körzetni; de épen a' társas élet’ 
fő feladata : jó ügy mellett mindent eltűrni, elszenved
ni............. A’ s. pataki tudományos-vizsgálat'szellemé
nek állni kell, és a’ „maradjunk!“ ha sehol, itt hasz
nál. Az egyházi elöljáróság ekkor tartja egyik törvé
nyes ülését, vegyes bajokat igazítandó, ’s az idő’ lei
kéhez alkalmazkodva, minden nevelés - ’s minden ta
nítás hiányt elhárítandó. Ekkor örülnek a'szülék, mint 
szemtanúk, édes gyermekük’ haladásának; hasznos 
vagy hasztalan költekezésüket ha el nem ismerik is ,  
legalább sejtik. Itt közpoinosulnak a'távolhelyeken la
kók, 's hasznos és boldogító barátságok's ísméretségek 
szövődnek. Rokon rokonát, barát barátját itt öleli; 's 
a’ viszonlátás’ édes reménye itt valósul. Lélek 's test
emelő szertartás ez , erőset és gyöngét, gyakorlottat 
és járatlant egyaránt tanító ez. — De ezek mellett sem 
tagadhatom éi tekezönek vigyázékonyságát, 's méltány- 
lom a’ figyelmet, mellyet a' közvizsgálat’ csekély idő
szaka alatt kifejtett. Véleményt ada jó szándékbul, de 
a’ jónak látszott eszközöket, mint gyógyszereket, té
vesztő. Igen gyakran posványokban (Sumpf) keressük 
a’ vízár' életei é t : holott a’ közelső domb' szivébül ered 
’s árad az ; azt kell beugdosni, hogy menten maradjon 
a’ siktér. Azok, kika’ rend's Hiedelem , — mint minden 
nemzeti 's vallási intézvény és szertartás' palládiu
ma mellett őrködnek : törvények és elöljárók.

Vúlyi Pál.
I g a z o l á s .

A' közelebbi játékszini történeteknek a z o n  elő
adásai után, mellyekben én, mint egyik fö-szerepvivő, 
következetlenségek’ 's gyarlóságok’ színében mutatta- 
tom-fel a' Közönségnek , megvallom , mé l t á n  m e g 
ü t k ö z h e t e t t  mindenki azokon, oka lévén felőlem 
talán kedvezőbben vélekedni; de hízelkedem magam
nak azon reménynyel, hogy, mielőtt a' Közönség e’ tárgyi
ban ítélni akar, 's végkép elhatározná, hogy csaku
gyan én legyek itt c s a k n e m  e g y e d ü l  a’ h i bás ,  
's hogy m i a t t a m  j u t o t t a k  a' d o l g o k  e n n y i 
r e ,  — engem is ki fog hallgatni. — Hogy alaposan 
igazolhassam magamat, messze kiágazó dolgokat, az 
intézet’ eredeti szerkezetében gyökerezőket, kellene 
feszegetnem ; de ezek közvetlen sem ide , sem hozzám 
nem tartozván , elég legyen csupán a' jelen kérdéses 
dolgokat, némi felvilágosító jegyzésekkel adnom elő, 
’s tanúkul azon társaimat hínom-fel, kik ezeket leg- 
közelebbrül nézték's némileg részt vettek bennük. A’ 
történet, mennyire nyilványos lehetek, — ez'

Schodel J. „Ke an“ színdarab' előadatása alatt, 
a’ földszinti nézöhelyen engem uyilványosan becsmé
relt, a’ publicumot pisszegetésre unszolta ellenem , ti
zenegy tanú' írásbeli bizonyítása szerint. Publicumnak 
illyesmi igen is szabad; de mi publicumtól í t é l e t ,  
b í r á l a t ,  v é l e m é n y  n y i l a t k o z á s ,  az tagtárs
tól r á g a l o m  és á r m á n y k  o d ás  l e s z  a’ t á r- 

- s a s á g '  e s z m é j é b e n ;  erre az intézetnek törvény? 
czikkelye van felállítva, mellynek értelmében ki il? 
lyest tesz , az egész intézet’ érdekében teszi magát
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vétkessé. En e dologrul egy névtelen levélben értesít- 
tetve , s mit sem tudva áriul, hogy Schodel János 
nem  t ö r v é n y e k  a l a t t i  t a g j a  a’ t á r s a s á g 
n a k ,  (miutáu valóságos opera-rendező, ’s igy a'köz
foglalkozásban valóban részt vesz ), bevádlom őt más
nap az igazgatónak , kivel a’ színház’ hátulsó balajta- 
jáuál, ’s most találkozám ezen napon legelőször. Scho
del János, ki épen jelen volt, koholmánynak állítja a’ 
vád’ sulyosb részét, — becsmérléseit azonban e l i s 
m e r i ,  's oít nyomban újra el is kezdi; én — mint il
lik — védtem magamat ellene, gyöngédtelen kifejezé
seit csak visszautasitám, ’s hasonló élénkséggel ad
tam értésére: miképen emberek levéli hibázni szokunk, 
azonban müvészetrőli fogalmaink különbözők, hogy 
előttem, például, lechnicai külsőségek színművészei
ben nem bírnak elhatározó fontossággal, — hogy itt 
a’ beszéd , a’ belső állapot’ szavalásbeli kifejezése majd 
minden , s ehezképest minden egyéb majd semmi, ’s 
a t.; szóval: én itt csupán védőleg állottam. — Mi kö
vetkezik erre? — Azon csudálatos fordulat, hogy 
harmadnap múlva, választmány elibe idéztetve azon 
tagokkal, kik a’ vádlatnál jelen voltak, — én  kapok 
intő leczkét, azért, hogy az igazgató’ tekintete vádiá
som' mó d j a  által megsértetett; el lévén mondva az 
intöbcszéd , szólaui kívánok mentségemre; de ez felesle
gesnek , szükségtelennek nyilványítatik, azaz meg 
nem engedtetik; — én azonban hibás létemről teljes
séggel meg nem győződhetvén, ’s azon felül e z e n  
módját a’ büntetésnek törvényeinkhez képest kissé 
önkényesnek gondolván, elhárítám ezt magamról; erre 
olly eatastroph következett, melly egyedül elég okot 
foglalt magában becsületét ’s ügye’ igazságát érző
nek arra , hogy rögtöni leléphetést kérjen. Ez tőlem 
megtagadtatott, de 3 választmányi tag ügyem’ vizs
gálatára kiküldetett; a’ kiküldöttek azonban Pestről 
privat dolgaikban eltávoztak , ’s el Schodel János is. Ez
alatt én a’ helyettes igazgató’ azon Ígérete mellett, 
hogy ügyem bizonynyal igazságosan fog elintéztetni, 
ismét föllépek a’ Ge n f i  á r v á-ban , melly előadás alatt 
a' publicum zajos jelekben uyilatkoztatá részvételét 
irántam. Majd visszatérnek a’ kiküldöttek, ’s én azon 
végső eltökélésemet jelentem-ki a’ rendezőnek , hogy 
nehézségimet az idő orvoslására nem bízhatván— föl nem 
léphetek mindaddig, inig ügyem el nem intéztetik akár 
jobbra akár balra; igy kellett a’ „k é t K 1 i n g s b e r g“-  
nek elmaradni. Most tehát az igazgató úr E g r e s s y  
u r a m a t  a’ főszolgabíró elejébe idézteti, általa akar
ván őt kötelességére kényszeríteni; itt E. u r a m n a k  
tudtára esik véletlenül, hogy az ő felmondásának csak 
6 héti határidő van szabva szerződésében , (ő , nem 
lévén a’ contractus vele kicserélve, 6 hónapot gon
dolt} ’s bécsi felmondására hivatkozva kisül, hogy a’ 
hat h ét, már egy héttel azon nap előtt lefolyt, követ
kezőleg hogy én az igazgatóságtól már egy hét óta füg
getlen vagyok , ’s ekkor privat kötelezéseimnek is ele
get tenni késznek nyilatkozván, nem volt szükségem 
kérdezni: i s t e n ’ h í r é v e l  bocsáttatom é utamra , 
vagy nem. — Én tehát független valék, 's jövendő 
nyugpont’ választásával foglalkozva visszatekintők a' 
múltba, ’s épen a’ „ m a g y a r  s z i l i  m i i v é s z s é g “ 
és „ m ú l a n d ó s á g “ eszméiről elmélkedem, midőn a’ 
választmány újra hivat, itt újra szerződésem és Scho- 
del-ügyem forognak szóban , ’s miután az elsőnek meg
szűnte itt is elismértetett, a’ másodikra nézve azt 
nyilatkoztatám , hogy „örömmel tekintem azon igen ösz- 
szebonyolított csomókat szerződésem' megszűnte , mint

egy deus ex machina, által szerencsésen feloldottak- 
nak, 's magamat kifejlettnek olly kedvetlen viszo
nyokba! , miilyenek eddig nem zavarták csöndessége- 
met.

VTasárnap, julius 29kén , már indulandó valék a 
gyorsszekéren , ennélfogva szombaton néhány búcsú
zó látogatást tevék ; azonban szombaton estve megér
kezik az elnök, ’s én késő estve egy úr által S z p —i 
társam’jelenlétében ünnepélyesen felszólíttatom , hogy 
lépnék uj szerződésre, ’s ebbeli akaratomat levélben 
vagy személyesen jelenteném-ki az elnöknek holnap 
reggel; én ettől — mint igen természetes — idegen nem 
valék, ’s másnap, azaz vasárnap reggel, személyesen 
jelentém-ki az elnöknek maradásra való készségemet, 
s ez alkalommal — minden elöbbeni viszonyok már 
megszűnvén — mi volt ismét természetesebb és hoz
zám illőbb , mint ezt mondanom : „én ama’ kedvetlen 
körülményekben sérteni senkit sem akartam, ’s ki még 
is sértve van, bocsásson-meg.“ — A’ választmány 
ezen nyilatkozásimat szívesen vette, ’s csupán a’ szer
ződés vala hátra. — Én följegyeztem föltételeimet, 
mellyek mellett szerződni kívánok, kivevőn egy leg
főbbet , mellyre nézve már szóval kaptam az elnöktől 
megnyugtatást, ’s benyujtám a’ választmánynak ; ez 
azonban mindenben csak az elöbbeni szerződés mellett 
kívánt e z  ú t t a l  né mi  t e k i n t e t e k b ő l  maradni. 
Én ellenben volt helyzetemben számtalan okbul nem 
maradhatván, búcsút kelle vennem a’ középponti szín
padtól.

Eunyibül áll történetem. — Ha most a' Hírnök’ és 
Rajzolatok’ előadását ezzel összehasonlítjuk, meglehe
tős különbséget fogunk észrevenni; a’ többek közt: 
hogy én nem  k é r t e m  m a r a d h a t á s t  é s  v i s z -  
s z a v é t e t é s t ,  hanem felszólításra nyilatkoztattam 
készséget maradásra, ’s ennek neve pedig nem m e g 
t é r é s  hanem ö r v e n d e t e s  k i b é k ü l é s ,  ’s így 
természetes az is , hogy nem  t e t t e m  b ú c s ú z ó  
l á t o g a t á s o k a t  a z o n  n a p ,  m e l l y e n  v i s z -  
s z a v é t e t é s e m e t  k é r t e  m.’S hogy továbbá a’ do l 
g o k  nem e g é s z e n  m i a t t a m  j u t o t t a k  e n 
n y i r e ;  mert akkor azt is bátran lehetne állítani, hogy 
t. Bajza úr is miattam mondott-le, miattam három ren
dező is hivataláról — miattam keletkezett a’ Schodel- 
Glötzer- karénekes ügy, 's a’ t . ; ez pedig igen fur
csa Syllogismus volna.

Mellékesen meg kell azt is jegyeznem, hogy én 
nem Írtam az Athenaeuniba színbirálatokat, hanem ha 
azon e g y  theoriai javaslatomat b í r á l a t o k n a k  akar
juk nevezni.

Még azon kérdés marad fen , hogy „van-e tehat 
összefüggése a’ Schodel - dolognak távozásommal, és 
mi« ? _  Felelet; Egy pontban igen is van , ’s az kö
vetkező; Nekem a’ Schodelleli kedvetlen súrlódás
ban tulajdonképen nem s z e m é l y l y e l  volt ba
jom, hauem d o l o g g a l ,  mellynek egyik képviselője 
Schodel János. — Ezen súrlódásban kívánt alkalmat 
gondoltam találni arra nézve, hogy a’ drámái művé
szet’ ügyében egy óhajtott czélszerü reform’ eszközlé
sét megpróbáljam, ’s épen ezen drama-ügy teszi fő- 
nehézségét (gravamen) már júniusi felmondásomnak 
is ’s ez az összekötő lánczszem.

Én egy uj szerződés által, általában czelszerubb 
helyzetet kívántam nyerni az eddiginél, s ezen fölté
telemtől előmenetelem’ feláldozása nélkul nem all a - 
tam-el, ’s ígv a’ lelépést kelle választanom, melly kö
rülmény pálya-elveimet (mellyeket jó l  k i s u 11 ek-
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n e k  ’s eb ed ü l gyakorlatiaknak bízvást merek állí
tani") még nem látszik annyira kötve tartani, legalább 
individuális tekintetekben; ’s valamint én nem tagad
hatom , hogy nekem egy művészeti mozgouy’ belső élet
rendszeréről saját fogalmim vannak: úgy az engedé
keny Olvasó is meg fogja vallani, hogy bár mennyire 
szükséges magunkat a’ körülmények ’s emberekhez 
alkalmaztatni, még is vaunak ezekben is h a t á r o k ,  
magunk iránti mulaszthatlan kötelességeink által, von
va , 's igy talán reméllhetem, hogy ítéletében nem lesz 
irántam felettébb szigorú. — Debreczen, august' 19- 
dikéu 1838. Egressy Gábor mk.

szinés/..
Szentkirályi Jfloricz úrhoz,

É’ lapok’ 66d. számában Szentkirályi Móricz szín
házi igazgató úr a’ 19 színész' nyilatkozását czáfolni 
»igyekezvén , mellékesen egy pár szóval engem is érint, 
s némelly dolgok' gyanújába akar keverni, midőn kér
désbe veszi, lször: Egressy Gábor' Bécsből írt felmon
dó leveléuek léteiét; 2szor : midőn Glötzernek egy bi
zonyítványát nálam keresi; 3szor: midőn kérdőre von
ja az Athenaeum’ szerkesztőségét, ki volt azon kar
dalnok, ki a’ 4d. szám alatti (talán számbeli?) nyilat
kozást beiktatta , tagadván , hogy az kardalnok volt 
legyen.

A’ hírlapi feleselések’ mostani özönében, hol mint
egy bellum omnium contra omnes vau, 's a’ beszéd’ 
tárgya ritkán egyéb, személyeket illető ügyeknél, igen 
örömest hallgatok, meddig csak lehet; de hol világos 
’s jó lelkiösmérettel végzett tetteim forgattatnak-el, 
ott kényszerítve vagyok kedvem’ellenére is szólni, ne
hogy rajtam gyanúk maradjanak. Nem feleselési vágy
ból tehát, hanem igazlásomra legyen szabad Szent- 
királyi Móricz úr’ faggató 's gyanúsító szavaira egypár 
észrevételt tennem.

Egressy Gábor színésznek Bécsből jun. lső  nap
ján írt felmondó levele meg van nálam 's koránsem 
tévedett vagy sikkasztatott-el, 's ha akkor, midőn mint 
állíttatik, a’ főszolgabíró előtt olly igen nagy szükség 
volt r á , siirgettetett volna igazgató úr által, elökerí- 
fettem volna papirosaim közül, hol az elhányódva he
vert ; de éntőlem csak bizonyítvány kéretett Egressy 
Gábor által, arról, hogy ö valósággal felmondott,'s nem 
több egy betűvel is , 's a’ levélről szó sem vala. Ezen 
bizonyítványnak hitt a’ szolgabíró , hitt a’ választmány, 
midőn az, egyik ülésében szóba került, következőleg 
hitt az akkori ülésben jelenvolt Szentkirályi M. úr 
is. Annál inkább kell tehát most sajnálkoznom nem a’ 
dolgon, hanem a' Szentkirályi úrban végbement me- 
tamorphosisou, hogy a’ mit a’ választmány’ ülésében 
hitt és nem vett kétségbe, hol azt tetszése szerint te
hette , 's hova az jobban is illett volna, azt most pub
licum előtt feszegeti, hova az teljességgel nem tarto
zik, és még csak argumeutumúl sem szolgál Szentki
rályi úr’ védelmére.

Glötzernek igen is egy bizonyítványa kezemben 
volt, valamint minden bizonyítvány, mellyel a’ 19 színész 
Szentkirályi úrnak elleumondott, mert ezeket a’ neve
zett színészek az Athenaeumbau kívánták kiadatni, ’s 
miután innen elutasíttattak , akkor vitték e’ lapok'szer
kesztőjéhez ; a’ bizonyítvány azonban többé nincs ke
zemben , valamint a’ többi sincs, mert nekem ez egész 
ügyhez semmi közöm. Mi fontosságot helyez Szentki
rályi úr abban, hogy ezen bizonyítványt nálam keresi , 
megvallom nem értem, ’s még kevésbbé, midőn azt

gyanítja, hogy az nalain el is tévedhetett. Ha ezen ta- 
pogatásokat arra kell érteni, hogy Szentkirályi úrnak 
szivén valami neheztelés forr ellenem, akkor kár volt 
azt egyeueseu ki nem mondania. Én azon ember va
gyok , ki soha nyílt szóiul meg nem ijedt: de egyszer
smind az is , ki minden halandónak nyúgodt lelkiösmé
rettel szemébe mer nézni, mert nincs tette , inellyért 
pirulnia oka lehetne.

Mi azon kérdést illeti: Ki volt legyen az Athe
naeum' 4. számában czáfolólag felszólaló kardalnok? 
Erre azt kell felelnem, hogy ez a’ szerkesztőség’ tit
kai közé tartozik, minő titkok minden szerkesztőségnél 
a’ könyvirás’ kezdete óta voltak és végéig lesznek, ’s 
mellyeket perfidia nélkül nyilványossá tenni nem lehet.

Midőn a’ kardalnok’ igazítását az Athenaeum’ 
szerkesztői kiadták, a’ czáfolatot reá a’ Honrnüvész 
szinbirálójától várták 's a’ helyett Szentkirályi úr lé
pett-fel, és pedig nem maga, hanem Udvarhelyi Mik
lóst is társul véve , sőt még Glötzert is akarva. Én 
nem akarok a’ kérdésbe bocsátkozni, jól volt-e ez té
ve , miután az igazgató’ névaláírásai már magokban is 
teljeshitelüek, hanem csak azt akarom mondani, hogy 
mi azért adtuk ki ez igazítást, mert akkor a’ kardal
nok’ állítása köz beszéd’ tárgya volt ’s vártuk, hogy 
így a' közbeszédet a’ llonmüvész'meg fogja czáfolni, 
kinek, Schodelt a" diadalmenetért megdicsérvén, leg
jobban kellett tudnia a' dolog' állását.

Egyébiránt kénytelen vagyok e' helyt kimondani : 
én igen csodálkozom , hogy Szentkirályi úr fontos és cl- 
határzó kérdésnek tartja a z t , ki volt legyen a’ sok
szor emlegetett kardalnok; holott itt nem az nevezetes, 
k i szólott, hanem m it szólott. Tegyük-fel, hogyezeu 
kardalnok nem kardalnok. hanem valaki más , példa- 
úl én  magam.  Mit fog Szentkirályi úr nyerni ennek 
tudásával? Miben fog a’ dolog maga változást szen
vedni ? Épen semmiben. Ott áll a’ kérdés , hol előbb 
állott, ’s a’ kardalnok által mondottak ledöntetlenül ál- 
lani fognak továbbá is, meddig t. i. más argumentumokkal 
nem czáfoljuk-meg. Ezen kardalnok’ kilétét Sz. úr olly 
fontosnak tartja , hogy miatta az Athenaeum’ szerkesz
tőinek is tanítást tart a’ szerkesztőségi responsabilitás- 

i ró!. Mi ezen tanításból örömest tanultunk volna, de 
nem tanulhattunk, mert alap nélküli. Egyes állításai
ért más Íróknak szerkesztők sohasem kötelesek kezes
kedni ; ha kötelesek volnának, akkor nem lehetne la
pokat szerkesztetni, mert nincs két ember a’ világon, 
kiknek minden állításai egyezzenek. A’ szerkesztői re- 
sponsabililásnak más korlátái vannak , mellyeket, ha 
ide tartozó volna, megmagyaráznék.

Ezeket tartám szükségesnek mondani, hogy el
hárítsak magamról minden gyanút, ’s egyszersmind itt 
nyilványosan megkérni Sz. urat, hogy legyen irántam 
azon kímélettel ’s ne keverjen olly dologba, hova én 
teljességgel nem tartozom. Kinek kezei mindenben tisz
tasághoz vannak szokva, az a’ tisztaságra kényes, ’s 
nem igen szenved-el magán legkisebb szennyet is. Ezt 
annál inkább is kérhetem , mert én Szentkirályi úrnak, 
tudtommal legalább és akarva soha és sehol legkisebb 
neheztelésre is okot nem szolgáltattam.

Bajza.
H i b a !  A’ T ársalkodó 2fi0. lapján (Iső  szel. J3d. sor) azon czímii czik- 

kelyben „válasz a ’ nyilatkozásra“  ritkább betűkkel ezen szó „Igazítás*^ hi
básan fo rdu l-e lő , és habar a ’ kéziratban így lenne is a ' kifejezés a ’ többi 
előadással összevetne hibás és „ Ig azg a tá sn ak “  úgym int a ’ Sm it és igazga
tásának kell okozni: csak erről lehet szó hogy a ’ tudva levő u rak ra : úgy
m int a ’ kik „ Írásban  is beadták e ' részbeni te rvüket a1 választm ánynak, nem 
hozánk , m ert az In tézetnek  a" köz In tézet nevét meg kell ta r ta n i.“

Szerkeszti Helmeczy. — nyomtatja Trattner-Károlyi.
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A.s> víthenaeum lS3Sd. évi IS. szamara.
Midőn valamelly bíráló azért tart fáklyát érteke

zésem fölébe, hogy mind nekem, mind a’ velem egy- 
véleményüeknek a’ tárgyat felvilágosítsa — azon ör
vendeni szinte olly vonatásom, mint lenézni azon 
gyöngét, ki ön véleményét a’ nélkül öltözteti gúnyba, 
hogy az által bárkinek is használna.

Illy nemes szempontból látszván felfogni ,,a’ bu
dapesti Duna’ jégárjairól ’s kármentöjiről“ irt jegyzé- 
simet az Athenaeum f. e. 48. számában Vásárhelyi Pál 
hajózási első mérnök úr, midőn szívei köszönetéin nyi
latkoztatom , egyszersmind kérem , hogy mivel az Athe
naeum 18. és 20  számai megolvasása után, mellyek- 
re utasított, ’s mellyeket mint az árvíz közelgeté- 
sekor kijötteket, megvallom, csak utasítása után ol
vastam, több több összeütközés látszék előttem támadni, 
ezeket eloszlatni szivekedjék: nem mint vetekedő társ, 
hanem mint ollyan , ki minden szükséges tudománynyal 
’s adatokkal felruházva van. Mellyeket mielőtt felhoz
nék , megengedtetni kérem , hogy a’ bírálatra némelly 
észrevételimet egyszersmind előadjam.

A’ bírálat’ elején mindjárt ez mondatik, hogy ,,a’ 
Dunában (mint a’ Társ. f. é. 33. számában állítám) a’ 
rudas-fürdőn felül kőszikla-sarkantyúról semmit sem 
tud. Léteznek ugyan kősziklacsúcsok a’ folyam’ med
rében (liol ? nem mondja), de azok mélyebben feküsz- 
nek, hogy sem képesek lennének a’ folyam’ sodrát 
irányától elfordítani.“ Ezen állítást meg nem tudom 
egyeztetni a’ hely színén mutatkozó körülményekkel. 
— Ugyanis

Tagadhatatlan, hogy a’ Margit-szigettől jövő két 
dunaágnak sodrai, ezen kőszikla-csúcson mindjárt fe
lül egyesülnek; ’s az egyesült sodor nem úgy megyen a’ 
Duna’ közepén, mint Győry úr által könyvéhez csatolt 
abrosz mutatja, hanem e’ kőszikla-csúcs mellett vala
mivel feljebb, mint Blaschnek által az árvíz után kia
dott mappáján látható, átfordúl a’ pesti partoknak ’s 
egészen a’ malmoknak vág. Nem akarom vitatni, mi
ként lehet az? hogy két diplomás mérnök, azon tudo
mányban , mellyhez diploma nélkül laicusnak szólni 
sem szabad , ’s mellynek minden része tökéletes bizo
nyosság, illy szörnyű ellenkező állításokat tesz: ’s mi 
több majd azon egy időben ; mert hiszen tagadom , hogy 
a’ Duna 4 — 5 év alatt ennyire megváltoztatta volna 
sodra’ mentét. En csak tapasztalásból beszéltem, ’s 
most sem a’ dunaabroszok után állítom, hogy 1834— 
1836 években egész nyáron által látható vala , hogy 
e’ sziklacsúcstól a’ legkisebb széltől sem háborított 
csendes Dunán , a’ megtört kék habok egyenes vonal
ban szakadatlanúl húzódtak a’ pesti malmoknak, ’s 
ugyanezt lehet tapasztalni most is, valahányszor apály 
van. Továbbá szinte tapasztalható az is , hogy a’ rudas 
fürdőtől felfelé ezen sziklacsucsig a’ budai parton sok 
öl szélességben visszafelé foly a’ Duna , ’s pedig nem 
csak v í z a p á l y k o r .  Melly okokbul, ha már igaz , 
tisztelt bírálómnak ázan állítása, hogy ,,e’ sziklacsúcs a’ 
folyam’ sodrát irányától elfordítani nem képes „meg 
nem foghatom, miért csap épen ennek irányában a’ 
Duna’ sodra a’ pesti oldalnak? holott a’ vízfolyás’ vo
nalának különben a’ budai partoknak vág egyenes irá

nya— ’s miért foly vissza a’ budai partoknál e’ szikla
csúcsig a’ Duna ? Igaz ugyan, hogy nagy vízkor jóval 
felulcsap rajta a’ folyam; de az is igaz, hogy ez alan- 
tabbi ellenállásnak minden esetre elfordító hatása ma
rad a’̂ Duna’ sodrára.

Állítja tovább, „hogy a’ sz. gellérti úgy nevezett 
szorulat hogy lehetne fő akadaly ? midőn az elszélesü- 
léseket azoknak uevezém, sőt normális szélességnek 
kivánain vetetni a’ nevezett szorúlatot“ Az igaz , hogy 
ha a’ Duna egyenlő partok közé volna véve, nem vol
na e baj, de míg nincs, addig az marad: — pedig 
a bírálat a’ Sz. Geílértről letürlé a’ 2838 évet 's ezt 
metszé helyébe „ s o ha  n a p j á n “ óhajtottam volna, 
ha t. bírálóm több figyelemre méltatávala azon észre
vételeket, mellyeket a’ budapesti tölcsérforma Duna’ 
jegének egy táblában indultáról, ’s természetes mega- 
kadtáról ’s ennek veszedelmes okozatairól mondottam. 
Mert én most is kérdésbe teszem , hogy ha a’ két vá
ros közt megszorúlt egy tábla jég , első megindulta- 
kor szabadon ueki zúdulhatott volna, vájjon roppant 
terhével nem ütötte volna- e ki helyéből azon jégdu
gulást, melly a’ Csepel szigetnél volt? Ezen nyíláson 
pedig átrohanva ez irtózható erő nem tett volna-é még 
alább is változást, melly a’ budapesti vizdagálynak gyön
gébb ’s alacsonyabb állást adhatott vala, —

Altaltér a’ bírálat ezután a’ jégtörőkre mint ere
deti javaslatra, ’s ezeket hosszast vitatás alá veszi. 
Az igaz , hogy ha nem a’ fő városról való gondosko
dás sürgetése lett volna fő czélom, mellynek megvé
dését a’ duuaszabályozás talán — de csak talán 
— eszközölhetné , akkor pirúlhatnék: de midőn épen 
ezt akarám , minél többek’ emlékezetében ébreszteni; 
midőn azoktól, kik h i v a t v a  vannak, a’ jó tanácsot 
akarám kikérni, úgy vélem , kiki általlátandja, hogy 
ezeknek javaslatba tétele, sőt inkább c s a k  m e g  
p r ó b á l á s a  egy két jégtörő beállításával — inkább 
ingerül vala felhozva (a’ mi csak onnan is megtetszik, 
mert ugyanott a’ saroksári dunaág’ magára hagyatása 
ellen már kikeltem, mellyröl alább bőven szólandok). 
’S ámbár nem érdekel az egész czáfolás engem , meg
jegyzem még is a’ bírálat’ azon felhozott példájára , 
mi szerint a’ Duna oldalágára 0 -  Budánál állított 59  
jégtörőből csak 17et hagyott-meg az 1835 évi jég, hogy 
én a’ Duna ágában ’s partjain kivált, sokkal gyöngéb
beknek tartom az oda állított jégtörőket, mint azokat, 
mellyek a’ nagy Dunába lennének állítva, mert itt a’ 
nagy viz emelné a’ jég’ terhét, amott pedig a’ jég’ ter
he egészen ’s egyedül a’ jégtörőkön fekszik. ’S ezt 
példával kívánnám megczáfoltatni.

Legyen azonban bárki milly véleménynyel e’ tárgy
ban, miután 6 axiómáról az mondatott, hogy egy sem 
áll-m eg, legyen megengedve azokat röviden ide állí
tanom. Iső axióma: Éghajlatunk alatt minden folyam 
öszszezúzni birja jegét, ha az szabadon 's tetemes aka
dály nélkül munkálhat. Mellyre így szólt t. bírálóm 
„hol van e’ világon olly folyam, melly előbb utóbb 
öszsze ne zúzná a’jegét?“ í._egjegyezvén azt,  hogy 
a’ Duna jégárjai olvadáskor szoktak történni, kimaradt 
e’ szó ez axiómából „j é g in  d u 1 á s ko r“ ’s ekkor a 
felelet az — Pest és Buda közt van — nem akarván, 
nem bírálómnak , hanem némelly szőrszálhasgatókuak ,
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a’ Baffin' öblénél, 's az éjszaki ^önczöl alatt szárazon 
és tengerben levő folyamokat felhordani —

2dik axióma: „ha a1 folyam zúzva viheti jegét, 
áradástól nem félhetni.“ Ide ismét oda értvén j é g  in 
d u l á s k o r ,  azt kérdem: vájjon öntött-e ki valaha a’ 
Duna Budapest közt ollyaukor, midőn jegét itt ösz- 
szezuzá? Eu állítom, hogy soha sem.

3dik axióma: „ha egesz táblában indul a' jég, min
den parti szorulatnál megakad“ Ezt maga is megen
gedő a’ bírálat, ’s — igy ez is áll.

4d. axióma: Minél nagyobb és sebesebb a’ tóduló jég’ 
lökése , annál könnyebben üti ki helyéből az általa ta- 

, szított jég az előtte levő akadályt: ennélfogva a’ fel
sőtől elvált alsó jég felényi erővel sem bír ezt tehetni. 
— Ezt nem értvén t. bírálóm, példában világositom-fel. 
Ha a’ Sz. Gellértuél meg nem szorul vala a’ j é g , a’ 
tőle ottan elvált ’s megindult jé g , a’ helyén maradt fel
sőbb jég' lökése segítségével, sokkal könnyebben ki
ütötte volna az előtte volt akadályt, mint feljebb mon
dám.

5d. axióma. Minden egész tagban álló jé g , fenek- 
léseket szokott okozni az alatta zajló jégből. Erre 
megjegyzé a’bírálat: „igen is ott, hol a' Dunának nincs 
mélysége.“ — Ha ez ál l , kérdés : miként van a z , 
hogy a’ Margit szigete felső végénél levő keresztmet
szésnél , melly a’ bírálat szerint csekély m élység, az 
idén ’s több évben, nem feneklett-meg a’ jég?  ellen
ben Budapest közt ’s a’ Sz. Gelierten alul a’ mély Du
nában, szinte mint a’ t. bírálónak az Athenaeum f. é. 
18. számába iktatott állítása szerint, az alsó dunai 
szörnyű mélységű szorulatokban is. —

Végre szíves vala t. bírálóin a’ Duna' utolsó jég- 
dugulásit a" Csepel sziget’ orránál rajzban köziem, mi 
szerint jégmegálláskor f. e. jan. 6kán 3|4 részre du- 
gult-be a dunaág , ’s így maradt jégindulásig. Előre 
bocsátváu azt ,  hogy a’ múlt év’ végén kivált, de ez 
év elején is, igen sok esőzés volt a’ felsőbb tartomá
nyokban, azt kell hinni, hogy a’ Duna’ vízmennyisége 
a" közép vízállást megüté ; (levegyük csupán csak 3/4 
részére a’ v izet, — kérdés: ha a’ közép vízállás ke
resztmetszésének fele jéggel volt eldugulva, hol bujt 
keresztül a' 2l4 részen a' 3 4 ví z , ?  és pedig tovább 
mint 2 hónap alatt. — ’S mind ennek felvilágosítását 
nem azért óhajtanám, mintha én 33. számbeli érteke
zésem' csalhatatlannak kívánnám mutogatni; hanem 
mert sokán vannak velem egy értelemben. Most már 
általtérek czélomra. —

Ö t l e t
Budapestnek a' Duna' jégárjai ellen való megvédéséről.

A’ fent előadattakból véleményem szerint egyene
sen következik, hogy mivel a) a’ Duna’ jegének az 
alsóbb részeken való beállása elegendő a’ felsőbb ré
szeken megállítani a’ jeget, ’s mivel b) az alsóbb ré
szeken halmazódott torladékok képesek a’ felsőbb ré
szeken jégdugulásokat okozni, olly véleményben va
gyok, hogy a" Duna jégáradásai Budapestnél örökre 
veszedelmesek maradandnak. Mert akár fog szabályoz- 
tatni a’ Duna v a l a h a  — akár nem , a’ j é g  á r a 
d á s  r a nézve mindegy. Ugyanis ha nem szabályozta- 
tik , úgy leszünk mint voltunk: ’s ha szabályoztatik^és 
pedig a’ fényes porta’ engedelmével egész a’ fekete 
tengerig} rajtunk semmit sem segít — nem értvén ha
józási tekintetben. — Mert az Ath. f. e. 20. száma a’ 
fenirtakon felül ezt mondja: ,,a‘ jéggátok’ alakulása

tetemesen elősegittetik az úgynevezett fenékjég által, 
melly föld, homok, vagy kövecsesei való egyesülésnél 
fogva a’ folyamágy’ fenekére alászáll, ’s a’ víz’ ereje 
által nagy mennyiségben alább-alább hajtatik. Hogy 
ezen idegen anyaggal terhelt jégnek megállapodására 
c s a k  c s e k é l y  o k n a k  h o z z á  j á r u l á s a  s z ü k 
s é g e s ,  felesleg volna magyaráznom.“ — Nem an
nak bebizonyítására, hogy ez igaz ,-hanem azért hozok 
fel példát, hogy nemcsak a’ fordulatoknál és vizseké- 
lyekuél, mint t. bírálóm állitá, hanem a’ folyam’ mélyebb 
és sebesebb részein is számtalan jégfeneklés történt. 
Illyeuek voltak a’ budapesti részen is több évben: kü
lönösen pedig a’ hajóhíd’ helyén is , és pedig a’ budai 
részen, hol a’ Duna’ sodra vau ; ’s okaúl azt mondák, 
hogy egy hajóhorgouy lánczán lebegő fenyüdarab tor- 
lasztá-fel a’ jégfedel alatt surlódott jeget. — Ha eze
ket így tapasztaltuk, ’s még ez ideieknél is erősebben 
fognának öszszeütközni a’ természet’ munkálatai, bátran 
kérdezhetni: van é olly tudomány’s diploma, mellynek 
segítségével előre ki lehessen számítani X. Y. által 
ezek okozatait? A’ honnan nyilvánságos, hogy a’ 
Duna concentratiója bármilly szabályozással eszközöl
tetnék is , számtalan eset fordulhat-elő, mellyekben a’ 
jég ■> igen sok helyen , sőt egy darab egész folyamágy
ban is megfeneklendhetik; ’s okúi támadhat arra , hogy 
a’ folyam felsőbb részein is jégdugulások ’s veszedel
mes torladékok alakuljanak annyival inkább, mivel az 
Ath. idézett számai szerint ,,e’ folyó évi február’ ele
jén az alsó dunai szorosban (is) valósággal történt illy 
jégdugulás, melly által a’ Duna 30  lábra emeltetett a’ 
legkisebb vizszin felett, ’s a’ jégtorlások még 6 lábbal 
emelkedtek magosabbra“ — Ha már a’ vizrohanásban 
is megfeneklék a’ jég , és pedig az Ath. 48 . száma 
szerint „ 1 0 - 3 0  öl mélységű folyamban,“ nem tudha
tok mást ítélni, mint azt, hogy a’ szabályozott Duna 
is szintúgy elrekedhet jégtorladékok által akármelly 
részein, mint a’ szabályozatlan.

Illy körülmények közt tehát, midőn csak tapasz
talásból tehetni hozzávetéseket, algebra, logarithmus, 
és diploma nélkül a’ természeten alapítva kívánom elő
adni azon ötletemet, mi szerint Pestet a’ Duna' jég
árjaitól örökre mentté tehetendönek vélem ; és pedig 
a’ nélkül, hogy Pest sülyesztő adósságokba kevered-

Lehet azonban , hogy a’ természet’ munkálatinak jövendő 
öszszeiitközéseit V. A. őr ki fogja segíthetni mint szakbeli 
és nem laicus , egy kis algebrával ’s logaritmussal. És 
ha mind ennek ellenére is , matematikai számításit ’s egy- 
bevetésit a’ Duna jégárja meghazudtolná, mi volna kön
nyebb, mint a’ diplomás’ ügye?— Bizonyosan ó sem len
ne gyöngébb, mint ama’ prókátor, ki a’ siralomházba ki
tett rabot igy biztatá: „Már én megírtam a’ folyamodást 
’s kendnek kegyelmet kell nyernie; ne aggódjék kend , az 
én gondom minden.“  — Vitték már a’ rabot , ki igy szóla 
uram! visznek már. — „Ne féljen kend! monda az ügyvéd, 
az én gondom az‘‘ — Uram itt az akasztófa! — Az ügyész 
ismétlé, hogy az ő gondja az — Végre midőn a’ hóhér a’ 
hámot nyakába akasztatá, uram! húznak már!“ igy or- 
ditá rá a’ kivégeztetendő. — Az ügyvéd pedig „én mindent 
megtettem a’ mit tudtam — ha húzzák kendet, az már 
nem az én gondom“ igy szólván vállat vonított, ’s elfor
dult az akasztófától. Ezen parabolát nem ártand nemelly 
diplomásainknak a’ Duna jégárjainál miptaúl »enni.

Az iró.
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nek a kiemeléssel. Mert vajmi könnyű egyik mérnö
künk után azt elmondani, hogy „Pest városa színvo
nala felemelésénél félre kell tenni minden s z ű k k e b 
l ű  s é g  e t“ — ha a’ bökeblűség 20  milliót is meghalad.

A’ Társalkodó 55d. számában előadáin ötletemet, 
miként lehet Pest’ hitelét mind a’ Duna kiöntése , mind a' 
Dunából átszivárgó földár ellen adósság-csinálás nél
kül biztosítani, és sajnálom, hogy bírálóra nem akad
tam. Mert ott elégnek tartám a’ tárgyat csak megpen
díteni , a’ hárarnlandó hasznok' bővebb előadását pedig, 
szinte mint a’ gördítendő nehézségek’ elenyésztését is, 
a’ bírálatra adandó válaszban fejtegetni. Illy esetben 
egész szerénységgel nyilatkozom , ’s azt hiszem, hogy 
azon ötlet magától és magában minden további támasz 
nélkül is megállhat, és meg is á ll , ’s még nagyobb ki
látásokkal , ha azt is hozzáadom, hogy a’ tábortéri 
városban a’ hajózható csatorna L. formábau leeudne 
vitethető ’s igy még egyszer annyi folyampartja lenne, 
mint előbb mondám — az itteni lapályokat és tókat a’ 
természet maga is már e’ végre alakítván. De mivel 
a’ m o s t a n i  P e s t ’ dunajégár elleni megvédése lát
szik csiklandósbnak és szükségesének, most egyedül 
ebbe bocsátkozom, a’ nélkül, hogy előbbi ötletemet el- 
kerülhetlenűl hasznosnak és szükségesnek továbbá is 
ne állítanám.

Ha Pest’ dunapartjai csekéllyel magaséra töltet
nek , mint az idei árviz vala, ’s ezen kívül a’ sóházon 
alul a’ város’ minden csatornáit felfogó rekeszték a’ 
Dunából elgátoltatik és zsilipekre vétetik , ekkor bizo
nyos , hogy az ideihez hasonló vízár nem csaphat-be, és 
így hasonló esetben nem félhetni. Hogy azonban illy 
magosra sem emelkedhessék a’ jégár, azt a’ természet 
maga látszik kimutatni.

Valahányszor Budapesten kiöntött a’jégár , mind
annyiszor nem a’ felsőbb szigeteknél, hanem a’ sarok
sári és promontóri ágakban volt jégdugulások szolgál
tak okúi: ’s igy bátran feltehetni, hogy jövendőben is 
ezek leendnek, feltevén hogy az építendő állóhid aka
dályt nem teeud. Ennélfogva csak a’ Duna felesle
ges vizét kell jéginduláskor odább ereszteni, ’s a’ fo
lyamdagály’ visszahatásától a’ várost felmenteni. — 
A’ kik e’ végre Pest felett vízcsatornát javasoltak hu- 
zatui, azok azt vitatták, miképpen kelljen Pest’ nya
kára húzni a’ Dunát. — Egyszerű véleményem követ
kezendő :

Ha a’ tábori kórházon alul a’ Csepel szigetéig át- 
gátoltatik a’ saroksári duuaág annyira, hogy ezen gát’ 
tetején, melly igen sokkal hosszabb, mint a’ az. gel- 
lérti Duna szélessége , szükség esetében a’ vizemész- 
tés a’ nélkül történhessék, hogy a’ pesti partokon a’ 
vízár’ kiömlése lehető lenne, ezen gátgerincz a’ pesti 
partok’ magasságánál és Csepel sziget felszínénél jó-

*) Itt megjegyzem , hogy a’ lánczhíd’ és Dunaszorítás’ javas
lata öregebb , mint azok , kik ezt jelen korunkban vitatják. 
Néhai Bállá Antal az időben több megyéből álló kerület’ fő 
hydranlája, erről már l?84d. évben irt egy könyvecskét, 
’s ki is adá , fájdalom ! az akkori időkhöz képest latinná 
pogány nyelven , illy czim alatt: ,,Disquisitio , an pons Jar 
pideus operis arciiati inter Pcstinum et Budám absque metu 
intolerabilis Danubii exundationis , navigationisque impedi
menta solide erigi possit ? per Antonium Balia 1784." — 
5s ebben elmondja mind azt , mit azóta némellyek felta
láltak.

Az író.

val vétessék alább. Ezenkívül a’ saroksári dunaágban 
hányassák még egy másik gát oda alább , hol már a 
Duna partjai alacsonyak, ’s a’ víz a’ lapályokra ömöl
het, azért hogy a’ promontóri ágban ’s alább áradandó 
víz,  ezen kiürülendő árokba vissza ne csaphasson; ’s 
ezen gát ne legyen magosb az ottani partoknál.

Illy esetben a’ saroksári folyamág egészen üres 
maradand: ’s ha a’ jégár a’ gátgerincz tetején felül 
duzzadand; a’ budapesti dunaviz rajta által fog csap
ni s a’ saroksári ág üres árkán végig rohanván, vég
re az alsó gát tetején általzúdului, ’s a’ lapályokra 
ömölni — ’s ekkor Budapest felmentve leeud a’ duua- 
ártól. * )

Itt a’ tervezetben a’ többek közül 3 nehézséget 
formálok: a) Ha Promontóron alább torlódott jégdugu-
*) Sokan azt vctendik talán nehézségűi , hogy habár el lehet

ne is folyatni a’ vízárt Budapest alul , még azzal a’ föld
ártól nincs felmentve a’ város , ’s állítják, hogy ez idén is 
volt földár. Én pedig kereken tagadom* Mert ha földár 
lett volna , úgy a’ Dunától távolabb eső házak’ pinczéjiben 
feladta volna magát; úgy de a’ városra utalva mondom : 
egyetlenegy pinczéhen sem volt a’ dunaár előtt viz. — ’S 
ha volt, vagy a’ dunaparton, vagy azon sárfészkekbe kapált 
pinczékben volt, mellyek hasonlóiul egy évben sem fognak 
menten maradni : ’s az illyen nem föld-, hanem tavaszi 
pocsolya-ár. — Továbbá, martins’ 12. a’ Rochus kórház
zal általellenben levő Sajerruan-féle ház’ udvarába sé ánk- 
közben betérvén jó vízre , ott a’ farovátkos és gémes kút- 
ban csak olly fen láttuk a’ vizet, mint őszszel: azután pe
dig , midőn a’ felette 10 lábnyi magasságra duzzadt föl} am- 
ár róla lefolyt, és ezen viz belőle kimeríttetett, minthogy 
földalatti csatornák közelében nincsenek , majd azonnal ’s 
egészen az előbbi mélységre esett a’ vízszín. De számtalan 
illyes példát tudnék felhozni. És még is állítják, hogy föld
ár volt! azt hozván-fel , hogy a’ melly házakhoz nem ha
tott is el a’ dunaár , pinczéjik még is megteltek vizzel , ’s 
falaik öszszerepedeztek : és 2or, midőn kimeríték valamelly 
pinczéből a’ vizet, azonnal ismét teli lett, sőt a házfa
lak még azután hasadoztak-meg’s a’ t. Ez mind igaz, az 
utolsó állításra azonban szeretnék példát hallani: de mind 
ez dunaár , nem földár volt. IVlert vegyük fel akármellyik 
házat, melly dunaárban nem állott, ’s pinczéje még is te
li volt vizzel, és tapasztalni fogjuk, de bizonyosan, hogy 
azok mellett közel utczai csatornák is vannak: hol pedig 
épület van, ott hányt föld is van , mellyben magát a’ viz 
könnyen libellába, ’s nem kell hozzá okoskodás, miként 
teltek-meg dunavizzel az illy pinczék. Hogy pedig némelly 
pinczékből 7—8 hétig ’s tovább is húzták a’ vizet, meg 
is volt benne, ez csak azt bizonyítja, hogy Pestnek ösz- 
szevissza lyukgatott, hánytvetett földjében a víz magát 
könnyen libellába és bevette: ’s azon víztömeg eloszlá
sához , mit a’ dunaár néhány nap alatt e’ város spongiás 
(szivacsos) földjével beitatott, sok hónap kellene. De hiszen, 
megkóstoltuk az illyes pinczékből kihoz itt vizeket, ’s azo
kat sehol sem pesti é d e s ,  hanem valóságos dunaviznek 
iteltiik 7 hettel is az árvíz után. Ha pedig valaki tudna 
ollyan házat mondani, melly azután repedt volna-meg, 
midőn pinczéjéből kihúzatott a’ víz , ; a’ felvilágosítást 
fentartom magamnak.

Nem árt itt a’ jelennek ’s jövendőnek tanúságul fel
hoznom, hogy Pest u,egye’ házának r é g i  épülete öszszerepe-
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lás miatt, a’ Duna vize átcsapna a’ szigeten által a 
saroksári üres ágba , ’s a’ ne talán alábbi jégdugnla- 
sok miatt a’ vizdagály egy magasságra emelkednék â  
felső gát’ tetejével, hova megy a’ vízár ? b} Midőn a 
víz a’ felső gát’ tetején általcsapna , nem fogná e tele 
tömni jéggel a’ saroksári agat ? s az itt támadandó 
jégdugulással vízdagályt okozni ? c} Ha a Duna e 
gátak’ tetején veendi folyását, nem kell é a’ hányszor- 
annyiszor újra csinálni e’ gatokat ?

* Mi az elsőt illeti. — Mivel a’ sziget magasságá
nál alacsonyabb lenne a’ felső gátgerinczé, nem szük
ség a’ szigeten csapni keresztül a’ víznek. Tegyük- 
fel azonban a’ mit nem engedhetui-meg, kérdés: mi 
kárt tenne ezen víz a’ saroksári ágban ? mert hisz on
nan alább mehet. A’ 2dik nehézség szinte magától osz
latható; mert ha e’ felső gát mellett jégtorladékok ala
kulnak , az áradó víz azokon felülcsapna ; hogy pedig 
tavaszi olvadáskor’s jéginduláskor az üres és akadályt 
nem vető saroksári ágban a’ jég meg fenekelhetnék, 
azt fel sem tehetni, miután bizonyos, hogy a’ jégdugu
lások mindenkor a’ folyam tetejét fedő jég alá csúszott 
jegekből szoktak torlódni, a’ miilyen ezen ágban épen 
nem lehetne. 3or: A’ gátokat úgy kell készíttetni, hogy 
a’ rajta átcsapó Duna ne ronthassa ally kevés idő alatt 
— ennek kiszámítása már a z , min az algebra ’s lo
garithm s dolgozhatnak. Bulla Károly.
JPe le te t9 Csató u rn á k  9iJUaladassi-o m ra  

te t t  s ze m le j ere,
,,Haladásom“ Csató úrnak nem tetszik , mi előt

tem valamint nem váratlan, úgy szomorító sem vala, — 
miután vannak emberek már literaturánkban is , kik
nek tetszeni mindig gyanús , nem tetszeni pedig néha 
szinte dicsőség. ’S nem tetszését Cs. úr nem mai prae- 
ceptori , hanem bizonyos goth-század előtti plagosus 
Orbilius szellemében nyilványítja. Szemlész úrnak azon
ban ezen tulajdon uj kápláros modorja még is reményl- 
telen volt, — nem hihetvén, hogy ő elhízott gőgjében 
oda jutott legyen, hogy az argumentumot ’s értelmet 
egészen kizárva, és okot nem fejtegetve is kedve jő
jön amúgy katonai demonstratióval engemet letorkolni.

de/.vén ’s megrokkanván , elbontatott. Szoros figyelem alá 
vettem: ’s láttuk százan meg százan, hogy hol a’ kőfal 
leginkább hasadozott é& rokkant volt, ott a’ fenékkő alatt 
4 —5 lábnyi mélységre valóságos hányt föld vala, és pe
dig t ö b b  t e r ü l e t b e n ;  a’ kőfal alján fekete homokbul 
volt a’ terület, ez alatt elrothadt trágya-vegj ület \erhe- 
nyeges színnel; ez alatt ismét fekete hányt terület, és 
ez alatt ismét porrá vált trágya: hol pedig a’ falak épen 
maradtak, ott eleven sárga homokon feküdt az alap. A’ mi 
pedig még több, ezen háznak földszinti emeletén csupán 
a’ sarkon volt egy darab foglaló-vas. E’ házat tehát nem 
a’ dunaár pusztitá-el , szinte mint más kemény anyagból 
készülteket sem , — hanem az épitő mester’ tudatlansága. 
’S ha nem lesz megzabolázva az építészek’ korlátlan fele
lés’ terhe , nem sokára fogunk mi látni repedt, rokkant, 
's tán rogyott uj házakat is — és pedig dnnaár nélkül : 
mert hiszen most is majd minden alap-rakásnál majd an
nyi a’ kőmives inas, mint a’ legény! — ’s ezt Pest varo
sában mondom, mint hiteles szemtanú. •— Igen furcsa az, 
kivált nagyobb városokban, hogy a’ pénznek senki sem 
akar kantárt vetni a’ szájába.

Az író.

Az „ e r e d e t i ,  o k o s a b b  e m b e r ,  e m b e r - s a j 
n á l  á s ,  f e c s e g é s “ ’s a’ t. szavak alá rejtett, ré
szint nyilván helyzeti gorombáskodásokat el kell an
nak tűrni, kit akár a’ bal szerencse , akár tulajdon sze
szélye , vagy köz-jó iránti meleg szíve Csató úr’ szem
léje alá kerített. — ,,A’ köz dolgokban, mellyekhez 
nem értek, ne szólaljak-fel“ ez Csató úr’kérelme hoz
zám — amúgy kápláros modorban. Hát az „ e n d e mi -  
c u s  b e t e g s é g e k r ő l ,  e k é r ő l ,  s z i k e s - f ö l 
de k r ö 1,“ vagy ha tetszik, némelly uj „g é p e 1 y r ö 1“ 
is , mellyekről ő az én rendes physikusi állásomban“ 
szólna inkább, írni nem „ k ö z ö n s é g e s  d o l g o k “ 
é ? ’S van-e hát, akár közönségesen, akár dugasz
ban valahol valami oskola , mellyben , mint valami szel
lemi polytechnicumban a’ köz-dolgok taníttatnának ; ’s 
hát a’ közdolgok’ ismérete nem a’ minden ember előtt 
nyitva álló tudományoknak, ’s főkép a’ j ó z a n  é s z 
n e k  resultatumai -e ? — ’S ha a’ köz-dolgok’ ismére
te olly rejtélyes: Csató úr hóimét orozhatta ezt olly 
bő mértékben, minőben azt bírni hiszi; ’s nem szabad, 
nem lehet, nem kötelessége-é minden becsületes em
bernek egy kövecskét legalább — mekkorát t.i. elbír, 
a’ nélkül, hogy bérbe-fogadott napszámos volna, a’ 
köz-dolgok’ nagy , és ágazatos alkotmányához vinni. 
Ha haszonvehetlen e’ kő : nem fogják használni, — ’s 
addig van! De ki a’ kész köveket alattomban ’s ha
mis örv alatt elhordogatná, a’ mások’ nappali munká
ját éjjel lerombolná: ezt ugyan olly sátánnak lehetne 
tartani a’ közdolgokban, minőiül az irás beszél, ki 
éjjel konkolyt hiute a’ tiszta búzába. Szemlész úrnak, 
mint látszik , kedve volna a’ szellemi világba is bizo
nyos hindúi kasztokat hozni-be , mellyekbe magát fő 
braminnak tolván , csak neki lenne szabad gondolkod
ni. Ez ma már nem megyen; ’s Csató úr azt sem külö
nös kápláros „Szemléjével“ sem specificus c s a t ó i  
mo d ó r j á v a l ,  mellyel egy más modor ellen, a’ „tur- 
pe est doctori“ daczára, olly hevesen c s a t á z ,  el
érni nem fogja.

H i r b e t e g s é g e t  is súgott fülembe Cs. úr a’ 
világ előtt. Köszönöm figyelmeztetését. Valóban sok
szor van betegség a’ nélkül, hogy maga a’ beteg gya
nítaná is baját; ’s a' betegség akármi kicsiny legyen 
is , csak baj biz az. De mivel mindnyájan esendő emberek 
vagyunk, ’s absolut egészség a’ világon nincs : in
kább járok kelek ezen ártatlan betegségemmel, mint 
Szemlész úrról amúgy igazi vastag allopathiábol egy 
olly m a r c z o n a  d ü h ö t  elragasztani kívánjak, vagy 
engedjek, melly ha köz-hivatali körömben volna, — ki
vált ha tán ez c o n t a g i o s u s n a k  vagy e p i d e- 
m i c u s n a k  is mutatkoznék, a’ legfelsőbb helyi föl
jelentést is megkívánhatná. Addig pedig, inig ezen be
tegség csak így s p o r a d i c e  látható, csak mint ma
gányos orvosnak tartozik ugyan figyelmem alá: de Csa
tó úr iránti színletlen barátságból— a’ nélkül azonban, 
hogy confideutiáját erővel csikarnám-ki — ajánlom cse
kély szolgálatomat a’ gyökeres curára , mi természe
te s , hogy, mint a’féle nagy és megrögzött betegség
n é l, heroicumokkal, ’s erős autagonisticumokkal eshe- 
tik-meg. Mert az illy nem-mindennapi betegséghez nem 
mindennapi orvos kell, hanem — dicsekedés nélkül 
szólván — illyen magamféle , ki „stans pede in unó“ 
egész machinát is tudván kitalálni, sokkal inkább a’ 
betegség körül nem symptomatice botorkálnék, hanem 
a' legrationabilisabb úton , a’ czélfelé legegyenesebben 
haladnék. J)r. Balogh József,

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattner-Károlyi.



70. szám. Pest, September9 1 1838
K ö l t e m é n y e k .

A’ DALNOK.

,,H nlld-u ieg  o Hon ! halljad e’ kebelnek 
K ejtekébül jö t t  fohái/.okat,

Ki a ’ d a l t , melly ajkaim rul ömlik —• 
H alld '« fogadd az öli hangokat : 

Béke légyen i t t  veled ’i  izerencie  , —• 
Gyász borúlat tzép eged’ ne re j t ie .“

—  Zeng a ’ dalnok — arczát láng borítja , 
H onfi-érzet le lkesíti ő t :

A ldd-m eg it te n  nem zetem ’ hazájá t 
’S a ’ m agyart a’ nem zetéhez h ő t ; 

Béke légyen azzal é t szerencse ,
Gyász ború la t szép egét ne re jtse .

Szemem’ bár tünde-tájakon  
Csodálva nyugtatám  ,
K eletnek dús virányinál 
Szebbnek te tszék  hazám.

’S a ’ hont , a ' mostohát , kinek 
Ólén nem fekhetem  ,
Örök szerelmem ' tá rgyáu l 
K’ szívben éltetem .

A’ szellő majd elszórt p o rá t ,
Ha sírba fonnyadék ,

A’ tá jra  hordja szárnyain,
Hol hívvé születék.

Sujúnszhy.

K i tovább zeng— „á ld d  meg őket isten  !
’S  e ’ kebe lt is nagy-hatalm ú ég ! 

M elly , m íg a ' s ír ' hüs ölébe nem s z á l l , 
Csak honának 's nem zetének ég. 

T a rtsd -m eg  ő t —  így végzi ősi da ljá t, —  
H add , szeresse N em zetét ’s H azáját.

MKGKLKGÜLKS.

Nem nézem én a ’ kék szem et 
S ö té t szemöld a l a t t ,

Nem a ’ mosolyra 's csókra kelt 
Pirosló ajkakat.

S z—y László.

A ’ SZ Á M Ű Z Ö T T .

A’ lenge te rm e t , hó kebel 
Nem bájol en g em et, 

Külső gyönyörben nem lelem 
M agasztos üilvemet.

Hazámból bár kiüzetém  
Ja v áé rt áldozó ,
K rette  a ’ *zív nem leizen 
Keveabbé lángoló.

O tt i t , hol a’ te n g e rt örök 
Jég to ria tok  lepik ,
Szivem  töz -lán g ra  lobbadoz , 
H a képe feltűnik.

S zem , te rm e t ,  a jk ,  elhervadók 
Nem v á rt idő e lő t t ,

Kifúj a könnyen őszi izéi 
A ’ bíborot felhőt.

Láng , tisz ta  tziv , hű érzelem 
B uzditja k eb lem e t,

Csak ez v id itja  ollykoron 
B úte ljes éltem et.

Cselejfy.

E g y  f o r d u l ó
Zólyom3 Mjiptó, jÉwn 9s T'húrócz vme

gyéidben.
Nógrádot, Alsó-kriváu nevű vendégfogadónál, Lo- 

soucztul éjszakra három mérföldre elhagyva, Zólyom 
vármegyébe jutunk. Losoncztul fogva észrevehetőleg 
hegynek kell menni folyvást Zólyom’ kies határáig , 
hol a’ nógrádi cser- és tölgyerdök helyett fenyveseket 
lát már itt a’ távolban sötétülni az utazó. Kissé már 
hüvesb itt az éghajlat, mint csak Losoncz táján is , sok
kal hűvösebb pedig a’ pestinél, de annál egészségesb. 
Szőlőhegyeket már itt nem láthatni. A’ vizek nem dél 
felé folynak, hogy az Ipolyt neveljék , hanem nyugot- 
nak tartva Garau’ sebes vizébe rohannak. Illyen a’tá
gas és termékeny völgyü Szalatnya vize, melly a’ren
geteg erdejü Detva mezőváros’ nagy határában kanya
rodik a’ zólyomi útba. V ég-les, Szalatnya és Zólyom 
fekszik e’ folyó’ mentiben, ’s ez utolsó épen ott, hol 
a z , a’ Garanual egyesül. Végles vára igen szép he
lyen ’s jó karban vau. Első Mátyás kifály itt sokszor 
mulatott: most Esterházy hg’ gazda-tisztei laknak e’ 
regényes vidékü várban. Zólyom, e’ kis királyi város, 
alig két ezer lakóval, szinte Hunyady Mátyás’ várá

val dicsekszik: de hol a’ sötét kapu alatt a’ fekete se
reg vitézei álnak egykor őrt, tót tehenész hajtsikálja 
most ott a’ vakolatlan falak között a’ svaiczi tölgyese
ket. E’ várban jegyzé-el hajdan Nagy Lajosunk Hed
viget Jagellónak, sőt volt idő, mellyben a’ lengyel 
rendeket is itt gyüjté egybe a’ nagy király. Bethlen 
Gabor fejdelem e várban tartá a’ kezére jutott magyar 
koronát: és most! — parti fecskék fészkelnek a’ rom
lásnak indult csarnokok’ mohosuló kövei közt. Elmúlt 
Zólyom vatanak egykori dicsősége: csak gyönyörű vi
déke’s áldott határa maradt-meg. Garan’ hídján átmen- 
v e , Beszterczebauya felé a’ legszebb vidékre.jut az 
utazó. Garanszeg és Szliács jobbra maradnak el a’ se
bes folyam’ bal partján , ’s a’ termékeny és kies tájék’ 
vizsgálása megrövidíti a’ Zólyomiul Beszterczeig két 
mérföldre nyúló utat. Igen szép nyári reggel (jul. 22- 
ken) utazván Besztercze felé , leirhatlan gyönyört 
éreztem e’ meglepő szép környéken, hol a’ természet
tel vetélkedni látszik a’ szorgalom annak regényesbitésé- 
ben. Egymást váltó hegyek-völgyek, kristály patakok, 
sötétülő fenyvesek, gazdag rétek, jól miveit szántó
földek, gyümölcsösek, épített jó utak , fenyüszáiakkal 
bélelt és szegett-partu csatornák, föntebb pedig pom
pás épületek gyönyörködtetik a’ szemet. Mielőtt Besz- 
terezére érünk, Radvány mezővároson kell keresztül 
menni, melly érczolvasztó kemenezék által, úgy szól
ván egygyé van amazzal olvasztva. Az örökös -tüzű 
kemeuezéket jobbra, ’s a’ gőzerőmüves ezukorgyárt 
balra hagy va , a’ Besztercze vizén át — épen ott, hol ez 
a’ Garanba zuhog , egy hídon kell bemenni a' kökerítetű 
Besztercze városába. Annyi különös sajátsága van e’ 
másként szép városnak, hogy azokat csak némelly rész
ben is alig irhatni-le. Szembeötlő mingyárt a z , hogy 
a’ belvárosi házak igen keskeny de igen hosszú udva
rnak. A’ régibb házak tűzfalasok , ’s csorgattyúk nyu- 
ladoznak-ki ereszeik alul az utczára: lássa aztán a’ 
bámész idegen, ha akaratja ellen is gräfenbergi cura 
alá jut egy kis szapora esővel. Feljebb menve napke
letre a’ városban, uj Ízlésű házakat is láthatni ugyan : 
de a' piaczon meg azon különös tűnik-fel, hogy majd 
minden ház külebb van ^ —11- öllel építve bal szom
szédjánál , ’s e’ falközön mulhatlanul ablakcsa van 
hagyva, hogy utczai ablakán kinéző bal szomszédját 
mindenki láthassa. — Az utczákon levő kő és fa víz
tartók, mellyekbe földalatti csatornákon a’ távol he
gyekből vezettetik a’ forrásvíz, szinte említést érdem
iének , mivel innen tudhatni, hogy mindig jó ivóvize 
van e’ városnak , ’s az utczai víztartókbul a’ házak
hoz is földalatti csatornákonfoly a’víz bőséggel, melly- 
nek fölöslege földszint csordogál aztán ki a’ Garanba, 
vagy a’ Beszterczébe , de míg oda ju t, sok kertecskét, 
jegenye-fiatalokat ’s utczai pázsitot öntöz. A’ város , 
a’ körötte levő magas hegyekhez képest völgyben ugyan, 
de tulajdouképen a’ Garan és Besztercze vize által ké
pezett félsziget-dombon fekszik , 's tágas piaczárul, a' 
déli részen igen közel emelkedő fenyves hegyekre igen 
kellemes a’ kilátás. Itt áll a’ piacz’ keleti részén há
rom magas torony,’s egyikben a'minden pénteken délután 
négy órakor hallható andalító hangú nagy harang. Kö
zel ezekhez a’ különféle fákkal beültetett sétatér, melly- 
nek éjszaki végén most fúrják az artézi kutat; s ha
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ez sikerüleud, és mint e’ helyen nagyon reméllhető , 
vize ugrani is fo g : nemcsak haszon háramlik ez által 
a’ városra, de szépsége is emelkedik, kivált ha e’ 
mellett járda is készül a’ házak előtt. E’ részen van
nak a1 jelesb épületek is , u. m. a'kath. templomok, a' 
püspöki és kanonoki lakházak, papuövendékház, bá
nyászkamrai épület és városház , — távolabb a jo ren
dezeti! vármegyeház, ’s az éjszaki külvárosban az 
evangelicusok’szentegyháza’s iskolája. — Besztercze’ 
szorgalmas lakosinak száma mintegy hatodfél ezerre 
megy: ezek között vaunak a’ selmeczi báuyászi pra- 
cticausok is , kik a’ kamrai hivatalba ’s érczolvasztó 
intézetbe járnak gyakorlat végett időrül időre, ’s a’ 
beszterczei szép világot igen élénkítik, ’s a’ magyar
ságot e’ tót-diák-uémet városban hathatósan terjeszt- 
getik. A’ hajdani thuróczi conventével egyesített káp
talani levéltár , a’ répaczukor-gyár, és nagy hetivásá
rai is nevezetesítik e’ vidéken Beszterczebányát. F. e. 
jul. 23kán 443  szekér hoza 's vive gabonát piaczá- 
ról. — Kár! hogy legalább a’ belvárosban nincs éjjeli 
világítás: de reméllhető, hogy ez sem marad így so
káig , mivel majd a’ szép számú casinói egyesületnél, 
hová a’ m egyei, városi és kamrai választófalak már 
nem nyulnak-ki, a’ szellemi világosság physikai vilá
gítást is szülend. Wegen előtt feltűnő még e’ városban 
a’ folyvást visító kövi- vagy parti- fecskék’ sokasága. 
Történetileg nevezetes még Beszterczebánya arról, 
hogy már 1255ben királyi várossá lett. — Isö Má
tyás király gyakran mulatott itt is szintúgy mint Zó
lyomban , Bethlen Gábor pedig 1620ban az itt tartott 
országgyűlésen kiáltatott-ki magyar királynak. —

Beszterczebányáról Liptóba a’ magas Sturecz he
gyen kell átmenni: de míg három órai jó utón egy re
gényes völgyben Sturecz aljába jutunk, sok érdekes 
tárgy tüuik-fel előttünk. A’ meredek köszálak között 
lezuhogó Hermanecz vizével egyesült Besztercze vize 
számtalan malmot ’s hámort hajt itt, és ölfát hord a’ 
város alá , a’ tömérdek szenet fogyasztó olvasztóke- 
meuczék’ számára. Nem foly e’ völgyben egy csep víz 
i s , melly valami szolgálatot nem tenne. — A’ több 
helyen hegyoldalba térő útról irtózva tekintget-le az 
idegen utazó a’ keskeny ut alatt zúgó folyamra, melly 
a’ völgyben levő rétek ’s veteményeket élénk színben 
tartja mindenkor. Egy-egy kőtömegnek látszik jobbra- 
balra a’ meredek hegy , ’s járhatlan sűrűségben nőnek 
még is rajtok a’ kender-nyulánk fenyü-fiatalok. Láttam 
magányos gránit köszálat, melly örökös árnyékban áll, 
's egy sugár fényű, mintha sulyegyent keresne, haj
long szüntelen még is csúcsán. A’ fa’ tetejét már érte 
a’ nap’ sngára, 's távolrul a’ kőszál és napsütötte fa , 
égő gyertyát juttatott eszembe. Ut fölé nyúló kőszik
lák ’s nagyszerű zuhatagok bámulása közben jut ék-el 
végre, mindig hegynek menve, a’ vastag füst-lepte ó- 
vári bányán keresztül Sturecz alá, hol az eddig kiter
jedő beszterczebányai határban egy jó karban levő ven
dégfogadó kínálja- meg pihenéssel a’ Liptóba szándé
kozót. Vane’ mellett egy nagy zuhatagis: párja nincs 
talán egész hazánkban, vagy ha volna, a’ szükség
szülte ipar már kivette zuhatag formájából. — Itt kez
dődik a’ Stureczre fel - 's innét Liptóbul levivő uj ú t, 
Zólyom ’s Liptó vármegyék’ dicsősége. És e’ nagysze
rű út nem több , csak két év’ munkája, — de zólyomi 
és liptói vas szorgalom kellett hozzá! — Ezelőtt élet- 
halál’ veszedelmei között jártak itt át Liptóba ’s onnan 
ide ; hat revuezai ló vonta fel hegyre a’ legborzasz
tóbb úton a’ kocsit, mellynek lemenőben néhol minden

kerekít meg kellekötni, 's a'pokolmélységbe-zuhanás
tól kerékküllőt fogva őrzeui. Egyik nagy körül másik
ra zökkent a’ kerék a’ hegyoldali szűk utón, ’s ha ész
revétlenül jőve szemközt valamelly szekér, minthogy 
kikerülni csak néhol lehetett , a’ szekér’ szétszedésével 
segítének magukon a’ bajlakodó utazók. És ez annyi 
századon ’s ezreden keresztül igy volt!! Csúsztak 
másztak a’ dicső régiek, kilencz századon keresztül, 
Sturecz' lélekvesztö kőszikláin , és nem jutott senkinek 
eszébe , hogy útat kellene csinálni! — El volt zárva Liptó 
az egész hazától, mellyel csak a'vági talpak által jött 
érintésbe; és most, hála a’ felföldi szorgalomnak, hatalmas 
úton ráudul-át Liptóba a’ kényelem, barátság, boldogság, 
magyarodás és cultura. Naponként mind inkább tapasz
talják már most e’ magyar Svaicznak derék lakosi, 
hogy azon szép summák, mellyeket jól miveit szántó
földeik-, réteik-’s hasznos legelőikben, alpereseik pedig 
időrül időre érczekbeu ’s fényűkben jövedelmeznek, 
több szelíd örömet nyújthatnak , mint eldödeiknek nyúj
tónak , kiknek szinte fulasztólag odaöutötte az áldást 
e’ péuztermö tartomány, ’s az életnek még is csak ke
vés örömeit éldelhetik. É n , mondjon akármit a’ sík
földi elbizakodott, inkábbLiptónak egészséges levegő
jé t 's jó vizét dicsérhetem, miut a’ sima föld’ posványos 
lápszénáját 's kisült legelőjét, hol egy kis szárazság
ban a' fa- és viznélküli vidéken, rakásra hull a’ bete
ges marha , míg amott gazdag legelőn tiszta patakbul 
iszik a’ tavaszrul őszig 22 font liptói sajtot adó egész
séges juh. Miután pedig a’ stureczi ut végkép elké- 
szülend ’s a’ szándéklott liptó- gömöri út is létesül j 
bízvást oda vetheti a’ keztyűt a’ liptói, akármelly si
maházinak. En pedig, ki Zólyom ’s Liptó megyékre 
csak örömmel emlékezhetem v issza , minden, szépet ’s 
ipart kedvelő elfogultalan hazafinak javaslom, látogas- 
sa-meg júliusban e’ jeles megyéket.

Az óriási munkával készített stureczi úton a’ hegy
alatti vendégfogadótul másfél órai sebes léptetéssel (de 
sok helyen ügetve is hajthatni) a' hegytetőre érünk, 
’s azonnal egyszersmind Liptóba. A’ zólyomi fenyves 
hegyeket itt látjuk utoljára; de itt tűutek-fel újra előt
tünk éjszakra a’ Kárpát’ hegyei i s , mellyek Liptóiul 
választják-el Gallicziát. A’ Stureczről éjszakra lefelé 
menve keletről kanyarodik a' szinte nagy munkával töl
tött , vájt ’s vésett kőszikla-ut mellé a’ kis Revucza 
patak, melly az úttal ugyanazon völgyön siet a' nevét 
viselő falukba, hol már meglehetős folyammá nagyob- 
bult, 's liszt- és fűrész-malmokat hajt. Ezen Revucza 
nevű faluk’ lakosi gyakoroltak eddig egyedárusságot 
fel a’ Stureczre, és levontatással, és most a’ jó utat 
kárhoztatva, kancsal szemmel nézik, mint jön át a’ 
fáradhatlan árvái atyafi a’ magas hegyen, két kis ló
val 14 pozs. mérő miskolczi rozsot vontatva, mit ők 
eddig drága pénzért tettek-meg hat lóval. A’ gőzha
jókat káromló dunaparti zöld-sipkások kinek nem jut
nak itt eszébe ? ’s ha a’ bécs-pesti vasút elkészüleud, 
nem a’ revuczaiak’ módjára tekintgetnek é majd arra 
is , a’ lovat-kinzó , dologtalan nyerges ujfalusi gyors
kocsisok? De hisz ez minden földi dolgok’ sorsa: újak 
jőnek elő , ’s a’ régiek elavulnak, kikopnak, elpusz

tu ln a k .— Oszadánál szét kezd terülni a’ stureczi völgy, 
mellyben Revucza patakja kövekrül kövekre görge- 
dez a’ keletről elébe zúduló Vág felé , mellynek Lip- 
tón végig 1400 lábnyi esése van. Mig a'folyvást nőve-! 
kedö Revucza Rozenbergnél a’ Vágba hömpölyg, olly 
virágos és illatos réteken kígyódzanak tiszta habjai , 
mellyekhez hasonlók csak Florencz’ környékin lehetnek
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tavasz kezdetén: Magyarországban ezekhez hasonló 
réteket alig láthatni, de méz , téj , vaj és sajt is azért 
nincs több ollyan hazánkban, minta’ liptói. — Rozen- 
bergnél a Vágón egy derék fa-hid épen most van ké
szülőben. Itt jön össze a’thuróczi, árvái, szepesi és zó
lyomi út, ’s ugyanezért élénk is ezen város, — or
szágos és heti vásárai nagyou népesek , kivált mióta 
a’ stureczi út megnyílt. A’ Vág és Revucza’ egybefo- 
lyásánál egy nagyszerű kamrai épület van Rozenberg- 
beu, melly, úgy látszik, egykor védelmi erősség vo lt, 
most pedig földszint igen kényelmes gazdatiszti lakul 
szolgál. Az épület’ udvarában a’ falba egy vörös már
vány-tábla van berakva, mellyen olvasható, hogy azt 
Krwsith nevű kir. tanácsnok építette 1577ben. — Ro- 
zenbergtől a’ Vág’jobb partján igen jó úton és több jól
rendezett falun , s ezek közt Madocsányon is keresz
tül menve, találjuk a'kopasz-tetejű Kocs-hegy’ keleti 
aljában a’ lucskai langyos fürdőt. Itt szoktak nyaran
ta mulatni a’ liptói nemesek, ’s barátságos viszony
ban állva egym ással, jobban élvezik a’ fürdő’ örömeit, 
mint akármelly kihiresztelt fürdőben a’ különféle vidé
ki , nemritkán feszes rátartásu ’s egymás után tuda
kozódó vendégek. — Lucskától keletre harmadfél órá
nyira, a’ Vágnak szinte jobb partján fekszik András- 
falva ’s Okolicsna, melly kedves helyekre csak öröm
mel emlékezhetem vissza. Ez utóbbi nevezetes 1495- 
ben Corvin János által a’ sebes Vág’ partján épített 
templomárul ’s ferenczi zárdájáéul, mellyben az építő
nek még most is egy zászlóját mutogatják. Van e’ tem
plomban egy festészi remekmű is , melly egy sanyar- 
gó remetét képez. A’ megtestesült szegénységet ele
ven színben láthatni e’ képen. Nemcsak vendégszeretési, 
derégiségi tekintetben is említést érdemel még itt Okoli- 
csányi Márk első alispáu’ két-emeletü lakháza, melly- 
nek építéséről semmi bizonyos adat nincs ugyan , de 
első tekintettel könnyen hozzávethetni , hogy a’ tem* 
plommal egy időben készült. Valamint a’ rózenbergi 
kastély, úgy ez is (sőt a’ palugyai ó-ház is) védhely 
— ments-vár — lehetett valamikor, mellynek castellum 
volt diák neve. Két víz összejövetelénél építtettek Hlyek 
leginkább mint a’ várak, ’s többnyire őrtornyokkal és 
hosszas keskeny les-lyukakkal voltak ellátva. Milly sze
líd a’ mi korunk azokéhoz képest, kiknek a’ gyakori 
bizonytalan megtámadások miatt eféle védfalakat kel
le rakuiok! — A’ pribilinai hegytóbul szörnyű sebes
séggel lerohanó Béla- pataknak a’ Vágba-zúdulásánál 
fekszik Hradek in. város, melly az itt készített tömér
dek deszkáról’s léczrőlországszerte híres. Ezen kam
rai város’ rengeteg erdeiben nőnek a’ legszebb száza
dos fényűk. Hat fűrész szeldel itt deszkát 's léczet a’ 
csudavastag fényű-törzsökökbül éjjel és nappal. Har
madfél öles deszkát S perez alatt vág egyes fűrész: 
de van olly kettős i s , melly egyszerre két deszkát 
m etsz, sőt van olly hármas fűrész is , melly 5 szál 
deszkábul egyszerre 15 szál léczet nyirkál-ki: mert 
hiszen mi is ez egyéb, mint fanyirkálás, „Es még is 
olly méregdrága a’ lécz, azt mondja az alföldi építő
gazda. „Szja! vos habetis lápszénám“ felel önérzeté
ben a’ liptói erdősgazda a’ sikföldinek , ’s vígan eresz
ti léczczel rakott fenyűtalpait a’ Vágón Pest felé egész 
Törökországig. Kimeríthetetlen kincsei a’ fenyvesek 
Liptónak, ’s kivált a’ hol erdőszileg is nevelik a’ fá
kat , kimondhatlan sebességgel nőnek ott azok csuda- 
vastagságuakká. — Hradekhez éjszakra látszik a’ 7538  
lábnyi magasságú Kriván, mellynek Galliczia felé gör
bülő borzasztó csúcsa kopasz, és csak középtájon

borítja henyefenyu, ’s alantabb a’ többfajú fenyvesek. 
A' Kriván’ kősziklái közötti tóbul ered a’ fejér Vág, meliv 
a’ királyhegyiből fakadó fekete Vággal Lehotánál egye
sül. Krivántól nyugotra esnek, a’ Tátra’ hideg köszálai 
között, a’ magyarországi szélső helységek Hutti és Pri- 
bilina. Ennek rengeteg erdejében van egy 200  öl mély
ségű hegyi- tó vagy tengerszem , mellyre a’ magas kő
sziklák miatt nem süthetvén a'nap, többnyire be van fagy
va. Környékén havasi sas , fajdtyúk , kőszáli zerge és 
medve tanyáznak. Hutti’ lakosai mint üvegesek egész 
Európát bejárják , sőt átmennek Ázsiába is. Mennyivel 
több ember aztán egy illy hosszas útról, teli erszény
nyel hazatérő liptói , azon sikföldinél, ki ha Pestre fel 
talál egyszer ballagni életében a’ dinnyevásárra , előbb 
elbúcsúzik egész nemzetségétől mint világ'szélire in
duló , sőt testamentomát is megiratja, mint más világra 
költöző. ’S mit mond aztán az illy dinnyehös, ha a’ 
pesti dunaparton meglátja a’ 16 öles fenyüszálakból 
összefoglalt liptói fenyütalpat s rajta a’ sok drága 
deszkát, léczet, fa-edényt ’s eszközt, rezet, vasat, 
sajtot, vajat, sőt hallja, hogy ott arany és ezüst is te
rem? Dinnyéjét szelve ezt mondja boldogító elbizottsá- 
gában: „Csak nincs több föld az alföldnél, mert az 
apámtól is mindig ezt hallottam.“ — Szegény tatár! — 

( J égé követhetik.-')

B a j z a  József, es JEg r ess y Gabor 
araknak,

A’ Társalkodó’ 68. n. b. számbeli lapjában B. J. 
úr nevemmel fölülirott czikkelye által a’ 66d. számba 
foglalt válaszomból némelly részben magát érdekeltei
vé érezvén, felel; mivel azt mondja, hogy „ f a g g a t ó  
s z a v a i m “ késztették szólani; én sem hallgathatok- 
e l, mert nem szavakról hanem történt dolgokról van 
itt kérdés.

Én soha nem vettem kétségbe: hogy E. G. urnák 
van egy felmondó-levele Bécsből junius lsö napjáról 
szóló , épen ezért kértem a’ Bírót is , hogy a’ kérdé
ses lemondó-levelet hozassa-elö , és így nincs mitcsu- 
dálkozni azon metamorphosison, mellyen által nem 
mentem. Koránsem bizonyítvány kivánlatott tehát, ha
nem maga a’ felmondólevél; és én megvallom, feltenni 
nem tudom azt, hogy E. úr a’ Biró utasítása ellen csak 
bizonyítványt kért volna, mert azon válaszszal tért— 
meg : hogy B. J. úr nem találja a’ levelet; hanem ezen 
bizonyítványt küldi. Ezt elhitte a’ választmány, elhit
tem én , és hiszem most is , és hiszem annál inkább , 
mivel B. úr szinte most is azt mondja, a’ mit legköze
lebb a’ történet után állított: hogy a’ levelet akkor, 
midőn E. nála járt, rögtön meg nem találhatta: mi 
szükség volt pedig csak keresni is, ha nem kivanta- 
tott volna? A’ bizonyítványban csak az van; hogy E. 
junius lsőjén lemondott; arról, hogy hat hónap múlva 
kívánja szerződését megszüntetni, szó sincs,

íme ezek factumok: nem faggató szavak, és ha 
a’ szóiul nem szokott megijedni B. J. ú r , ezt pedig 
szóknak tartja: feleljen-meg e’ kérdésre : lször: miért 
nem adta nekem a’ többi irománynyal együtt, valamint 
például Adler felmondását:, E.G. úr’ felmondó-levelét is , 
úgy hogy én a’ felmondás megtörténtét, csak E. G. 
úrtól tudtam-meg legelőbb ; midőn julius elején Bécs
ből visszatérvén első látogatásával szerencséltetett; 2or: 
Miért hagyta-ki bizonyítványából, hogy E. G. hat hó
nap múlva, junius’ 1 söjétől számítva, kívánja szerződé
sét megszüntetni? Ha ezen elmulasztások, valamint 
máson is megeshetik, feledékenységből vag> teve es
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bői történtek, a’ felelettel szívesen megelégszem , mert 
nem mások eláztatása, hanem csupán igazolásom fek
szik szivemen. De azért nem kevésbbé factumok és pe
dig elhatározó factumok, bár honnan eredtek is.

Részemről én is két kérdésre tartozom felelettel:
lsz ö r : Minek említettem-meg ezen körülményt 

Glötzer ügyében , holott oda nem tartozott?
F : Mivel E. G. ügyében sokféle hirhordás által 

rágalmaztatva lévén a’ „ R a j z o l a t o k “ és “S z á z a 
dun k„ után én is egy szót kívántam szólni: hogy E. 
G. úr eltávozásának talán nem épen én vagyok oka, 
mint hirdetve volt, hanem a’ körülmények , és mivel 
épen bizonyságlevélről volt ott is szó, ezen történet öt
lött emlékezetembe, melly leginkább fájt azért, mivel 
egy alkalommal szememre vettetett: hogy a’ Biró előtt 
ezen hat hónapi felmondásra kellett volna hivatkoznom; 
és hogy a’ szerződést, mellyről E. úr semmit nem tu
dott , elő sem kellett volna mutatnom. (!!!}  — Teljes 
előadást közleui, mielőtt egyenesen megtámadtatuám , 
nem volt szándékom, nehogy E. úr ellenségének kiált
sanak még hangosabb torokkal azok, kiktől eddig is 
elég sértő hírek terjedeztek. De mondja bár akárki, 
hanem mondja nyilván ’s ne alattomos suttogással: hogy 
E. úr távoztának én vagyok oka , akkor talán terjedel
mesebb történetleirást adaudok, mint a’Rajzolatok név
telen correspondense.

2szor vádol: mintha leczkét adnék a’ Szerkesztő
ségnek ?

F : Mentsen Isten! sőt inkább én akarok tauúlni 
B. úrtól, miként ne legyen a’ színház ügye személyes 
inclinatiók által koczkáztatva, hanem megvallom, nem 
tudtam, hogy B. J. urnák ollyan titkai is vágynak, mel- 
lyekröl ő maga sem tud semmit: ezek már igazán tit
kok . ezeket tovább mondani csakugyan nem lehet 1 — 
En eddig azt hittem, hogy Szerkesztőség előtt titok 
nincs , hanem van a’ Szerkesztőségnek titka a’ publi
cum előtt: most azonban már jobban tudom , és jövő
ben B. J. urat olly kérdéssel, mellyre nem felelhet, 
háborgatni nem fogom. — De hogy megmondjam : mi
ért kell a’ Szerkesztőségnek tudni legalább azt, ki ál
tal van valamelly czikkely írva, épen a’ jelen eset 
példájával élek. Mert ha nem kardalnoktól származott 
az lsö  Igazítás: úgy az aláírás l i t e r a t ú r a i  f a 1- 
s u m , és erről a’ Szerkesztőség felelni csakugyan 
tartozik, hatalán, mint például hozza-fel, B. J. önma
ga irta volna is a’ kardalnok nevében. — Végre hogy 
az lsö  Igazítás nem kardalnoktól származik, és így 
B. úrnak csakugyan vau olly titka, mellyről maga sem 
tud semmit, azt továbbá is állítom, ’s hivatkozom a’ 
kardalnokok tulajdon bizonyság-tételeikre olly szemé
lyek előtt, kiknek minden kétségen kívül igazat val
lottak.

A’ mi Egressy Gábor úr „Igazolását“ illeti, ám
bár némellyeket, például a’ 11 tanú vallását a’ pisz- 
szegetésröl, lehetne igazítani: ezeket elmellőzve , csak 
egy körülményre kívánom az olvasó közönséget figyel
meztetni , melly az egész ügyre teljes világosságot vet: 
arra tudniillik , hogy a’ Sch. és E. közötti per nem 
személyes viszonyokbul származott. — E. úr ezen 
szókkal fejezi-ki magát: „ n e k e m a’ „ S c h — l e l i  
k e d v e t l e n  s ú r l ó d á s b a n  t u l a j d o n k é p  n e m  
„ s z e m é l l y e l  v o l t  ba j o m,  h a n e m  d o l o g g a l ,  
m e l l y n e k  e g y i k  k é p v i s e l ő j e  S c h o d e l  J á 
n o s .  E z e n  s ú r l ó d á s b a n  k í v á n t  a l k a l m a t

g o n d o l t a m  t a l á l n i  a r r a  n é z v e ,  h o g y  a ’ 
d r á má i  m ű v é s z é t ’ ü g y é b e n  e g y  ó h a j t o t t  
c z é l s z e r ű  r e f o r m ’ e s z k ö z l é s é t  m e g p r ó 
b á l j a  m.“ —

Nem kell ezután egy szóval is bizonyítani, mi volt 
oka minden zavarnak, mellyet a’ színháznál eddig ta
pasztalni lehetett: tudniillik E. úr (hogy a’ dolgot to
vább ne fejtegessem} a’ névtelen levélen és Sch. ál
tali birálgatásokon fel nem indult volna, hanem ezt jó v 
alkalomnak látta, vagy talán l á t t á k ,  és a’ drámái 
művészetnek (talán m ű v é s z e k n e k }  voltak „ g r a -  
v a m e n e i“ ki ellen ? azon ügy ellen: mellynek Scho
del János egyik képviselője. Mi ügy ez? talán a’ szín
játék? ennek gravamenei vannak; vagy a’ Ballet? ez 
még eddig nem is létez; az opera ? meglehet: sőt úgy 
is vagyon! Epen, mint néhány évvel ezelőtt Budán a’ 
tánezosnök ellen , úgy most Pesten is az opera ellen 
bizonyos „ f o g a l m a k “ vaunak; inellyekuek sikerülni 
kellene, ’s mellyek koránsem kirekesztöleg E. úrnak 
„ f o g a l m a i . “ Ezen f o g a l m a k  ellenkezésben van
nak az Igazgatóság f o g a l m a i v a l ,  hounan eredtek 
ezen f o g a l m a k ,  mi úton kivántattak sikereltetni, és 
hogyan került a’ f o g a l m a k b ó l  ama’ személyes, és 
pedig élethalálra dúló harcz , sokan tudják; de meg
mondom én is minden tartózkodás nélkül, mihelyt va
laki nyilványosan vádol: hogy a’ színházi závaroknak 
oka én vagyok; addig, míg suttogva hírhordás és ko- 
holás által támaduak meg ellenségim , hallgatok, és 
elégnek tartom, ama’ sokféle gyalázatos hírnek és el
ső koholóinak mint hazugoknak általjánfogva elleu- 
mondaui.

Igaz tehát, hogy E. úr nem oka a’ történteknek, 
mert a’ színjáték, és opera közötti villongás az 0  , 
és Sch. közötti pernél, melly maga is ezen villongás
ból vette eredetét, sokkal régibb, és valóban sajnál
hatni, hogy E. úr elhagyta magát ragadtatni, és szó
szólója lett olly ügynek, melly őt, mint egyes színészt 
nem illette: és szószólója lett olly módon , mint tör
tént. —

B. úr netalán olly forma kérdésének: miért avat
kozom ismét E. úr ügyébe, melly hozzám nem tarto
zik? megelőzése végett itt megjegyezni szükséges, 
hogy az említett körülmény a’ színház belső dolgai ál
lásának felvilágosítása végett van előhozva, koráu- 
sem E. úr ügyébe avatkozni akaró szándékból; korán
sem úgy, mintha E. vagy B. urat illetnék különösen 
rágalmazások elleni kifakadásim , kikhez különben ezen 
nyilatkozásom intézve vagyon; hanem megvallom, 
hogy a’ sokféle hírszaporítást megúntam, ’s a’ dolgot 
inkább nyilváuságos viadal’ mezején kívánnám látni. 
— Es mivel én olly kész sietséggel még az előre kép
zelt kérdésekre is felelek , újra az iránt kércm-meg 
B. urat, hogy feleljen 0  is az én kérdésimre, és a’ 
kérdéstől többé ne térjünk-el, mig dolgunkat egymás 
között el nem végeztük. — Most már a’ „metamor
phosis“ és „faggató szavak“ részemről is hasoló csí
pősségekkel lévén megtorolva, ajánlom : hogy* többé 
csípősségekkel élni nem fogok, hanem pusztán a’ do
loghoz szólok , hacsak B. J. úr hasonló fegyvert nem kí
vánna továbbá is használni, a' mi minden kérésem mel
lett is természetesen teljes szabadságában áll.

Szentkirályi Móricz.
A’ 67dik számú rejtettszó: Ha j ó .

S z e r k e s z t i  H e l m e c z y .  — N y o m t a t j a  T r a t t n e r - K á r o l y i .
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hétnél fi/ Orosz tárgyúkról.
Noha korántsem tartom magamat oliy csalhatatlan 

jóslónak, mint Orosz urat tisztelem e’ szerepben, ki
nek annyi mondásai ’s jövendölései — saját állítása 
szerint — szorul szóra beteljesednek : azért mégis sej- 
dítém előre , mikép “ Néhány szavamat a’ Lóverseny 
körül” , hol — ‘mint ismerősei mondják, — egy kissé 
előveszem Orosz urat, és fogadásra ’s ellenem szem
közti kiállásra szólítom-fel öt, “elménczségen, mellé
kes megtámadásokon, a’ dologhoz nem tartozó de csí
pős észrevételeken, egy egy magában semmit vagy 
viszást jelentő 's ekkép bohó sor' kiemelésén kívül sem
mitalpra esett válasszal nem fogja vagy jobban mondva 
nem fogja tudni viszonozni.” Es pontban úgy lön. .’S 
ekkép fölötte ügyesen cselekedett 0. ur — ügyességén 
egyébiránt soha nem kétkedtem — hogy nem fogadott, 
miután most fizetni kellene; mert alig száradt-meg az 
érintett utolsó elmeszüleményem — miként 0. ur ke
reszteli azt — és ime már Orosz ur’ S z á z a d j a ’ * ) 60  
és 66dik számaiban ráakadok azon hősre — kit már 
rég szerencsém van illy oldaliul ismerni — ki jónak 
sőt tán hasznosnak is találja , rajtam éltem’ minden 
állásában, az istálló’ padlatitul kezdve a’ magyar aka
démia’ és az országos terem’ küszöbéig szünetleuül 
paczkázni, de tüstint angolnaként kezeimből kicsúszik, 
midőn már azt vélem: megcsíptem öt, ’s a’ csatát 
egészen más mezőre v isz i, mint a’ mellyen azt gon
datlanul megkezdte , ’s kiállhatlanoknak tapasztalván 
viszonzásaim’ súlyát, mindig oldalrul vagy hátukul tá- 
inad-meg. Es ennek valami betanult orosz manoeuvre- 
uek kell lenni, mellybeu a’ fentisztelt hős némi idő óta 
már valóban nagy proficiens ; csak-hogy igen el vol
tam készülve rá. Ugyanis Orosz úr szinte minden 
pénz-, vagy mit is mondok , elme-szüleményében sze
mélyemet barátságosan felkeresvén, szerényen lebo
csátkozik az istállókba is , a’ versenygyepekre is a’ 
végett, hogy engem nagy ismeretivel oktasson, jobb 
utakra vezessen. ’S azelőttiilyesmin nem csudálkoztam, 
mikor O. ur még ugy gondolkozott mint mi,! ’s úgy 
lorgolódott honunk’ oeconomiája körül mint mi, és ez
ért türödelmesen el is ilyelegeltem piluláit. Miként kel
le azonban csudálkoznom , hogy még most i s , midőn 
szerencsére kapott 's uj tavasz derül repkényes halán
tékai körül , és feléje nmsolyg ’s nevet az egész el- 
nem-romlott természet, hogy most is, midőn honunkat 
még programmázza is, lelép magas állásárul rosz- 
szagu istállókba — ö , ki mindig olly jó szagban sze
retett élni! — ez uj bizonysága, mikép á tous les 
coeurs bíeu nés la patríe est chére. De én nem veszem 
a’ dolgot tréfának, - hanem legott megtámadom az uj 
status’ emberét: ‘jószte-ki gyepre, ’s viaskodjunk azon 
téren, mellyen megtámadtál.’ Mire ő nagy bölcsen há
tat fordít, ’s bizonyossá teszi egyik beküldő urát, hogy 
nála nem fog szikrázni — mit egyébiránt ugy is tud
tam , jóllehet rosszul beburkolt harag és felduzzadt 
pezderkedés helyett legalább egy kissé több elmebeli
*) Már boc.á son-img Cros/. n r ,  hogy r.em mondom ..Századunk1; de 

valóban olly karnis században , minő Orosz, urnák századja , nem tud
nék é ln i, ‘s ekkép e’ pár sort a" magyar közönség’ számára sem Ír
hatnám.

szikrát csakugyan vártam volna tőle — és azt állítja, 
mikép “a’ tárgy magában olly csekély érdekű , hogy 
arra nem szeretné idejét veszteni.” — ’s valósággal 
kár is volna azon drága ’s annyi hasznosra fordított 
időért! — hogy fogalmaim “a’ sajtószabadságról nem 
tisztábbak a’ yenkeek’ személyszabadsági elveinél
— hogy “azon kevés szerencsétlenek’ sorába tartozik, 
kik infallibilitásomon kétkedésüket nyilványítni meré
szelték’ ; hogy “elleumondás nélkül nyújtja oda talpait 
az érdemlfett bastonuadera” — ’s ezt jól teszi — mint
ha illyesekben már practicus volna — igen, az érdem
lett bastonuadera! — ’s végre, hogy “ha illy kegyes 
kiíakadások által drága főm (nem tudom, miért volna 
drága, hiszen nem fizetett érte soha senki is!) talán 
valamelly isméti epebetegségtöl megmentethetuék , még 
meg is csókolja a’ sújtó atyai kezet, a’ büntetésnek 
csak azon enyhítését kérvén ki magának, hogy az illy 
kiömlések’ olvasásától kegyesen felmentessék” — mit, 
közbevetöleg legyen mondva, nem tehetek, és inkább 
a’ bastonnadeot, ámbár néha-néha igen illenék, enge
dem e l ; mert ha nem olvasná-meg 0. ur kiömléseimet
— min halálig búsulnék — nem csinálhatna azokbul
valami ragout-t ä la sauce piquante P. F.- féle elfásult 
barátjai-’s szívrokouinak szájizére, és nem kaczagtat- 
na-meg engem is találásai által, mikkel a’ magyar 
községet táplálja , sokszor olly jó effectussal; — igen, 
olly jó effectussal, min orvosom, ki javulásomat jobba
dán 0. ur talentumának tulajdonítja — nem csudálkoz- 
haték eléggé. Mirabile dictu! mennyire ment az emberi 
nem, olly papirost állítni elő — de ezt bizonyosan nem 
magyar, hanem csak orosz találhatta-fcl — melly sze
rencsétlen epekórságban szenvedőknek nemcsak jó 
effectusokat okoz, hanem melly egyszersmind olly 
‘fain’ és olly lágy i s , hogy nem hiszem lenne nála kü
lönb minden czélokra ---------- Olvassa azért, kérem,
kiömléseimet ezentúl is.

Hogy azonban 0. ur nem maga veszi-fel a’ kez- 
tyüt, mellyet neki veték , hanem azt inkább másra bíz
za , azt igen természetesnek tartom. Miért is bajlódnék 
olly elfogult nagy úr, csekélységemmel! non merita 
la spesa, — ’s illyes mire szemes ember mai világban 
csak néz , — és miért fáradna saját becses személye
— mellynek gyönyörű gömbölyke hasát már akkor is 
volt alkalmam csudálni ’s irigylem, midőn elfecsérlett 
nemzetségi portiók , rosszul sült experimentek és sike- 
retlen ügyeskedések mellett még vajmi kevés volt abba 
a’ hasacskába tenni-való, melly most azonban, midőn 
mindenbül untig és váltig van ’s mint érintem uj csil
lag derült-fel fölötte, a’ sok munka’ daczára, tudom, 
napiul napra földtekéibb — min, nem kétlem, velem 
együtt a’ két testvérhaza, sőt minden becsületes ember, 
tiszta szívbül örül — miért fáradna ellenem illy sze
rencsés állapotban, illy édes sinecura közt, mondom — 
ha van reservában olly hőse, mint P. F ., ki soha sem, 
de ha már kell, álomban ül lóra! És illy daliát ellenem 
küldeni, mély ’s valósággal gonosz combiuatio volt. 
Ennél ijesztőbb bajnokot valóban nem küldhet ellenem, 
de még maga az orosz czár is. Huj! mint nyargal el
lenem — lépésben, milly veres a’ képe es milly 
ijesztő pontyszeme, mellyet nem nyit-fel, mert alszik 
de azért még is Iát ’s ügyesebben jár, mint ki éber t
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szeme nyílt. Ez bizony egyedül ex stemmate natus, 
dicső nemzetségnek dicső ivadéka lehet! 11a mind il- 
)ven a’ magyar, o! akkor legelső nemzete a’ világnak. 
De mivel kezd dörögni, micsoda észvillámokkal sújtja 
szegény szerzői személyemet, ugyan miként receuse- 
álju ‘Néhány szavamat a’ lóverseny körül ? Azon naif 
vallomással, hogy ő azon tárgyban, mellyért láncsá- 
kat akar velem törni, “teljességgel nem competeus. 
Mivel azonban nagyon szivén fekszik a' haza, azért igen 
örül, hogy most majd ‘szikrázni’ fog , mert a’ híres 
{Széchenyi ( ez által engem ért a’ csintalan; 0  der 
Schm e u chler !) két eszes embert vesz elő, Orosz urat 
t. i. és a’ maréchalt; mi által (úgy é a’ szikrák által?) 
az igazság tisztán kerül napfényre (és nem tisztátla- 
nul, mi már magában is nagy nyereség) a’ hazának 
e’ tárgyban is nagy hasznára.”

“Már szinte több 15 esztendejénél, hogy a’ ló- 
luttatások’ behozatala iránt első ülés tartaték nálunk” 
— igy szól tovább — ’s hogy “ő is jelen vala , mint
általában minden közhasznúnál’s a’ t .-------’s hogy illy
körülmények közt hinni kelle (kérdem, kinek kelle 
hinni?) hogy majd ezeren futandnak a’ futtatással, ’s 
hogy száz ménes mai napig száz száz telivért állítaná 
ki a’ pályára.” Milly dús phautasia!

Emlékezem, igen jól emlékezem, hogy azon idők
ben valami Judás-féle felebarát ’s fele-magyar ült 
ugyan köztünk, de engem soha nem csalt-meg , mint 
sok mást. De hogy olly éles-eszü’s mély belátásit nia- 
thematicus és mechanicus is vett volna részt tanácskozá
sainkban — igazi Galilei, ‘e’ puor si nutove!’ — ki 
15 év leforgása után — miután soha legkisebb jó ta
nácsot nem, de a’ tárgyhoz egy garast sem adott, és 
az egész szolgálat, niellyet nekünk tett, abban álla, 
miszerint legalább azt referálta híven, hogy rósz uta
kon nem járunk , czimboraságot nem kötünk, — ki, 
mondom, 15 év’ leforgása és néhány száz aranyka 
évenkinti díj után “ezereknek futását a’ futtatással (?) 
's hogy száz ménes mai napig száz száz telivél t állí
taná ki a’ pályára” — előre kiszámította és hitte vol
na, azt soha nem gondoltam. De így van a’ világon! 
A’ legnagyobb elmék sokszor észrevétlenül — sans 
étre appréciés ~  mint viola a’ sövény mellett, illatoz
nak köztünk . ’s csak a’ jövőkor áldja hamvaikat, ki
vált ha annyi hasznost és nemest vittek végbe, ’s an
nyi szerencsének valáuak szerzői, mint P. F . !

“’S valljon mit él énk” ? — igy folytatja — “Bécs- 
ben évről évre kevesebb lovakat. A’ fő vállalkozók kö
zül sokan egészen visszavonultak. Futtatást nézni már 
nem is bon ton. Nők, testvérek, sőt a’ billikom-vivók’ 
szivrokonai betüszerint útnak eresztik a’ lovakat’s gaz
dáikat (?) úgy hogy ha a’ nemeslelkü Liechtenstein Ala
jos herezeg * )  a’ futtatást szokott lelkesedésével nem 
gyámolitná, már Bécsben a’ futás úgy elakadt volna 
mint e g y  f e l  nem  h ú z o t t  ó r a ” (miért nem mond
ja inkább , mint ‘némi magyar . . . .  adósságai’ fize
tése’ ; hiszen igy sokkal közelebrül lett volna véve, ’s 
így sokkal hathatósb a’ példa).

Ks valóban szerencse, hogy a’ nemes herczeg itlyesközhasznú tárgyakra 
szenteli tehetsége egy részé t, és dicső atyjának minden dicséretesben 
nyomdokát követvén, abban meg előtte is á ll ,  hogy némi banquerouti- 
rozott pseisdo-magyar mágnások és elbukott színházi igazgatók által 
(egy személyben) nem hagyja magát w h ist, l'humbre , és illy féle idú’t- 
ölö időtöltésekben kizsebeltetni.

“Futtatást nézni már nem is bon ton” __ így szól.
De nem mindig szólt így; és tudom, néhány évvel ez
előtt igen nagyon bou tonnák tartotta a’ f u t á s t ,  mi
dőn egy régi dámához kapaszkodva, ő is felcsúsz
hatott néha néha szeretett Bécsébe és a’ futtatások
nál is rendesen megjelent, hol nem lett volna taná
csos 0  kitűnőségének egyedül, a’ kezeskedő dáma’ 
kísérete nélkül, megjelenni, mert legott nyakon ra
gadja őt hitelezőinek serege, ha érte nem áll jót és 
nem fizet időszakonként a’ jólelkü dáma. Ennyire ju
tott kaczagányos eldödeinek egyik, tüzes vassal kon- 
dorított fürtü, se’ magyar se’ semmi ivadéka!

“Ha országunk’ uagyai . . . telivér méneseikkel 
hasonló jótéteményben részesíttetnék a’ köznépet, gyor
san előhaladna a’ lótenyésztés , g y o r s a b b a n ,  mi n t  
a’ v i l á g n a k  m i n d e n  v e r s e n y e i  á l t a l ” — il- 
lyest is mond a’ magát teljességgel incompetensnek 
valló mágnás. Milly furosa, de azért még is milly min
dennap ’s minden tárgyakuál hallott contrast! A’ leg
nagyobb szerénység, és a’ legnagyobb szemtelenség 
egymás mellett! “En ugyan nem értek egy cseppet is 
a’ dologhoz “— ez a’ bevezetés ; a’ vége pedig e z : 
“de azért még is jobban tudnám következtetni a’ jó gyü
mölcsöket , mint ti, kik competensek vagytok.”

De felhozott P. F. mágnás bajtársom én ül nem te
het, mert hiszen nem olvasta azon könyvemet, inellyet 
bírál, hanem csak recenseálja; mibül — közbevetőleg 
legyen mondva — az sül-ki, hogy nem könyvein ha
nem személyein azon hegyes szálka, melly szemét bük- 
dösi, minthogy — és ez a’ rejtély’ kulcsa — terveim 
egy kissé mégis szerencsésebben sikerültek mint övéi, 
és így ö is szegényke martalékául lön a’ megbántott 
hiúság és irigység’ azon daemoni családjának, melly 
az emberi kebel’ legnemesb érzéseit is elfojtja, ’s fáj
dalom ! mindig olly nagy szerepet játszott szegény ho
nunknak a’ Kárpátoktul már most hiába övedzett hatá
rai közt.

“Könyvemet, első lapjai’ elolvasása után, legott fél
retevő , mert nem képes — így szól — annyi ‘néhány 
szót’ lovakrul olvasni“. De nem így áll a’ dolog; hanem 
azért teve félre, mert nem tud magyarul, mi termé
szet szerint nem lehet felelte kedves érzés magyar 
mágnásban ’s kivált örökösben! ki most végnapjaira 
honárul is kezd nemcsak egy kissé eszinélgetni, sőt 
azokat ‘elő is veszi’, kik már rég állának a’ hazai gá
ton, inig ő mindennel, csak azzal nem, mi magyar, és 
legfőkép német-színházi örömekkel bajlódott.

Es eddig terjed a’ tisztelt és mély-belátásu mág
nás’ recensioja. De azért‘Néhány szavaim a’ lóverseny 
körül' — noha azokat nem olvasá hanem csakgáncsol- 
gatá a’ gróf — még sem hangzottak-el minden haszon 
nélkül; mert midőn félretevő könyvemet, ím ezen okos
kodásra fakadoz: “El nem fojthatok azonban ez alka
lommal is néhány bús sóhajtást, millyek minden alka
lommal elötolakodnak annak szemléleténél, mik lehet
nénk ’s mit vihetnénk-ki, ha erőnket öszszepoutosít- 
nók.” — “Hazánkban kevés az egyetértés , összetar
tás ; osztályunkban teljesen hiányzik; mieink (?) kö
zül sokan legnagyobb ellenségeink, ’s ez okbul min
den megtámadásoknak majdnem védetlenül ki vagyunk 
tétetve ’s a’ t.”

Milly arany betűk, milly igaz leczkézés 1 Csak 
az kár, hogy midőn O kitűnősége, ki más’ szemében 
látja a’ szálkát, de magáéban nem a’ gerendát, erős 
ecsettel festi ‘mik lehetnénk’ ha egymás iránt irigyek 
nem volnánk, egymást sárral nem dobálnók, egymást



vagy gyökeresen nem gyógyíttathattak k i, vagy a’ beadott 
orvosságok által a’ betegeknek egész testük elfoglalta
lak ott, hol csak egy részét kellett volna orvostani, ’s 
utoljára, midőn a’ köszvény (Gicht) ’s egyéb, a’ bevett 
orvosszerek által nemzett, lájdalmak a’ testben gyöke
ret vertek, hajlós ’s egyéb helyeken daganatokban ’s 
egyéb égető fájdalmakban jelentkeztek , az orvosak kö- 
pölyüzéssel , érvágással és pióczázással 's illyesmivel 
loltozgaták a’ romlott egészséget, de a’ testből a’ nya
valyát gyökeresen nem irthatták k i, a’ régi, közép ’s 
újabb időkben is ösmert, de csak nem rég P r i s s n i t z ,  
gráíenbergi lakos által gyakorlatba szerencsésen hozott 
vízgyógyítással a’ testből tökéletesen kiirtattak ; de 
mennyivel inkább örülhet az, ki itt a’ mostani, mintegy 
oOOra terjedő, betegeken a’ legszcrencsésb előmenetelt 
önszemeivel látja, tőlük hallja és tapasztalja, hogy 
azok, kik elég elszánással ’s békét üléssel bírtak Priess- 
nitz’ gyógyitásmódját kiállaui, többnyire összeroncsolt 
tagaikban mint elevenültek újra föl. Bámulással halijuk 
mi ittlevök naponkint a’ most gyógyítás alatt levő be
tegektől az utakat ’s módokat, mellyek által nyavalyáik
tól részint megszabadultak, részint most szabadulnak.Kö
zülük egyet kettőt említeni kívánok. Egy 70  éves lengyel 
tábornoktól, ki nyavalyája’ miségét tökéletesen nem isméi é, 
a’ hideg torrás viz-ivás, izzadás, íürdés, szoros él rendtartás 
és gyakori járás-kelés által 3 kövecs takarudott-el vizc- 
lésekor, miiül előbb sem maga sem orvosa még csak 
nem is álmodtak. — Egy , kedves férjének ’s egyetlen 
gyermekének elvesztél! kesergő fiatal lengyel dáma, 
kinek gyomorgörcsei rnajdmajd nyavalyatöréssé fajultak ; 
's kin a’ legjelesb orvosok sem segíthettek , annak 
ellenére, hogy két orvosa egymással 100 aranyba fo
gadott, — ’s egyik , hogy legelső hideg fürdő-vételkor 
a’ dáma meg fog halni, a’ másik pedig, hogy meg fog 
gyógyulni; — itt ugyan első íürdés’ alkalmakor ’s így to
vább hatszori megpróbálásra is elájult ; de a* derék 
Priessnitz ezen meg nem ijedt, — ’s im ! hetedszeri 
fürdéskor mára’ dáma nemcsak el nem ájult, sőt javult 
folyvást. rs a’ hideg viz’ huzamos használata által töké
letesen kigyógyult bajából. — Hosszas volna előszám
lálni az itt kigyógyitott 's gyógyuló félben levő nyava
lyák’ sorát. Elég legyen említenem, hogy a’ köszvény 
(Gicht) csontszú, csúz, ideg-szenvedések ’s gyöngülések, 
egyes tagok’ elhalása, nyílt sebek, sömör, gyomorgörcs, 
tagr^szketés, megrögzött váltóláz (W echselfieber), 
hasmenés , gyengült emésztés, hányások , dugulások , 
folyások , aranyér , sápadtság, ídegsorvadály, rnéhgörcs, 
és számos egyéb nyavalya itt kedvező sikerrel gyógyít- 
tattak , ’s folyvást gyógyítlatnak.

Orosz ur S z á z a d j á b a n  a'Bécs-melletti laabi viz- 
gyógyintézet is, melly hasonló a’ gräfeiibergihez, ajánl- 
tátik; de nemzetünknek leginkább óhajtanák, hogy min
den megyében, hol t. i. lehet, létesülnének illy intéze
tek , mellyekben az egészség Iegegj’szerübb ’s olcsóbb 
módon szereztessék-vissza; így majd a’ számos magyar 
beteg, nem volna kénytelen küllőidre utazni, és szegény 
hazánkból olly tetemes pénz-summákat kivinni: a’ Lete- 
gek közelebb nyerhetnének enyhülést, ’s a’ szegény- 
sorsuak is osztozhatnának e’ gyógyításmód’ jótékonysá
gában. ’s a’ t.

Gräfenberg’ környékén ’s különösen Freywaldau 
nevű, ide 1jq órányira fekvő kis városba a1 gräfen- 
bergi vendégek le szoktak sétálni, hol némelly vászon- 
gyárokat láthatni, mellyek legszebb virágzásban disz- 
lenek ; a’ gyártulajdonosok társaságban állnak bécsi 
kereskedőkkel, ’s mint einlítékm agyar hazánkba kü-

Ionosén sok finom szövetű vásznat küldenek rs árulnak 
el. Kívánatos volna, hogy a' len hazánkban is nagyobb 
mennyiségben termesztessék, 's illy vászongyárok ál
líttassanak, főleg forrásos és vizes helyeken, hol illy— 
nemű vállalat sok költségbe ’s tetemes á’dozalokba 
nem kerülne. ’S így ez utón is a’ hazai lakosoknak uj 
kenyérkereset ’s élelemszerzési mód nyílnék, ’s ama 
millió forint, melly kivált finom vászonért külföldre 
vitetik, hazánkban maradna. Hasonló szerencsés vál
lalat volna Magyarországban posztó-, karton- ’s más 
egyéb gyárokat állítani; illyesininek létesítése, — ha 
t. i. több magyar földesúr és tőkepénzekkel bíró ha
zafi, társaságba lépnének, előre ’s a’ vállalat’ tervét 
alaposan kidolgoznák— szinte nem kivárnia csudatevő 
erőt, hanem egyedül józan dologisméreíet, ügyes szá
moló-észt, pénzt és szilárd akaratot. Így majd a’ ma
gyar kihordott gyapját és lenét posztóban és vászon
ban nem vásárolná ötszörös áron a’ külföldiül vissza , 
hanem növekednék a’ műipar, és számtalan magyar 
munkás kéz nyerne foglalatosságot, ’s ha minden megye , 
’s kivált a’ főbb birtokosak ’s tőkepénzesek — illyesre 
figyelmüket kellőleg kiterjesztenék, nem sokára a’ ha
zánkban termesztett gyapjuból’s lenből magyarok által 
készített posztóval ’s vászonnal, minden hazai lakost 
elláthatnának. Hogy ez nem lehetetlenség, megmutat
ták az éjszakamerikai szabad statusok, mellyek az 
illyesekbeni nyomást a’ szomszéd hatalmas birodalomtól 
nem tűrhetvén, annyi gyárt állítottak, mennyi nemsokára 
a’ belfödli lakosok’ szükségének megfelelt, ’s addig 
is ,  míg gyáraik elkészültek, becstelenségnek tárták 
külföldi portékákkal lestöket fedezni, ’s némellyek in
kább ócska, rongyos ruhákban jártak, mint sem külföldi 
készitvényhez nyúltak volna. Illy elszánás részünkről 
talán szükségtelen, ámde hogy belföldi gyárokrul gon
doskodjunk, azt hazánknak tartozó kütelességink kí
vánják tőlünk — 's a’ t. Élj egészségben.

Szabó.
As <tt th i sas lóról.

Pótlékul az e’ lapban megjelent hasonló czímű ér
tekezéshez, közöljük W i l d b e r g n e k  „Jahrbuch der 
gesaminteii Sfaats-Arzneikunde“ czimü folyó munkájából 
a’ Hr. A. H. N i c o l a i  által közlött észrevételeket, 
mellyek méltók minden illetőnek tudtára.

Az ótás, ha akarjuk, hogy csak használjon, min
denkor az eredeti tehénhimlőből történjék; mivel pedig 
a’ tehénhimlő igen gyéren támad önként ez állaton, ’s 
a z , a’ mi támad, az emberiség’ ezered részének beótá- 
sára sem elég , szükséges a’ tehénhimlőt mesterségesen 
termeszteni, ’s igy szaporítani. — A’ szaporítás legjobb 
sikerrel történik a’ beótott gyermek’ bőrén termett óthim- 
lőből, ha ez még bír valami erővel, ennek genye t. i. 
beóttatik a’ tehénnek nem tőgyébe , hanem magukba a 
bimbókba, mert csak ezeken teremnek igaz himlők , a’ 
tőgy ön pedig csak álak. Megkülönböztethetni az iga
zakat az álaktól az által, hogy ezek hólyagocskákat 
képzenek , mellyek big tartalma azonnal a’ felbökés után 
egészen kiíoly, holott az igazak ekkor is tele maradnak.
__  sz apor ítás  e' módját ajánlja Keim P»ust Magaz.
38 k. 2 . f. ki a’ gyermeken termelt óthimlőnek evétől, 
midőn ez a’ tehénbe ótatott himlőket látta fogamzani 
és nőni , mellyek ismét gyermekekbe ótatva, épen olly 
változásokkal járó himlőket hoztak elő, minők szoktak 
az önként termett tehén-himlő -ótványnál támadni, t. i. 
az ótás helyén mérges verességet ’s a' t. csakhogy az 
itt érzett láz csekélyebb volt. Mind két Szicziliabau mar
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1806. kezdve szokásban van a' szaporításnak e’ módja, 
a’ lejrkivánatosb sikerrel. — Ajánltatik az emberi him
lőnek is tehénbe ótatása, de erről sokkal kevesebb eddig 
a’ tapasztalat, hogysern bizonyos valamit lehessen mon
dani. _ A’ tehénhimlőnek eve csak támodásának két
első napján használható az ótásra, nem pedig későbben, 
midőn ez zavarossá lön , ’s még kevesebbé a’ himlöhaj.

Ugyanott emlittetik, hogy Kidben Poroszország
ban Kitter észrevette a' tehénhimlőhöz mindenben ha
sonló kiütésnek származását a’ ló-ptík QNIauke) ragad- 
ványos evének beótásától. Az első tapasztalat mint 
szokott vé etlenül esett, az említett bajban szenvedő lóval 
bánó embernek kezén t. i. támadtak a’ teljén-hindőhöz 
mindenben hasonló kiütések , mellyck beótás által 
másokra átvitetve, egészen hasonló kiütésekkel növeked
tek. — Figyelmessé lévén ez által Kitter, későbben 
többekbe ótattabea’ mondott anyagot, és minden helyen 
hasonló sikert látott, támadtak t. i. a' tehén-himlőtől 
nemcsak külső alakra, hanem lefolyásra, és hagyott 
sebhelyre nézve is épen nem különböző kiütések, úgy 
hogy ez állítás valóban természetben alapuló lett-dolog
nak tekintethetik. — De arról, vájjon az igy anyagképeu 
hasonló himlők bírnak é hasonló óvó-erővel is az ember- 
himlő ellen ? hallgat a' szerző.

D r. Ivvcs.

E l e g y  \ f  n i u l n t t u t ö - t a v .

Ó v á s u l !  F. évi junius hónapban egy franczia 
falu ( l̂e 1’ Oise megyében} újabb szomorú esemény’ 
színhelye volt. A’ földbirtokos késő éjszakán kutyája’ 
hangos ugatására fölébred ; tüstint ablakot nyit, és a’ 
hold’ kétes világánál, kertjének hágcsóján, l'áktul fé
lig elrejtve egy emberalakot pillant-meg, melly halkan 
’s igen vigyázva, mint ki észrevétetéstől tart, folyvást 
közelebb vonul. A’ földbirtokos azon erős hiedelmében, 
hogy tolvaj szándékozik házába törni, puskát ragad, 
\s az emberalakra tüzel. Erre tompa sikoltás hallatszik, 
a’ házban minden cseléd fölrezzen’s elősiet; egy fiatal 
szép leányka feküdt holtan a’ földön ; a’ golyó szivét 
fúrta keresztül. A’ szerencsétlen a’ szomszédház’hold
kóros gyermeke volt.

Egy kalmár leczkéket vön a’ szépírásban, ’s a’ 
tanítónak ezért nála szabad asztala volt. A’ kalmár 
rendszerető pontos ember lévén, mindig 12 órákor 
ebédelt , ’s mivel a’ szép-irász, mint lenge fíczkó, so
ha sein jelent-meg a határozott időre, utóbb a’ kal
már elvesztő türelmét ’s imigy szólt a’ későn érkezé
hez: ,Már ez még is szörnyűség! Ön mindig e g y  
órakor jő, ’s t i z e n k e t t ő  helyett eszik; tudja Ön 
mit ? jöjön inkább tizenkét órakor, ’s egyék , mennyit 
egy ember szokott.

Kosmar Sándor az idegenek ’s belföldiek’ számá
ra egy legújabb „ berlini kalauzt “ adott ki , llly czím 
alatt: „Egész Berlin, 15 ezüst garasért.“ (Már ez 
ugyan csak ajánló czím.}

Egy férfi, színházból jőve fiatal nejével, ’s a’ se
bes nagy eső elijeszté a’távulabb lakó házaspárt. A’ nő 
jajveszékle ’s rimánykodék, hogy uj kalapja egészen 
oda lesz. A’ férj kérte ö t, álljon egy házkapu alá, ’s 

• várakozzék, mig eljő; ’s itt bérkocsin haza siet, ’s nője 
számára esernyőt hoz.

Minap a párisi jockey-clubban a’ jelenlevők’ nagy 
csudálkozására két uracs, paripán jelent-meg, a’ ver
senynek egy ritka nemében próbát teendők. Mindketten 
biliárd pálczát tártának kezükben, ’s a’billard-asztal- 
hoz ugrattak, hogy lovon ülve egy parthiet játszanak,
’s ez minden bizonynyal a’ legnehezebb feladások’egyike 
volt, mellyekkel ügyes lovagok egymást kisérthették. 
Hangos örömzaj és kaczaj közt végezék nem épen 
hosszú idő alatt a játékot. A’ nyertes’ jutalma 100  
louis d’ or volt.

Kő uy v k e d  v e i  ő. Bizonyos angol lord , ki falu
si kastélyát egy szép könyvtárral is akará díszesí- 
teni, következő tartalmú levelet írt egy könyvkereske- 
dtihez Londonba. Uram! én azon könyveket, mellyek 
az Ön által számomra küldött jegyzéken foglaltatnak, 
mind megszerzőm, különös vágyam lévén egy szép ’s 
nagy könyves-szekrényt minden formátumból megtölteni. 
Ámde a’ classiea literatura’ osztályában a’ negyedré- 
tiiek között még egy és fél lábnyi hézag van; továbbá 
a’ törvénytudományi osztályban a’ folio kötetekhez ha- 
sonlag hijányzik még 3 láb; ’s a’ szép művészeti osz
tályban a’ 8ad rétüekhez 4'j4 láb. Bizodalmasan meg
kérem tehát Önt, szíveskedjék e’ hézagot könyvtárom
ban minélelöbb kitölteni.

K *  város lakosai Magyarországban, jó ivóvízre 
akarván szert tenni, egy artezi-kut’ fúrásához kezdő
nek. Miután már 800 0  forintot költöttek e' czélra min
den ígérkező siker nélkül, a’ munkát abban hagyák , 
’s a’ fúrt lyukra egy követ illesztőnek illy fölirattal: 
„Itt fekszik 8 0 0 0  forint; ki meg akarja találni , fúrjon 
tovább.“

Egy hónap alatt már hat ember ugrott a’ londoni 
Waterloo-hidon ugyanazon helyiül a’ Theinsébe. Úgy 
látszik, az öngyilkosak előtt annyira divattá vált épen 
ezen helyről magokat a’ Themsébe ölni, hogy a’ ható
ság e’ helyre már hajósokat rendelt folyvásti felvigyá
zat végett, ’s így egy hetedik ’s nyolczadikuak nehe
zen sikerülend ott életét végezhetni.

N é p i s k o l á k ’ s z á m a  F r a n c z i a o r s z á g-  
ban.  A’ nyilványos oktatásra ügyelő minister’ tudósí
tása szerint Francziaországban 1837dik évben 3 5 ,  
280  község közül 20 ,613  volt ellátva iskolával, ’s 
így 8563ral több, mint 1829dik évben. A’ fi-é s  le
ánygyermekek’ száma, kik rendes férfitauítóktul vezér
lett elemi oskolákban nyertek oktatást, 1829ben 964ezer 
3 4 0 re ; 1832ben 1 ,200 ,715re ; 1834ben 1 ,654,828- 
ra; 1837ben pedig l,940 ,830ra  terjedett. Nevelő- 
asszonyuk által vezérlett iskolákban 707,61 1 leány- 
gyermek tanítatott. A’ mindkét rendbeli (azaz rendes 
férfitanítók, és nevelőasszonyok által vezérlett} osko
lákban a’ leánygyermekek’ száma 1837ben összesen 
1,110,147. — A" föntebbi község-iskolák közül 26 ezer 
370beu kizárólag katholikusok, 653ban protestánsok, 
28bau israéliták, 2352ben pedig kőlön vallásfeleke
zetbeli növendékek taníttatnak. — 1834dik évben 
10,315 kész ‘s elrendezett, ’s 1909 épülőfélben levő 
iskolaházzal bírtak a’ külön községek; 1837dik évbeH 
pedig a’ községek’ költségin állított kész iskolaházak’ 
száma 14,139 volt, ’s az épülőfélben levőké 2643.

Szerkeszti Helmeczy. — nyomtatja Trattner-Károlyi.
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dásiról.
Miképeu igyekezett zsenge intézetünk a’ most be

fejezett nyolczadik acadeiniai évben az alaprajz által 
neki kitűzött úton haladni, a’ következőkben terjeszt
jük elé rövideden a’ hazafi közönségnek.

Elő volt koronként adva, milly készületeket gyűj
tött a’ társaság nagy szótárához , ’s mennyiben járultak 
ehhez egyéb kebelén kívül levő buzgó hazafiak is. Ez 
idén Sárváry Pál 1.1. ismét mathematical, Jászay Pál 
1. t. törvénytudományi, Májer István rézmetszészeti 
műszavakat gyűjtöttek, tájszavakat Döbrentei Gábor 
Horváth József rr. tt. és Májer István : mik, be lévén 
a’ Tájszótár’ nyomtatása fejezve, a’ méggyülendőkkel 
együtt a’ maga idejében pótlékul használva lesznek.

Miután Döbrentei Gábor r. t. a’ múlt őszszel hiva
talos utján a’ csornai országos levéltárt, ns Soprony 
vmegye és város, szombathelyi káptalan és város , va
lamint Vas vmegye és Kőszeg városa’levéltárait régi 
magyar nyelvemlékek’ keresése végett meglátogatta, 
folyt ezeknek másoltatása is ; set a’ XVI. század’ má- 
sodfelebéli, úgyXVIId. századbelieknek is jutott figye
lem , mint a’ mellyek nyelvtörténeti tekintetben jelesek, 
név szerint a’ magyarság’ régi hivatalos éltét a’ na
gyok’ udvaraiban, a’ nemesség közti divatát ’s annak 
társalkodásbeli kifejlődését érdekes képben tüntetik 
élőnkbe.

Mi a’ t u d o m á n y o s  isméretek’ bővítését ’s ter
jesztését illeti, ebben is iparkodtak a’ tagok a’ társa
ság' várakozásának megfelelni. így ada Guzmics 
Izidor r. t. vizsgálatokat a’ művészi, különösen szülé
szeti nyelv felett; Podhradczky József 1.1. Káldy György 
mint egyházi szónok felett, ’s Kis János a’ classica 
literaturának fontosságát fejtegette, főleg magyar író
inkra nézve; Warga János 1.1. a’ philosophia’ eucyclo- 
paediáját ’s Kállay Fereucz r. t. a’ szabad akaratróli 
vizsgálódásait, Péczely a’ gazdagság’ befolyását nyo- 
mozgatta a’ nemzeti mivelödésre, ’s e’ tárgyban még 
ma terjesztené elő némelly töredékeket; Kerekes Fe- 
rencz 1. t. a’ mathesis tanítása módjáról ’s mathesisbeli 
elleumoudások’ okáról, Vállas Antal r. t. az Erőegy- 
közényről ’s a’ Ludolphi szám több ívek’ érintői által 
kifejtéséről értekeztek ; de különösen a’ históriai vizs
gálatok nem csekély sikerrel folytak, uévszerint Pod
hradczky József 1. t. Eszterházy Miklós nádor’ törté
neteit állította elő új oldalakról a’ kutforrásokból me
rítve; ’s a’ II. Rákóczy Ferencz’ főbenjáró perét tár- 
gyazó , eddig kévéssé , vagy nem isméretes oklevele
ket gyűjtötte; Jerney János 1.1. Anno püspöknek 8 3 6 -  
bóli pecsétuyomóját a’ keresztyén világnak talán leg- 
régiebbikét ismertette; Jászay Pál 1.1. az 1637ki ne
vezetes szönyi béke’ történeteit világosította fel eddig 
isméretlen egykorú emlékekből; Waltherr László 1. t. 
az időtauhoz tartozólag némelly kalendariomi magyar 
régiségeket ismértetett, ’s Luczenbacher János r. t. 
folytatta eredeti oklevelei magyarázó közléseit. Végre 
Császár Ferencz quaruerói útját irta- le , ’s ezek ré
szint a’ közönség elibe terjesztettek már a’ társaság

Tudománytárában, ’s részint fognak itt, ’s az Évköuv- 
vek IVdik kötetében. 3
... , ”elyeukeII meg Nagy Károly’ astronomiai nap.
könyvéről emlékeznem, melly társaságunk’ Névköny- 
veben ez évre indítatott-meg, ’s ezentúl annak álló 
czikkelyet teendi: pótlásául a’magyar astronomiai lite- 
íatura , ha Jlyet említeni szabad, legelső hézagjának.

A közhasznú tudományos kézikönyvek’ ffyüiíemé- 
nyerol újra kénytelen vagyok hallgatni. Mert azon ter
jedelemben s mod szerint, mint az academia’ vállala
tinak ezen tan legüdvösebbikét, ’s legéletbe-hatóbbikát 
tudományos műveltségünkre új korszakot derítőleg léte
sítem óhajtaná, még most sem foghatott — a’ pénztár’ 
allapotja miatt — eszközléséhez.

A’ mik utolsó köz ülésünk óta a’ társaság’ költsé
gein világot láttak, a’ következők:

1. A. m. 1.1. Évkönyvei. A’ titokuok' ügyelése alatt. 
Harmadik kötet. 4r.

3. Tudománytár. XV~XIXd. kötet, Luczenbacher 
és Balogh Pál rr. tt. szerkesztése alatt 8r.

3. Régi magyar nyelvemlékek. Kiadta a’ m. t. t. 
Döbrentei Gábor szerkesztő’ felügyelése alatt. Első 
kötet. 4r.

4. Magyar és német zsebszótár. Közre bocsátja 
a’ m. t. t. I. vagy is magyar-német rész 8r.

5. Magyar helyesírás’ és szóragasztás’ főbb sza
bályai. 3d. kiadás 8r.

6. Természettudományi pályamunkák. Közre bo
csátja a’ m. t. t. Első kötet. 8r.

7. Első oktatásra szolgáló kézi könyv, vagy is 
a’ legszükségesebb tudományoknak összesége. Edvi Il
lés Pál koszorúzott pályamunkája. Második kiadás, há
rom részben. 8r.

8. Az elemi tanulmányok’ alapvonaljai. Jutalma
zott pályamunka. Irta Warga János 8r.

9. Blair Hugo’ rhetorikai és aestheticai leczkéi. 
Angolból Kis János. Első kötet. 8r.

10. A’ moldvai magyar telepekről. A’ m. tud. aca
demia elébe terjesztve P. Gegő Elek 1. t. által. 8r.

11. Eredeti játékszín. Első kötet: Vérnász, Vö- 
rösmartytól. 3d. kiadás, n. 13r.

13. Névkönyv 1838ra, astronomiai napkönyvvel 
és kalendariommal, Nagy Károly rtagtól. 8r.

Továbbá az e’ napokban megjelenendő tájszótáron 
valamint a’ régi nyelvemlékek ’s tudománytár’ folyó 
köteteiken kívül sajtó alatt vannak 1. a’ Nyelvtudomá
nyi pályamunkák’ II. kötete. 3. Blair’ rhetorikai és aes- 
thetikai leczkéi’ II. kötete. 3. Chelius’ sebészsége’ 11- 
kötete. 4. Kazinczy Ferencz’ Eredeti munkái’ II. köte
te. 5. Névköny 1839re astron. napkönyvvel, 's érteke
zésekkel Nagy Károlytól.

El valáuak a’ tagok tudományos munkálataikon 
kívül a’ társasághoz nyomtatás végett küldött kézira
tok vizsgálatával is foglalva. A’ múlt acadeiniai évről 
fenmaradtakhoz járult újólag 17 , uévszerint nyelvtudo
mányi 3 ,  szépliteraturai 7 , philosophiai ’s nevelési 3, 
históriai 1 , hadtudományi 1 , közgazdasági 1 , termé
szettudományi 1 , orvosi 1 : ’s így ismét több tudomá
nyos mint költői, örvendetes jeléül literaturánk’ szilár
duló irányának. Közülök elmellőztetett 8 , elfogadtatott 
feltételesen, ha t. i. a’ muuka’ folytatása olly szeren-
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csévél leszen dolgozva, mint a megvizsgált első fű
zet , e g y , t. i. D. Pólya József I. t. természettudomá
nyi müszótára; ’s négy más, u. m. Közhasznú számo
lási segéd, Hraduay Ferencztől; Hadtudomány eleje, 
lordítva Kiss Károly 1. t. á lta l; Tibullus’ elegiái, ford. 
Egyed Antal 1. t. á lta l, a’ romai classicusok’ Vdik 
kötetéhez, ’s a Stratégia’ elvei, Károly főherczeg után 
Tanárky Sándor 1. t.-tól. — A’ Tudománytárhoz küldött 
20  dolgozat közül elfogadtatott 9 ,  elvettetett 6 ,  a’ 
többi vizsgálat alatt.

Az alaprajz’ kikötéséhez képest , gondja lévén a' 
társaságnak, hogy a’ nemzeti játékszín jó darabokban 
szükséget ne szenvedjen , ez évre is fenn hagyá a’ 100  
arany drámái jutalmat. Külön jelentés fog az erre be
jött idei pályamunkákról szólani; azt azonban meg kell 
ez úttal említenem, hogy e’ fényes jutalom eddig csak 
olly munkának lévén szánva, melly nemcsak pályatár
sai közt legjobb , hanem magában is kitűnő becsű, il- 
lyeu pedig több év óta nem találtatván, tehát a’ juta
lom sem járván ki: úgy tapasztalá a’ tál saság, mikép 
a’ jutalom’ kiadatásának bizonytalansága nagy mérték
ben csökkenti az ösztönt, melly különben illy fényes 
díjtól elválhatatlan. Jónak látta tehát a’ társaság’igaz
gatósága , e’ jutalom’ kivánatait oda módosítani, hogy 
az , akkor is kiadassák , ha a' többi munka közt viszo
nyosán legjobbnak találandó’ csak néhány javalatra mél
tó oldallal birand is. — Említendő még az is , hogy a’ 
társaság’ állandó játékszíni választmánya ez évben a’ 
magyar színdarabok’ számát 18 jó-hatásu mű’ fordít- 
máuyával bővítette: ’s így fennállása óta összeleg 73 
eredeti ’s kölcsönzött munkával.

A ’ társaságnak a’ külföld’ intézeteihez való állá
sát illetőleg: ez évben név szerint a’ cseh, bajor és 
porosz academiákkal táplált munkálatai’ kölcsönös köz
lésére nézve élénk csereviszonyt; 's ugyan ekkor meg
előzőleg a’portugál kir. academia ’s genfi természettu
dományi társaság által kerestetett-meg hasonló czél- 
ból. Ez évben Moldvából is , ottani magyar atyánkfiái’ 
érdekében nyelvi ’s egyéb elemi'könyvek’ közlésére 
kéretvén; egyszersmind hitelesen tudtára esvén , mi
képen számos ottani magyar telepek olasz lelkipászto
rokkal ellátvák : a’ társaság' igazgatósága egyfelül ezek’ 
részére bizonyos számú példányokat rendelt ajándék
képen küldetni Császár Ferencznek olaszul irt ’s aca- 
demiai költségen nyomatott magyar grammaticájából; 
másfelül a’ magyar falusi mesterek’ részére szinte az 
academia által kiadatott ’s koszorúzott néptanító köny
véből Edvi Illés Pálnak; mellyekhez számos tag ma
gányos adományai járulván , ezek’ erejével immár egy 
nagyobb küldemény indítatott útnak, ’s fog ismét, mi
helyt e' czélhoz a' titoknoknál más hazafiak is járulni 
fognak.

Mintegy ezekből állanak, mik academiánk’ ez évi 
dolgairól röviden előterjesztendők valának ; ’s befejez
hetném hivatalos vázlatomat, ha azóta, hogy utószor 
vala szerencsém e' helyről a’ hazafi közönséghez szól
ni , olly csapások nem értek volna bennünket, mellyek 
ez évet az academia’ történeteiben mások felett g y á 
s z o s  nak bélyegzik , ’s mellyekről emlékeztemben nem 
lehet, hogy egyszerű jelentés’ körén túl nem csapva, 
előadásom’ hangja meleggé, érzékenynyé ne olvadjon. 
Nagy-tekintetű Gyülekezet! Négy rövid hónap alatt az 
igazgató tanács két nagy nevű férfit, négy osztály 
négy rendes tagot v eszte , 's köztök olíyakat, kiket 
nemcsak társaságunk, nemcsak e' kisded literatura, 
hanem ismert az ország is , ismert és szíve emlékköny

vébe íra föl a nemzet. Mert elhala egy régi nagy név’ 
utolsó hordozója gróf Illésházy István, fényes férfiú 
egykor a haza gyűlésein , ’s még nem rég egy nemzeti 
intézethez nagylelkűen áldozó nyolczvauad évű aggas- 
tyan ; s elhala, de csak alig túl a ferfisag erőteli korán, 
Janus Pannonius’ székében b. S z e p e s s y  I g n á c  z, 
Pécs' régi dicsőségének megujítója, emberbaráti ’s honért 
dobogó keblében megoszolva a’ köz oktatás' ügye ’s 
édes hazai nyelv’ szerelme közt: kinek érdemeit még 
ma egy nálamnál avatottabb ajak fogja méltánylani. — 
.Szőkébb körbe állítá a' sors P e r g e r  J á n o s t ,  tör- 
véuytudomáuyi osztályunk’ rendes tagját, ki literatu- 
ránkuak , mint diplomaticai ’s történeti isméretek' szor
galmas közlője, utóbb törvényink' magyarításával buz
gón foglalkodó társ , teve hasznos szolgálatot. ’S el
vesztők S c h u s t e r  J á n o s t ,  a' pancratiasta férfit, 
egykor egy más literatura’ emberét, utóbb, értve ’s 
tisztelve a' kor’ kiványait, buzgó barátját a’ miénknek, 
’s nemcsak barátját * hanem azon osztályban, melly 
őt övének vallotta, a’ tudományok’ egyik leguehezbi- 
kének, a’ chemiának magyarul rendszeresen s tárgy- 
jegyzőleg megszólaltatóját, 's a' ki’ buzgóságáuak fő
leg köszönhetjük, hogy egy egész rende polgártársa
inknak, a’ gyógyszerészek , visszaadattak a' nyelv és 
nemzetiségnek. Elhalt N y í r y  I s t v á n ,  a’ philoso- 
phus és mathematicus , mindkét czímre egészen méltó , 
rendszerhez: talán módon túl ragaszkodó, de érdekkel 
teljes , és mindig korszerű, nagyobb ’s kisebb terjedel
mű műveik’ szerzője, őt hatvanad évű korában szaka
datlan munka , de utolsó idejében egyszersmind szaka
datlan kínok közül csak kevés nap előtt szakasztá-ki 
a’ halál. ’S még egy hír, még egy halál! mellynekéu 
vajha ne lehettem volna soha hirdetője; avagy, vajha 
ne mondhatnám: Eu i s m e r t e m  őt !  ismertem szíve’ 
gyermekdedségében ’s lelke'férfias szilárdságában; — 
vajha ne mondhatnám : S z e r e t t e m  őt !  nem , mert 
ó engem, hanem mert nem lehetett máskép annak, ki 
őt ismerte; — ’s vajha ne láttam volna soha, hogy 
ne mondhassam: nem fogom ót soha viszont meglátni. 
Mert úgy elmondhatnám részvevő , de a' változhatla- 
non megnyugodó kebellel: K ö l c s e y  e l h ú n y t !  mi
dőn azt most fájdalmakkal eltelt, szaggatott kebellel 
mondhatom csak el. ’S ezért bocsássanak-meg, kik őt 
nem ismerték a’ maga egész becsében, felejthetetlen 
jóságában, lelke’ csendes nagyságában, ha elfeledém, 
hogy most itt nem a' barátnak kell szólani, hanem pusz
tán csak az iró és tiszti társnak: ’s vegyék a’ csapá
sok’ egyik legnagyobbikát e’ meztelen bárom szavaca- 
kában: K ö l c s e y  i s  e l h ú n y t !

+lc(j!jpttts hajdún és most.

Ha az ősidőkbe visszapillantunk, álmélkodás fog 
el bennünket * látván, a’ műveltség' ’s felvilágosodás’ 
milíy magas fokára jutottak volt Aegyptus’ régi lako
sai. A’ hajdankornak egyetlenegy népe sem haladá-fe- 
lül az aegyptusiakat tudományokban, kereskedésben’s 
művészetben. A’ nálok divatozott építésmód még mais 
utánozhatlan. S zép , felséges és pompás volt ezen épí
tésze t; egy résziül nagyszerű és komoly, más rész
ről szilárd és még is gyöngéd. A’formák v. alakok köz
ti változatosság, 's az idomok’ különfélesége a’ mű
vészt nem ijeszték e l ; észtől-vezérlett ügyes keze 
bánni tudott e’ sokszerű alakokkal ’s müvének bájt és 
fenséget adni. Vizsgáljuk-mcg Autinoé város’ marad
ványait Felső-Aegyptusban ! Az időviharok' daczára is
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c romok folyvást a régi Görögországba! ránk maradt 
legszebb emlékek’ elevenségével, tisztaságával ’s gyön
gédségével bírnak. Itt nem találhatni roppant nagyságú 
szobrokat és síremlékeket, hanem obeliszkeket. palotá
kat , templomokat, diadal-íveket, melegfürdöket ’s hip— 
podromokat. Az egyenes vonalban épített utczák hosz- 
szánt húzódnak a’ városon v ég ig , hosszú oszlopsort 
képeznek, ’s legalább egy mérföldnyire nyulnak-el min
den irányban egy pálmaligeten keresztül. Denderában, 
(Felső-Aegyptusban) néhány év előtt még egy templo
mot lehete látni, mellynek egyenszerű oszlopcsarnoka 
110 lábnyi hosszú és 67 lábnyi széles volt; 24  osz
lopon nyugovók a’ boltozat, mellyet csudálatraméltó 
faragványok díszítének.

Mi a’ civilisatiot ’s polgári műveltséget illeti: te
hát újabb felfödözések megszerzék nekünk a’ módokat, 
menyeknél fogvást a’ régi .aegyptusiak’ társas szerke
zetét meghatározhatjuk; mi legelevenebb rajzokat ’s 
jeleneteket bírunk nyilványos életükből ’s házi szoká- 
sikrul, E’ népek nekünk életmódjok’ minden részleteit — 
a' király’ tanács-termétől kezdve egész a’gyermek’ böl
csőjéig— és pedig nem határozatlanúl, hanem a’ festé
szet és szobrászat’ müveiben hagyák hátra , — rajzok
ban , mellyek’ megértésire ’s fejtegetésire nem kíván
tatik sem elöleges Studium, sem mély tudomány. — 
Kevés nép van, mellyeknél a’ civilisatio’ küljelei a’bel
ső véleményt, mellyen azok alapultak, olly tisztán ’s 
értelmesen nyilatkoztatták volna k i, mint az aegyptu- 
siaknál. Lehetetlen az ö régiségeiknek valamelly neve- 
zetesb gyűjteményét vizsgálni ’s észre nem venni, mi
képen vallási és társas véleményeiknél főbefolyásu gon
dolat azon hit vala, hogy az ember a’ síron túl is élni 
fog. De ezen hit igen érzékies vo lt, mert ők az ember’ 
anyagi részét vagy is testét elkerülhetlenül szüksé
gesnek tárták a’ szellemi rész’ létezhetéséhöz ; azért is 
fordítottak ők olly nagy gondot a’ test’ épségben-tar- 
tására.

Wilkinson ú r , ki több évig tartózkodott a’ thebai 
és memphisi sírboltokban , hogy az ezekben találkozó 
föstvényeket lerajzolhassa , nevezetes részletekkel gaz- 
dagíta bennünket még Aegyptus’ legrégibb korszakának 
művészetéről is. így láthatni Illdik Thothmosis’ sírbolt
jában , ki Moses’ kortársa ’s hihetőleg a’ szentirásbeli 
Pharaoval egyazon személy volt, egy saruvarrót le
festve , ugyanazon árral, bicsakkal és lábszíjjal, mikép 
az ezen mesterséghez tartozó eszközök még ma is 
szokásban vannak. Ugyanezen föstvényen láthatni to
vábbá egy asztalost, ki egy darabka vörösfát egy sár
ga aegyptusi fügefa-deszkába illesztget; mellette egy , 
különszíuü fakérgekkel borítékozott szekrényke áll. Egy 
másik asztalos-segéd enyvet főz , mellyel társa két fa
darabot összeragaszt; és ezen föstvény már 300 0  év
nél is idősb! Az aegyptusiak’ ügyességét az érczekkel- 
báuás és ezek’ forrasztása kerül ama’ számtalan pró
ba , mellyek Europa’ museumibau találkoznak, eléggé 
tanúsítja. Ok bírák löleg azon titkot, mint kelljen a’ 
bronz-pengéknek (Kiinge) bizonyos rugalmasságot ad
n i, mikép azt a’ berlini museum’ törvasán láthatni, mi 
hihetőleg a’ uálok gyakorlatban volt sajátszerű érczké- 
szítés és ragasztás’ módján alapult. A’ fúvót v. töm
lőt, mikép Európában némelly délszaki tartományokban 
még ma is használják, már a’ hajdankori aegyptusiak 
ismerék. Az egy bőrzsák, ellátva bélcsővel, mellyre 
egy ember lábbal tápod; a’ zsineg, mellyet kezében 
tart, arra szolgál, hogy a’ lelohadt börzsákot vele is
mét fölemelje, ’s imígv léggel megtöltse. Ild. Amenophis’

sírjában (1 4 5 0  évvel Kr. szül. előtt) láthatni bizonyos 
aegyptusi embert, ki szívócsővel é l , némi veder-alakú, 
nem mozdítható edény' kiüresítésére.

A’ hajdani aegyptusiaknak szintúgy, mint a’ leg
műveltebb népeknek a’ mostani Európában, voltak fényes 
ünnepeik ’s vendégségeik , mellyeket ének , muzsika , 
táncz ’s mindenféle játék szépítének. A’ hivatalosak 
közül a’ leggazdagabbak számos szolganép’ kíséretében 
jöttek; palankinjokvagy kocsijok előtt futnokokjártak; 
mihelyt a’ házba léptek, gazdagon ruházott rabszolgák 
logadák őket, megmosák a’vendégek’ lábait ’s kezeit, 
mások ünnepi öltözeteket hoztak számukra , ’s drága 
illatokkal kenék- meg hajókat; a’ díszesen piperézett 
hölgyek nagybecsű nyaklánczokat, függetyűket ’s vi
rágokat viseltek; ’s ha a’ britt museumban találtató ae
gyptusi föstvény után Ítélnünk szabad, tehát a’ hajren
dezésben ’s csinosgatásban nem kevesebb ízléssel bír
tak , mint a’ mai London’ vagy Paris’ legelőbbkelő dá
mái.

Több aegypti festész különös talentumot bizonyíta 
a' karrikatura- vagy torzkép-festésben. A’ britt mu
seum egy föstvénynyel bír, mellyen egy társas körben 
asszonyok állítvák elő , kik függetyüik’ szépségéről ’s 
hajfonadékaikról egymással tüzesen ’s különös sajátsze- 
rü szellemben versenygnek, Más alkalomkor ismét az 
épen nem galant művész, hölgyeket festett, kik az 
iváskéjnek korlátlanul hódúinak ’s annak következéseit 
már többé nem titkolhatják. —

A’ hölgyek lapdásdit is játszottak, ’s azok, kik vesz
tének , felváltva az ügyesbeknek szolgáltak. A’ görö
gök ismerték a' játék’ e’ német, kik is a’ meggyőzői
teket s z a m a r a k  nak nevezők, mivel kénytelenek vol
tak a’ győzteseknek engedelmeskedni. Szemfényvesz
tők és alakosak is jelentek-meg az ünnepeken. Bajo
san találhatnánk a’ mostankorban valamelly szokást 
vagy mulatságot, melly már a' Pharaók’ idejében az 
aegyptusi&knál nem divatozott volna. így láthatni egy 
majmot, egy ebecskét, vagy egy gidát a’ ház’ asz- 
szonya mellett, míg a’ vendégek lassankint megérkez
nek ’s őt üdvezlik. A’ törpék, kiket két század előtt kirá
lyink’ udvariban láttunk., már az aegyptusi nagyok' 
udvarában is játszának szerepet; néhanéha babonás
hitből elbénult nyomorékokat is fogadtak magukhoz , 
talán azért, mivel némileg hasonlítának fő isteneik’ 
egyikéhez, Phtah-Sokary-Osirishez, Memphis’ idomta- 
lan istenéhez. Eléggé feltűnő, hogy az aegyptusiak 
már 350 0  év előtt ugyanazon Ízléssel bírtak , mellyet 
azóta Rómában ’s az egész mostani Európában diva
tozni láttunk.— Nézzük csak azon jóizlésü, ’s kényel
mes bútorokat, mellyek laktermeiuket díszesítik, p. o. 
az asztalokat, székeket, nyugágyakat, pamlagokat, 
szekrényeket; továbbá a’ függönyzeteket, szőnyegeket, 
hímzeteket , ’s cashemir-shawlokat, — mind ezt mi 
Aegyptusból nyertük; a’ szépkötésü könyvek, hamv
vedrek , dísz-edények , és pompás gyertyatartók , mel
lyeket most bronzbul szokás készíteni, Aegyptusból 
eredtek, nem pedig Görögországból, mint sokan hivék. 
Az üvegfúvás’ mestersége Aegyptusban már 3000 év 
előtt gyakorlatban volt. E gy, Osirtassen’ uralkodása 
alatt készített, föstvényen több aegyptusi kézművest 
láthatni, kik ezen nagybecsű állag’ (substantia) ol
vasztásával foglalatoskodnak. Az illy módon gyártott 
üvegedényekben a’ bort tartogaták. Ugyanakkor az 
agyagföldbül készített cserép edény, vagy is faze- 
kas-mü Aegyptusban már rég isméretes vala; s azt 
bizonyos üvegmázzal (glasur) vouták-be. De kuloiuis
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ügyességgel bírtak az aegyptusiak az üvegföstésben; 
ők mindenféle drágakövet a’ legtökéletesebb módra utá
noztak. Föstészeti rendszerük a’ munka, fösték- s raj
zolatra nézve végnélküli változattal birt; fösték és rajz 
az üvegen nyomult keresztül, ’s az minden oldalrul 
egyaránt fényes és élénk volt. Egy illynemü üveg, 
melly nemrég Romában talaltatek, ’s most a’ britt mu
seum birtokában vau , egy igen tarkás-tollzatu ma
darat ábrázol; a’ színek szépek ’s tiszták; a ma
dár’ szemei, nemkülönben nyak- és szárnytollai olly 
remekül föstvék, hogy e’ mű a’ mostankori legügyesb 
festészek’ ecsetével is mérkőzhetnék. Legcsudálatosb az, 
hogy e’ sziliek belől úgy mint kívül legparányibb rész
letükben is megvannak, a’ nélkül, hogy legkisebb kü
lönbségét fedezhetnénk - föl; mi változatosságuk sze
rint e’ színeket némileg mosaiknak gondolhatnék ; ámde 
e’ sziliek olly csudásan összeolvadván, hogy nincs 
ember, ki felfödözhesse azon pontokat, mellyek egye
sítik.

Továbbá, mi a’ vásznat és gyolcsot illeti: ennek 
gyártása számos munkás kéznek ada foglalatosságot. 
— Aegyptusból tömérdek mennyiségű vászon és gyolcs 
vitetett Syriába, Palástinába, Kisázsiába, Görögor
szágba , ’s a’ kalóz-tartományokba v. is Barbáriába. A’ 
belfogyasztás igen tetemes vo lt; azt különösen ruhá
zatúi használák ’s a’ holtak’ begöngyölgetésire. Hogy 
Aegyptusban a’ halottak’ bebalzamoztatásakor vászon
nal éltek, most már be van bizonyítva. A’ nagyító- 
üvegek’ segítségével eszközlött tapasztalatok az e’ 
tárgyban uralkodott kétségeket eloszlaták ; a’ vászon
fonál mindig gömbölyeg ’s átvilágló; a’ gyapotfonál el
lenben lapos és mindkét oldalrul szálkás és bojtos. —  
A’ gyolcs gyönyörtr szép vala, és csuda-finomsággal 
birt. Illyenek valáuak az Aegyptusban készített muse- 
lin, selyem ’s egyébféle szövetek is.

( Vége következik.')

Elegy 9s mulattató-tár.
T ö r ö k  e n g  e s z t e 1 ő- k a r a v a n. A’ 1 Sd. szá

zad’ elején — imezt olvashatni egy régi krónikában — 
midőn a'török tábor az ausztriaiak ellen folytatott harczai- 
ban gyakran kudarczot vallott, sőt tönkre veretett, 
Ahmed-Szelim szultán eugesztelő-karavant vagy járda
latot rendelt, melly komoly ünnepélynél Mekkában 
Mohammed’ koporsójának fölemeltetnie ’s tiz mföldnyi 
távolságra vitetnie kelle. A’ kalandos borzasztó menet 
következő renddel történt: Elöl egy koporsó viteték, 
melly a’ hadban elesett legelöbbkelö törökök’ csontjai
val volt megtöltve; a’ koporsót követé daróczköntös- 
ben ’s mezítláb 60 0  férfi, kezükben törött kardokat 
’s íjakat tartva; azután jött vérrel-itatott ’s hamuval 
behintett ruhában 3 0 0  török, kik folyvást önmagukat 
verék; továbbá 600  férfi, kik övig le valának vetkőz
ve , ’s meztelen hátukat tövisekkel verék és szaggatók. 
Most következett a’ próféta’ koporsója, vitetve 30tur- 
bántalan spahitól, ’s környezve 4 0 0  basától kivont 
karddal; s ezek lekonczolák mindazokat, kik a’ ko
porsóra nem térden-állva pillautának, ’s holttestük az 
utczákon hagyaték a’ kutyáknak eledelül. Minden ne
gyed-mérföldre egy kutya öleték-meg. A’ koporsót ki
sérte 30  basa, kard nélkül és silány turbánokkal födve, 
»a megfosztva világi méltóságjok’ ’s hatalmuk’ minden

jeleitől; jobb kezük hátra vala kötözve, ’s lófark-ékes- 
ségiket porban hurczolák maguk után. Ezeket nyom
ban követé 700 0  jancsár, kik fegyver helyett pálczát 
tartónak kezükben, ’s Allah-t folyvást segítségül hi- 
vák; útónok a’ nagyvezir ment, erőtlen rokkant 
szamáron ülve, fejét folyvást egy vér-foltos kék tur
bánnal födözgeté, mellyre a’ kezében levő pálczával 
nem épen gyöngéden ütött, ’s a’ vesztett csatákon jaj- 
veszékelt. E’ különös járdalatot berekeszté a' nép, 
és száz bűnbánó szegény, kik késekkel arczukat, mel
lüket ’s karjaikat összevissza vagdalák.

A n g o l  s z o k á s o k .  Nemrég Londonban egy 
embfM* idézteték a’ marylebonei rendőrbiróság elébe. 
0  arrul vádoltaték, hogy egész nap London’ utczáin 
egy szörnyű nagy papiros-ívvel járt szerte, mellyen 
irnez vala olvasható: „Második kiadás. Egy botlás De
vonshire marquis’ családjában, ’s kérdés Anglia’ min
den hölgyéhez : valljon nem parancsolja é az Hiedelem’ 
törvénye , hogy olly gálád rablók, millyeuek p. o. a’ 
marquis ’s ennek férfi-cestvérei, Sandys báró és Hill 
György , minden tisztes és előkelő társaságból kizáras
sanak. Reiterhofentöl. — Nyomatott Reiterhofennél Nro 
4. Kings-road-chelsea“ — A’ marquis’ egyik szolgája 
történetesen elolvasta ezen, urának nem igen hízelgő hir
detést, legott a’ hordozó emberre rohant, kezéből kiragad
ta a’ jelentést,összetépte ’s a’ férfit a’ rendőrbiróság’ szál
lására idézte, hol következőt fejte-ki a vallomás. B i- 
ró (a’ marquis’ szolgájához mint tanúhoz:) Nem inté- 
meg Ön a’ vádlottat, mielőtt a’ hirdetvényt kezéből ki
rántotta ?. V á d l ó :  Nem; én ezt nem tártául szűk-' 
ségesnek. B i r ó :  Sőt igen is szükséges volt. A’ szer
ző és nyomtató’ neve a" jelentésen állott; és ha a’ mar
quis magát becsületében megsértettnek tartja, van bí
róság Londonban. Én mit sem tehetek. A’ városban van 
jelenleg a’ marquis úr ?. V á d l ó :  Igen. B i r ó :  Tehát 
jelentse Ön neki tiszteletemet, ’s moudja-meg, hogy 
én ezen ügybeii mitsem tehetek ; folyamodjék ügyészé- 
höz ’s panaszkodjék. — A’ vádlott pedig azonnal sza
badon bocsátaték, azon figyelmeztetéssel, hogy ö a’ 
marquis’ szolgájától törvény útján kárpótlást követelhet.

K é t é r t e l m ű  c o m p l i m e n t .  F o s s  tábornok, 
amerikai hadvezér ’s a’ ueger-felszabadítás’ buzgó pár
tolója, legközelebb múlt tavaszkor egy igen lélekreha- 
tó beszédet tartott a’ színes lakosokhoz. Később a' tá
bornagynak , ezen emberbaráti nemes érzelméért, a’ 
lakosok pompás lakomát adónak , ’s a’ barnák' egyike 
tudatni akarván, hogy a’ tábornagy, ámbár ő a’ fejé
rekhez tartozik, még is legnagyobb részvétet nyilat
koztat a’ feketék iránt, poharat emelve felállt ’s imígy 
szólt: „Éljen Foss generál! Neki f e j é r  bőre van, de 
igen-igen f e k e t e  szíve !“

R e j t e t t s z ó .

1 2 S 4 5 6 7. Tár*a»ágban tűrhetetlen ,
7 3 2 6. Váró* ’* megye, jókora.

2 1 4 3 6 Falu , Nográd é* Fejérben ,
1 2 3 7. Volt magyarok' nádora.

1 7 5 6 2. Az ügyénél jár «/.erencie ,
6 2 3 7. Ezzel hizlaliz barmokat.

5 4 3 Há/.ad’ ója tolvajoktól.
7 1 4  3. Térmezőn űz vadakat.

S* lg .  Zaláiul.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattiier-Ii.ároIyI,
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JTavaló-szózat
«1* pesti országos-vásároló idejéneJk 

megváltoztatása9 tárgyában.
A’ Társalkodó’ jelen-évi 67d. számában egy ne- 

vetlen p e s t i  n a g y k e r e s k e d ő  újólag szóbahozá 
a’ pesti országos vásárok’ alkalmatlan időszakainak 
kérdését. — Szükségesnek ismeri ugyan , hogy e’ fon
tos tárgy azon viszonyokkal együtt, mellyekben a’ me
zőgazdaságra és kereskedésre vonatkozik , minden ol
dali ul meghányassék ; mivel azonban e’ viszonyak olly 
sokoldalúak ’s olly annyira bonyolultak, gyökeres változ
tatást nem is képzelhet;, ’s a’ nélkül, hogy a’ Kappel 
Fridrik ’s Bujanovics Eduárd urak által javaslott mó
dosítások’ bővebb rostálásába bocsátkoznék, legtaná- 
csosbnak tartja, ha az eddigelö divatozott évnegyedes 
vásári időhatárokra nézve c s a k  a’ r é g i n é l  ma
r a d u n k .  Jó tanácsának gyakorlati gyámokául (argu
mentum) nevetlen n a g y  k e r e s k e d ő  ur a’ tavaszi 
vásárra nézve azt hozza-fel, hogy: ez a’ százéves 
naptár (százesztendős kalendáriom) szerint april hó
napba tétetvén által, igen gyakran esnék a’ húsvéti 
ünnepekre; — mi azonban Lipcsében és Frankfurtban 
az úgynevezett húsvéti sokadalmakkor (Ostermesse), 
valamint Bujauovics úr’ javaslata szerint is könnyen 
elmellőztethetik az á lta l, ha azon évben , mikor a’ hus- 
vét április hónapba esik , a’ vásár’ előhete a’ husvét- 
utáni első hétfőn kezdődik. — A’ Leopold-vásárra néz
ve azt veti ellen , hogy e’ vásárnak többféle czikkei, 
mint p. o. viasz, méz,  gubacs és nyári-gyapjú a’ ja
vaslott áttétel’ esetében October középéig be nem szál
líthatnának ; — mintha bizony azon czikkelyek (mel- 
lyek különben is a’ javaslott mód szerint a’ téli vásárra 
maradnának) elég nyomosak volnának arra, hogy mi- 
attok az egész vásári közlekedés olly időre halasztas- 
sék , mikor a’ szárazföldi utakon sár miatt, vizen pe
dig jég miatt már alig vagy épen nem közlekedhetni.

Azonban e’ nehézségek iránt, mellyek az eddigi 
József- és Leopold-vásár' idején a’közlekedést kétség
kívül igen akadályozzák , nevetlen Nagykereskedő úr 
a’ vasutak minélelőbbi létesülésének édes reményivel 
táplálkozva (miután odavetőleg azt állttá, hogy a’ Jó
zsef-vásár különben is á r a d á s o k k a l  vagy n é l k ü 
l ü k  mindig a’ legcsekélyebb szokott lenni) #  j  , okos
kodásának béfejezéseül julius’ elejére még egy öt ö-  
d i k, tulajdoukép gyapjuvásárt ajánl; mi által Pest városa 
természet szerint nyári hónapokon , u. m. junius, julius, 
*s augustuson át, úgy szólván szakadatlan sokadalom- 
mal lenne ellátva; ’s a’ mi nem épen alaptalanul gya- 
nítatja , hogy a’ u e v e t l e n  úr  helyesebben nevezte 
volna magác p e s t i  f o g a d ó s n a k ,  mint n a g y k e 
r e s k e d ő n e k .  — Azonban úgy látszik , N a g y k e 
r e s k e d ő  úr  amúgy sem igen ismeri saját nyeresége’ 
valódi kútfejét; mert nem a’ vásárok’ száma élénkíti a’ 
kereskedést, különben Buda v. Pozsony, hol nem ke- 
vesb, mint 6 országos vásár tartatik évenkint, többi 
kereskedői-várostársait e’ részben felülmúlná (az or
szág’ termesztési állapotja határozza - meg a’ vásári

*) Még i* ciakugyan a’ nőm kedvező időjárás miatt , mi etlialasztását leg
inkább javasolja.

czikkelyek’ sokaságát, ’s ez — legyen bár Pestnek 
3 ,  4  vagy 5 vására, mindig ugyanaz marad); hanem 
a’ sokadalmi vendégek’ száma, valamint a’ fuvaroké is 
egyedül a’ közlekedés jó vagy rósz állapotjától, kö
vetkezőleg olly országban , hol ismét a’ jó vagy rósz 
közlekedhetés az évszak ’s időjárás’ kedvezésitől függ, 
egyedül ez által növekszik vagy csökken.

Az országos vásárok’ intézvénye általában kö
zépkorbeli eredetű , 's legnagyobb virágzási korszaka 
épennem mutat a’ kereskedés’ és polgárisodás’ legfen- 
sőbb fokára. A’ mi Ily mértékben halad valamelly nem
zet imebben , olly mértékben kevesbíti a’ vásárok’ szá
mát. — Lám a’ szárazföld’ világkereskedésének Kelet
tel összeköttetését sem mellőzve, a’ frankfurti "s lip
csei két sokadalom — elég. Bécsben , Ausztria' keres
kedése’ központján a’ két sokadalom mindinkább veszt 
jelentőségében , mert kereskedése’ és gyárai’ virágzása 
naponkinti, folytonos vásárrá változtatá, mint ez már 
régebben Hamburg, Marseille, Páris és Londonban is 
megtörtént. Azonban a’mi termékkereskedésünkre néz
ve a’ vásárok és sokadalmak, főkép a’ pestiek, még 
sokáig szükségesek fognak maradni: ezek iránt tehát, 
mint külfölddeli egyetlen összeköttetésünk iránt, külö
nös és gondos figyelemmel kell lennünk, mindent el
követvén, hogy a’ külföldi kereskedőkre nézve minél 
ajánlkozóbbakká ’s kellemesbekké váljanak ; ’s ez o 11 y 
n é z e t ,  melly miatt egy v. más debreczeni, szegedi 
vagy soroksári vásár némi változást szívesen eltűrhet.

^  #  *  *

•Aegyptns ha jdan  és most.
(J ege-)

De bármi nagy volt hajdan Aegyptusban a’ mű- 
ipar és szorgalom , ’s bármi jeles előháladást tőn a’ 
civilisatio: a’ kereskedésnek Aegyptusban nem volt 
soha fényes és hosszan tarló fejlettsége ; majd szintolly 
hamar, mint fénypontra vergődött, hanyatlott és bu
kott az tökéletes semmiségébe vissza. A’ Pharaók alatt 
hijányzott a’ pártolás és buzdítás. A’ fejdelmek, mint 
napkelet’ minden kényurai és despotái, legyőzhetetlen 
idegenséget tápláltak a’ külföldiek iránt; a’ hajózást 
gyűlölték, ’s nem akarák , hogy népük összeköttetés
ben álljon idegen nemzetekkel. A’ görög dynastia’ her- 
czegei valának elsők, kik figyelmükre méltaták azon 
természeti jeles tulajdonokat, mellyekkel Aegyptus bírt, 
’s iparkodtak a’ lakosok’ értelmességét ’s tehetségeit 
használni. Nagy-Sándornak , midőn Alexandria várost 
alapítá, kétségtelenül azon szándéka volt, hogy e’ várost 
a’ műszorgalom ’s iparnak nagy rakhelyévé, 's gyűl- 
pontjává teremtse , mi később a’ romaiak’ uralkodása 
alatt csakugyan meg is történt. A’ világ’ fővárosa ’s 
az ettől függő tartományok, a’ keleti és központi Afrika, 
’s Indiának gazdag tartományai Alexandriábái látták
éi magokat szükséges élelmi ’s kényelmi tárgyakkal. 
Hanem a' szaraczenek’ hódítási korszakában e’ város’, 
sőt egész Aegyptus’ kereskedése olly sajnos lökést 
szenvedett, mellytől soha többé nem volt képes fellábad- 
ui. Ezen időtől fogva egészen a’ jóreményfok’ felfödöz- 
tetéseiga’ veienczeiket ’s genuaiakat látjuk elsőknek, 
kik a’ romai birodalom’ elenyészte óta a’ kereskedést 
és ipart Európában ismét némileg életbe hozák ; kik



290

Aegyptus’ Iegjclesb 's nyomadékosb révhelyein ügyvi- 
selőségeket (^Factorei) a l apí t ónak’s névszeriut Ale
xandria városában , melly most , valamint korábban , 
ismét egy nagy roppant árurakhelylyé változott, hol 
Európa’ termékeit India’ termékivei cserélék-ki. De a’ 
jóreményfok’ lelfödöztetése az aegyptusi kereskedésnek 
halálos döfést adott, mert az üldözések, mellyeknek 
az európaiak kitéve valának; a' rendkívüli adók, mel- 
lyek rájok rovattak; ide értvén még a’ veszélyes ha
józást a’ vörös tengeren — mind ez képtelenekké tévé 
őket a' coucurrentiát azokkal kiállaui, kik most Afrika 
körül Indiába hajóztak.

A’ tudományoknak ’s művészeteknek ugyanazon 
phasisaik voltak. Midőn a’ persák berontának, Kelet és 
Nyu gat' valamennyi népe Aegyptusi a' föld’ azon egyet
len országának tekinté , hol a szobrászat és tudomá
nyok kedvező sikerrel inüveltettek. Mindazáltal a’ ti- 
zennyolczadik dynastia’ arany korszakában a’ fényűzés 
és gazdagság tetemesen növekedett, de a’ szépmüvé- 
szetek’ rovására; mert a’ korábbi alakok v. formák'tisz
taságát ’s egyszerűségét, — azon egyszerű íz lést, 
melly a’ letűnt idők’ szobrászaidnak ’s architektúrájá
nak dicsőségét t évé, — holmi értéktelen részletességek 
's túlságos czifrázatok válták-fel. Psammitichus és 
Amasis’ uralkodása alatt e’ rósz pillauatilag akadá
lyozva volt; e’ fejdelmek lényegesül segiték- elő a’ 
föstészetet, szobrászatot ’s architecturát, ’s e’ válto
zás már ezer reményt ébreszte, midőn Cambyses rög
tön hatalmába keríté Aegyptusi. Ekkor a' legszebb em
lékek, ’s a’ leggazdagabb épületek lerontattak vagy 
csonkíttattak, ’s a’ mi a’ rombolás’ vad dühét elkerülte, 
az Persiába vitetett. A’ művészek magok is , kényte
lenek lévén hazájokat elhagyni, Persiába vándoriának, 
hol talentumikat arra használók , hogy rabságuk’ ’s sze- 
rencsétlenségök’ szerzőinek hódításit kövön v. vász
non állítsák-elő. Imígy megfosztatván a' legszebb elö- 
példányoktul, mellyek egyedül valának képesek a’ köz 
ízlésnek jó irányt adni, ezenkívül lealáztatva huzamos 
rabság ’s elfoglalás által , elveszté Aegyptus a' szép
nek érzelmét, 's lassankint mindent elenyészni láta, 
mi eddig fő dicsősége 's legnemesebb dísze volt. De 
a’ sors’ kegyetlenségének, melly Aegyptusi átkosan 
zaklató, még ezzel sem volt vége. A’ persák meg
szállván e’ tartományt, következett Thebának ostrom
aid vétele Ptolomäus által, ’s e' városnak elpusztulta 
Lathyrus által; végre a’ pusztítás’ borzasztó munkáját 
bevégzé az első keresztyének’ megrögzött gyülölsége , 
5s az islam’ dühös fanatismusa. Minden, mi még fen- 
állotl; minden, mit még lerombolni lehetett, irgalom 
's kímélet nélkül irtaték-ki 's dönteték halomra.

Mindazáltal ezen halálos vonaglások közepett a’ 
földmivelés csakugyan megőrzé néhány maradváuyit 
hajdani nagyságának. A’ nyugalom" helyreálltával az 
ismét némi erőre kapott, ’s a’ lakosok élénk gonddal és 
szorgalommal forditák figyelmüket a' gazdagság’ ezen 
legbecsesb forrására. Aegyptus' földjét a’ Nílus vize 
a’ világ1 legtermékenyebb 's gyümölcsdusabb határává 
teszi. E’ folyó’ koroukinti kiöntései által a’ föld minden
féle növény' megtermésére alkalmassá lesz. A’ rizs, melly 
a' szaraczenok’ beütése óta díszük itt, ’s általok ho- 
zatott-is Aegyptusba, majd minden művelés nélkül terem 
a’ lapályokon; júniusban vetik-el, viz alatt csírázik, 
"s octoberben már aratják. Búza és árpa jobban tenyé
szik a' magas tájakon , ’s különösen díszük felső-Ae- 
gyptusnak Nílustól öntözött hatáiain. A’ lutó-paszuly, 
mellyuek mint leve-tápláléknak itt nagy becse van, a’

tengeri v. is kukoricza, a kender, indigó 's a' t., mind olly 
termék, a mellyek Aegyptusbau szint olly bőven és 
jól tenyésznek, valamint eredeti hazájokban. A’ gya
pot, melly csak néhány év óta tartozik Aegyptus’ ter
mékei közé, most a’ közjövedelemnek egyik főágát 
képezi; az a’ tartomány’ kézmüházaiuak szükségit 
kellőleg látja-el, ’s évenkint igen nevezetes mennyiség 
szállitatik külföldre. 1834dik évben az Aegyptusbau 
termett gyapot' mennyisége összesen több mint 25 mil
lió üvre értékű, ’s annak legnagyobb részét Nagy- 
brittannia dolgozta-fel. Az aegyptusi gyapot nemcsak 
mérkőzik az amerikai legszebb minőségűvel, sőt azt 
felül is múlja; kevés szorgalmat ’s gondviselést kíván, 
mit főleg a’ folyam’ kiöntéseinek köszönhetni. Végre 
Aegyptus’ természeti gazdagságai közt még különösen 
említésre méltók a’ czedrusuk, platánok v. boglárfák . 
ákászok, továbbá az olajla, a’ mirtus , a’ kávéla, ezu- 
kornád , pálma, ’s mindennemű gyümölcs , u. m. na
rancs , baraczk, mandulagránátalma , szőlögerezd, 
pisztácz 's nemes fajú dinnye.

Ezen külünfélesége a’ termesztékeknek, ezen ál- 
dásdus , és gazdagon gyümölcsezö föld üdves befolyást 
gyakorlott a’ szerencsétlen aegypti lakos’ erkölcsi lé
tére; mivel ő a' sors’ kerekét meg nem akaszhatta, te
hát békén ’s zúgolódás nélkül hajolt annak járma alá , 
’s földének szorgalmas művelésében iparkodott felejte
ni a’ múltakat. A’ szorgalom’ ezen ága csakhamar na
gyobb jelentőséget nyert; a’ termesztvények Aegyp- 
tusból Törökország', a’ földközi tenger’, Kis-ázsia’ és 
Syria’ révpartjaira hordattak-ki. Alexandria ismét ele
venülni kezde, több több jel tanusiták, hogy aléltságá- 
ból vergődik ’s közéig az egykori életmozgalomhoz. 
Hanem Aegyptusnak, e’ fölséges- fekvésű tartomány
nak szorgalma és ipara illy keskeny körbe, nem szo
rítkozhatott. A' tengeröblök és révhelyek, mellyek azt 
övedzik; a’ földközi tenger, melly partvidékeit mossa, 
’s neki utat nyit Görögország’ révhelyeire; közlekedé
sinek könnyűsége Syriával, Kisázsiával ’s Olaszor
szággal; Keleten Palästina ’s a’ vöröstenger, melly 
Arábiától elválasztja ; délkeleten Nubia ’s a’ mérhetet
len sivatag puszták , mellyek Aethiopiát övedzik; nyu
gaton a’ kalóz statusok — nagy és terjedelmes keres
kedést kívántak. Azonban még mi sem hirdeté , hogy 
Aegyptusnak hosszú álomkórságábul serkennie kell ; 
midőn Mehmed-Aü, kit a’ török porta e’ tartomány’ 
helytartójának nevezett-ki, végre azt gondold, hogy 
üdvesebb dolog, Aegyptus’ jóltevőjének mint zsarno
kának szerepét játszani. —

Mehmed-Ali megszűnt a’ Portának engedelmes
kedni ; azután Európához fordult, ’s kívánta annak mű- 
szorgalmát 's gazdagságát. Európa meghallgatta kivá- 
natit, ellátta őt hajókkal, gőzkompokkal, ügyes és ér
telmes munkásokkal 's erőmüvekkel, mellyek mecha
nikai munkákra határozvák. Ekkor az eddig olly alá
zatos Aegyptus egyszerre fenyegető állást uyere, s 
minden oldalrul a' férfiasság’ jeleit adá. Miután Meh
med-Aü basa, Európa' Iegügyesb munkásait Aegyp
tusba hítta, a’ belföldi kereskedést iparkodott könnyí
teni, annak uj kijárásokat nyitván ; ennélfogvást leg
nagyobb dicséretre méltó energiával állítatá helyre a" 
csatornát, melly Alexandi iát a" Nílussal való összeá- 
gazásai által a' belföld" tartományival összeköté, 's 
melly Aegyptus’ minden nagy városiba vezetett. A' 
török kormányzó’ hanyagsága és gondatlansága miatt 
e' csatorna majd minden részeiben zárva volt, ’s már 
nagy ideje, hogy megszűnt az áruczikkek" szállítására
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szolgálni; a csatorna’ hossza 48  mérföldre terjedett, 
szélessége 9 0 ,  ’s mélysége 18 lábuyi volt. A’ kita
karítandó halmaz és iszap mérhetetlen vala , ’s tömér
dek emberkezet kívánt; a’ basán kívül minden más 
ember visszarettent volna a’ költségektől; hanem ez , 
hatalmának megszokott gyakorlatában egybegyüjtött
2 5 0 ,0 0 0  alattvalót, részint szabadon részint kénysze
rítve , ’s az óriási munka néhány hónap alatt bevégez- 
teték.

Mehmed-Ali’ igazgatása alatt a’ kézmüházak ha
mar ismét emelkedni kezdőnek. Damiette, Kairo, Fayun, 
’s egyéb városai Felső és Alsóaegyptusnak nemsokára 
keblükben nevezetes gyárokat láttak létesülni. Jelen
leg a’ bulacki gyár, hol karton ’s gyapotszövetek ké
szülnek, sok mechanikai műszerrel ’s ügyes munkások
kal bír. A’ Bulack és Schuback közt létező gyárnak 
olly göz-gépelye van , melly 300  szövőszéket hoz moz
gásba; ehez nem messze találkozik két más intézet, 
hol a’ calicot-nyomtatással foglalatoskodnak: az egyik 
intézet mintegy 5 — 60 0  munkást számlál, ’s évenkint 
100 0 — 1500 vég v. darab kelmét nyomtat. E’ gyárok’ 
készítvéuyei kétségkívül nem olly finomak, mint p. o. 
a’ Manchesterben v. Rouenban gyártott anyagok; a’ szö
vet durva, ’s nem hasonlít ahoz , mellyet hajdan, Ae- 
gyptus’ szép napjaiban készítőnek; ámde nem kell fe
ledni , hogy Aegyptusban ezen mesterség egészen uj , 
’s különösen hogy a’ készítvény 15 peenttel olcsóbb, 
mint Európában, — ’s ez olly különbség, melly már 
a’ franczia gyárok’ készitvényit a’ benszülötteknél rósz 
hitelbe hozta. Ide kell még számítani a’ selyemgyáro- 
kat Kairóban, ’s a’ szőnyeggyárokat Benisofban. A’ 
vászon- ’s fejérnemüek’ gyártása már hasonlag nagy 
mértékben űzetik; azon elölépések, mellyekezen czikk’ 
készítésében történnek, mutatják, hogy az aegyptusi 
kézműves nem sokára ismét visszanyerendi hajdani tul- 
nyomóságát. Ez törtéuendik majd a’ fazekas- müvek
re nézve is;  azon agyagból, mellyet a’ Nílus kivet, 
most az aegyptusi kézműves tökéletes díszedényeket 
([Vase} készít; e’ díszedények ékesek és szilárdak,’s 
leginkább kitűnnek kellemes és egyszerű alakjok által; 
vannak bizonyos izzó-edények v. korsók is, mellyek In
diában igen közönségesek, de olly jól sehol sem készít
tetnek, mint Aegyptusban; e’ korsók, mellyek’ mintá- 
jit nagy mennyiségben bírták a’ sírboltok ’s régi emlékek, 
jelesek azon gyorsaság miatt, mellyel a’ bennök levő 
viz meghidegszik és tisztul.

A’ földmivelés, majd minden ágában érző e’sze
rencsés visszahatást. Aegyptus’ földje néhány év óta 
két uj termesztvény által gazdagult, ’s ez: az indigo és 
gyapot. Azon kedvező következmények, mellyek ed
dig fejlettek-ki, reményt nyújtanak , hogy e’ két ter- 
mékczikk rövid idő múlva az ország' gazdagságának 
egyik legjelesebb forrásává leend. — Mindazáltal Ae
gyptus, melly azelőtt juhokban olly gazdag volt, ’s 
mellynek zöld téréit hajdan tömérdek falkák boríták , 
most e’ hasznos állatokra nézve nagy hijányt szenved; 
számuk olly csekély, hogy a’ régihez képest egé
szen elenyészik. A’ nagyobb állatokra nézve sem mu
tatkozik a’ hajdani bőség. A’ szarvasmarha is három 
igen különböző fajra oszlik: úgymint kurtaszarvuakra, 
hosszúszarvuakra ’s bivalyokra ; ezen állatok, főkép a’ 
bivaly ’s hosszúszarvu ökör , mellyek Abyssinia’ ’s fel
ső-Aethiopia’ határin olly számosak, most Aegyptus
ban nagy ritkaság. Ellenben a’ világ’ egy tartománya 
sem bír annyi szamárral, mint Aegyptus. Vannak ma
gányos birtokok,hol a’ szamarak’ száma 6 — 700ra ter

jed. Ezen állatok kicsinyek ugyan, de erősek és muu- 
kagyőzők; ezenkívül bármi viszontagságot kiállnak, és 
kevésbe kerülnek. A’ teve , ’s különösen a’ dromedár, 
hasonló hasznokat hajt; igen kevéssel megelégszik, 
bajtürö állat ’s fáradság nélkül nagy utazásokat tesz. 
Az aráb lakos ez állatokat nemcsak hasznosságuk mi
att szereti, hanem járásuk miatt is , melly olly szabá
lyos,és egyenmértekes, mint egy órafüggettyű’ moz
gása. A’ dromedár vagy is közönséges teve egy órá- 
ban 1 V3 franczia mérföldet halad, ’s ez olly csalhatat
lan pontosságú, hogy az aráb ember más mértéket 
nem is keres , a’ távulság’ meghatározhatására. A’ lovak 
Aegyptusban igen számosak, és velők valamint Sala
mon idejében, úgy most is , Syriában ’s a' birodalom’ 
minden vidékin élénk kereskedés űzetik. E’ lovak csak 
Felső-Aegyptus’ termékeny síkságain, Tasha’, Arini- 
mia’; Tarrivust’ környékein’s Alsó-Aegyptusnak Men- 
zaleh-kerületében jók. Egyébiránt meg kell vallanunk, 
hogy az aegyptusi ló nem igen kellemes külsővel bír; 
lábai és térdei vékonyak, nyaka rövid és vaskos; e’ 
mellett még makranczos állat i s , ’s mindig kötve kell 
tartani ; azonban ha jól táplálják, tüzes és bátor a’ 
megtámadásoknál.

Ezen javítások, jóllehet újak, mégis szükségkép 
nagy befolyással bírtak a’ népesség’ szaporodására. 
Most Aegyptus’ népessége több mint harmadfél millió 
lélekbül á ll; ezek közt van 160,000 koptus , 2 ,250,000  
aráb-fellah , 150,000 aráb-beduin , 25 ,000 aráb-gö
rög , 20 ,000  zsidó, 20 ,000  syriai, 10,000 örmény,
20 ,000  albániai és török, 4 ,000  európai keresztyén, 
5000  mameluk, ’s 7500 aethiopiai. E’ különböző nép
fajok nem mindnyájan mutatkoztak hálásoknak Mehmed 
Ali iránt, ’s azon fanatismus’ következésiben , mellyel 
minden napkeleti lakos az cldődeitöl öröklött erkölcsök 
és szokásokhoz sz ít , több mint egy szájbul özönlőnek 
átkok és káromlások a’ basa’ reformjai és újításai el
len. Az európai ember nem szerezhet magának világos 
fogalmat azon ragaszkodásrul, melly e’ néptörzsökö- 
ket régi szokásaikhoz lánczolja; sem azon hűségről , 
mellyel ők régi vallásos szokásaik’ nagy részét őrzik, 
így  p. o. a’ kutyák és macskák nagy liszteletben tar
tattak a’ hajdani aegyptusiaknál. Herodot beszéli , 
hogy egy kutya v. macska’ halála után , ha mingyárt 
természeti halállal múlt is ki, a’ család’ minden tagja 
lenyirta szakálát, szeműidét ’s haját; továbbá, ha 
ezen állatok közül egy megbetegedett, azt nagyobb ’s 
gyöngédebb gonddal ápolták , mint ha a' család’ ked- 
venczgyermeke volt volna. A’ romai uralkodás alatt 
a’ romai név’ befolyása ’s a magistratura mindenható
sága nem vala képes egy fiatal embert a‘ haláltól meg
menteni, ki vigyáztalanságból ez állatok közül egyet 
megölt. Még az újabb aegyptusiaknál is számos nyo
ma találkozik ezen őskori babonás-hitnek; a macska 
még ma is a’ családhoz tartozik ; közönségesen egy
azon tálból eszik; azt soha sem bántják; sőt némelly 
lakosok a’ humanitást olly túlságos mértékben gyako
rolják , hogy végintézkedésikben tetemes summákat ren
delnek azok’ tartására. Jelenleg Kairóban a’ kadi’ v. 
bíró’ udvarában s a’ Khankhabeeli vásártéren számtalan 
kutya és macska nyer naponkint táplálékot.

Mehmed-Ali’ szilárd akaratja ’s energicus befolyá
sa illy ellenszegülő nehézségektől nem ijedt vissza. 
Nagyszerű vállalatokra hajlékony szelleme mit sem törő
dött a’ régi babonás szokásokkal; az előítéleteknek 
hallgatást parancsolt, ’s Aegyptus — hala ezert az 
alkirály’ erőteljes buzgalmának — naponkint gyarapulm
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látja jótékony intézvényei’ számát. Még egy nagysze
rű vállalat’ létesítése vau hátra; az t. i . , hogy India’ 
kereskedése saját természetes útjára v itessék -v issza , 
’s Kelet’ közlekedési vonala India és Europa közt a’ 
vöröstengeren ’s a’ suezi földszoroson által helyreal* 
lítassék; ezen ut a’ legrövidebb; az felszámíthatlan 
hasznokat ajánl nemcsak Aegyptusra, hanem Német-, 
Olasz-, Frauczia-, Spanyol-, Angol- és Oroszországra 
nézve is , melly utolsó most számos révhelylyel ’s nagy 
hajóhadi erővel bír a’ fekete tengeren. Ezen köz
lekedési vonal az alkirály’ figyelmét magára voná, ’s a' 
létesítés Bombayben gőzhajók’ elrendezése által már 
némileg kezdetet nyert. — Hanem itt egy igen komoly- 
szerű nehézség támad : Mint kelljen t. i. a’ suezi föld
szorost átlépni? hajózható csatorna, vagy vasút által? 
Mindkettő egyaránt létesíthető. A’ földközi tengert a’ 
suezi golffal összekötni könnyű, ha a’ csatorna ismét 
kiásatik, melly a’ vöröstenger’ vizét a’ sóstavakba ve
zeti ; így Kairóiul is Suezig vasutvonalt huzni szintolly 
kevéssé tartozik a’ lehetlenségek’ sorába; mindnyájan, 
kik az utat Kairóiul Suezig megvizsgálták , tudják, 
hogy nincs hely, melly vasut-állításra alkalmasb volna 
’s kevesb költséget kívánna. (^Foreign. — Quarterly- 
Rev.}

Elegy 9s mulattató-tár.
U j - c l u b b .  Parisban egy különös társaság kelet

kezett, mellyet franczia lapok „club des betes“ fordít- 
hatlan czimmel díszesítnek. E’ furcsa társaság, úgy 
látszik , a’ literatura és művészetek — vagy helyeseb
ben szólva, az ezeket gyakorlók — iránti gyülölség- 
böl alakult. Hogy valaki ezen társaság’ tagjává lehes
sen , be kell bizonyítnia: hogy a’ sajtó’ és színház’ 
számára soha még egy sorocskát sem írt; soha a’ the
atre francain’ küszöbére nem lépett; hogy csupán bal
let ’s vaudeville-ket látott legyen ; hogy kalendáriomon 
kívül egyéb könyve nincs ; hogy soha még egy rej
tettszó’ megfejtésén sem törte fejét; továbbá megkell 
fogadnia ünnepélyesen , hogy soha egy journalra sem 
fizet-elő; hogy a’ játéksziui czédulán ’s nyilványos 
ragaszlapokon kívül mást nem fog olvasni, sőt még eze
ket is csak nagy mérséklettel; hogy sohasem énekel ; 
soha valamelly Írónak versét vagy alapmondatát nem 
idézi; szóval: ha ö maga teljesen meg van arrulgyő
ződve, hogy az okos embernek csak igen ritkán kell 
száját m ás, mint evés végett felnyitnia. A’ clebb , ter
mészeténél fogvást, egy nyilványos hírlapot sem tart, 
’s kebelében minden játék tilalmas , a’ ludjátékon kívül. 
E’ clubb’ czélja , valahányszor csak lehet, enni és in
n i; egyáltalában gyűléseknek csak asztalnál van helyük 
’s az első ülésben, melly nem rég tartaték , a’ Jakmá- 
rozás esti 7 órátul másnap reggeli 4  óráig tartott. Ösz- 
szesen mintegy 4 0  tag volt jelen, mindegyik általá
ban véve 6 palaczk bort ivott-m eg’s 1 0 — 12 szót 
beszélt. Minden férfi, ki olvasni nem tud , e’ társaság’ 
tiszteletbeli tagja; mindazáltal, ki e’ gyalázatos tudo
mányt valahogy megtanulná, csúfosan kiüzetik a’ tár
saságból. (̂ A’ világ mindig elmésebb lesz !}

V o l t a i i e  t ó g á b a n .  Ha Voltaire saját házi- 
szinpadjáu Ferneyben némelly szomorujátékit előadatá, 
igen szeretett ezekben önmaga is szerepet vállalni. 
Telve nemes tűzzel s előkészülettel: változtatásival 
minden kezet mozgásba hozott. Egykor „Catilina“ czí-

mü darabjában Cicero' szerepét kellett játszania , ’s ko
ra hajualtul fogva római tógában járdáit, szerepét a’ 
kertben hangosan szavalgatá-el, ’s többször félbensza- 
kasztá, némelly kérdéseket intézvén kertészéhez. Ez 
bámulván urának rendkívüli öltözetén, nem tartózkod- 
haték a’ nevetéstől. Voltaire boszankodva kérdé : ,Em
ber, mit nevetsz ?‘—, Nagyságos uram! köntösét.“ — ,’S 
miért köntösöm’ ? Cicero szint igy járdáit kertében mint 
én, míg tanácsba nem ment. En ma épen annak sze
mélyét fogom a’ színpadon viselni, miért öltözzem te
hát kétszer ?‘ ’S boszankodva tovább ment. (_U. M.}

N. ur, együgyű inasával, bizonyos falun keresz
tülutazván „látod Jancsi! — mondá — milly jó sze
meim vannak, ott a’ torony-óratáblán, három ’s négy 
közt ül egy légy.“ Az inas, ki urának ellenmondani 
nem akart, feleié : ,,A’ l e g y e t  én is látom, de a’ 
t o r n y o t  nem.“

Bizonyos leány, ki a’ fővárosban növekedett, fa
lura ment férjhez. Buzgón forgolódott a’ gazdaságkö- 
rül ; néhány hét múlva irt barátnéjának, hogy már 
jókora haladást tőn a’ gazdálkodásban, ’s kéré: kül
dene neki biztos alkalommal s a v a n y ú  és t ö l t ö t t  
k á p o s z t a-magot.

Bizonyos szegény legény 60  éves atyját gyámolítá, 
miért.is a’ fiú megdicsértetett. „ 0 !  — felelt imez — 
én atyámat úgy nem táplálhatom , mint kívánnám, ’s 
meg vagyok győződve , hogy ő jobb ápolás mellett már 
s z á z  é v e s  volna.“

K. ur tanító volt B ben; ennek fia, szintén ta
nító volt L *  ben. Ez tehát egykor írt atyjához, kül
dene neki pénzt. Az atya rövideden igy válaszolt: „Egy 
tanítónak vagy van pénze, vagy nincs: — Ha van pén
ze , úgy neked nem szükséges küldeuem; ha nincs , 
úgy én sem adhatok.“

Ketten korukról beszélének. „Én — mondá egyik 
— 35 éves vagyok.“ — „Es én — válaszoláa’másik — 
negyven.“ — „így tehát 5 év múlva egykoruak leszünk“ 
—• viszonzá az első.

E  • . Váczról. 

Életszabály ol̂.
Figyelemre méltass egy fillért i s ; de ne aggódjál 

szerfelett a’ garasról, ha forint forog kérdésben.
Adj néha pénzt gyermekeid’ kezébe , ’« korán ta

nítsd őket azzal gazdálkodni.
Sok pénzt házadnál ne tarts , se mások előtt azt 

ne fitogtass: mert vagy elkérik, vagy tűz eniészti- 
meg, vagy rablók ragadják-el.

Fontos ok nélkül a’ gazdaságban cselédid’ nesza- 
porítsd, mert ezek pénzbe kerülnek.

Udvarát/ Márton.

R e j t e t t s z ó .
Flső tagom visszafelé:

Belső része testednek.
Másik- ital ; és az egész :

Tulajdona lelkednek.

G. F. Tályúrut.
A’ 73dik számú rejtettszó: G a r á z d a .

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattner-Rárolyi.
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Eligazodás
hírlapi - 9s folyóirati literaturanh m e - 

xéjén.
F a x  h e l l o  p a r a t u r .

Nemzetünk végre elérte azon, az emberiség’ éle
tében legnevezetesebb, szakát, mellyben a’ nemzet’ ér- 
telmessége szemét gondolkodólag önmagára függeszti, 
állapotja iránt szemlélődik, ’s a’ haza’ ezer évi bajain 
segíteni törekszik. Nemzetisedés , műveltségűnk’ hala
dása ’s iparunk’ kifejtése azon czélok, mellyek körül 
napjainkban a’ hazafiui buzgóság egyesül. Ha igaz, hogy 
az ember csak azt teljesítheti, a’ mit eleve belát ’s ős
inél-: úgy az ipar’ terjedése kétségkívül műveltségűnk
től feltételesítetik; de viszont műveltségűnk’ haladása 
az ipar és kereskedés’ terjedésitől függ, legalább an
nyiban, a’mennyiben a’ művelődés külső eszközök nél- 
kül fel nem állhat, miket egyedül az iparral járó nye
reség ’s gazdagodás által nyerhetni el. Mert belsőre, 
szellemi oldaláról tekintve, művelődésünk — mint ezt 
minden nemzet’ históriája bizonyítja — nemzeti litera- 
turánk’ gyarapodásától függ, melly egyszersmind nem- 
zetisedésünk’ szellemi forrása. Vagy egyesülhetünk-e 
nemzeti nyelvünk által, ha azt nevelésre, oktatásra, 
törvénykezésre és társalkodásra nem használjuk? Ez 
pedig csak úgy lehetséges, ha nyelvünket a’ tudomá
nyok ’s művészetek’ művelése által, ezen czélokra al
kalmatossá 's használhatóvá teszszük. Csalódom-e tehát, 
ha nemzeti literaturánkat, minden hazafiui törekvésink’ 
belső szellemi kútfejének ’s középpontjának tartom, 
meilynek minden fordulatai a’ hazafiak’ előkelő figyel
mét ’s részvétét érdemlik?

A’ h í r l a p o k  ’s f o l y ó í r á s o k  a’ literaturá- 
nak nevezetes részei. Nem művelik ugyan annyira ezek a’ 
tudományokat és művészeteket, mint inkább a’ l i t e— 
r a t  u r a ’ t e r j e s z t ő i ,  's mivel a’ művelődés mellett 
jeleimen nálunk a’ nemzetisedés is hazafiui buzgósá- 
gunk’ egyik főczélja: j e l e n t ő s é g ü k  m o s t  h a 
z á n k b a n  n a g y o b b  mi nt  a k á r m e l l y  má s  or
s z á g b a  n. De el is szaporodtak ám ; 5 hírlap ’s 28  
folyóírás magyar közönségünk’ számához mérve, ha 
annyit olvasnánk, mintáz angolok vagy éjszakame- 
rikaiak, felette kevés ugyan; de olvasóink’ csekélysé
géhez képest, valóban elég, hanem sok. Mind a'mel
lett literaturáuk’ ezen némi felolvadása journalisticába 
szükségeinkhez hasonlítva nem ártalmas; mert litera
turáuk' haladásának fő kelléke o l v a s ó i n k ’ s z a p o 
r o d á s a ,  mellyet*Iegczélszerübbeu hírlapok ’s folyó
írások által érhetünk-el. A’ kár tehát leglölebb a’szer
kesztőket érheti, ha lapjaik kedvességre nem találnak.

Fontosabb kérdés journalisticáuk’ mostani háborgó 
állapotja. A’ Hírnök, ’s némileg a’ Sziou is , küzd a’ 
Jelenkorral, Társalkodóval, Atheuaeummal, Figyelme- 
zővel ’s Vasárnapi Újsággal; ’s egyesülve a’ Rajzola
tokkal ’s Természettel, ’s kivált az athenaeistákat nyil- 
záporral fedik. Folyóirati literaturauk e’ perczben va
lóban a’ felháborodott tengerhez hasonló, vagy ha in
kább akarjuk, szerkesztői és segédjei egymás közt 
Hobbes’ természeti állapotában élnek, mert az Athe
naeum’ játékszini krónikája’ pusztai merveilleux-je sze

rint : bellum omnium contra ornnes, most folyóirati 1i- 
teraturánkban a’ közönséges tünemény. A’ dolog’ fon
tosságát tekintve , lehetetlen, hogy azt tovább részvét- 
len kebellel nézzük , ’s mivel ez ügy egyenesen a' kö
zönség elibe tartozik, ’s birálószéke előtt fog eldön
tetni: nem teszek fölöslegest, ha itt azonnal e’ zajgá- 
sok i n d í t ó o k a i t ,  e s z k ö z e i t  s v a l ó s z í n ű  
k ö v e t k e z é s e i t  literaturánkra nézve fölfedezem. A’ 
közönségnek világosan kell látnia, világosan a' dolog’ 
fenekéig, hogy meghatározhassa : melíyik a’ pusztán 
önérdekeit szembetartó ’s fogalom - zavaráshoz ’s i á- 
fogásokhoz folyamodó párt, ’s mellyik azon felekezet, 
melly az igazság ’s literaturáuk’ érdekei mellett har
czol.

Ez alkalmasint a'csatázó felek’ egyikének sem fog 
tetszeni. Mi magyarok szeretünk veszekedni, életben 
és literaturában ; de vitáink’ igazi okait nem szoktuk 
felfedezni, sőt szavaink’ értelmét sem határozzuk-meg, 
honnan végre kitűnik, hogy alattok egészen mást ér
tettünk mint ellenfeleink, ’s vitáink így végtelenbe ter
jednek, vagy inkább akaratunk szerint,, soha sem ér
nek véget. Ez valódi sors. Példát erre azonnal a’ Fi- 
gyelmező’ 36 számából hozhatok-lel. Senki sem alkal
masabb e’ viták’ igazi okai’ felfödözésére, mintáz athc- 
uaeisták, ők— a’ criticának kezelői, ’s az academia’ 
munkás tagjai — igazán literaturáuk’ kellő közepén ál
lanak , sőt egyike annak históriáját is írja; ’s mind a’ 
mellett mit mondanak? „Voltak írók ,így szólnak, kik
nek e’ folyóirati pályán fellépésünk nem tetszett — 
miért? h a g y j u k  e z t  a k k o r r a ,  mi d ő n  v a l a 
m e l y i k ü n k  t a l á n  é r d e k e s n e k  t a r t a n d j a -  
a z  új  l i t e r a t u r a ’ p r i v á t  t ö r t é n e t é t  m e g ,  
í r n i ,  m e l l y  s o k k a l  t ö b b e t  f e j t e  ud - m e g ,  
mi n t  a’ me n n y i  e d d i g  a’ k ö z ö n s é g ’ k e z e i  
k ö z z é  l e  v a n  t é v e . “ Bravó! ezen titkolódzás a’ 
legnyilványosabb pályán, önérdekük’ ellenére, semmi 
akadálytól nem tartóztatva , valóban csak literaturánk- 
ban történhető ; mert itt nincs ’s nem lehet birodalmi 
vagy egyházi tárgyakról szó, mellyek hátratartástpa
rancsolhatnának , hanem csak Íróról ’s írói viszonyok
ról , mik szintúgy a’ nyilványosság’ körébe tartoznak, 
mint magok a’ munkák. Második állításomra példa a’ 
pá r t  szó. Mennyit vitatkoztak felette, ’s meghatároz- 
tatott-e értelme? Tudtomra nem. Szólok róla, mert 
czélomban fekszik. Minden a’ természetben szintúgy 
mint emberben ellenkező erők’ viszonthatásai által lé
tesül ’s áll fen: a’ természetben vonzó és távoztató 
erők, az emberben érzékiség és ész által. Mozgás ’s 
küzdés nélkül tehát e’ mindenségben áltáljában semmi 
sem valósúlhat, ’s teljes nyugvás csak a’ sírkertben 
találtató. Minden ember tehát, kinek önálló meggyő
ződése van’s hatni akar, valainelly felekezet’ embere, 
de azért nem szükségkép p á r t o s ,  mert ezen német
ből eredő szó Qjartfyeifd)) annyit tesz, mint részrehaj
ló , tehát a’ ki nem  az  i g a z s á g o t h a n e m c s u 
p á n  ö n é r d e k e i t  t a r t j a  s z e m b e n ,  minélfogva 
pártatlan (jmpartfteifdj) az , ki felekező ugyan — mert 
ezt senki sem mellőzheti-el — de nem üuérdekei h a- 
nem  a z  i . g a z s á g  m e l l e t t ,  mi életben szintúgy 
mint literaturában szükséges , hogy az igazság a rosz- 
szak martalékjává ne váljék. Solon ez okuálfogva a rész
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vétlenséget becstelenséggel büntető , Athénében minden 
polgárnak törvényesen felekezőuek kellett lennie, hogy 
a’ jó ügy a' jobb polgárok’ sebes egyesülete által an
nál bizonyosabban diadalmaskodhassék. Lényegileg te
hát e’ tekintetben az athenaeistákkal egyet értek ugyan, 
de szóra nem ; ámbár megengedem , hogy a’ nyelvszo
kás e’ pontban egy kissé ingatag. A’ pártot továbbá 
a’ felekezettől az e s z k ö z ö k  is megkülönböztetik. 
Ha a’ felekezet az igazságot követi, azt mással mint 
i g a z i  o k o k k a l  nem is támogathatja’s nem védheti; 
a’ párt ellenben csapán önérdekeit tartván szemben, 
i g a z  o k o k k a l  n e m h a r c z o l h a t ,  hanem csak 
á l o k o k k a l ,  s o  p h i s  m á k k a l ,  ’s hogy ezek azon
nal szembe ne tűnjenek, minden tacticája oda megyen, 
hogy a’ f o g a l m a k a t  ö s s z e z a v a r h a s s a  ’s az 
által a z  i g a z s á g o t  e l h o m á l y o s í t s a ,  sót a’ 
hol ez nem sikerül, vagy azzal czélt nem ér, r á f o -  
g á s o k t ó l ,  k o h o l m á n y o k t ó l  ’s r á g a l m a k 
t ó l  s e m  i rt ó z i k. Ezt az igazság’ minden küzdései 
kimutatták. Midőn a’ római birodalomban a’ terjedő ke
resztyén hit ellen tűz és vas sikeretlennek találtatott, 
’s a’ visszavonult első keresztyének titkos összejöve
telekben csak annál buzgóbban imádák a’ menny’ és 
föld’ mindenható urát: a’ hatalmaskodók koholmányok
hoz folyamodónak, ’s azt hiresztelék, hogy azon titkos 
helyeken testileg vegyülnek össze ’s emberhússal él
nek. Rósz ügynek eszmék’ országában nincs egyéb 
fegyvere.

Alkalmazzuk most ezen elméletet a’ folyóirataik
ban harezoló felekre; de hogy kihallgatás nélkül sen
kit el ne ítéljünk, lépjenek a’ vádlók egyenként előre, 
és szóljanak ügyökben. Mi panasza van a’ Hírnök- és 
►Szionnaka’ Jelenkor, Társalkodó ’s a’ Vasárnapi új
ság ellen? Political nézeteik különbözők. Ez minden kü
lön felekezethez tartozó hírlap' álláspontja. Erről itt 
nincs mit szótanunk. Annál csodálatosabbak a’ he
tiszemle’ írójának illy általányos állításai, mint p. 
o .: hogy ,,a’ Jelenkorról keveset ta r t,“ ’s „ a’ Hír
nök nála nyelvre s tartalomra nézve jobb. “ Nevet
séges kifakadások! A’ Hírnök’ dolga-é ezt meg
ítélni , vagy a’ közönségé ? Ha a’ közönség mondaná 
ezt, a’ Hírnök öudieséretére nem szorult volna, ’s így 
mivel arra szorult, ez kétségtelen bizonysága annak, 
hogy a' közönség ezt nem mondja. De hagyjuk e’ bal
gaságot ’s kérdezzük tovább: mi baja a’ Hírnöknek a’ 
Rajzolatoknak és a’ Természetnek az athenaeistákkal? 
Tömérdek sok és sokféle; velejében pedig a’ dolgot 
azon panaszra vonhatni össze , mellyet a’ Hírnök’ 65  
számi szemléje nyilványít: Az athenaeisták — Bajza, 
►Schedel, Vörösmarty — a’ Kritikai Lapokban felállítván 
egy méltatlan criíicai intézetet, általa’s a’ legújabban 
helyére lépett Figyelmezőben, illetlenül ’s kíméletlenül 
legázolják, lemocskoljak, ledorongozzák, lesatyrizál- 
já k ’s lepasquillizálják az írókat,“ zsarnoki hatalmat 
gyakorolván literaturánkban, melly ellen Orosz József, 
Csató Pál ,  Munkácsy, Kuuoss , Stancsics, Franken- 
burg és Hazucha fellázadnak, ez igazságtalan állapot
nak véget vetni szándékozván.

Méltó panaszok ’s vádak, h a — i g a z a k ;  de váj
jon nem fogalom-zav arás ’s ráfogások-é ezek ? Ülvas- 
suk-meg figyelmetesen e’ tekintetben az athenaeisták’ 
vádirataikat, kivált a’ Figyelmező 38d. számában, ’s 
meg fogunk győződni, hogy nincs máskép.

Altalán fogva már magában képtelenség állítani: 
hogy valaki zsarnokságot olly nyilványos pályán, mint 
a’ literaturáé , gyakorolhasson. Az írónak munkájamiu-

den ember’ belátásának ki lévén tárva , méltánylását 
egyedül belbecse határozhatja, ’s ez annál bizonyosabb, 
mivel a’ literatura’jelesebb szüleményei nemcsak koruk 
hanem a’ maradék Ítéletének is kitétetnek, ’s így a' 
csalatkozás minden korra nézve lehetetlen. Helyesen 
mondja azért Szemere Pál valahol Musarionjában : min
den író önmaga határozza-meg becsét, ’s ez az, mi 
a’ literatúrai pályát olly vonzóvá teszi: tudjuk, hogy 
itt külső viszonyok nem hatalmaskodhatnak, néni pénz, 
nem származás, nem rang; hogy olly vesztegethqtetlen 
bíró előtt, mint a’ közönség, minden időre nézve,csak  
ön t e h e t s é g  ’s t u d o m á n y  érdemesíthet, ’s a’ ki 
ezzel bir, érzi felsóbbségét a’ criticával szemközt is; 
mert senki sem tiltja, hogy a’ személyében megsértett 
igazságot a’ legrészrehajlatlanabb itélőszék előtt ne 
igazolja. L e s s i n g  feltüntekor Kl o t z  kezeié a’ né
met critical kegyúriasan, gyűlölte Lessing’ függetlensé
gét ,  ’s mivel őt pártjához át nem vonhatá, lealacso- 
nyításán törekedett. ’8  érte-e czélját? Lessing’ egyet
len egy philippicája megsemiské a’ nyomorúltat örök
re! G ö t h e’ első munkáját sem méltatta W i e l a n d  
Merkúrjában érdeme szerint. Veszitett-e ez által? Egy 
aristophani szellemben oda vetett bohózat (Götter-IIel- 
den und Wieland) gyökeresen eszére liozá Wielandot. 
Sőt a’ literatura’ pályáján még felsőbb lángész sem 
semmisítheti-meg a’ valódi érdemet; ezt S c h i l l e r ’ 
tollHábor újából t í ü r g e r r e l  láthatjuk , mdlly á  közön
ségtől Bürger’ javára döntetett-el, mivel Schiller ma
gas idealitásában elfogulva, Bürger inkább reatisticai 
’s népszerű mázsáját nem itélheté-meg méltóan.

Részemről mind ezen, a’ Kritikai Lapok ’« Figyel
mező elleni, zajgásokban nem látok egyebet, mint olly 
mozgalmakat , millyek a’ critica ellen minden literatu- 
rábanészrevehetők. A’ legsilányabb iró is eleinte jó 

írónak tartja magát — mert a’ kezdő lelkében a’ bírá
ló mérték még nem találtatik — s munkáját közre 
nem boesátaná, ha méltatást ’s hírnevet érte arathat
ni nem reméllne. Azonban jön a’ eritieus , kinek tiszt
je a’ tiszta búzát a’ konkolytól elkülönzeui, hogy a 
m a r a d a n d ó  b e c s ű  a’ jelen’s jövő kor' művelődé
si használatára kijeleltessék, ’s rá mondja munkájára: 
rósz! konkoly! a’ mint az is. A’ bíráló nem hibázott, 
igazságos, de tekintsük a’ megbíráltad Felsikoltsz, ég
nek földnek panaszolja á  rajta elkövetett méltatlansá
g o t, ajkai végre szitkokra nyílnak. Hlyen az ember’s 
ez minden literaturában így van. Ha illyesmit meg 
akarnánk előzni, minden criticával fel kellene hagy
nunk. De critica nélkül egy keresztyén nemzet’ lítera- 
turája sem fejlődött még k i, ’s azt a’ miénk sem nél
külözheti. Ezen konkolyj zajra tehát nálunk, mint 
mindenütt, csak akkor lehetne figyelmezuünk, ha eri- 
ticánk id ő  és s z ü k s é g  e l ő t t  á l l í t a t o t t  v o l 
n a - f e l ,  ’s nem a’ konkolyt, hanem a t i s z t a  bú
z á t  r o s t á l n á - k i ,  mint azt a’ vádlók igen is ál
lítják, s mit, mellékesen legyen mondva, a konkoly 
minden időben ’s mindenütt állított. Vessünk, ezt felvi- 
lágítólag, egy mélyebb pillanatot korunk előtti litera- 
t urálikra.

A’ literatura' első felcsirázásakor nem létezhet még 
critica; mert nincs bírálat alá veendő munka, 's mik 
léteznek, ha máskép silányak is , nem lehetnek min
den relativ érdem nélkül, mivel a’ hol még semmi sincs, 
bármi kevés is valami. Gondoljuk magunkat csak kez
dő íróink’ helyzetébe: grammatieánk még nem volt 
meghatározva , literatúrai nyelvünk’ alapjai meg nem 
vetve; nyelvet, tudományos ’s művészi formákat (leg-
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alább literaturánkra nézve) teremteni kelle; minden 
lépés tömérdek akadálylyal járt, ’s nem talált jutal
mat , sőt elösmerést sem; még az ügy’ győzedelme is 
kétséges volt. Melly tiszta szent buzgóság , melly hős 
clszánás kellett e’ háladatlan munkához , mellynek tel
jes fontosságát csak magok a’ fáradozók sejdíték. In- 
neu azon meleg tisztelő barátság literal urálik’ első apos
tolai közt, melly egyetlen jutalmok vala. Critica ezen 
szakaszban még nem létezhetett ’s reá szükség sem 
volt. De a’ mit olly tiszta kezek veiének, megáídatott
az égtő l, literaturánk kivirágzóit, ’s a’ virág k özt__
mint ez mindenütt történik — sok konkoly is. Irtani 
kellett, hogy a' gyom el ne nyom,a a’ búzát, ’s ezt 
annál kevesebb tartózkodással, mivel a’ munkák már 
fizettetni kezdettek ’s érdemük elösmértetett, csakhogy 
fájdalom! fonákul és túlságosan; az írók egymás előtt 
hajlongtak, egymást bálványozták. Mint hajdan Gott
sched’idejében Németországban , úgy nálunk is , Cice
rókról, Liviusokról, Hőmérőkről ’s Horatiusokról kez
dőnek eszelősködni. E’ balgaságnak véget kelle vetni,_
's im’ megjelentek a’ Kritikai Lapok , hangokban kel
leténél élesebbek talán, mert minden reactio valamivel 
korláton túl nyomói. Ha 6 lábnyi árkot akarunk át- 
szökni, 7 lábnyit ugrunk. E' balgaságok azonban szüli-» 
vén , most a’ Figyelmező mérsékeltebb hangon sz ó l ,’s 
ha ollykor villámokat szór is , talán többször koszorú
kat osztogat. Criticánk tehát valóban a’ szükségtől 
élesztetett-fel ’s azért nem volt időelőtti. Korunkban 
már Kazinczy, Himfy’ szerelmei-t illető criticájával pen
dítő azt meg legelőször, folytattatok mellesleg a' Tu
dományos Gyűjteményben, ’smesterileg kivált literatu
ránk’ épen eltűnt csillagától Kölcsey Fereucztől; rendes 
intézetté azonban csak a’ Kritikai Lapokban alakúit, 
miknek első eszméjét, ha a’ jövő literatúrai história 
az athenaeistáknak nem tulajdonítaudja is , hanem egy 
akkoron náloknál literaturánkban nagyobb tekintetű fér
fiúnak, a’ k i v i t e l ’ é r d e m é t ő l  őket — kivált a’ 
szerkesztőt, B a j z á t  — nem fosztaná ja-meg.

Az első kérdésre tagadólag feleltünk; de nem 
volt-e ezen critica m é l t a t l a n ?  Kik a’ vádlók, kik 
ezt állítani mernék? Megneveztük őket, ’s Munkácsy, 
Kunoss , Stancsics ; Frankenburg ’s Hazucha e’ critica’ 
súlyát csakugyan tapasztalák is ; de kérdés : igazság- 
talanúl-e ? — Ezen urak, azt nem tagadhatni, tudnak 
írni. azaz bírnak a’ nyelvvel, ’s előadások könnyű. 
Igen is, olly könnyű, mint az üres szekér, ’s t. ef. 
►Stylusok’ bélyege: ü r e s  f o r m a  t u d o m á n y o s  
é s  k ö l t é s z i  t a r t a l o m  n é l k ü l .  A’ philosophu- 
sok mai napig az üres térről vitatkoznak , meg nem 
tudván határozni: létezik-e az vagy nem. Igenis létezik 
uraim, létezik a’m. literaturában; s amazoknál örök tanyá
ját üté-fel. Míg grammatikánk nem vaia meghatározva, 
literatúrai nyelvünk valamennyire kifejtve , ’s a’ magyar 
nyelvbeli előadásra oskoláinkban nem ügyeltek; érdem 
volt magyarúl írni tudni: de most, midőn mind ez változott, 
midőn már gyermekink is ebben gyakoroltatnak, ’s eb
beli némi ügyesség nélkül, hivatalokra sem tehetni szert; 
ezen érdem nagyon alábbszállt, ’s ezentúl csak e' te- 
kintetbeni jelesség, tudományos vagy költészi érdemmel 
párosulva, jogosíthat írói névre. Ne gondolja azonban 
senki, hogy ezen általányos nézetem mellett, a’ fenne
vezettek'jobb oldalait félre ismérem. Kunossnak tudom 
vau némi lyrai tehetsége , csakhogy nagyon szűk. Stau- 
csics némi erkölcsi őszinteséggel bír, ha cynicus alak
ban is; Munkácsy és Frankenburg pedig humoristák — 
magyar humoristák , ’s az első azonkívül az atheuaeis-

tákkal szemközt, igen sokat eredetiségről is szól, mi 
itt czélomhoz ’s az igény’ fontosságához képest mé
lyebb megvizsgálást teszen szükségessé.

llatározzuk-meg mindenek előtt a’ humor’ viszo
nyát az elmésséghez 's becsét a’ szépliteraturában ál- 
talánfogva. Minden tetőpontját elért literaturában a’ 
remek írók elhasználják a" művészet’ legczélirányosabb 
formáit, az utáuok jövő költők nem vetekedhetvén ve
lők sikerrel hasonló utón, ’s egyszersmind a’ megkü
lönböztetés ’s hírnév’ vágyától sarkaltatván, kényte
lenek új , ha nem is olly egyenesen a’ halhatlanság’ 
templomához vezető , ösvényekre kitérni, ’s az újság’ 
ingere által azt kipótlani ’s elérni, a’ mihez elődeik a’ 
legegyenesebb vonalon jutának. Az első-rangú írók így 
a művészetet magasra, csúcsa felé képezik-ki, a’ 
masod-reudüek kiterjesztik határait és szélesítik körét. 
W  e r n e r ’s M ü 11 n e r p. o. a’ drámái pályán szint 
azon tormákban Schillerrel és Göthével vetekedve nem 
sok hírnevet arathattak volna; Werner azért a’ regé
nyes , Müllner a’ sors-tragoediát egész szélsőségben 
képezék-ki, ’s ez utolsó a’ drámái szavaláshoz is fo
lyamodók ’s jambusok helyett rímelt trochaeusokban 
irt. A’ sorstragoediában,'Uiint Müllner azt kezeié, a’ sza
bad akarat megsemmisittetik ugyan, ’s az ember ér
dektelen gépelylyé alacsonyúl; Werner szomorújátéki- 
ban mennyei hatalmaktól dróton húzott báb, a’ szava
lás a’ drama' fő kellékét, a’ cselekvényt, elég nyomo- 
rúltan pótolja ki; azon kívül Müllner rímelt dictiója a’ 
drama’ határán túl a’ lyra’ környékébe téved : mind e’ 
mellett Werner, és Müllner magok idejében elég hires 
nevek valának, czéljokat tehát elérték, ’s ha müveik 
az érintett tekintetben nem tartoznak is a’ német lite- 
ratura’ legelsőihez, a’ t r a g o e d i a  l e h e t s é g e s  ne
m e i h e z  mind a’ mellett kétség kívül számíthatók.— 
Alkalmazzuk e’ példát a’ humorra. A’ költészetnek ér- 
zeméuy és képzelődés által, embert és világot kell élőnk
be tüntetni, természetes világban és színben. Ezt te
szi az elmésség’ derült oldaláról, ’s ez a’ természete.-, 
czélirányos forma, az egyenes czéihoz vezető út. A’ 
humor ellenben embert és világot úgy t ü k r ö z t e t i  
v i s s z a ,  mint azok a’ k ö l t é s  z’ i n d i v i d u á l i s  ér
z e m én y e  é s  k é p z e l ő d é s e ’ v i l á g á b a n  é s  
s z í n é b e n  a z  i d e á l h o z  m é r v e  j e l e n n e k -  
in e g. Ez mesterséges világ és szín, mellék ’s nem egye
nes út a’ czéihoz. S c o t t  W a l t e r  azért az angol re<- 
gényirók’ életirásában S t e r n e ’ előadását mesterkélt
nek nevezi, melly szabad-sajtóval biró országban, mint 
Brittannia, helyén nincs , ’s öt ez oknálfogva is rangjára 
nézve F i e l d i n g  és S m o 11 e t után helyezi. S c h 1 o s- 
s e r  a’ német legújabb literatura’ legnevezetesb, még 
be nem végzett históriai munkájában, ((*>e|d)id)te 
1 8  3af>rínutik’rte uuí> fceő I 9 t e n  bié jum © tű r je  t>e6 
franjöítifíben fta iferreicbé .  9Jíit befenDerer 9?ücffh1>t auf 
tjeiftitje SÖilDung) még kíméletlenebből ítél J e a n  
P au Í r ó i ,  nyelvbeli előadását tartózkodás nélkül v e 
s z e t t  p r ó s á n a k  nevezvén, millyfélét a’ német 
nemzeten kívül írónak más nemzetnem engedne meg. ’S 
valóban, ha azon a’ tudományok, művészetek ’s mes
terségek minden környékiből összegyűjtött képekre ’s 
hasonlatosságokra visszaemlékezünk, mellyeket ő a’ 
legcsudálatosabb szökésekben fáradhatlauúl ’s aligért- 
hetőleg egymásra halmoz , Schlosserrel egyet fogunk 
érteni. Genialitását senki sem hozhatja kétségbe; de 
itt előadási modorjárói van szó , ’s ha e’ tekintetben 
legtökéletesebb müvét is , Titán-ját, vizsgáljuk- m eg, 
minden bámulásunk mellett meg kell vallauuuk, hogy

*
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oily világ’, íiiiut ott előtüntetik , a' költő’ fején kívül nem 
létezik, ’s emberei nem önlábaikou, hanem gamókon 
járnak.

E' hosszú beszéd’ rövid értelme ez : a’ humoristi- 
cai előadás egyedül ott áll természetes helyén, hol a’ 
l i t e r a t u r á b a n  a z  e l b e s z é l é s n e k  l e g c z é l -  
i r á n y o s a b b  f o r m á i  má r  k i  v a u n a k  m e r í t 
ve.  Sterne, Fielding és Smollet után írt; J e a n  Paul, 
Wieland, Herder, Göthe ’s némileg Schiller után. Mi 
magyarok ellenben a’ regény’ mezején még k e z d ő k  
vagyunk; minélfogva a’ magyar humor igen idő és 
s z ü k s é g e l ő t t i ,  úgy hogy nem ok nélkül csodál
kozhatunk , milly salto mortale által szökhetett az litera- 
turánkba. A’ felelet könnyű. Most Bécsben divatban van, 
ott az egész világ humorizál, vagy inkább S a p h i r  
’s követőji; ’s im’ Munkácsy ’s Frankenburg, kik po- 
lyhistorságra sohasem törekedtek, ama’ bécsi folyóirat 
nyomán , ezen humort az újabb literatura’ legmagosabb 
’s dicsőbb tetőpontjának tartják , ’s mohón majmolják.

Kitüntettük a’ magyar humor’ becsét ’s eredetisé
gét. Gyakorolják tollúkat e’ mezőn is , kik arra hivat
va érzik magukat, nem bánom; a’ dolog még egykis- 
sé idő és szükségelőtti ugyan, ’s éz oknál fogva iga
zán literaturánkban nem igen fogauhat-meg; veszteni 
azonban ez általa nem fog, sőt elbeszélésink’ köre tá- 
gúl ’s nyelvünk bővül ’s nyer: csak az istenért! ne 
kérkedjenek vele, ’s kivált ne eredetiségükkel, ’s ne 
kiáltozzanak kígyót békát a’magyar criticára; mert ez 
rajtok valóban méltatlanságot nem követett-el.

A’ mit tehát a’ szemle’ írója, Munkácsy , Kunoss 
és társai, a’ Kritikai Lapokról ’s az athenaeisták’ zsar
nokságáról literaturánkban petyegnek, a z , a’ mélyebb 
vizsgálat’ próbáját nem állja-ki, ’s hogy ezen urak’hal
hatatlan haragját ’s meg nem szűnő zajgásaikat igazán 
magyarázhassuk, más indítóokokat kell kimutatnunk, 
mik minden himezés-hámozás nélkül beszélve követke- 
zeudők.

A’ magyar literaturában tolla’ keresete után eddig- 
elé csak két úton lehetett elélni: az a c a d e m i a  ál
tal mint r e n d e s  f i z e t e t t  t a g ,  vagy s z e r k e s z 
t ő s é g  által, ha a’ hírlap vagy folyóirat a’ közönség 
előtt kedvességet nyer. A’ fennevezett urak az acade- 
iniától tagokká nem választattak, midőn az athenaeisták 
rendes fizetett tagok, ’s egyike közülök e’ nemzeti tudós 
testület’ titoknoka. Fennmaradt még számukra a’ szer
kesztői pálya,’s ezt választá már elébb Munkácsy, utóbb 
Kunoss; Frankenburg, Stancsics és Hazucha pedig se
gédjeik ’s szükség’ esetében helyetteseik. Szerencsétlen
ségükre azonban az athenaeisták is szintazon pályára 
léptek, segítve előbbkelő íróink’ majd teljes számától, elö- 
lizetőik’ száma felülhaladja a’ hasonnemü folyóiratokét, 
mi által a’ Rajzolatok és Természet (folyóiiatink száma 
az olvasó közönséghez elég nagy lévén} élet’s halál köz
ti tengésre látszanak kárhoztatva. ’S im’ kijelelém a’ 
zajgások’ igazi kútfejét: a’ Rajzolatok’ ’s Természet’ 
írói és segédjei: Munkácsy, Kunoss, Frankenburg, 
Stancsics és Hazucha, mindenütt útjokban találják az 
athenaeistákat, hol a’ literatura pályáján jutalom’s hír
név szerezhető; az academiában, mellyuek munkás 
tagjai, a’ folyóirati literaturában , hol a' közönségtől, _ 
körében legpártoltabb lapot szerkesztik, a’ critica me
zején , hol egyetlen rendes ebbeli intézetünket igazgat
ják; sőt nemzeti színházunk padolatáu is , a’ mennyiben

az igazgató eddig legalább rendes fizetést kapott, Baj
za kezdetétől fogva ezen tisztségarel fel volt ruházva, 
’s kilépte után Munkácsy ebbeli törekvései nem sike
rültek. Sőt igazsággal állíthatni, hogy ezen férfiak fel
sőbb tehetsége ’s literatúrai munkásságok becse a'Raj
zolatok és Természet irói tekintetét a’ közönség előtt 
is csökkenti, úgy hogy nem ok nélkül panaszkodnak 
részvétlenségről. Frankenburg azonkívül a’ drámabirá- 
lói pör miatt a’tudós társaság irnoki hivatalától elmoz- 
díttatott, vagy ha úgy tetszik, sejditvén elvesztését, 
azt kérelmével megelőzte. Velejében megvizsgálva te
hát, az egész harag és zajgás ezen urakra nézve k é
ny é r ’s h i r n é v - i r í g y s  é gb ő 1 támad. Hogy pedig 
ez nem különben van , mutatja a’ dolog egész helyzete. 
Kinek egész , v. majd egész vagyona toliban á ll , kény
telen azt úgy használni, hogy belőle elölhessen , ’s ter
mészetes, hogy arra, ki útját állja, haragszik, azt szid
ja , ’s eltolni törekszik. íliuc istae lacrirnae! Emlékez
zünk csak vissza mindazou agyarkodásokra az acade
mia , Bajza színházi igazgatása, az Athenaeum , Figyel- 
mező ’s kivált az athenaeisták személyei ellen, úgy hi
szem minden olvasó, a’ mondottak igazsága felöl tel
jesen meg lesz gyöződvb.

Mind a’ mellett a’ Rajzolatok és Természet írói
val talán még meg tudnék barátkozni, mert legalább 
ő s z i n t é k .  Mit tehetnek ő k , hogy önmagokat felsé
ges íróknak tartják, ’s az academia, a’ critica és a’ 
közönség azt nem hiszik, 's őket részvétlenül tengeni 
hagyják. Ez égig kiáltó igaztalanság! ’s égig kiálta
nak is , hallatva mindenkitől, de nem méltatva. Ha őket 
az academiához fizetéses tagoknak el tudnám válasz
tatni; — nem, mert ezt tán a’ történtek után már ma
gok sem kívánnák — de ha lapjaiknak csak 1500 elő
fizetőt szerezhetnék, fogadom, elhallgatnának, ’s en
gem háladatos szívvel, mint legjobb barátjokat, tán 
eredeti pezsgővel is megvendégelnének.

üchlinny Antal.
( Vége következik )

E le g y tá r .
Párisban folyó év’ január, február 's martzius hó

napokban nem kevesebb mint 308  szabadlevél ( patent) 
osztatott-ki uj találmányokrul ’s a’ t . , ’s igy minden
napra , kivevén vasárnapot, mintegy n é g y  szabadle
vél esik. Ebből láthatni, hogy Fraucziahonban az érte
lem vágtatva halad.

Berlinben egy igen nevezetes és közérdekű iro
mány jeleut-meg, melly, mint minden uj könyv, egy 
már régen érzett hijányt pótolni’s a’ literaturában nem 
csekély hézagot kitölteni ígér. A’ könyv illy jeles czím- 
mel van felruházva: ,,A’ k a l a p ;  vagy is: miért eme
lünk kalapot, ha valakinek köszönünk ?“ (!) — Ugyan
itt jelent-meg egy másik elmeszülemény következő czím- 
mel: ,,A’ vargalesrény, vagy: az 1831 ki lengyel föl
kelés“ szerzője West-Ettin.

R e j t e 11 s z ó.

Állati név elsőm , az másik is. Állat egészem 
Elsőt hogy ha lövöd, niinilenikiink kinevet.

G. F.

A’ 74dik számú rejtettszó: J á mb o r .

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattner-I4.árolyi.
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Jelességék .
Minden gyönyör csak perc/.ek’ ajándoka ;

Egy század’ éltét, melly tapos és teremt,
Az óriás világ’ csudáit,

Egy napi harc/, fölemés/tni képes.

A’ tiszta érdem bérre nem aljasul,
Márvány-szobort sem esdekel egykoron , —

Miként a’ kéz nem-érte gyémánt ,
S íi talon is r a g y o g ,  és világlik.

Töretlen* ösvényt tiprani bár súlyos,
’S arc/.án veríték folyja el a’ vívót;

De rajt, ha már lekii/.dte a’ c/.élt,
Szent nyugalom szegi át a’ keblet.

Kit a’ teremtés már alacsonyra szült,
A’ törpe ! mért vágy jutni magosra föl;

Hlyen hiút a’ gyenge lég is 
Földre teritt ’s lesodorni képes.

Alighogy ébreiig , küzd ’s hévül a’ kebel; —
A’ lángszív érez ; lélek örül, sovárg ;

Virul a’ lét’ bíbor világa;
Sújt az idő , — letün a’ varázskor.

[■ A’ hős füzért kér ; oszlopot a’ hiú ;
Csillám- tetőt vágy váltig az észbotor;

A’ bölcs mosolyg, kicsinyli mind ezt,
Kiilragyogás kebelének ál fény.

Hiába sorvad , ’s hasztalan ont panaszt,
A’ szét-zuzott szív néma keserviben ;

Az elrabolt reményt 's nyugalmat,
Nincs hatalom, ki teremtse vissza.

Gyakran nemes vágy ’s szellemi lángerő 
Ebreszt cselekvést lelki valónk fölött ,

Hódolni a’ szív kész , de c/.élját s
Eszközhijány nyomorítja tönkre.

A* pók hasonlít , mííszerü kelmivel ,
A’ bús szegény’ egyszerű képihez ,

Ha nélkülöztük* a’ törekvést,
Birtoka áll csupa testhüvelyben.

f Felleng , miként sas , a’ szabadelmü lény ,
Koptét erő nem fékezi , és bilincs 

Jogát habár tapossa önkény ,
Lelke szabad ’s rabigát nem ismér.

Miszlay Máté.

L evéltiiredékek  K ö lc se y  hala iéiró l 
és  »n e g tisz te lte té sé rü l .

( ß  — — ról sept. 8d. 1838.)
I.

Alig tudok magamhoz jöni. Azt gondoltam, meg
edzettek a’ viszontagságok, hogy elvonulhat fejem fö
lött napfény és zivatar, mint a’ szikla fölött elvonul;

pedig sírnom kellett mint az anyavesztett gyermek 
s ‘r* — Kölcsey meghalt! miért nem inkább én , miért 
nem inkább száz illyen mint én ? Kinek hamvait legföl
jebb csak családi könnyek áztatnák, de üresen hagyott 
helyét nemzetben, emberiségben kipótolni ollykönnyű; 
miért épen ő az egyetlen, a’ kipótolhatatlau ? — Olly so- 
cratesi bölcseség , ’s olly roppant tudomány olly igény
telenséggel ; olly catoi Charakter annyi szerénységgel; 
olly meleg emberszeretet, olly minden emberi salaktól 
tiszta szellemiség, es személyesített erény olly gyer
meki szelidseggel, — mikor volt, hol van, ’s mikor 
lesz ? ! O neki homlokát ugyan már éltében a’ hal
hatatlanság’ koszorúja övedsíé ; mert a’ Kölcsey név 
tisztelve lesz, míg magyar lesz ; de csak mi, a’ sze
rénynek meghittebb barátai, tudjuk, mit veszített a’ tu
dós világ azzal, hogy ő még 10— 15 évet nem élt.— 
A’ munkáknak, mellyekre mint szerette mondani, ed
digi egész élete csak előkészítő iskola volt, ezeknek 
nem létesülhetése nem nemzeti hanem európai veszte
ség. — És én , én minő barátomat veszítettem ! —

Közli A. J.
II.

[N. Károly sept. L3d. 1838.)
N. Károlyban f. sept. 11 kén, b. Vécsey Miklós 

főispán elnöksége alatt tartatott megyei közgyűlésben 
emlékezetbe hozatván Kölcsey Ferencznek a’ polgári 
és irói pályán egyformán koszorúsnak, Szathmár megye’ 
főjegyzőjének, és volt országgyűlési követének f. e. 
aug. 24d. Csekében történt halála ; egyszersmind iu- 
ditványoztatott: miképen igen következetes lészen, hogy 
a’ ritka férfiúnak mellképe érdemeinek méltánylásául a’ 
tanácskozási teremben felfüggesztessék, ’s haláláról 
az ország’ megyéji körlevél által tudósíttassanak. Melly 
indítványt a’ KK. és RR. meleg részvéttel pártolván elha
tározták, hogy a’ nagy férfiú’ mellképe a’ jelen és jöven
dő kor’nemes tettekre szolgálandó buzdításául a’ ta
nácskozási terembe függesztessék fe l , ’s e’ czélból 
annak illető művész által leendő elkészítése első alis
pán urra bízatott; a’ művészi dij pedig aláírás’ utján ösz- 
szegyüjtetni rendeltetett. Egyébiránt a’ körlevél által 
leendő tudósítás azon megyékre szoríttatik, kik a’ sok 
érdemű férfiút táblabíráik’ sorai között számlálták. Az 
indítványtevő Nagy Károly tiszt, ügyész vala ’s fő tá- 
mogatóji: Nagy Ignácz szolgabiró , Botka Imre, Ko
vács Lajos, báró Perényi Lajos ’s Domahidy Gedeon 
tbírák. A’ Kovács Ágoston első aljegyző által föl
tett körlevél pedig így hangzott: „Midőn e’ leve
lünk küldetése’ helyére jutand, minden bizonynyal Ngtok 
már tudni fogják, miképen nagy és igazfényü hazánk
fia Kölcsey Ferencz f. e. aug. 24kén Csekében , roko
nai’ karjaiban , rövid szenvedés után meghala I — Azon
ban mivel Ngtok e’ mi nagy, és való koszorúkat való 
érdemmel nyert hazánkfiát, kebelökhez csatolni kíván
ván , táblabírájokká választották , ’s ezen megtisztelte
tést levelökben buzgó örömmel tudtunkra adni siettek: 
mi sem tartjuk feleslegnek fájdalmink közepett is tud- 
tul adni e’ férfiú elhunytét, kit nekünk Ngtok egyedül 
a’ haza’ egészére függesztett tekiutet miatt nem 
irigyeltek; nem tartjuk feleslegnek elmondani: mi- 
képen ^mai közgyűlésünkben elhatároztuk, hogy e
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nagy férfiú’ mellképe tanácskozási teremünkben pa
rányi ugyau , de szíves jutalmaztatására az érdemnek, ’s 
buzdítására a’ jelen és jövő kornak, felfüggesztessék. 
— Mit és kit vesztettünk-el ? Nagyságtok tudni fog
ják. Mi tudjuk , hogy a’ teremtő lélek fentartja magát 
müveiben, mellyeken ő az örök életet keresztül fuvalta; 
tudjuk , hogy Kölcsey Ferencz’ neve , késő századok 
után is, ragyogni fog, ’s emlékezetét maga az örökké
valóság mindenkor őrzi; de az a’ nagy szív égi kebel
ben — megszűnt dobogni; az a’ géniusz- ajak, melly- 
nek hatalma mondhatatlau vala, ’s az a’ toll, melly 
teremtő lélek’ sugallásit jegyző , megtompulva van , ’s 
mind ezen veszteség a’ pótolhatatlanság’ gondolatával 
egy kapcsolatban égető nagyságban nehézkcdik keble
inkre. — És e’ veszteségünket elmondjuk Ngtoknak, 
nem azért, hogy fájdalmaikat megosszuk, — hiszen e’ 
fájdalom , mellybe egyenkint és egészen süllyedtünk , 
tömérdekségében megoszthatatlan! —nem azért hogy vi
gasztalást kérjünk, hiszen azt Ngtok velünk egyfor
mán nem találnak, — hanem elmondjuk, hogy az atya- 
fiság’ kötelességét teljesítsük. Melly után óhajtunk ng
toknak hosszú é letet, óhajtunk e’ hazának virágzó jö
vendőt , mellynek szép korában kidült nagyaink után 
ne a’ veszteség’ pótolhatatlanságát érezzük , hanem 
nyomdokaikba hágó unokák által vigasztaltatva emlé
keket állítsunk e lő , mellyekre a’ hazafiui hűség’ meg
szentelt könnyei hulljanak.“ — E’körlevél hitelesíttetése
kor Toperczer Otto nagybányai küldött, elmondván a’ 
fájdalmat, mellyet a’ kebelbéli kir. városok éreznek, 
midőn Kölcsey Ferenczben az urbanitás’ elveinek ha
talmas szószólóját elvesztették, olly kéréssel fordult a’ 
RRhez , hogy e’ körlevél megküldetését a’ kebelbeli kir. 
városokra is terjeszszék-ki; melly kérés köz akarattal 
megadatott.

K özli N. K.

Szucséinyi híd.
Azon útvonalon , melly Bécset és Pozsonyt Kas

sával 's így felső Magyarország’ nem csekély részi
vel összeköti, Thurócz megyében Szucsány mellett 
egy állandó ’s a’ Vágvizen az átmenetet minden idő
ben biztosító híd’ nemléte , eddig főbb akadályul szol
ga It. — Ezen híd’szükségérül, egyszersmind czélsze- 
rüségéről a’ fens, kormány már ezelőtt valami 30  év
vel meggyőződvén , saját kincstári költségin egy kö- 
hidat 1812ben építtete , ’s valamint olly anyagok’ meg
szerzésére , mellyek egy erős ’s tartós hídépítéshez 
kívántainak, illő gond és költség nem kíméltetett, úgy 
az építési ’s vizmérnöki tan’ tekintetében is minden ki
telhető figyelem és szorgalom arra fordittatott, hogy 
ez épitvény a’ ragadó viz’ hulláminak ’s zajló jegének 
‘s minden idő viharinak ellenállhasson. Mindazáltal a’ 
szerint: „Homo proponit, Deus disponit“ itt is az volt a’ 
következés ; mert alig készült-el ezen óriási mű , fájda
lom ! az még azon évben a’Vag vize mentiben fekvő tája
kon örök emlékezetű vizözön’ martalékja lön. — Ez
óta a’ közösülés ugyan megmaradt, ’s részint egy 
nyomorúlt veszélyteljes komp , részint egy inkább 
lóczához hasonló híd által tartatott-feu ; ’s bár a’ nemse 
vármegye önerejét sokkal felülmúló uj híd’ építetését 
saját rovására nem vállalhatván , a’ fens, kormánynál 
folyvást sürgetve esedezett, hogy az újdonan készült 
terv szerint kincstári költségen fa-hid építtessék, mind 
e’ mellett több, sőt magányos érdekből is származott 
akadály miatt egész 1837ig kívánságában nem boldo

gulhatott. Ekkor azonban mind a’ vármegye’ fontos 
okokkal támogatott isméti kérelmének, mind a’ főispán 
úr’ hathatós küzbenjártának a’ rég óhajtott czélt elérni 
sükerült, ’s legalább a’ kész-pénzen vásárlandó anya
gok’ megszerzésére, ’s a’dolgozó mesteremberek’ fize
tésére fordítandó költség’fejében a’ felemelt sóár-alap- 
bul egy bizonyos pénzmennyiség kifizettetni fels. urunk 
által kegyesen rendeltetett ; egyéb munka és költség 
a’ vármegye’ saját erejére hagyatván. — Ezek megle
vőn kir. tau. ’s első alispán Lehoczky Imre úr szokott, 
’s a’ közjó- előmozdításban mindenkor tettleg tanúsított 
fáradhatlan buzgalmánál fogva, oda irányozta minden 
intézkedésit, -hogy a’ köz várakozásnak eleget tehes
sen , ’s a’ hidat meunélelöbb létre hozhassa , melly régi 
’s a’ közjóra szerfölött érdekes óhajtásnak mégis feleit, 
’s ámbár számtalan bajjal küzdeni vala kénytelen, a’ 
120 ölnyi hosszú híd mindazádtal tavalyi őszig elké
szült. — A’ hid’ részletes leírásával foglalkodni nem 
akarok, csak azt kell megjegyeznem, hogy részrehaj- 
latlan müértők azt hazánk’ díszére szolgáló egyik re
mekműnek állítják; ennek valódisága pedig nem pusz
ta szavakon, hanem a’ kiállott elemi viszályokon ala
púi. Tudva van ugyanis a’ nagy közönség előtt, ’s ki
ki fris emlékezetben tartja még az idei jégáradást — 
mellynek, ha nem olly sajnosak is valának felsőbbha
zánk’ vidékeire nézve, mint a’ Duna’ mentiben, követ
kezményei, mégis Rozenbergtöl Eiptó megyében kezdve 
egészen Szeredig a’ Vág-vizen álló hidak közül, ki
vevőn a’ szucsányít, egyik sem maradt épen, ’s vagy 
egészen elsodortatott, vagy tetemesül ’s annyira meg- 
rongáltatott, hogy a’ járáskelés hosszabb időre meg
akadván , azok kijavíttatását inkább új építésnek mond
hatni. Ki a’ Vág vize’ természetét ’s ragadó áradásit 
közelebbi ül ösméri, a’ mondottakon nem bámul, de a’ 
szucsányi híd’ kiállott próbáját csudálni kénytelen, sőt 
a’ ki valóságos hazafi kebellel bír, annak létén, bár 
távul legyen is tőle , örül; mert a’ mit talán felesleg 
is itt érinteni, ezen híd a’ fülebb- említett útvonalra 
nézve az átjárást minden évszakaszban biztosítván, 
nemcsak nélkülözhetlen, de egyszersmind, minthogy 
jövendőben hason álláspontokon építendő hidaknak min
tául szolgálhat, fontos is. — Találkoztak ugyan né- 
mellyek, kik különben elég hitelességgel bírván, ezen 
híd’ fenlétét a’jégáradás után kétségbehozni, sőt an
nak egészen történt megsemmisültét több helyen sa
ját meggyőződésük’ ellenére is hiresztelgetni nem pirúl- 
tak ; ezek’ alattomos koholmányira csak az legyen fe
leletül, hogy a’ szucsányi híd fenáll, ’s isten segítsé
gével ezentúl is fenálland. Költ Pribóczon sept. 6kán 
1838.

Sándor Károly.

A 9 K ecskem éti re f. fő isk o la 9 ú ja b b  
id ö k b e li tö r té n e te i 9 9s  je le n  á lla p o tja ,

fa/, iskolai igazgatóság’ közleménye.) _

Minő történeteken ment által a’ kecskeméti rej. 
iskola , szinte a’ reformatio’ kezdetétől fogva 1838ki 
esztendeig; — hányszor’s melly időkben taníttattak eb
ben felsőbb (t. i. philosophiai és theologiai) tudományok; 
— mi okoknál fogva szállott ismét le gymnasiumok’ so
rába ; — kik voltak nevezetesebb professorai időrül 
időre : fontos rövidséggel elő van adva azon egyházi 
almanachban, mellyet a’ helv. vall.-tét. küv. dunamel- 
léki egyházkerület’ résziről lS36ik  esztendőre egy
házkerületi főjegyző Polgár Mihály úr adott ki; ’s
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ugyanazokat bőven kimerítette néh. kecskeméti profes
sor s utóbb czeglédi prédikátor Nagy István ur, ezen 
iskola’ történeteiről ir t, még kéziratban heverő nagy
becsű munkájában, melly a’ tisztelt szerző’ özvegyé
nek ajándékából ezen iskola’ könyvtárának sajátja. — 
Minden ezelőtti történeteinél ’s változásinál ezen is
kolának fontosabbak azok, mellyeken a’ legutóbbi év
tized alatt ment által, ’s mellyeket leírni czélja e’ jelen 
soroknak; reménylvén, hogy olvasásuk a’nemzeti mű
velődés’ ’s tudományok’ barátinak nem lesz érdektelen.

Miután a' h. v. t. követők’ négy egyházkerülete 
közül kettőnek, t. i. a’ tiszántúlinak és tiszamellékinek, 
saját kerületi főiskolái, Debreczenben és S.-Patakon, 
régi időktül fogva virágoznak; a’ dunántúlié pedig Pá
pán, szinte fél század óta szép virágzásnak indult: 
mind a’ dolog’ természetéből ’s a’ külön egyházkerüle
tek’ egyenlő jogaiból, mind pedig a’ három főiskolától 
távul lakó szülék’ ’s tanuló ifjak’ terheltetésikböl 's gya
kori panaszaikból egyenesen folyt azon gondolat 's óhaj
tás, hogy ezen dunamelléki e.-kerület’ kebelében is , 
a’ többiekkel egyenlő rangú kerületi főiskola állíttatnék 
fö l, még pedig a’ dolog’ természetéből szorosan folyó- 
la g , e g y  é s  nem  t ö b b  kerületi főiskola, nehogy 
a’ jóltevők’ önkéntes adományaik — a’ protestáns főis
koláknak ezen egyedüli alapjaik — megoszolván, az 
óhajtóit czél’ létesítése lehetetlenné legyen. Ezen köz 
óhajtásnak valahára létesülését a’ kecskeméti h. v. t. 
követő közönség előmozdítni kívánván: 1828ban az 
e.-kerületi főtanácshoz olly nyilatkozással ’s ajánlattal 
folyamodók , hogy, mivel elavult iskolaépületei újítást 
kívánnak, — ha a’ rég óhajtott kerületi főiskolának 
Kecskemét’ kebelében leendő felállíttatása felől bizto
síttatnék , azon esetben nem saját iskolaépületeinek 
megújítására, hanem azon kerületi főiskola’ közös ol
tárára kész volna szentelni kilelhető áldozatait. — E’ 
nemes ajánlatot az e.-kerület’bölcs ’s buzgó előljáróji 
méltányló örömmel fogadák ; ’s kiküldöttség által még 
azon esztendőben a’ hely’ színét ’s egyéb helybeli kö
rülményeket megvizsgáltatván , a’ kecskeméti egyház
közönség’ részéről az építés’ fele költsége' viselését 
illető ajánlatokat ünnepélyes oklevélbe foglaltatván, ’s 
viszont az egyházkerület’ részéről teendők felől tervet 
készíttetvén : az 1829ben tartatott e.-kerületi köz gyű
lés a’ küldöttség’ munkálatait megerősíté , a’ kerületi 
főiskolának Kecskeméten leendő felállíttatását, az iránt 
o cs. ’s kir. Felségéhez fölterjesztendő folyamodást, 
’s az e.-kerület’ részéről tüstinti segedelem-kútfők’ meg- 
nyittatását, a’ szükséges épületek’ tervének minélelőbbi 
elkészíttetését, a’ maga részéről leendő építésnek tu
lajdon pénztárnoka általi kezeltetését elhatározá. A’ 
lelkes elöljáróknak buzgó felszólításai segedelmezési 
készségeket gyujtáuak, ’s a’ kecskeméti e.-közönség’ 
ajánlatai mellett, az e.-kerület’részéről megnyitott for
rások is folyamatba jővén: miután 1830bau a’ kerületi 
főiskola' közös czéljához irányzott díszes épület’ terve 
elkészült, ’s a’ köz gyűléstől e’ végre meghatalmazott 
elnökök által megvizsgáltatván, jóváhagyatott, és az 
építőmesterekkel kötött szerződések minden illető felek’ 
nevében aláírattak: eljött 1830ki május’ 15én azon 
óhajtva várt időpont, midőn a’ kerületi főiskolai épület’ 
alapköve a’ lelkesedett buzgóság’ örömzaja közt letete
tett. Ez időtől fogva folytathatván az építési munkála
tok,  a’ kétemeletes, 27 öles épületrész (mivel a’ terv 
szerint az épület még idővel a’ szükséghez képest 
folytattatni fog) 1834ben már fedél alá vétetett; 1835- 
ben földszint két hallgatóterem, 1836bau már föld

szint öt terem, és az első emeleten, két hallgatótere
men kivül, a’ könyvtár-terem és az oratórium készen 
valának.

Belső avagy tudományos emelését illetőleg : 1831 lo
bén már kezdődtek ilt taníttatni első évi phiiosophiái 
tudományok 21 hallgatóknak, Tatai András professor 
ur által; majd 1832/3ban a’ második évi phiiosophiái 
tudományok is taníttattak 45 hallgatóknak, — hazali 
készséggel segítségül járulván hites ügyvéd, és mostani 
törvény-oktató Vállay Sipos Imre ur; ’s miután 1833ban 
az egyh. kerület’ részéről is egy oktatói-szék állíttatott, 
’s abba ugyanazon év’ novemberében Szabó Sándor ok
tató ur beiktathatott, már 1833|4ben a’ phiiosophiái tu
dományokon kivül, az első évi jog-tudományok’ tanít
tatása is 70—80 hallgatókkal folyamatba jött; —’s miután 
1834ben a1 felsőbb oktatói székek néh. kecskeméti se- 
nátor ns Szántó Márton ur’ lelkes özvegye’ ns Kuthv 
Juliánná asszony’ kegyes alapitványa által is gyarapit- 
tattak: ez időtiil fogva az alsóbb iskolák’ sikeresebb ta
níttatása végett, azok’ oktatóiknak száma is szaporit- 
tatott.

Az 1834dik esztendőben az egyh. kerületi fő tanács . 
a’ nm. k. h. tanács’ utján ő cs. kir. felsége elioe fölter
jesztett legalázatosabb fölirásában és folyamodásában ki- 
meritőleg előadván : miszerint az ezen e. kerületben föl
állítandó kerületi főiskola’ helyéül Kecskemétet, az ez 
iránt vele vetélkedő IS Kőrösnél alkalmatosabbnak ta
lálta, azi<t már czélba ’s munkába vett iskolai intézet
nek a’ közönséges főiskolák’ rangjára leendő fölemel- 
tetéseért esedezett. Ennek következtében jöOama’ no- 
vemb. 3ik 1835en költcs. kir. legfelsőbb, ’slegkegyel- 
mesebb rendelet, melly által a’ kecskeméti iskola lyceu- 
rni rangra emelteték; egyszersmind az e. kerületi fő 
tanácsnak meghagyaték , hogy azon tudományok’ ren
dezését,mellyeket abban taníttatni kiván,legfelsőbb meg
erősítés végett minélelőbb föiterjessze. Majd az 1836ki 
májusban tartatott e. kerületi köz-gyülésből azon tudo
mányi rendezés , melly szerint az e. kerületi főiskolá
ban a’ phiiosophiái, juridical, és theologiai tudományo
kat, ugyanollyan kiterjedésben kívánja taníttatni, a‘ 
minőben azok a’föbbi egyh kerület főiskoláiban taníttat
nak, öcs. kir. felsége kegyelmes szine elibe fölterjesz
tetvén . még azon esztendőben ddto 25 oct. 1836. leér
kezett azon legfelsőbb ’s legkegyelmesebb rendelet, 
mellybenaz egyh.kerületi fő tanácsnak ezen utóbbi lega
lázatosabb kérése is legkegyelmesebben megadaték,’s 
a’ kecskeméti főiskola illyen minőségben, mint philo- 
sophiai, juridicai és theologiai tudományokat közön
ségesen , és szokott terjedelemben tanító intézet az 
illető polgári és iskolai hatóságoknál kihirdettetni ren- 
delteték, — Melly legkegyelmesebb kir. rendelet’ leér- 
kezte után az e. kerületi fö tanács ezen főiskolai in
tézetet, miután ez a’ protestánsok többi tő iskoláival 
egyenlő rangra emeltetett, minden amazokat törvénye
sen illethető jogban részesíteni kívánván, a’ szünna- 
pokbani segedelem szedés végett ifjak szélyel kiildhe- 
tését, ’s ugyanazoknak ünnepi szolgálatokra, 's isko
la-mesterségekre , az egyházak kívánsága, ’s tanulók 
szaporodása szerinti kimehetését az 1 7 9 l|2 26ik törv. 
czikk. értelmében elhatározta ’s folyamatba vétette. — 
Minő kedvetlen összeütközések jöttek közbe ez évti
zed alatt a’ u. körösi egyházi közönséggel az ottani 
gymnasium fölebb emeltetése iránt, azoknak előa
dása jelen értekezés’ czéljához nem tartozik ; — te 
legyen bár azokat nemes vetélkedés, vagy más e- 
kintetek: temesse el feledés’ sírjába az atyafi szei etet.
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A’ főiskolai rangra már törvényesen fölemelt kecs
keméti oskolában a’ helybeli egyh. közönség 1836bau 
két oktatói széket, egyiket theologiai, másikat juridi- 
cai tudományok’ tanítására állítván fö l: ezen oktatói szé
kekbe az alapitó egyh. közönség’ 's az egyh.-kerületi fő
tanács’ köz megegyezésével 1836ki oct. lsőnapjan be
iktattalak, az elsőbe ugyan volt dömsödi prédikátor 
Báthory István , a’ másikba hites ügyvéd vállai Sipos 
Imre urak. — E’ szerint az 18 3 6i7dik iskolai esztendő
ben, négy, ifjúi tűzzel buzgón igyekező oktató által (̂ kik
nek részint a’költészet’oktatója, részint némelly jelesebb 
tanuló ifjak, bizonyos könnyebb tudomány-ágakban, 
segédül voltakba’ philosophiai, juridical és theol. tudomá
nyok' szokott kiterjedésbeni tanítása 105 hallgatóval 
folyamatba vétetett. — Azonban csakhamar fájdalmas 
seb érte e’ serdülő intézetet, midőn a’ ritka sikerrel kez
dett tanítása által legszebb reménnyel biztatott, gazdag 
tudományos készületü, szép-lelkü’s elméjű, tanítói tűz
zel hevült ifjú hittudományi professort , néhai 
Báthory István urat, 1837iki october’ 3kán halál által 
elvesztette.— De a’ megürült tanitószék, alig két hó
nap’ múltával, a’ külső országi akadémiákról akkoron 
haza érkezett Karika János úrral betöltvén , az elkez
dett tudományos pálya— hála a' Gondviselésnek! — 
semmi csoukulást nem szenvedett, ’s ez utóbbi 18 3 7/siki 
esztendőben, a’ felsőbb tudományokat hallgatók’ száma 
152re szaporodott.

[ l é g e  követkelik . .)

E l e g y  t á r .

É h s é g  é s  b e t e g s é g e k  I n d i á b a n .  Az 
„Asiatic Journal“ julius hónapi egyik száma imígy fes
ti az indiai nagy nyomorúságot: „Indiának felső és éj- 
szaknyugoti tartományiban , néhány kerületet kivéve , 
még folyvást éhség uralkodik. Eső még most sincs, ’s 
ez által kimondhatatlan Ínség ’s nyomor terjed-el a’ 
szegényebb sorsuak közt. Egész faluk’ népessége ki
vándorol ugyan , hogy városokban keressen ótalmat 's 
menedéket az öldöklő éhség ellen. De csak igen keve
sen juthatnak oda. — Az Ágra és C.alpi közti utón az 
éhhalál’ áldozatai ötvenenkiut feküsznek egymásra tor
lasztva, ’s a’ Dsumna v ize, mondják, holttetemeik- 
töl rothadási bűzt vett-föl. A’ kormányzóság, ig a z , 
hogy több mint 2 00 ,OOOet gyámolít, ’s naponkint több
re terjeszti-ki ápoló gondjait. Tetemes pénzsummák 
küldetnek különféle helyekre, adók a’ kormány’ szá
mára nem hajtatnak-be, ’s magányos aláírások’ utján 
nagy tökepénzek gyüjtetnek-össze (miben a’ gazdag 
benszülöttek is részt vesznek) : de a’ szerencsétlen
ség olly nagy, hogy ezen enyhítés a’ szörnyű bajt 
gyökerestül ki nem irthatja. Hogy a’ szerencsétlen 
nép' nyomorúsága teljes legyen, különféle nyava
lyák , ’s különösen a’ cholera, irtóztató módon kezde
nek elhatalmazni, ’s így azokat, kiket az éhhalál meg
kímélt , a’ nyavalyák ragadozzák-el. Agrában naponkint 
2 — 300an esnek a' görcsmirigynek áldozatul. E’ város- 
bul egy levelező imeztírja: ,,A’ város’ polgárhatósága 
mintegy 60 ,0 0 0  szegényt ápol; a’ szegények’ házá
ban naponkint 4000nek nyujtnak élelmet. A’nép úgy vesz 
mint a' kutyák, 's holttestével sem bánnak különben. 
Én bekalandozám a' folyam’ partjait, mellynek egyik 
ága egészen kiszáradt, ’s útközben a’ földön mintegy

25 haldoklóra 's körülbelül ugyanannyi holttestre akad
tam. Halláin , hogy némelly anyák éjjel gyermekeiket 
e l e v e n e n  vetik a’ Dsumna' folyóba. Egy ember, ki 
a’ folyón feljőve , beszélé , hogy ö kutyáktól és saká- 
loktul embereket látott széttépetni, kikben az élet még 
meg sem hült.

A’ j ö v e d e l m e s  m ű v é s z e t e k .  Gr i s i  kis
asszony Londonban egyetlen egy estvén 60 ,000  fran
cot nyert; L a b 1 a c h e , magának Viktoria királyné
tól egy éneklési óraért 4 0  guineet fizettetett; L a-  
p o r t é  a’ londoni olasz-operaház’ igazgatója egy rö
vid évszakban 50 ,000  font sterling tiszta hasznot ara
tott ; E l s s l e r  1. asszonyokhasonlag Londonban gui- 
nee- és baukuota-halmazokon tánczolnak; ’s T a g 1 i o- 
n i 1. a ssz ., ki Hamburgban és Dobberanban tánczolt, 
egy esti mutatványért 1000 tallért húzott. Egy má
sik tánczosnő , C e 1 e s t e I. a ., ki Londonban már meg
unta vala milliókat nyerni, elhagyta Európát, hogy Bal- 
timorebanegy általa építtetendő palotában, meliy, mint 
mondják, fényre és pompára bármi fejdelmi-lakot felül 
fog haladni, élvezze hátralevő napjait.

Az isméretes Seymour lord Parisban egy F r a n c  
nevű ménlovat, melly két év óta minden versenyfutás
ban győzedelmes lön, 20 ,0 0 0  francon adott el. Mond
ják, ez a’ legszebb ménló egész Francziaországbau.

E’ napokban a’ párisi fenyitő-rendőr bíróság előtt 
egy élemült asszony állott, kinek bizonyos tolvajcsiny- 
ról tanúbizonyságot kelle tenni; ő állítá, hogy látta 
legyen, mint huzta-ki a’ vádlott a’ vádló’ kabátzsebéböl 
orrkendőjét. „De tudja é Ön ezt bizonyosan ?“ kérdé őt 
az elnök. „Olly bizonyosan — válaszolt az aggnő — 
mint azt, hogy mindnyájan, kik itt jelen vannak, keresz
tyének és becsületes emberek.“ — „Ön csalatkozik“ 
nevetve közbeszólt a’ státus-ügyvéd (Anspach u r ,is -  
raélita) ’S az egész gyülekezet hangos nevetésre 
fakadt.

A’ nyilványos oktatás’ ministere Francziaország- 
bana’párisi királyi könyvtárban egy nagy könyvet rendelt 
letétetni,melly pontos jegyzékét foglalja magában mind
azon nyomtatott könyvek, kéziratok, pénzek ’s ritka
ságoknak, mellyek az ország’ minden könyvtáriban 
találkoznak. Ezen elrendelés a’ tudósakra nézve rend
kívül hasznos leend, mert így könnyen megtalálhat
ják a’ munkálataikhoz szükséges kútfőket, mellyek’ 
keresgetése eddig olly sok fáradságba ’s időtékoz
lásba került.

A’ statuslap közli azon kir. rendeletet, melly a’ 
zsidó vallás gyakorlatát es a’ zsidó községek igazga
tását tárgyazza; és e’ rendelet kővetkezőben a’zsi
dók azon jogokkal és szabadságokkal birandnak,mely- 
lyekkel más statuspolgár, ki re vén azon jogot, misze
rint a’ törvényhozóságban ’s kormányzatban részt ve
hetni. Hihetőleg e’ fölszabadulás megünnepléséül a’ 
zsidók már néhány hét óta pompás istenházat kez
dettek építtetni a’ fővárosban a’ régi helyébe. —  

R e j t e t t s z ó .
Bár nem ei/.ed meg egés/.t, eledelt ad főtagom ollykor ;f 

Toldd elsőmmel előbb viii/.a utóm at, úgy edd. ,
Megmaradótt kettőm' tedd ennek végire mostan :

Felleled azt bennem , ámde ha Pestre jüvendsz.
Márton F.

A ' 7ődik számú rejtettszó : B a k ő z.

SCF“ A’ Társalkodónk’ múlt számában megkezdett „Eligazodás hírlapi ’s folyóirat! Iiteraturánk’ mezején“
czímű czikkely’ végét nem közölhetjük.

MM
I M W S S M U t m
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Dúl a9 tó fölött.
Csöndes , holdragyogta tónak 
T is z ta  tűkörén
Ingva száll egy sajka ’s benne 
Búsan ülök én.

Búsan ülök és s ö té te n ,
Nem m int e’ v id é k ,
M elly vidám ’s d e rü lt körülem ,
M in t borútlan ég.

M illió csillagsugár rezg 
A’ viz’ tü k ö ré n :
Nékem egy sugár se’ fénylik 
Búm ’ nagy tengerén.

’S ra j ta  még is kell eveznem 
Czél - ’s iránytalan  !
Hol kö tök-ki ? ah , e ’ tenger’
Á rja p a r t ta la n !

Zúgna bár v ihar felettem  
És a’ tó  f e l e t t ,
Hogy tem etne hullám sírba 
Búmmal en g e n te t!

Riskó Ignácz.

Néhány szó a9 Dunu-hujózós hör ül.
(Lásrf Társalkodó 96 szám , 1836.)

XXII.
P e s t ,  sept. 19. 1838.

Jóllehet már olly nyilványosságot nyert a’ gőz- 
hajózás Magyarországban, hogy nem igen lehet e’ 
tekintetben ollyasmirül tudósítni a’ közönséget, mit 
saját szemeivel nem látott, miről maga nem ítélhetett 
volna: azért még sem tartom e’ sorok’ közlését azok
ra nézve egészen feleslegesnek, kik távul Dunánk’ 
partjaitul sőt honunktul csak hírlapok által érthetik meg 
a z t , mi hazánkban történik; ez okbul azonban tán még 
sem részesülnek kevesb örömben annak bármilly csekély 
előmenetelei’ hallásán is , mint mi, kik azoknak min
dennapi tanúi vagyunk.

Ezt méltányolva jelentem tehát, hogy tegnap jött 
vissza Társaságunk’ 14ik gőzöse ‘S o p h ia ’, ’s pedig 
Sziszekről, hová kapitány Rau’ vezérlete alatt innen 
e’ folyó hónap’ 4ikén indult, ’s hol 1 Óikén nem cse
kély akadályok után szerencsésen megérkezett. ’Símé, 
Társaságunk’ pályaköre, melly Linztől Trapezuntig és 
Smyrnáig terjed, Szávánk’ kanyarulaté is véve szám
ba, megint jóval hosszabbul. Merthogy Szávánk töké
letesen hajózható lehet, némi bedőlt fák’ kitisztításá
val , sőt hogy egy kissé kedvezőbb vízállásnál már most 
is ollyannak tekintethetik — az , e’ próbaút’ tapaszta
lati után minden kétségen túl van, ’s ekkép nincs ok, 
azt pályakörünkhez nem számlálni, valamint arra meg
int elegendő az ok , hogy ‘tehetségünk szerint’ ipar
kodjunk minélelőbb ellátni Szávánkat is elégséges gő
zösökkel !

Ez őszszel lesz nyolcz év e , hogy első gőzhajónk 
• F e r e n c z ’, megnyitó a’ vállalat’ kezdetét; "s ma már 
— hála az égnek 1 nagyobb szerencsétlenség nélkül

— 14 * ) gőzhajót bírunk, és ez év’ leforgása előtt 
még két újnak leszünk birtokában, úgy hogy a’ jövő 
tavaszt 16 hajóval kezdendjük-meg. Ezen utolsóknak 
egyike vasbul készült és most szerkesztetik egybe Linz’ 
városában, ’s oily reménynyel kecsegtet, hogy minden 
eddigi hajónkat biztosságban, kellemben felülmulandja ; 
midőu a másik Triestben épül és helyét alkalmasint 
Konstantinápoly és Trapezunt közt veendi.

Kérdés: “meg fogunk-e állapodni e’ számnál?” 
mire nem lehet más válasz, mint: “bizonyosan nem.” 
Mert eddigele , noha ki van már tökéletesen jelelve 
körünk’fő vonala— Bécstül Konstantinápolyig—, azért 
még sem mondhatunk egyebet, mint ‘Megnyertük a’ 
csatát’, inig ennek hasznait és jó gyümölcseit csak most 
kell következtetnünk. Jelenleg utas korántsem leli gő
zöseinken mind azon kéjeimet, mellyet a’ külföld jobb 
hajóin talál, ’s mellynek kiállítására most legnagyobb 
gondunkat kell fordítnunk. Eddig — ’s nyolcz év erre 
tán nem volt felesleges idő — az vala fő feladat, 
hogy a' dolog meglegyen’s biztosan legyen meg; most 
azonban , midőn megvan ’s biztosan van meg, már az 
áll napirenden ‘mikép az érintett feladat mellett az 
utazó közönség lehető legnagyobb 's legtöbb kellemek- 
ben is részesüljön, ’s pedig lehető legkevesb költség
gel. Ezt azonban csak úgy remélhetni legbiztosab
ban , ha hajóink’ lehető javítása mellett — miiül nem 
vagyunk elzárva , mert korántsem érte még el a’ tö
kély’ acmejét a’ gőzhajó — azok’ számát is neveljük 
mind addig, mig például a’ bécs-pesti vonalon napon
ként nem jár fel’s alá egy egy hajó, ’s úgy Linzbül Tra
pezuntig, Smyrnáig aránylag. Már mennyi hajó szük
séges ehhez, — előre nem mondhatni; de harmincz, negy
ven nem sok. A’ milly arányban nő azonban ezek’ szá
ma — ’s okvetlenül nőni kell — ’s azzal a’ közönség’ 
kéjelme is — mert mindennap biztosan utazhatni gőz
hajón , vajmi kellemes ! — : azon arányban sulyosbul 
a’ tárgy’ fentartása i s , minthogy annyi hajót biztos, 
szép-viseletű kapitánynyal, értelmes és józan erőmü- 
vessel — kiknek most is olly nagy szűkiben vagyunk 
— ellátni, nem kis baj, ’s méltán gerjeszti mindenki
ben azon fohászt ‘bár képződnének illy tisztekre hon
fiak minélelőbb !’ ’S ím ez — minél inkább terjebb a’ 
vállalat — azon baj , mellynek véget legnehezebb vet
ni. Mert midőn a’ külföld’ tengere száz meg száz ha
jóst képez-ki, serdülőtől fogva derék hajóvezérig; mig 
a’ külföldnek számos gyáraiban száz meg száz erőmü- 
ves könnyen megtanulhatja a’ gőzgépeíynek nemcsak 
theoriáját, hanem minden gyakorlati csínját-binját is: 
addig mi belföldiek , honunk’ határai közt, sem egyben 
sem másban nagy előmenetelt nem tehetünk; mihezké- 
pest az egész tárgy’ honosítása tán sehol sem jár an
nyi nehézséggel, mint éppen nálunk. De azért még is 
oda kell jutnunk, kivált h a — mint én édesen álmodni 
’s remélni szeretem — Szávánkon kívül nemcsak a’ 
Tisza ’s Dráva fog rendesen gőzösök által hajóztatni, 
hanem majd majd, józan elvekre állított egyesületek 
által Tisza, Balaton, Fertő ’s a’ t. hajózható csalor-

° )  I. Ferenc/., Argó, Pannónia, Maria-Dorothea, Zrínyi, Nádor, Ferdi
Hand, Árpád, Metternich, Maria-Anna, E rő s , Stambul , Crescesit ,
Sophia.
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nákkal kapcsoltatván egybe Dunánkkal, Tokajbul, tán 
Erdélyből, Szegedi ü l, Füredi ül , Nezsiderrül ’s a’ t. 
egyenesen érkezhetik, ha nem is mindenütt gőzösön, 
de minden esetre alkalmas hajón és sebesen , Buda
pestre az utas; ha mondom mind ez valósul — s mi
ért ne valósulhatna , ha tekintjük a’ külföldnek szám
nélküli ’s ennél százszorta szövevényesb vállalatit — 
akkor csakugyan nem egyedül nagy szégyen, de való
ban nagy kár is volna hazánkra nézve, ha e’ tekintet
ben mindig’s mindig a’küiföld’ befolyása alatt maradnánk. 
Houosítni kell tehát vállalatunkat minélelőbb, ’s min
den j ó z a n  áron. J ó z a n  áron, mondom: mert hogy 
honosítás ürügye alatt ügyetlenebb vagy teljességgel 
hozzá-nem-értö hajósnéppel lássuk-el gözösinket, az 
a’ közönség’ biztosságával’s ekkép az általános józan
sággal nem fér egybe. Hasonlóan j ó hajósokat, j ó gé- 
pelyeket kell tehát előállítni honunkban.

Ezt azonban — gyakorlatilag véve fel a’ dolgot 
— nem könnyű végbevinni; és azért ez alkalmat hasz
nálom — miután vállalatunk ellen valóban sok panaszt 
hallok ’s még anonym levelekkel is üutattatom , mel- 
lyek majd ezt majd azt javasolják, de eddigelé lega
lább mindig felette szűk körben keringnek — ez alkal
mat használom, mondom, a’ közönség azon részének, 
mellj' gőzösink előmenetele iránt részvéttel viseltetik , 
felszólítására: adna jó tanácsot ’s közlené ezt ‘mikép 
lehetne vállalatunkat minél előbb ’s biztosan honi lábra 
állítni ?’

Telelő-helyünk, az ausztriai birodalomban, eddig
elé csak egy van , t. i. a’ felette hiányos ó-budai ág. 
E’ tekintetben is kellene tehát egy kis gond, vagy in
kább egy kis ‘jó tanács’, mert hiszen valamint az el
sőről, úgy errül is elég gondunk van, és gyakran, 
megvallom , szánakozással mosoljgunk némellyeknek 
felszínes megjegyzésein sőt oktatásain, midőn mi a’ 
mostani hiánjrok gj'ökér-okain törekedünk segítni.

Jó , kimerítő tanácsért esedezem tehát, a’ must em
lített két kérdést illetőleg, mellynek megfejtése nap- 
rul napra szövevényesb, suljosb lesz, 'S végre az 
iránt is szeretnék, eszméim’ megigazítására nézve, 
nyájas útmutatást nyerni: ‘mit kellene mivelni, hogy 
szükséges gőzerőmüveinket minélelőbb mi magunk ál- 
líthatnók-ki. Nem kétlem, nagy háladattal fogja venni 
Társaságunk a' talpra-esendö utba-vezetést’; én pedig 
nagyon örülni ‘mások vezérlése által jutni oda, hova 
eddigelé magamat, jóllehet eléggé törtem fejem’, fel
képzelni, felgondolui nem tudtam ; minthogy akkor fog
juk igazsággal mondhatni: ‘Czélt értünk’.

Gróf Széchenyi István. 
f Folytatása következik.)

A* kecskeméti ref. főiskola’ újabb 
időkbeli történetei » 9s jelen állapotja.

(Vége.)

Az ezen intézetben taníttatni szokott tudományok’ 
elrendezését illetőleg: mind a’ philosophiai, mind a'ju
ridical, mind a’ theologiai tudománj'ok’ elvégzésére két— 
két esztendő leven különkülön kiszabva, az első-évi 
philosophusok elvégzik a’ poütica históriából a’ régi- 
és közép-idők’, valamint hazánk’ történeteit, a’ philo- 
sophiából logicát, psychologiát, metaphysica purát, 
a’ mathesisból arithmeticát és geometriát; e’ mellett 
hallgatnak deák, görög, német és magjar literaturát. 
A’ másod-évi philosophusok elvégzik a’ politica histó

riát a legújabb időkig, philosophia’ históriáját, meta- 
physica applicatát, ethicát, phj’sicát alkalmaztatott 
mathesissel; e mellett görög és franczia literaturát.

Első—evi juiistak tanulmányai: jus naturae , jus 
publicum Hungáriáé, statistica, politica, jus m’onta- 
num; e’ mellett paedagogica. A’ másod-évi juristák: 
jus privatum Hungáriáé , jus criminale , história juris ; 
e’ mellett azok, kik theologiai pályára nem szándékoz
nak, hallgatnak ecclesiastica históriát; kik pedig the- 
ologusok fognak lenni, tanulják a’ zsidó nyelv’ gram- 
maticáját és zsidó archaeologiát. — A’ theoiogia’ két 
éves pálj'ája alatt folytatólag taníttatnak és elvégez
tetnek következő tudománjrok: theoiogia propaedeutica, 
dogmatica, morális, és elenctica, história ecclesia
stica , homiletica , cura pastoralis , hermeneutica, cri- 
tica sacra , o es uj testamentom’ magyarázata. — Es 
ezen tudományok, kiveven a’ jus publicum és privatum 
Hungariae-t, mind magyar nyelven taníttatnak; olly mód
dal , hogy a’ tanulók azoknak deák-nyelveni előadásá
ban is gyakoroltatnak. — Az oktatókat különkülön il
lető tudományok pedig ezek: Tatai András ur tanít 
tiszta mathesist és physicát, alkalmaztatott mathesis
s e l ; Szabó Sándor úr tanítja a’ philosophiai és exege
sis»; V. Sipos Imre ur a’ politico- juridicai, Karika 
János ur a’ históriai és theologiai tudományokat. A’ 
literaturákban s nyelvekben segítségül szoktak lenni 
részint költészettauító Zágony Ferenczúr, részint ki
választott jeles ifjak. — E’ pontban nem mellözhetni- 
el azon óhajtást, vajha minél előbb az oktatók’ száma 
szaporodhatnék! — mi hogy teljesülni is fog, előbb, 
mint a’ mostani oktatók’ ifjúi tüze ellankadna, azt az 
idő’ lelke ’s a’ részvevők’ buzgósága engedik remény- 
leni.

E’ főiskolában, 1 8 3 7dik évi decemberben jött fo- 
tyamatba azon intézkedés, melly szerint a’ theologiai 
pályán levő ’s közelebb arra menendő togatus ifjak, 
minden vasárnap délelőtt, egymást felváltva , a’ tem
plombeli istentisztelet órája alatt az iskola’ oratóriu
mában , részint magok által illető felügyelés alatt ké
szített , részint kezükbe adott cathedrai beszédek’ el
mondásában gyakoroltatnak, ’s az iskolai növendékek’ 
nagyobb része ’s más helybeli lakosok’ jelenlétében is
tentiszteletet tartanak. És mivel minden illyeu istentisz
telet’ végeztével, a’ jelenlenni köteles egyikét oktatók 
a’ felsőbb tanulók'jelenlétében , az akkor szolgált ifjú
nak előadásmódját szoros ítélet alá veszik, ’s általá
ban gyakorlati oktatást adnak: ezen intézkedés köze
lebb az ünnepi-szolgálatra külső ekklézsiákba (mellyek 
már eddig is számosán kívánják az itt tanuló ifjakat és 
számuk időrül időre növekszik) kimenő ifjakra, jövendő
ben pedig az egyházi szónokok’ tökéletesbítésére néz
ve nagy haszonnal biztat. —

Volt ugyan szokásban ezelőtt is ,  hogy a'nagyobb 
tanulók a’ kisebb gyermekek’ magányos tanításában gya
koroltattak: de ennek kívánt sikere azóta tapasztalta- 
tik leginkább, mióta a’ felsőbb tudományok’ hallgatóji 
paedagogicát is tanulnak. Szinte azóta kezd, legalább 
a’ tanulók’ legalsó osztályira nézve, lábra kapni azon 
intézkedés, melly szerint különkülön minden nemzeti, 
grammaticai és humanitási osztályokba közönséges ok
tatókul , minden itt taníttatni szokott felső tudományo
kon már általmeut ’s magányos tanításokban is gya
korlott, jelesebb iljak rendeltethetnek; melly intézke
dés a’ reformátusok’ többi főiskoláiban nagy sikerrel 
divatozik; de itt még eddig egészen azért nem állha
to tt-fe l, mivel tudomáuj'okat végzett ifjak mindez ideig
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nem voltak. Szinte a' paedagogica’ tanulása után vár
hatni sikeresb tanítást azon iljaktól is , kik részint 
régi szokás szerint némelly apróbb tanítóságokra, 
részint az egyházi kerületi fő tanács’ 1836diki vég
zése szerint, a’ többi ref. ^főiskolák’ példájára, népe
sebb iskolák’ vezetésére is kibocsáttatnak.

Az iskolai esztendő’ kezdete October’ első napjá
ra, az első fél évet bezáró szoros vizsgálatok (rigo- 
rosum) február’ lökén kezdve, azon hónap’ hátrale
vő napjaira, a’ második fél évet bezáiók pedigjulius1 
lökén kezdve, azon hónap’ többi napjaira vaunak ha
tározva; melly vizsgálatok, külön minden tudományok 
és minden tanulóra nézve, az egyh. kerületi fő tanács
tól kirendelt igazgató-választottság és az iskolai szék 
által legnagyobb szigorúsággal végeztetvén, ’s a’ ta
nulók’ osztályozása megtétetvén: az egész iskolai esz
tendőt augustus’ lső#napján, minden felső tanulónak 
uyilványos vizsgálata (exameu) zárja-be; mellyen 
minden-rangú hallgatók előtt egész éven át végzett ta
nulmányaikból mutatványokat adnak.

Mi az ifjak’ erkölcsi nevelését ’s kormányozását 
illeti: az egyh. kerületi fő tanács által helybenhagyott 
törvények szerint kormányozza a’ tanuló ifjúságot az 
egyh. fő tanács által kirendelt ’s képét viselő állandó 
igazgató-választottság’ felügyelése mellett az iskolai 
szék ’s közvetlenül a’ rector professor. — Nevezetes 
ezen törvényeknek azon szelleme , melly a’ tanuló ifjú
ságot úgy kívánja tekintetni, mint az iskolai elöljáró
ságnak saját gyermekit, kiknek az elöljáróság’ hire’s 
tudta nélkül, például: magoknak szállást fogadni, vagy 
azt változtatni, ruhájokat, könyveiket, vagy akármi
jüket eladni, kölcsönpénzt fölvenni, kereskedővel vagy 
mesteremberrel szerződni ’s a’ t. eff. tilalmas.— Egyéb
iránt az ifjak’ nevelésében uralkodó elv ez : közép-utat 
tartani a' leverő keménység’s íekteleuítő lágyság közt, 
mellynek eredménye a z , hogy ámbár itt is , mint min
den iskolai intézetben széles e’ világon, a’ kihágási 
esetek elkerülhetlenek; de csakugyan általában véve 
ez iskola’ növendékeitől a’ részrehajlatlan ’s elfogulat
lan bíráló a’ társalkodási ’s erkölcsi simaságnak dicsé
retét meg nem tagadhatja.

A’ szegényebb sorsú tanuló ifjak’ segedelmezése’ 
tekintetéből a’ kecskeméti egyh. közönség már rég ala
pított olly summát, mellynek kamatjából évenkint 24  
ifjat ingyen élelemmel ellát, ’s e' fölött többnek is , 
kevés fizetésért, élelmet szolgáltat. — Ezen 24en kí
vül a’ közelebb múlt években 6 ifjúnak ingyen-élelme
zésére tétettek részint helybeli részint külső jóltevők 
által alapítványok; kiknek neveit , valamint azokéit is, 
kik vagy az építésre tetemes segedelmeket nyújtottak, 
vagy az ifjak’ szorgalma’ jutalmazására tettek alapít
ványokat, a’ valódi nemes tettől elválhatlan szerény
ség elhallgatni parancsolja. —

Berekesztésül nem lesz érdektelen ezen iskolá
nak tanítást-segélö készületeiről röviden említést tenni. 
Ámbár illy kevés idő alatt ezeknek megszerzésiben az 
intézet sokra nem mehetett: mindazáltal a legszüksé- 
gesbeket — még pedig hálás köszönettel legyen em
lítve — legnagyobb részben kecskeméti jóltevöktöl be
gyült pénzen már megszerezte. — Ide tartoznak a’ 
szépszámú ’s alkalmas mathematical, mechanicai cs 
physicai készületek ; a’ csinosan rendezett ’s tanítási 
czélra elegendő ásványok’ ’s petrefactumok’ gyűjtemé
nye ; az 5 —(> száz darabból álló ’s ritka darabokat 
mutatható régi-pénz-gyüjtemény ; végre az ö ezernél 
több darabot számláló ’s időiül-idöre régibb ’s újabb

munkákkal szaporodó könyvtár, melly több kegyes 
adomány között néh. nagymélt. gróf Széki Teleki Lász
ló urnák, ezen egyh. kerület’ volt fő curátoráuak , sok 
százat érő ’s főkép a'classica literaturát tárgyazó ado- 
mányival dicsekszik ; ugyszinte legközelebb hálás kö
szönettel tartozik az ezen egyh. kerület’ érdemek közt 
őszült superintendensének ’s ezen főiskola’ tántoríthat- 
lan buzgóságú pártfogójának ’s előmozdítójának, fő
tiszt. Báthory Gábor urnák, kitől a' közelebbi napok
ban is nagyszámú , különböző tudományokat tárgyazó, 
könyveket nyert. — És ezen könyvtár, valamint a’je
len íél évben a’ folyóiratok’ olvasása végett megnyitott 
szoba is , a’ tanuló ifjúságnak mindig nyitva áll; kik 
ezenkívül is , tulajdon költségükön alapuló, de felvi
gyázat alatt levő , olvasó-társaságukban elmetehetsé- 
giket szép sikerrel művelik. — Az iskola’ könyvtárá
nak nem kevés díszére szolgaiam! a’ czélba vett ’s már 
megindított mellkép-gyűjtemény, mellybe a" haza’ ’s 
tudományok’ barátinak és ezen iskola’ különös jóltevő- 
inek mellképei fognak helyeztetni. Ugyanezen könyv
tárt fogja diszesítni hazánk’ jeles művésze’ Ferenczy 
István ur’ műtermében már szinte készen álló azon nagy
szerű művészi darab, mellyet a’ fentebb tisztelt ala
pító, ns. Kuthy Julianna asszony, elhunyt kedvesei
nek gyászemlékeül készíttetvén, mint szépművészeti 
remeket, ezen iskolai intézet’ falai közt kíván megtar
tatni ; melly, midőn rövid idő múlva rendeltetése’ he
lyére fog tétetni, mint hazai érdekes mű külön leírás
nak méltó tárgya leeud.

sl" trappistáid,
(Rövid v á l la t ,  e’ szerzet' szigorú életmódjáról.)

„Az első szerzetes, ki belépett (jgy beszéli a' 
“six weeks on the Loire” munka nőszerzője egyik barátja’ 
tudósítása után) meghúzta a’ csöngetyüt, ’s ugyanazt 
cselekvő a’ többi is. Azon egyszerűség, melly e’ val
lásos menedékhelyen uralkodik , kiterjed mindenre; ma
gát az apátot is csak egy mellén-függő puszpángfa-ke- 
reszt különbözteti. A’ szerzetesek’ éneke (mert ezen 
alkalmon kívül mélyen hallgatnak) amaz egyszerű hang
váltogatás szerint történik, melly most csak az ain- 
brusi dicséretben ’s néhány egyházi énekben fordul még 
elő; istentisztelet után mindnyájan zárdába mellének, 
itt a’ prior’ intésére földre borultak ’s e’ helyzetben 
mozdulatlanul maradtak. Fölkelvén hálótermeikbe vo
nultak, egy szerzetes mellett haladva-el, kiöketszeu- 
telt-vízzel meglocsolgatá— ’s ezzel vége lön az azon- 
uapi szertartásnak. Templomául az ebédlőterembe ve- 
zetteténk , itt az asztal tisztán ’s gazdagon volt megte
rítve. Húsúnk ’s halunk nem volt ugyan, de más egye
bet pazar bőségben kaptunk. — A’ szerzetesek czel- 
láin ajtó nincs; néhány deszka, egy szalmával töltött 
vánkos ’s egy párna képezik a’ trappisták’ ágyneműit. 
Ott nincs személykülönbség; az apát’ czéllája és ágya 
szintolly silány és rósz , mint a’ többié. Esti 8 órakor 
a’ szerzetesek nyugalomra költöznek, reggeli egyed- 
félkor már ismét fölkelnek; az apát első kel ’s legott 
meghúzza a’ csöngetyüt. Nyáron asztal után egy óráig 
pihenhetnek, de télen ez nincs megengedve; ekkor 
esti 8 óra helyett 7kor feküsznek-Ie. — Ha a zárdán, 
konyhán, sütöszobán, serfőzöházon, majoron, istáló- 
kon ’s kerteken keresztül megyen az ember, sehol 
egyetlen egy szót sem hall, ámbár kovácsokat, réz
műveseket, kerékgyártókat, könyvkötőket s vargakat 
lát. Ritka tünemény annyi sok nehéz munkává! íogla-
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latos embert szemlélni egymásmelleit — az órafüggen- 
tyűn kivül legmélyebb csendben. A’ kert egyszersmind 
temető. Regélik , hogy minden trappista köteles napon
ként sírját ásni; de ez nem igaz , ha mindjárt Chateau
briand beszéli is „Genie du Christianisme“ munká
jában. Annyi igaz , hogy az egész zárdanépség’ jelen
létében ásatik a’ s ír , mellyet a’ legközelebbi halott’ 
számára készen tartanak. A’ halállal vívódó szerzetes , 
a’ szentségek’ fölvétele végett a’ templomba , innen pe
dig a’ tulajdonképi kórterembe vitetik, hol szalmafek
helyén végsőt sóhajt, előbb azonban az egész zárda- 
népséget , melly némán áll körülte , jámbor ’s töredelmes 
életre inti. A’ helyett tehát, hogy vigasztaltatnék, ő 
vigasztalja társait. Halála után csuklyájába burkolják- 
be ’s koporsó nélkül a’ már rég nyitva állott sírba te
metik; egyszerű fakereszt mutatja korát, halála’ nap
ját ’s nevét, melly alatt fölvétetett a’ zárdába. — Evés 
alatt egy szerzetestárs frauczia , másik pedig angol aj- 
tatos könyvbül olvas , mert a’ szerzeteseknek majd két 
harmada angol és irlandi. — Koronkint megcsendül a’ 
harang, melly a’ szerzeteseket gondolataik’ összesíté
sére inti; e’ pillanatban elnémul minden, ’s a’ fölolva
só a’ nélkül, hogy mondását, sőt csak az elkezdett 
szót is befejezné, megáll, ’s a’ társak, mint megannyi 
mozdulatlan szobor, istenhez emelik lelkeiket.

E legy 9s m u la tta tó -tá r .
A’ j á m b o r é p í t é s z .  T e l f o r d ,  angol híres épí

tőmester , egyéb nagyszerű munkáin kivül a’ Menai- 
csatornán létező híres lánczhidat is építé. Ugyanazon 
nap , midőn a’ két partot összekötendő első láncz az 
oszlopokon megerősítetett , tömérdek nép gyült-össze, 
hogy szemtanúja legyen a’ ritka látványnak; Telford 
pedig annyira el vala fogódva, hogy a’ munkát paran- 
csi által intézni képtelen volt. O azon kisded hajlék
ba húzta magát, hol az építés’ ideje alatt lakott, az 
ajtót 's ablaktáblákat bezárá, ’s imígy várta-be a’ kö
vetkezést. Végre hangos örömkiáltások hirdeték a’ mun
ka’ sikerültét, ’s midőn a’ kis hajlékba jövének , neki 
erről jelentést tenni, T e l f o r d  térdein feküdt, ’s há
lát ada istennek, hogy nagyszerű tervét szerencsével 
koronázta.

Egy mezei pórember a’ honvédsereghez káplárrá 
rendeltetett. Nőtársa elbizottan beszélgetett férjével e’ 
fényes kitüntetésről, ’sgondolá, hogy most már gyer
mekeiknek nem szabad a’ szomszéd gyerkőczökkel ját
szani. „Úgy é , atyám — kérdé negéddel a’ gyerme
kek’ egyike — mi most mindnyájan káplárok vagyunk?“ 
— „Fogd-be szádat, kölyök! — szólt korholó hangon 
az anya— e’ háznál senkisem káplár, csak apád, 
és én.“

I-ső Jakab, angol királynak, szokása volt a’ pre- 
dikátzio alatt kegyenczeivel beszélgetni. Egy napon dr. 
La u d  tarta egyházi beszédet a’ király előtt, ’s midőn 
ez , szokása szerint, a’ hozzá legközelebb állott ke- 
gyenczczel egyrülmásrul szólana, L a u d  mindannyi
szor elhallgatott. A’ királynál ez figyelmet gerjeszte, 
de ő csakhamar megfeledkezék , ismét csevegni kezde, 
's dr. L a u d  ismét elnémult; ’s ez folyvást így tarta, 
míg a’ király végre egészen elhallgatott. Predikátzio 
után ő fölsége tudakozá a’ lelkésztől kissé boszúsan: 
miért hallgatott-el annyiszor szónoklása közben ? — 
„ Gondolám — válaszola szerény udvarisággal dr.

L a u d  hogy az illedelem’ törvéuyét sértem- meg , 
ha akkor, midőn fölséged valakivel világi tárgyakról 
értekezni méltóztatik, én istenről szónokiok.“

A’d r á g a  s z a k á l l .  Egy párisi piperkőcz különös 
gondot fordított szakállára, ’s ennek csinosgatása hó- 
uaponkint legalább is 3 ezüst tallérba került. „Bizony 
kár — jegyzé-meg egy elmés-ötletü férfi — nemsoká
ra szakálla többe fog kerülni, mint mennyit egész fe
je ér.“

P u n s c h - k é s z í t é s  h a j d a n  é s  mos t .  A’ 
punschot 1763ik évben következő módon készítették: 
Vettek szerecsendiót, pirított és törött kétszersültet, 
egy korsó pályiukát, ’s egy kanta czitromlevet, ’s 
mindezt derekasan összekeverék. — A’ legfinomabb 
punschnak mai készítésmódja pedig imez : Végy egy 
ananászt, vagdald-fel azt igen vékony szeletkékre, ’s 
bőven hiutsd-meg porrátört sájgaczukorral; azután 
önts reá egy palaczk ó-fejér sillert, ’s egy palaczk 
cseresznyevizet , cognacot v. rumot.

A’ Sussexi herczeg’ könyvtára jelenleg mintegy 
ötven ezer bibliát foglal magában, különféle nyelven 
írottat ’s mindennemű kiadásból. Ezeknek összes érté
két 4 0  egész 80 ,000  font sterlingre becsülik.

Kevés ember változtatá- meg olly sokszor nevét, 
mint T a l l e y r a n d  hg. Ifjú korában illy aláírással élt: 
,1’ Abbé de Perigourd’; később ,1’ Eveque d’ Autun’; 
azután ,Ch. Maurice Talleyrand“ továbbá ,le Prince de 
Beneveut4, ’s végre Napoleon’ szerencsecsillagának le- 
tüute után ,le Prince de Talleyrand.4

H á z - o s t r o m .  Nem rég St. Omer, következő 
furcsa esemény’ színhelye volt. Egy polgár ugyanitt 
egy laktalan íelházat vásárlóit, ’s mivel nem szándé
kozott tüstint beleköltözni, tehát a’ házat egy asszony’ 
gondviselésére bízta; e’ nőszemély azonban annyira 
otthonosnak érzé magát e’ házban, hogy még akkor 
sem akart kimozdulni, midőn a’ tulajdonos abba már 
átköltözendő vala. Sürgetés felszólítások az egyik , ’s 
makacs ellenszegülések a’ másik résziül több napig 
tártának. Sőt mi több, a’ fejkötős cerberus különféle apró 
csellel é lt, hogy az uj tulajdonosnak kedvét a'házhoz 
megrontsa; így p. o. midőn egyszer a’ padlásra ment, 
hogy lá ssa , milly javítások szükségesek, a’ felvigyá
zó asszony a’ padlás-hágcsóbul néhány fokdeszkát ki
tört , ’s a’ tulajdonos lezuhant. Mialatt ez történt, a’ 
garázda nő egy terembe zárkozott ’s az ajtóbul a’ kul
csot kihúzta. Még egyszer felszólítaték a’ házigazda 
által, hogy mozduljon-ki; de az asszony az ő kis fel
legvárában erős védelemre készült, ’s eltökélé magá
ban , hogy csak a’ legfőbb ’s nyomasztóbb szükségnek 
enged. A’ házbirtokos a’ dolognak igen hamar véget 
vethet va la , ha bírósághoz folyamodik; de ő jobbnak 
tartá, csak visszatorlással élni, ’s bátor ellenségét éh
ség által bírni capitulatióra. A’ házban a’ főhágcsót el- 
szedeté, ’s az ostromlott hős asszony, kinek nem ma
radt egyéb hátra, mint az első emeletből leugrani, hogy 
valamit ehessék, végre kétnapi ellenállás és koplalás 
után a’ házat alázatosan feladta.

R e j t e t t s z ó .
KUőm : te ttedben  van ; vcg bárom mal azonban ,

Viaszáról sérthe tsz  vonva. P ap -ú r  az egész.

Sx. F.
A’ 76dik száma rejtettszó: Ko s á r .

rat» .w-

S z e r k e s z t i  H e l m e c z y .  — N y o m t a t j a  T r a t t n e r - K á r o l y i



78. szám Pest, September’ 29 1838.

»1* szeretni kalugy er »zárdáié.
Midőn a’ szerviai rácz nemzet a’ török jármot nem 

tűrhetvén, raegpihenés végett sok sanyarú üldöztetési- 
től lassankint a’ magyar korona’ szárnyai alá vándor
ló it, e’ korban, t. i. a’ XVd. század vége felé, midőn 
Palaeolog Ilona, Ild. Lázár’ hitvese’ kormánya alatt 
1459ben II. Mohammed török császár ennek ’s Lázár’ 
testvérinek, Györgynek’s Istvánnak, kiket már azelőtt 
Amurát szemük’ világától megfoszta, országukat el- 
foglalá, ’s ezek, ivadékaikkal együtt, István’ földén 
Szerémben kerestek menedéket, a’ Bazil’ szabályit kö
vető szerzetesek is ide húzódván, a’ hajdani A l m a ,  
(ma Frushka) hegység’rengetegiben keresték’s talál- 
ták-föl elmélkedési szent magányikat; századok’ vi
szontagságai e’ szerzeti-zárdákat hajdani zordonszép 
helyzeteikből kiforgaták, mert ha talán B e o c s i n t ,  és 
N a g y  r e m e t e ’ két oldalát kiveszszük, a’ többi ko
lostor’ környéke bájos ligetre mutat inkább vagy nyílt 
térre, mint rendeltetési zordon rengetegre ; a’ száza
dos erdők’ tiszteletteljes alakjai gyümölcsös, szilvás 
és szőlőskertekké változtak, a’ zárdák’ oldalit apró 
szerény falvak körzik, mellyek az elleutétbeu-álló fen
séges épületek’ díszes tekintetét tündér palotává ala
kítják. E’ zárdákat vagy archimandríták papátok, pré
postok} vagy hegumenok (igumáuok, gárgyánok} igaz
gatják, — mellyeket ezek vagy amazok? azt bizonyosan 
nem mondhatui-meg, mivel az igazgatás leginkább a’ 
görög u. e. karloviczi érsek’ kényétől fü gg , ’s így né
ha ez évben a’ kolostort archimandrita, másikban en
nek előmozdítása után igumán igazgatja. Midőn mi 
1835ben e’ zárdákat bejártuk, akkor apátság volt 
G ö r g e t e g ,  K r u s h e d o l  és R a k o v á c z ;  a’ töb
biek u. m. K ö v e s d i n ,  P r i b i n a g l o v a ,  S h i s h a -  
t o v a c z ,  B e o c s i n ,  B e s h e n o v o ,  N a g y r e 
m e t e ,  O p o v o ,  J a z a k  és R a v a u i c z a  (^más
kép V e r d n i k) hegumenok által kormányoztattak ; 
ezekhez járulnak még' a’ fiókzárdák, mellyekben egy 
vagy két szerzetes egymást felváltva szokott tengni’s 
az ottani gazdaságra fölügyelui; illyek G y p s h a , és 
K i s r e m e t e ,  vagy a’ kápolna-melletti házikóban laicus 
ten g , mint P j e t k o v i c z  án ,  vagy végre a’ hajdani 
kolostor’ düledékinél csak a’ régi zárda’ emléke van- 
fön , mint 0 - 0  po vau . —

E’ szerzetbeli zárdáknak nevezetességei vagy 
közösek, vagy pedig sajátiak: közösek p. o. lször, 
hogy minden zárda’ egyháza egy főminta után ala
kult, mindegyik t. i. két torouynyal bír (m it más 
templomoknál nem találunk}; az első és nagy torony a’ 
templom’ homlokátfedi; néha oldalvást is esik , a’ máso
dik és kisebb mindig a’ templom’ hajója elibe a’ tető kö
zepére van építve, mellyből az oltár elibe függ-le a’ 
világító m écs: ezen sajátságot minden zárdánál föltalál
hatni, csakhogy egyiknek tornya magasabb , fölségesb és 
szebb-alakú , ’s rézzel födött; a’ másiké alacsonyabb , 
kisebbtekintetü, cseréppel vagy zsindelylyel van föd
ve. 2} A’ zárda maga mindenütt (ha a’ fiókzárdákat 
kiveszszük} kőfal-czinteremmel van bekerítve ; minden 
zárda közt legfönségesb Shishatovacz , melly regényes 
bájló helyzetében szinte tündérvárkint büszkélkedik 
díszes ormaival; utána Kövesdiu egy csendes szép

völgyben kigyódzó csergeteg mellett: a’ többiek bizo
nyos sztyl nélkül álló valódi zárda-építmények. Környé
kének regényes zordonságára nézve első Beocsin, aztán 
Nagyremete ; egyebek az erdők’ kiirtatása után elvesz
ték hajdani remetei tekintetüket, némellyek egészen 
nyílt vidéken feküsznek, mint Ravauicza , Krushedol, 
Pribinaglova. 3} Minden zárda el van látva, és pedig 
lalzata’ körében , réz-csatornákon vezetett forrásvíz
zel , ’s ez egy minden zárda természeti kényelmei ’s 
kellemei közül. 4} Minden zárdatemplomban találtat
nak bizonyos szent ereklyék, néhol egész vagy darab 
tetemek is , így Ravaniczáu G r e b l a n o v i c s  L á z á r ’ 
szerviai fejdelem’ egész holttetemét mutatják, mellyet 
Szerviának R a v a u i c z a  nevű zárdájából hozottnak 
tartanak ’s innen a’ buzgók a’ verdniki zárdát Ravani- 
czára keresztelék. Sokan e’ tetemeket Capisztrán Já
nos’ teteminek tartják. Shishatováczon S h e s i 1 j á uo- 
v i c s  I s t v á n ’ testtörzsét mutatják (két bal kézzel}; 
hagyomás szerint e’ szent ereklyét, melly azelőtt 26 évig 
Siklóson nyugodott, bizonyos T h e o p h i l  nevű hegu- 
meu hozta ide. Jazákon M i 1 u t i u ü r o s h ’ derék
testrésze nyugszik; Rakováczon vannak P r o k ó p  
vértanú’ kezei, a’ kéznélküli testet Prágában mondják 
létezni, ezt bizonyitá az akkori apát, most budai püs
pök, több hiteles tanú’ bizonyítványa után. A’ templom’ 
közepén T h e o p h i l t  mondják eltemetve lenni. Krushe- 
dolon M a x i m  érsek’ az ottani egyháznak 1496ban 
alapítója'kezeit, Görgetegen G y ö r g y  vértanú’ kisú- 
ját, I s t v á n  a r c h i d i a c o n u s ’ kapouyáját, ’s 
T h e k l a ’ lábát, Opovón Diocletian császár’ korsza
kában vértanúvá lett T h e o d o r ’ derekát fejestül, 
Beocsinben T h e r a p i o u ’ kezét mutogatják; a’ test
ereklyék selyem kelmékbe burkolva koporsókban feküsz
nek , belőlök a’ kiálló kezeken kívül egyebet nem lát
hatni. 5 ) Minden zárda (Opovót ’s Beocsint kivéve , 
hol most kezdődnek silány hajlékok emelkedni} el van 
látva p e r n y á v o r o k k a l ,  bizonyos majorsági telken 
megtelepült jobbágyokkal. 6} Szilvást, szölökertet, 
juhokat, inkább húsúkért mint gyapjokért, különös 
hajlandósággal minden zárda tenyészt, nevel ’s müvei. 
7} Találtatik minden zárdában a’ szokott harangokon 
kívül vas -, réz - vagy deszka - tóka (katona-harang}, 
mellyel bizonyos ájtatosságokra adnak jelt a’ kolostori 
családnak. Most térjünk az egyes zárdák’ sajátsá- 
gira.

( Folytatása követkelik. )

Játékszín.
A’ pesti magyar színpadon sept. 24én bérletszü- 

néssel „Ariadne, a’ könnyelmű nő“ szomorújátékot 
adák 4  szakaszban Kúthy Lajostul. Hogy e’ szomorú
játékról méltányosan ítélhessünk, előre bocsátjuk rö
vid vázlatát: I. szakasz: Ariadne (Lendvayné} sötét 
czinteremben holt kedvesét siratja koporsójánál, ’s pa
naszos fájdalmak ömlenek keblébül, és esküt tesz le , 
soha többé nem szeretni. Lorenzo (Leudvay} a’ halott 
barátja, is meglátogatja a’ czintermet, Ariadnét azon
ban szomorúságban elmerülni látván, nem akarja őt fel
kelteni keservéből, hátra vonul; de késő , Ariadne már 
észrevevé őt, ’s keblében a’ dühös szerelem lángra
lobban, azonnal m ó d o k r u l  g o n d o l k o z i k  , m e l ly e k  Lóién-
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eot neki megszerezhetik ’s ha őt nem lenne képes meg- 
hóditui, már bosszúról ábrándozik ; a' halt kedves , ki
től, mint lány, gyermeket szüle, felejtve vau, ’s  az 
uj imádott meghódításáért ártatlannak , szendének szin
ti magát, ’s Lorenzo visszatértekor elég együgyüen 
megvallja szerelmét, a’halt kedvest végkép megtagad
ván , mi több, koporsója felett teszi le hüségi esküjét. A’ 
sírboltban megköttetek tehát az uj szerelem , igen , de 
Ariadne , mint lány, gyermeket szüle a’ meghalt ked
vestől, ezt tudja szobalánya és szolgája, az előbbit 
kincsekkel tetézve elbocsátja házától; imezt pedig rá 
szándékozik beszélni, hogy viuné el a' gyermeket, 
tenné ki öt, vagy csináljon vele akármit, a’ háznál 
semmikép meg nem tűrheti, mert az uj szerelmeske- 
dést gátolná; e’ hosszas párbeszédbül kisül a z , hogy 
a’ szolga (Pedrillo , Megyeri) Ariadne testvére, ezzel 
ugyanis atyja öt éves korában Nápolyból, mint szám
űzött , jószágát veszítve, külföldre bujdoklott, az if
jút egy tanítóval utaztatá, ő pedig uj házasságra lépett 
egy özveggyel, kitől Ariadne születők; később azon
ban kisült az atya ártatlansága , mintegy tiz évvel a’ 
darab előtt, a1 jószág, melly egyedül fiágot illete, 
visszaadaték; Ariadne visszatért Nápolyba, Pedrillo 
pedig mitsem tudott szármozásáról, mert oktatója, az 
atyai parancs szerint ezt titokban tartá; sok évi kóbor
lás után , a’ jószágvisszanyerés végett a’ tanító is visz- 
szatér Nápolyba; Ariadne megértvén ezt, Ubaldot, a’ 
tanítót, tömlöczre vetteti ’s Pedrillot szolga gyanánt fo- 
gadja-fel, mivel ennek minden pénze elfogyott; — 
Pedrillo nem hajlék Ariadne kivánatára; ez nem tud
ván illy módon gyermekétül ’s egyúttal Pedrillotul is 
menekedui, bosszúra fortyan , ne a’ testvértül elárul- 
tatnék, halálnak szánja ő t, születése fölfedezhetése 
reményivel uémelly irományok elöhozása végett egy 
mellékszoba kulcsát adja-át neki; ’s ez örömtől lán- 
golólag siet a’ szobába ’s ott sírját leié, az ősök által 
építtetett kaszásverem szét kouczolá őt. Ariadne a’ 
boszu édes érzelmitől tölt kebellel ölébe ragadja a’ kis
dedet . elrohan vele ’s a’ városon kívüli bokrok közé 
rejté azt,  hol Balduin (Udvarhelyi) rabló rátalál, ma
gához veszi’s elhatározza neveltetését.— II.sz. 2  év idő
köz. Lorenzo, a’ czinteremi kedves, már unott Ariad
ne előtt, tűrhetetlenül hallja szerelmi ömleugésit's pa
naszos kifakadásait, uj ’s uj szerelmi tárgyak költhe
tik fel csak Ariadne keblében az érzelmeket; a’ legú
jabb kegyelt Bellmonte (Fáucsi) , ki aggva és remeg
ve jő Ariadnéhez , irományt hozva magával, mellyel 
ez rejtue-el, mert nála, mint összeesküvés részesé
nél , vizsgálatot tartand a’ választottság gyanú miatt. 
Az iromány rejtve ’s Bellmonte távozik ; uj lovag je- 
lentetik-be , Ariadne ezelőtt már Lorenzot mellékszo
bába küldé olvasással töltni idejét , inig az ebédre hiva- 
tik. Az uj lovag, uj titkot fejt-m eg, ez bosszút álló 
szándékát nyilváuvitja legelsöbb is , testvérét egy kéj
hölgy két év előtt a’ szerelem fonuyasztó karjaival sír
ba taszitá, ’s e' hölgy Ariadne, a’ testvér pedig az 
első szakaszi halott kedves; történetet beszél itt el a’ lo
vag, mellybül kiviláglik, miszerint Ariadne atyja, e’ 
lovag ’s a' halt kedves özvegy anyját vévé- el számű
zetése alatt nőül, ’s igy Ariadne, a’ lovag, a’ halt 
kedves , testvérek. Ariadne szabadulni vágyna a’ lo
vagiul , de egyszermind Loreuzótul, az unott kedves
tül is , terv villan ágyában , a’ lovagot Lorenzóhoz kül
di a’ mellékszobába , hogy az majd felvilágosítandja ő t, 
mint testvére barátja, ki volt oka a’ testvér halálának; 
Ariadne levelet ir a’ rendőrségnek, a’ Bellmontetől

hozott ’s nála elrejtett irományról, melly név nélküli 
volt, és összeesküvést tárgyazott, tudósítá ; a’ levél
elküldés előtt \  etulla (Laborfalvi Róza) vénbauya, Ari
adne vétektársa, megjelen és az unott kedvestülmeg- 
szabadulásra mérget hoz; Ariadne a’ levél-átadását 
kéri tő le, mit kis összeperlés után fölvállolván , eltá
vozik; a’ rendőrök pedig megjelennek, a’ lovagot Lo- 
renzóval elfogják ’s elhurczolják; Lorenzo e’ szörnyű 
hűtlenség által megőrül, kiragadja magát az utczán 
a’ rendőrök kezébül ’s Ariadne lakja előtt eszelőskö- 
dik ’s ezt Ariadne az ablakbul mosolyogva tekinti. Lo
renzo ’s a’ lovag hóhérpallos alá jutának , mint össze
esküvők.— III. sz. 8 évvel később. Ariadne férjnél van 
mintegy két év óta, de meguná ö t , miként eddigi ke
gyeltjeit , papucskormáuyt gyakorol felette, uj szere
tők után veti ki hálóit, gyermekire mitsem ügyel, pi- 
peie gondjainak legfőbb tárgya; La Citte (László) ifjú 
van most hálóba kerítendő, levelet ir neki; de az ifjú 
a’ forró szerelmi ömlengést hidegen utasítja el vála
szában , később személyesen jeleu-meg Ariadnéuál, a’ 
levél fulaukját mérsékelni akarván; Ariadnénak a’ sze
relem ellen leczkét tart, ’s megvallja, hogy ő már vá
lasztott , ő boldog szerető ; ez dühbe hozá a’ könnyel
mű nőt, bosszút szomjazik, csak boszuért ég a1 már 
hanyatló szépségű nő. Álruhába öltözik Ariadne , kile
si La Cittét egy pompás kertben, hol ez a’ kedves 
ablaka alatt serenade-ot tart; a’ lány az ablakbul énekel, 
később az ifjú i s ’s koszorút függeszt a’ lány ablakára, 
ezt mind látja Ariadne ’s boszuját tovább nem tarthat
va tört dob az ifjúra, melly keblét halálosan sebesíté, 
’s a' lány sikoltása közt el is huny; Ariadne azonban 
megszokván egy csapással két fát dönteni, férfi-kö- 
peuyegét és kalapját , melly az egész világ tudomása 
szerint férjéé volt, ott hagyja, ezáltal gyűlölt férjét 
hohérpallos alá keritendvén , megmenekszik gyűlölt te
kintetétül. Mig Ariadne odajár, addig férjénél (Villa- 
siniuál) különös látogatás történik, Bellmonte, ki Lo
renzot üté ki a’ nyeregbül, bujdosó remetévé lön ’s most 
mint elaszott zarándok eljött a’ férjhez siralmas sorsán 
szánakozni, ’s végrendelményt tenni le a’ férj levéltá
rában , melly Ariadne gyermekét illeti. Ölelkezés közt 
találja őket Ariadne , ki Bellmonte emlékeztetésit gúnyo
san veti-meg, megtagadván öt, mire a’ férj feddést 
tart; Ariadne távozik, hat évű gyermeke theet hoz , 
mellybe mérget kevert Ariadne, mit ez ki is valla, mi
dőn amaz megivá; ekkor rendőrök jelennek-meg a" férj 
ruháival, mellyeket Ariadne azonnal elismér, ’s meg
vallja, hogy férje az itélőszék fenyitésit kikerülni akar
ván , mérget vett-be , ’s azt a’ mellékszobábul előter- 
mő Vetulla által is tanusitá. — IV. sz. 16 évi időköz. 
Ariadne az iszonyatosságok tömegétül elnyomottan ro
mok közé fut Stella lányával az üldözöktül megmenek- 
vésü l; napféuyre jöttek tettei, jószágait elpazarolva, 
koldussá lön, ’s Vetulla itt is előtűnik a’ hamistanu- 
ság béréért, lányát kéri tőle kárpótlásul pénzhiány ese
tében ; Ariadne auyailag utasítja vissza a’ vénbauyát, 
ki a Stella nyakán függő léi aranypereczet szakasztja- 
l e , s vele Ariadne kérése daczára távozik. Volt 
Ariadnénak az első szakaszi kedvestül egy fia , kit ki
tett, ’s kire rabló talált rá, ’s igy a’ fiú is csak rab
ló lett; a’ romok tetején álla az (üeodato) most, egy 
kereszttől csekély távolságban; hol Ariadne térden 
imádkozék; a’ rabló e’ látványtul felingerülten a' ke
resztet sziklacsucsostul lerúgja, melly a’ mélységben 
zuhanva Vetullát sujtá agyon; Ariaduét a' színelejére 
vonja ’s előszámlálja neki lelki tulajdonit, második Moor



307

Karoly szellemeben, -s elmondja továbbá Ariadne egész 
életét, gyilkolásit, szerelmeskedésit, végre nyilváuyit- 
j a , hogy ö fija, előállítja Ubaldot, mint tanút, kit 
tömlöcz fenekéről vona napvilágra, ’s Vetullára hivat
kozik , e’ kettő avatá őt Ariadne történetibe; az anya 
örvend fiján, habár rabló is; de Ariadnérakeserű sors 
várakozik, a’ törvényszék halálra itélé öt ’s a’ rabló- 
csapatbul egyik elárulá hollétét már jóval ezelőtt ’s 
most poroszlók jőnek, a’ vezetöőrtiszt, fogollyá teszi 
őt ’s a’ rablócsoportot, mellyet Deodato fölada. Jő ek
kor egy rabló, hozva azon félaranypereczet, mellyet 
Vetulla Stella nyakából tépe-le , alig1 pillantja-meg az 
őrtiszt e’ pereczet, másik leiét mutatja-elö ’s kivilág
lik , miszerint ő is Ariadne gyermeke, 's Stella testvére 
’s általányos ölelkezés között a’ függöny lefoly. —  
Ha e’ müvet általányosan tekintjük, méltán borzasztó- 
ságok halmazának nevezhetjük; tőr, méreg, kaszás
verem, úgy látszik, azon eszközök, mellyekkel a’ 
szerző ki akará csikarni részvétünket; e’ neme a’ drá
mái müveknek nem uj ugyah, de aligha valahol illy 
mértékben üzeték; minden jelenet uj gyilkosságnak 
veti meg alapját, 's mivel e’ tettekben nincs fokon- 
kiuti emelkedés, az utóbbi gyilkolások már semmi 
érzést sem tudnak a’ közönség előtt gerjeszteni, ha 
kivesszük az unottság ’s boszankodás érzelmeit. E’ 
szinműben nincs drámái haladás , az egész , mint egész, 
bizonyos czél felé nem törekszik, egyesek feltűnnek, 
hogy elhunyjanak, kiket a’ szerző ismét újakkal vált
fel ’s innen van a z , hogy a’ 2dik 3ik felvonás közt 8 
évi időköz vau; eddig a’ kis Viktor, ki Ariadnétul a’ 
férjnek szánt mérget nyújtja-át, hatéves lehete; ha- 
soulag a’ 3ik ’s 4ik felvonás közötti köz Deodato fel
növéséért történik, hogy ő is tettlegesen léphessen-fel 
anyja ellen; mi legalább e’ közöket máskép nem tudjuk 
magyarázni, — vagy tán a’ személyek változatosságával 
akart a’ szerző többoldalúságot adni müvének: de min
ket a’ sok idegen szem ély, kit néha alig volt szeren
csénk csak egyszer láthatni, nem érdekeihete, nem 
volt időnk vele megismerkedni, felfogni lelkületét, ’s 
igy mint idegen tünt-el szemeink e lő l; a’ drámái hala
dás és drámái egység itt csupán Ariadnéban vau köz
pontosítva, itt minden személy csak azért tüuik-fel, 
hogy legyen Ariadnénak kit meggyilkolni, itt minden 
történet Ariadne egyéni történetét állitja-elő. Ariad- 
nét úgy tekinthetjük mint valamelly kalandort, ki vá- 
rosrul városra jár , újabb és újabb személyekkel ismér- 
kedik , kalandok történnek, mellyek többször ismétel
teinek, a’ nélkül hogy volna közöttük összefüggés, lán- 
czolat, kivevén az utazó egyes személyét. E’ színmű
ben nincs kerekdedség , messzire nyúló fonal ez , vé
geit nem tudá a’ szerző összekötni. Nem tagadhatni- 
meg azonban a’ szerzőtől, hogy ez első színmüvében 
is olly jeleit adá tehetségeinek, mellyek szorgalom és 
stúdiummal párosultan, sokat hagynak reméuyltetni; 
nevezetesen nyelve virágos, néhol igenis keleties, és 
ömlengő , versei néhol bukdácsolok, képei néha tulvit- 
tek , közülök azonban sok igen meglepő; az egyes je
lenetekben pedig kitűnő drámái tapintatot árula-el, ’s 
ha e’ jelenetek nem szülék a’ kívánt sükert, azt egye
dül az egész mondhatlan visszataszítóságának kell tu
lajdonítani. így Ariadne a’ 2ik felvonás alatt midőn 
Daphnéval, szobalányával, beszél, később Lorenzovali 
jelenete, némi rövidítéssel,’s a’ lovaggali (St. Nikolo, 
Szerdahelyi) összejövete; egy szóval, a’ 2ik felvonás 
legtöbb drámái élettel bir, ’s ha ezt az első felvonás 
meg nem előzi, vagyha máskép elözi-meg, igen szép

sükert eszközölhete. Harmadik felvonásban azon jele
net, midőn Ariadne férjével mérget itat ’s az őrtiszt jő 
’s megesküszik , hogy férje a’ mérget az itélöszéktőli 
félelemből ivá ’s ezt Vetulla a’ mellékszobábul előte
remve esküvel tanusítá — hatásteli. Igen drámái gon
dolat, midőn Deodato (Bartha) a’ csúcsot keresztes
tül a' mélységbe rúgja ’s a’ kereszt ott alant Vetullát 
sújtja agyon. Egy pár jelenés pedig mint Villasininak 
fiával a’ hazáruli beszélgetése Teli Vilmosra, Deoda- 
tonak Ariadne előtt bűnei elősorozása Borgia Lucre- 
tiára; maga Deodato egészen Moor Károlyra, en mi
niature, nagyon is híven emlékeztet, ’s kivált az első 
egészen nem a’ darabhoz illő. ’8 egy megörült Loren
zo , egy szerelembül zarándokká lett Bellmonte, egy 
papucskormány alatti férj , egy haramiák között nevel
kedett Deodato ajkiról igen gyanúsak a’ haza és sza
badság iránti nyilatkozványok, ’s általában e’ szerel
mes borzasztóságok között sok, hazát és szabadságot 
illető, üres beszédtől megkímélhetett volna bennünket 
a’ szerző, mert olly nyomoru személyek szájába, kik 
magokkal is majd nem tehetetlenek, illyesmi nem va
ló. Már felebb is említők , hogy Ariadne a’ középpont, 
kiért ’s ki által minden történik, ellenében a’ többi sze
mély összesen súlyarányban főn nem állhat, ’s e’ suly- 
aránytalanság a z , mellyen a’ szerző minden ipara ha
jótörést szenved. Ariadnéta’ szerző könnyelmű nőnek 
nevezé, ha neki e’ nő is könnyelmű, ugyan ki lesz a’ 
rósz, a’ gonosz ; hisz Ariadne minden rósz , gonosz , 
fajtalan asszony összes kivonata. Ariadne nem nő, 
hanem pokolbul kiszabadult szörnyeteg; kinek első fel
lépése a’ sírboltban , mindnyájunkat örökre mondhatat- 
lanul elnudorita magától; 's az első felvonásban olly 
tetteket követ-el ’s olly lélekisméretlenül, hogy a’ hi
res Moor Ferencz bátran leczkéket vehetne tőle. ’S ez 
a’ n ő , ki első feltüntekor mint a’ legfajtalanabb asz- 
szony jelenjk-meg, ez a’ nő tudhatott-e még annyi 
imádót hálójába keríteni, kik közül egyik megörült, má
sik zarándokká, a' harmadik pedig ( ’s tán ez követte- 
el a’ legnagyobb botlást) férjévé lön? Az pedig legki
sebb okkal sincs támogatva, mért ment Ariadne férj
hez, hisz csábítgató életérül mint asszony sem monda
le. Álljon elő azon ember, ki Arjadue megtéréséből 
morális következtetést tud kivonni, mert Vetulla sza
vai szerint nem Ariadne hagyá el a’ bűnt, hanem a’ 
bűn hagyá el öt. Miként nem látjuk sehol is azon fo
kozatot, mellyen Ariadne a’ vétek e’ tetőpontjára leal
jasul , úgy nem látjuk sehol is azon fordulatot, melly 
Ariadnét bűnei felett siróvá teszi; őt, ki gyermekét ki
tevő , két testvért megöle, férjét megmérgezé , mi iu- 
díthatá örömre az utolsó jelenésben a’ harmónia és őr
tiszt fiai feltalálása felett? Ki gyermeket dob-ki's test
vért gyilkol, mért örvend uj gyermek-feltaláláson? 
Hol itt az ok? Ez azonban tán onnan magyarázható, hogy 
a’ szerző meglepő jelenettel szándékozók végezni szín
müvét,’s ezen ismerések által csalá-ki a’ közönség rész
vétét, melly Ariadnét majd nem sajnálkozásba meg 
is tapsolá. Egy szóval Ariadne egy nagy semmi, kinek in
dulati hánykodásait földi lény föl nem foghatja. Vetulla 
milly összeköttetésben áll Ariadnéval, azt ki nem pu
hatolhatni; Vetulla majd mint segéde, majd mint meg
buktatja lép-fel, ’s a z , ki a’ 2ik felvonásban 100 
arany dijt levél-átadásért megvetöleg utasít- vissza , 
16 év múlva hamis tanusági dijáért üldözi Ariadnét’s 
pénzhiány miatt egy kis csecsebecse fél aranypereczet 
kincsszomjuzó vággyal tép-le leánya nyakából, s az, 
ki Nápoly nagy a it újain tekergeté , ki Ariadnénak se-
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gitöje volt, ezt a’ törvényszékiül mégis el hagyja ítéltetni; 
St. Nikolonak elárulja ő t, ’s Lorenzo megölésire mér
get hoz neki; hamis tanúságot esküszik Villasini ellen, 
és utóbb elárulja Deodatonak öt. Ez homályos , itt nincs 
eligazodás. Végszavunk a’ szerzőhöz s minden színműt 
írni akaróhoz: hagjrjuuk-föl már egyszer Moor Fereucz 
borzasztóságival, ne csináljunk Moor Karoly szellemé
ben életpéldányokat rablókbul; ne sajtoljuk a’ néző 
részvétét és a’szinészek béketürését betanulásoknál üres 
beszédekkel, és szócsillámokkal, mik a’ mű előadását 
11 óráig huzzák-vonják. Mi, a’ szerző ’s közönség irán
ti vonzalombul, e’ mű előadatását többé ig y , mint vau, 
nem kívánjuk; ha változtat rajta, legyen bőkezű.

. . . .  ct.

Különféle sziveié.
A’ szépnemnél találhatni lágy ’s kemény szíveket; 

a’ mint forró vagy lágymeleg könnyekben főttek: il- 
lyeket találhatni férfiaknál is. Vaunak t. i.

1) O l a j o s  s z í v e k :  Ezek fényiének , és szem
fényt vesztenek, mint az arany, csakhogy az ember 
magát bemocskolja velők. — 2 )  T a k a r é k o s  s z i 
v e k :  ezek érzéseiket naprulnapra halasztgatják, 
és várnak, mig meglágyulnak. — 3 ) D a j k á l ó  s z í 
v e k :  ezek idegen magzatokat táplálnak emlőikkel, 
sajátikat pedig vizen nevelik. — 4 )  L é p e s  s z i v e k :  
ezekre rá ragad a’ vigyáztalan, mint lépre a’ madár. 
5 ) S z i v á r v á n y  s z i v e k :  ezek vegyes-színűek; 
oka pedig a’ sok napfénynél hulló eső, ’s a’ könnyek 
a’ szerelemben. — 6 ) S z i v a c s t e r m é s z e t ű  s z i 
v e k :  ezek képzelt mennyükbe válogatás "nélkül min
dent befogadnak. — 7 ) M i v e i t  b ö l c s  s z i v e k :  
ezek élesb tudoinányu cseleikkel a’ jószivű hiszékeny
nek eszét vesztik-meg. — 8 )  Vannak továbbá a’ fér
fiaknál t ü z f a l s z i v e k ,  minden kilátás nélkül. — 
9} H o m á l y o s  t ü k ö r s z i v e k :  ezekből mitsemmu
tatnak. — 10) S z e s z é l y e s  s z i v e k :  ezek majd 
az egész világot, majd csupán önmagokat szeretik.—
11) K e r i n g ő  s z i v e k :  ezek minden leányzó körül 
keringnek — de a’ házassághoz soha nem jutnak. —
12) P o s t a k o c s i s  s z i v e k .  Ha a’ kocsi ’s a’ ko
csis megkenvék, vígan mennek. 1 3 ) N y u l s z i v e k :  
ezek nemcsak a’ valóságtul, de az árnyéktól is halál
ra megijednek. 14) C s o k o 1 á d - ’s m é z e s  v. c z u -  
k o r -  s z i v e k :  ezek magokat ajándékozzák, de rit
ka helyen nyernek köszönetét. 15) Vaunak, mondják, 
n e m e s  ’s b a r á t s á g o s  s z i v e k  i s !  — Keresni 
szabad — találni nehéz. Vagy talán csak boldog em- 
lény ez , a’ hajdani aranykorbul?! —

U. M.

E l e g y t á r .
A’ fö l  y ó i r a t o k ’ t ö r t é n e t é h e z .  A ’ folyói

ratok’ feltalálója Julius Caesar volt. ([Sueton. vit. Jul. 
Caesar). Ezen nagy római férfi akará, hogy a’ senato- 
rok’ vitatkozásai és beszédei a’ néppel közöltesseuek,
’s e’ tudósítások némileg egy Moniteur’ hivatalos szi
liét viselék. Azonban e’ nyilváuyosságot a’ Horácz és 
Virgil által olly igen magasztalt Augustus elnyomta; 
ámde Qnit alig hihetnénk, ha Tacitus maga nem mon
daná) a’ kormánynak ezen orgánuma Tiberius alatt 
csakhamar ismét életbe hozatott. Főszerkesztője Ju- - 
nius Rusticus volt.

B o l i v á r n a k  e g y  l e v e l e .  Tristan Flóra asz- 
szony néhány levelet bocsáta közre, mellyeket B o- 
l i v á r  1807ben Cadixban- tartózkodtakor a’ íönebbi 
asszonyság’ anyjához irt. Azok közt találkozik egy , 
következő tartalmú: ,,Kedves Asszonyság és Barátnőm! 
én Önnek Párisbul clutaztorn óta nem Írtam; ’s miért? 
mert nem volt ollyas közölnivalóm, mi Önt érdekelhet
te volna. — Folyvást ugyanazon egyhangú életmód; 
ugyanazon lélekgyötrö unalom . . .  Én már Európával 
’s annak régi társaságával megelégültein, ’s most 
vissza térek Amerikába. — Mit teendek ott ? — nem 
tudom. Ön ismerengem, ’s tudja, hogy nálom minden
ben a' pillanat határoz , ’s hogy tervekkel nem vesző
döm. A’ vad indiánok' életmódja reám nézve jelenleg 
varázsingerrel bír.. Talán a’ venezuelai ős-erdő’közepén 
számomra egy hajlékot építek. Ah , Teréz ! boldogok, 
kik hiszik, hogy van egy jobb világ; mert a’ mostani 
kimondhatatlanul unalmas és puszta. Az ezredest 
([Tristan asszonyság’ atyját) igen örömest szorítottam 
volna elutaztam előtt még egyszer szivemhez. Én nem 
irok neki; mert mit is írhatnék, a’ mit ö még nem tud
na. Ó bolondnak gondolna engem , ha azt fognám mon
dani , hogy az élet szomorú ; miután neki annyi ide
je sincs , hogy a’ feje fölött elvonuló felhőket a’ szél
ben ingó falombokat, a’ patak’ elcsörgedezö vizét, ’s 
a’ parton tenyésző növényeket lássa 's csudálja. Bol
dog halandó! neki nem kell — az emberek drámáiban részt 
venni, hogy némi gyönyört varázsoljon életébe. Ó vál
tozatosságot talál azon természetben, melly nekem 
olly ridegnek ’s egyalakúnak látszik, valamint az em
ber, kiaztgyötri . . . Nekem más embereket, más ter
mészetet kell látnom . . .“

Li n n é .  Egy falusi lelkész Svédországban lassan- 
kint egy szép kertet alapíta, mellyet a' legválogatot- 
tabb növények ’s legritkább virágok diszítének. Itt töl- 
té-el a’ nemes lelkész szabad óráit, ’s e’ mezei csön
des magányban nője volt egyetlen társalkodója , egy 
kis gyermeket hordozva karjaiu , ki igeu nyugtalan ’s ri- 
vákodó természettel birt. Ha a’ kisded nyugtalankodék, 
anyja, hogy lecsilapíthassa, egy vagy más virágot 
ada kezébe. E’ mód használt. ’S valljon mi lett e’gyer
mekből? A’ füvészek’ fejdelme — L i n n é .

N e v e z e t e s  p a i z s .  „Strathisla“ nevű hajó nem 
rég Calcuttában a’ malayi parton kikötött, ’s ennek ka
pitánya egy paizst hozott magával, mellyet a’ vad-em
berektől a’ Torres-uton vevének-el. A’ paizs külsejére 
nézve tekenősbékához hasoulíta, 's abba eg y , kevés 
idő előtt ugyanott elsüllyedett hajó' kapitányának , ’s 
17 emberének fejei valának foglalva. A’ fejek még tö
kéletesen épek ’s tisztán láthatni rajtok a' sebhelyeket. 
A’ kapitány’ feje a’teknösbéka’ fejét, egy gyermek’fe- 
je a’ teknősbéka’ farkát képezi; oldalvást pedig a’ ha
jóslegények’ fejei vaunak.

R e j t e t t s z ó .
* Szíven kívül visszajátszik

Mindent e’ két tagú szó.
Az egyiket küldözgeti 

Ide oda a’ szabó ;
A’ másik, határt csak úgy vesz ,

Ha szemed annak kijegyez.
Húzd hátulját: ez vigyáz,
Hogy ne valljon kárt a’ ház.

N.
A’ 77dik számú rejtettszó: É r s e k .

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattner-Károlyi.



7 9 .  s z á m P e s t , October’ 3 1 8 3 8

Felvilágosítás
A 9 Pozsonyiul G  unser ndorfíg veze

tendő vusut-pűlya iránt.
QA’ Szerző úrtól beküldött czikkely.')

A’ Hírnök’ szerkesztősége 73ik szám alatt közié 
a’ becs-győri vasúti ideigleni biztosságnak ns Pozsony 
városához benyojtott nyilatkozását: miszerint e’ társa
ság a’ Becsesei való szakadatlan közlekedés’ biztosítá
sául egy állóhidat Pozsonynál a’ Dunán építeni, ’s ez 
által Pozsony városát is a’ duua-jobbparti vasút’ vo
nalába bevenni ajánlkozik ; — ’e czélra kívánja, hogy 
a’ most fenálló hidvám vagy a’ most nevezett társaság
nak adassék haszonbérbe, vagy, ha iránta az alku 
már valakivel megköttetett, mivel tudtaszerint még a’ 
szerződés fensöbb helyen jóvá nem hagyatott, két esz
tendőnél továbbra ne köttessék.— Hogy e’ nyilatkozás 
valóban benyujtatott’s e’ végett a’ városi tanács és pol
gárság választmányt is nevezett-ki, melly a’ vállal
kozókkal értekezzék, ez nem szenved kétséget, miál
tal nsPozsouy városa eléggé bebizonyitá, milly kész
séggel fogad ollyas felszólításokat, mellyek hazánk’ 
köz boldogságának előmozdítása tekintetéből tétetnek.

A’ Hírnök említi ugyan azt is , hogy ns Pozsony 
vgye legutóbb tartatott közgyűlésében e’ kir. városnak 
felszólítására újabb alázatos felírást is határozott, melly 
által felséges urunk, királyunk kéressék-meg: hogy 
Rothschild b. urnák, u. m. az éjszaki vasúti társaság’ el
nökének, előbb ugyan Angerntül, de időközben megvál
toztatván e’ kis kanyarulatnál az éjszaki vasut-pályá- 
nak terve , most már Gánserndorftól {meddig t. i. a’ vasút 
már készen van]) Pozsonyig vezetendő vasúti ágvoual’ 
készítésére, a’ mennyire az ausztriai tartományok
kal való kapcsolat kívánja, szabaditék-levelet, a’ men
nyire pedig Magyarország’ határában Pozsonyig folyta
tandó volna, minthogy ezt az ő felsége által szente
sített 18 3 \  évi 35ik t. czikk megengedte, errenézve a’ 
törvény’ végrehajtását megrendelni méltóztassék; — 
nem lesz tehát érdektelen ns Pozsony városának e’ vé
gett a’ megyéhez intézett értekezését a' közönséggel 
tudatni, melly szórulszóra ekép hangzik:

„Tekintetes ns V gye! tanúi lévén azon hazafiui 
lelkesedésnek, mellyel a’ vasutaknak áltáljában , de fő- 
kép a’Ferdinánd-császár’ nevét viselő éjszaki vasútról 
Rothschild b. úr által Pozsony városáig vezetendő vas
úti vonal’ kérdését e’ tek. ns. megye’ Rendei fogadták, 
valahányszor ez , köz tanácskozásaik’ folyamatja alatt 
előfordult; — tanúi lévén továbbá azon készségnek, 
mellyel azon t. ns. Rendek e’ tárgybaui háromszori fel
szólító értekezéseink’ következésiben, legfőbb helyre 
intézett a’beli alázatos folyamodásokat, hogy t. i. a1 ne
vezett b. urnák az e’ czélra szükséges legfőbb enge- 
delem adassék , közbenjárásaik által ö felsége előtt pár
tolni méltóztattak: — bátorkodunk ezen, a’ hazai ke
reskedésre nézve legnagyobb-érdekü tárgyat a’ t. ns. 
megye előtt ismét szőnyegre hozni. — Igaz ugyan, 
hogy azon küldöttségünk, melly f. e. boldogasszouy 
havában a’ közönségnek e’ tárgy iránt nyilván ’s buz- 
góan kijelentett óhajtásai’ minélelőbbi sikeresitéseért 
ö felsége előtt ismételve esedezett, nemcsak kegyesen

elfogadtatott, hanem arrul is biztosítatott, hogy ezen 
közhasznú intézet bizonyosan létre jövend; de ámbár 
ö telsegének atyáskodó, és honunk’ minden lakosinak 
boldogitását kívánó kegyelmétől bízvást reméllhetni a’ 
közönség’e’részbeni óhajtásai’ teljesítését: minda’mel- 
lett az alázatosan kikért, a’ kérdéses vasut-vonal’ épí
téséi e szükséges legfőbb engedelem eddig meg nem ada
tott. Már valamint egyrészrül e’ tárgynak késlelte
tése polgárink’ aggodalmára adott okot, úgy másrész
ről , mivel időközben más vállalat is készül a’ Duna’ 
jobbpartján a vasúti közösülést Bécsből városunk
kal létesíteni: — kénytelenek vagyunk annál is iukább 
felszólalni, mivel nemcsak külföldi, de hazai hírla
pokban is a’ Duna’ balpartján , t. i. Gänserndorfbul Po
zsony városáig építtetni szándéklott vasut-vonal iránt 
olly állításokat szemlélünk előadatva, mellyek néze
teinkkel össze nem férhetek; szükségesnek tartjuk 
pedig eziránt azon tekintetből is szót ejteni, nehogy 
hallgatásunk által a’ kérdésbenlevő idegen, és a’ mi
einkkel ütközésben álló nézeteket elfogadni, helyben
hagyni, és előbbi szándékunktól valamikép elállani lát
szassunk. — Hogy a’ vasútnak a’ Duna’ balpartjáu lé- 
tesülése az országra nézve hasznos és szükséges, az 
már az 1832/6 esztendei 25ik törvényezikkben kivan 
fejtve úgy ’s annyira, hogy akármelly újságírónak ez 
iránti külön nézetei, tekintetet épen nem érdemelhet
nek. Kérdésbe sem hozatik ugyan az, hogy a' D una’ jobb- 
partján építendő vasútnak Pozsony városáig vezetése, 
’s igy a’Duna’jobbpartjának balpartjávali egyenes ösz- 
szekapcsolása a’ duua-balparti vidékekre nézve hasz
nos és kívánatos ; de az illyen közösülés által — ha
zánk’ duna-balparti részeire tekintve— a’ legfőbb czél 
távolrul sem éretik-el; — mert világos dolog az , hogy 
Magyarországnak, de főkép a’ Duna’ balparti vidékeinek, 
kereskedése átaljában csak éjszak felé vonul, és a’ bosz
niai vasúttal összekapcsolás nem tárgyazza egyedül a’ 
Becs városával folyton femnaradaudó összeköttetést, 
hanem iőkép azon most előre sem látható közösülést, 
melly Morva, Szilézia, Galiczia ’s Csehországba, de még 
a’ külföldi végtelen éjszaki vidékekre is utat uyitaud , ho
lott a’ Duna’ jobb partján építendő vasút által, a’ fen
nevezett tartományokkali összekapcsolhatás soha sem 
érhető-eí. Lehetne ugyan ezen két vasútnak összeha
sonlítása’ tekintetében sokat fontosán előadni, de nem 
leven ezen alázatos értekezésünknek czélja a’ vasúti 
vállalatok’ tudományos taglaltatása — hanem szemünk 
előtt tartván egyedül azon, hazánk’ kereskedésére 
nézve legüdvesb következésekkel összekapcsolt czélt, 
bátorkodunk a’ t. ns. Megyét ujonan alázatosan felszólí
tani: méltóztassék ez alkalommal is a’ tárgyat pártol
ni, ’s azon tekintetnél fogva is , hogy a’ vállalkozó tár
saság ezen jeles vállalat’ létesítésére az előkészüle
tek , ’s nevezetes anyagok megszerzése által már 
felette nagy költségeket tett, ’s úgy, ha ezen szent czél 
minélelöbb létre nem jövend, a' bizonytalan időre ne
talán terjedendő elhalasztás miatt kipótolhatlan kárt ’s 
veszteséget szenvedhet; — ő felsége’ elibe ismét az 
iránt, hogy Rothschild b. úrnak a’ kérdéses vasúti-vo
nal’ építésére minélelöbb a’ legfőbb engedelem mega- 
dassék, felírást tenni, és ha a’ ts. na Összeségnek böl- 
csesége azt czélirányosnak tartaná, a’ végett ugyan
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ni, hogy ez tálán több nehézséggel küzdő vállalat le- 
end, mint maga a budapesti állóhid, — ha csak olly 
hid nem készíttetik, melly a’ jég’ elindulását semmikép 
sem akadályozza — illynemüt készíteni pedig a’ vasúti 
nyereséget talán fölemésztené; — ám legyen — csak 
ezen ürügy hitegetésül ’s ámításul ne szolgáljon aztán 
arra: mikép lehesen azon tervet valósítani, hogy a’ 
Duna’balpartjáu Pozsonytul Gäuserndorfig vezető vas
útnak készítése elmellőztessék, vagy csak késtessék. 
— Már is méltó nehezteléssel vette az éjszaki vasúti 
társaság, hogy miután a’ Hírnök’ tanúsága szerint is 
tetemes költségeket tőn e’ vasúti vonal’ készítésére, 
jelölésére, technikai kitapogatására , 's némelly rész
ben már a kisajátításra is , ’s miután a’ Századunk’ 
33dik számába iktatott nyilatkozás szerint a’ vállalko
zó társaság bebizonyító azt is: mikép úgy van ellátva 
a' szükséges pénzzel ’s anyaggal, hogy e’ vasut-vonalt 
Brunáig a’ Gánserndorftól Pozsonyig vezető veudég- 
száruynyal együtt egy évvel előbb , mint ígérte, azaz 
még az idén létesítheti-— e’ tervének létesítésében az
zal hátráltatik , hogy a’ k. legfensőbb engedelemnek — 
kiadása megakasztatott.

Horváth urnák technical nézetei vagy inkább so- 
phismái azt tartják, hogy egy országban két egymás
sal parallelában futó vasút fen nem állhat, melly elv 
az ausztriai tartományok’ kormánya által is már elfo
gadtatott volna. Ha ez , megengedőleg, igaz volna is, 
valljon hol leli föl itt a’ paralielismust ? a’ hol egy illy 
méltóságos folyam, mint a’ Duna, melly hazánkat két
felé hasítja, teszi e’ két vasúti pálya közt a’ határvo- 
nalt, midőn az egyik délnek Pozsonyon túl a’ hídon 
által a’ magyar tengerpartok felé, a’ másik a’ Dunán 
innen Pozsonytól éjszak felé egyenesen az éjszaki vas
útra vezet. —  Ha illy parallelismusokat elfogadni le
hetne , úgy hazánkban más vasúti vonal nem létesül
hetne , mint báró Sina űré, ’s a’ többiek, mellyeket az 
183% : 25ik törvényczikkely szinte azon kedvezések
re méltatott, mint a’ duna-jobbpartit, ez üdvös tör
vények jótékonyságából mind kizáratnának, mit, és 
igy Horváth János urnák igyekezetét i s , mellyel tör
vényeink’ rendeletét kijátszani törekszik, az ország’ 
javával’s a’ közkivánsággal megegyeztetni nem lehet.

Tudva lévő dolog az is , hogy az éjszaki vasúti 
társaság' elnöke, báró Rothschild, előbb folyamodott 
a’ Gánserndorftól Pozsonyig vezetendő veudég-vasut- 
nak készithetéseért, mint b. Sina a' jobbpartiért, ’s ez 
amannak meg is igértetett, csakhogy még a’ föltéte
leknek's vám- és harminczadi általányos szabályoknak 
tisztába-hozataláig a’ k. legfőbb engedelem felfüggesz- 
tetett. Ettől bátoríttatva , az éjszaki vasúti társaság e’ 
vendégvonalra nézve is megtette nevezetes költséggel 
az előleges készületeket, b. Sina úr pedig — midőn a’ 
bécs-győri vasútnak felállíthatását sürgette, megnyer
te 's tervét hirdette — azzal hallgatott, hogy ha idő
közben a’ Gánserndorftól Pozsonyig vezető kis pálya 
elkészülne, az övé fen nem állhatna; tudván azt is ,  
hogy a’ fentebb idézett törvény e’ vasúti vonalnak el
készítését is megengedte: valljon tehát ellenvetésével 
ön maga' hitelét nem gyengíti e?

Azt veti Horváth János úr az éjszaki vasúti tár
saságnak szemére , hogy Bécsuél a’ Dunán az éjsza
ki vasúti társaság által épített hidak igen gyenge al- 
kotásuak, mellyeket a’ jégmenés el szokott szaggatni, 
miért is illy alkalommal a’ közlekedés ez utón ismét jó 
darab ideig meg lenne akadályoztatva , melly akadály

teljesen eltávoztalnék az által, ha Pozsonynál egy 
állandó hid készülne, mivel azon átmenvén, többé
egész Bécsig semmi illyes akadály nem találtatik; _
de nem gondolja meg , hogy az éjszaki vasúti társa
ságnak előleges tervében ki volt az már kötve, misze
rint a’ közlekedés’ biztosítására kivántató’s minden ag
godalmat megszüntető hid fog ott készíttetni, addig 
pedig, mig ez elkészülhet, a’ most fenállók annál biz
tosabb reményt nyújtanak a’ feumaradásra; mivel 1830- 
dik év óta nem fordult azon eset elő, hogy ezen hida
kat a’ jég elszakasztotta volna; — de, ha ettől tarta
ni lehetne is,, úgy e' bökkenő csakugyan a’ bécs-győri 
vasúti vonalra is szolgálna ; mert midőn — mint már 
fentebb említőm — a’ duua-jobbparti vasúton a’ porté
kát Bécsnél tovább kell szállítani, akkor Bécsbőlszin
te csak ezen hidakon lehet az éjszaki vasúti pályára 
jutni: itt tehát szinte úgy megvolna akadva; pedig 
azon részében az esztendőnek, midőn a’ vizek’ árjai az 
utazást bizonytalanná tenni, az idő’ durvasága pedig 
az utazókat az utazástól eltartóztatni szokta, a’ vasút’ 
jövedelmét nem annyira az utazók’ száma mint a’ ke
reskedési tárgyak’ szállíthatása szaporítandja. — Azo
kat, hogy illyenkor Bécsben ne vesztegeljenek, ismét 
Pozsonynak vissza (ha itt csakugyan valaha egy a’jég- 
mencssel daczoló hid fel fog állíttatni), ’s úgy onnan 
Gänserndorfra igazítni kellene. — Hát a’ Dunának bal
felén lakó, vagy azon részén kereskedést űzni kiváltó 
hazánkfia, ’s külföldi, teszem brunai posztógyáros, 
ki p. o. a’ nagyszombati vásáron gyapjúnkat megvette, 
akkor is csak vigye át portékáját a’ jobb partra, sétál
jon vele B écsig , ott várja be, mig a’ hidak elkészül
nek? holott most már minden időben akadály nélkülfoly- 
tathatván útját Gänserndorfnak Brunáig, mig a’ másik 
Bécsnek kerülni, ’s ott a’ hidak’ hiánya miatt tovább 
késni kénytelen, vett gyapját meg is fonhatná, ’s keve
sebb lévén juti költsége, majd posztóját is olcsóbban 
adhatja.

Végre , a’ duna-jobbparti vasúti társaság’ emberei, 
miután majd minden hírlapban terjesztgetik azon elvet, 
hogy hazánkban, ámbár iránta törvény is van már 
alkotva, két, noha különféle irányban vezető, vasút 
nem fog létesülni: a’ bécsi hírlapokban augustus’ 19én 
azon hirt bocsátók, miképen felséges urunk Roth
schild bárótól a’ Gánserndorftól Pozsonyig vezetendő 
vasút’ készítésére az engedelmet megtagadta volna ; 
mi azonban a’ Közönséges Újság’ (Allgemeine Zei
tung )  244. számában ekép módosítva czáfoltatik 
meg: „Hogy ö felsége R o t h s c h i l d  n e k  Wagram- 
tól Pozsonyig vezető vasúti szárny’ készíthetése végett 
1836 évi martius’ 7kén , mielőtt kiváltságát az éj
szaki vasúti társa-ágnak átengedte, benyújtott ké
rését az időközben megváltozott állapot ’s azon kö
rülmény miatt, hogy hason’ó folyamodást az ö felsé
ge’ dicső nevét viselő éjszaki vasúti társaság’részéről 
(mellyre ö felsége kegy. határozatát magának feu- 
tartotta) megtagadni méltóztatott“ ; mi valamint igaz
ságos , úgy természetes következésü volt, mert b. 
Rothschild ur kilépvén az éjszaki-vasutj társaság’ igaz
gatóságából, ’s átengedvén privilégiumát az éjszaki-
vasuti társaságnak, azon jogról lemondott, mellyre 
csak az számolhatott, ki a’ felvállalt tervet foganatba 
is hozza: időközben tehát az éjszaki-vasuti társaság 
is beadván e’ végett folyamodását, amazt — tudniillik 
báró Rothschildét — mint többé szükségtelent, félre- 
vetui a’ dolog’ természete megkívánta. Nem igaz 
tehát azon állítás, hogy ő felsége e’ vasúti szárnynak
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készítésére a’ vasúti társaságtól az engedelmet meg
tagadta volna; mit b. Siua ur’ emberei hirdetgetnek.

Innen kitetszik, hogy b. Sina ur’ emberei, minden 
mesterséget használnak ana, mikepen e vasúti szárny
nak létrehozatalát akadályozzák, ’s a közönség előtt 
kivihetlenuek ábrándozzék (talán csak azért, hogy a’ 
kibocsátott részvények’ becsét emeljék ?). — Hogy erre 
b. Rothschild urnák az éjszaki vasúti társaság igazga
tóságából! kilépte szolgáltatott alkalmat, ezt el kell is
merni ; ’s annyival inkább lehet sajnálni, hogy b. Roth
schild egyedül börse-speculatiová aljasitván e’ díszes 
vállalatot, miután a’ kibocsátott actiákkal (mellyek nagy 
és biztos hasznot ígérvén, beesők nevezetesen fölemel
tetett) elégséges nyereséget szerzett, a1 vasúti vállalat
nak sikerítését másnak engedé,ki nagyhatásánálfogva ezt 
már régen létesítette volna, ’s pedig annál kétségteleneb
ből , minél bizonyosabb az, hogy valamint Bécstöl Bru- 
náig a’ vasút márrnár elkészül, úgy e’ rövid pálya is 
— miután ahoz szükséges mindenféle anyagok készen 
valáuak, ennek kivitelét egyéb nem tartóztatván , mint 
a’ Magyaroszág ’s ausztriai tartományok közt felállítan
dó vám -és harminczad-rendszernek kidolgozása — még 
az idén elkészült volna; mi ha azon időre halasztatnék, 
midőn majd b. Sina ur Bécsből vasutját Bécsujvárosnak, 
onnan Lajtha-Bruckou keresztül 37 ,0 0 0  öluyi távolság
ra vezetteti, ’s Pozsonynál egy lánczhidat építtet — 
mert más a’ köz kívánságnak alig felelhetne meg, sőt 
miután ö a’ Bécsnél levő fahidakat gáncsolá, föl sem 
tehetni, hogy ollyat kívánjon építeni, minőt a’ vizár , 
midőn a’ jég elindul, elszaggathat * )  — e’ tervének 
kivitelére még vajmi sok idő kívántatik , ’s ennek kivi
teléig még vajmi sok viz fog lefolyni a' D unán!— ad
dig halasztani e’ nagy fontosságú vállolatot, az egész 
hazára nézve káros volna.

Nincs tehát alapos ok , kételkedni abban, hogy ő 
felsége az éjszaki vasúti társaságnak e’ vasúti szárny
ra a’ szabaditékot kegyelmesen megadandja, annyival is 
inkább , mivel már több ns megye is e' részben egyet- 
értvén ns Pozsony vármegyével ő íölségét szinte alá
zatos felírásával megkérte.

Olgyai Gáspár. 

J a t é l t s x i n ,
Kolozsvár, sept. 23káu: Kedves színházi ven

dégünk E g r e s s y  Gábor ur jutalomjátékaul tegnap 
„Lear király“ került színpadra, czímszerepébeu a' ju 
t a l m a z o t t  ritka művészi tehetséginek újabb bizony
ságát adá. Az első felvonás végével E. G. ur zajosan 
elötapsoltatván ; ez alkalommal követség járula elibe, 
mellynek vezetője Krizbay Mik. főkormáuyszéki jegyző 
pompás billikomot nyujta át a’ derék művésznek, mintegy 
a’ következő megszólítással: „Tisztelt barátunk! Je
léül annak, hogy közönségünk művészetben művészt és 
művészben művészetet tud’s akar becsülni, méltáuylani, 
szeretni: fogadd el kezeink közül e’ csekély emléket. 
Ha a’ pálya távolán ne tán némellyek szeszélyei föl
legeket torlasztnának élted’ egére: ez emlék juttassa

° )  Azonban b. Sina ur e' napokban i t t  lévén, a1 híd’ fölépittetése iránt 
a’ ns városi küldöttséggel értekezett, de nem lánczhidat ám , mint 
emberei hiresztelék, hanem tahidat akar , melly hogy az 1809 évi 
catastrophát ne ism ételje, erről a ' pozsonyi polgárság bizonyosan 
gondoskodni fog. 0 . G.

eszedbe irántadi vonzalmunkat, szeretetünket, ’s ha e’ 
visszaemlékezés képes leeud lelked borúját földerítui, 
úgy mi a’ legédesb örömöket élvezendjük. Egyébiránt 
sorsod vezére óvja élted minden kellemetleuségtöl, hogy 
igv élhess soká oily boldogúl, mint ezt művészeted’ 
legbuzgóbb barátai óhajtjuk!“ A’ billikomon, következő 
szavak állanak: „Egressy Gábornak művészi érdeme 
méltánylásául barátai. Kolozsváratt, sept. 23dikén 
1838 .“ Nézők annyin voltak, hogy többen vissza
tértek, helyt nem kapván a’ tömve volt-nagy színház
ban. Ma utoljára lépe fel színpadunkon kedves ven
dégünk a’ Mazeres ,,a’ fiatal férj“ nevű vígjátéka czíni- 
szerepében , s már holnap Debreczenen keresztül, hol, 
mint halljuk, néhány napig mulatui fog, Pest felé 
folytatja útját.

JE l  e  g  y  t  á  r .

J e l e s  Oda.  Azon számos, és különféle adomá
nyok közt, mellyekben mint hódulati bizonyítványok
ban V i k t o r i a ,  Angolország’ hajadon királynéja, ko
ronáztassa’ ünnepén részesült, foglaltatik egy, John 
Belfourtól 33  (olvasd h a r m i u e z k é t )  nyelven irt 
oda is , mellyet John Russel lord nyujta által az ifjú 
királynénak. Ha e’ költemény , szoros értelemben véve , 
nem remekmű is, legalább megérdemli, hogy mester
séges-műnek neveztessék.

A’ londoni Covent-garden-szinházban jelenleg egy 
uj operát tauulnak-be , inelly „ Ö r d ö g ’ d a l j á t é k a “ 
czímet visel.

Múlt augusztus hónapban Caenbe egy kocsi érke
zett, melly körül csakhamar tömérdek kandi ember gyült- 
össze. A’ kocsit 3 posta-ló húzta, ’s a’ kocsin egy 
versenyfütásra nevelt ló , ’s e°:y jockey v. is lovász
szolga foglalt helyet. Ez első eset, hogy Francziaor- 
szágban a’ pályázó lovakra nézve illy szállításmódot 
használnak.

A’gabona megdrágulván az idei szűkebb termés mi
att, e’ körülményt a’ nyerészkedők most mindnyájan 
hasznukra fordítják, ’s ürügyül veszik, saját áruezikk- 
jeiket, bármi neműek legyenek azok, fölebb rugtatni. 
így  e’ napokban egy dohánykereskedő is a’ doháuy’ 
árát fölebb emelte. „Hogyhogy — kérdezé rendes ve
vőinek egyike — hisz doháuy az idén igen bőven ter
mett ?“ — „Az igaz — válaszolt a’ doháuyárus — 
de szomszédom — lisztkereskedő.“

A’ belgák’ királya, nemrég H u g o  V i k t o r t  és 
D u m a s  S á n d o r t  két legjelesb franczia drámaírót 
és költészt az általa alapított lovagrend’ keresztével 
tisztelé-meg. —

• T h i e r s ’ „Franczia revolutio’ története“ czímü 
munkájából eddig 35,D00 példáuy kelt-el, ’s Fournier 
könyvkereskedő most legújabban a’ hetedik kiadást 
kezdé-meg.

R e j t e t t s z ó .
Négy elsőm ritkán jó. Vont fö hármam' emeld-föl 

Kcrve utómhoz , hogy rád ne ereszsze egészt.

St.  F.
A’ 78d. számú rejtettszó : T ü k ö r .

I g a z í t á s .  A’ 78dik tz. Társalkodó 306 lap. 2dik hasábján 14. sorban 
két év helyett olv. hét év ; a’ .307. lap 2dik has. alólrul 17dik sorban pe
dig harmónia helyett olv. haramia.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattner-BLárolyi.



SO. szám P e s t , October’ ß . 1838.

K ö l t  e ni é n y,
A’ TKHKTLEN.

Borongva látom izirtek’ ormiról 
Lezúgni a1 vail ciermely-árt,

Mint küzd , ciapong , feszül — szétdúlni gyors 
Hullámival a’ szikla-zárt.

Szivem dobog , merengve jár szemem 
Függő vizoszlop’ árjain ,

Lelkem csekély valómon tnlragad 
Szédítő nagyság’ szárnyain.

'S a’ mint znliong a’ víz , a’ mint sodor 
Sziklát, követ rakásra le ,

Kn , gyönge , állok blikkem’ árnyiban —
Szemem forró könnyel tele.

Mért bogy nincs olly erő karomba', melly .
Tusán ezrekkel érne-fel;

Vagy mért dagad hiaba , mért feszül 
Ilonáért e’ vivő kebel! —

Eürdögh Dániel.

JV szeretni kaluyy er-zárdák.
{Folytatás.)

K ö v e s d i n (Kuveshdiu) igen közel Divosh hely
séghez , két domb közötti kies völgyben fekszik, mel- 
lyet hosszában Izkricza nevű patak hasít, 's a' zárda 
előtt halastavat képez. E’ patakot tartja Fejér György 
(C odex Dipl, ad Diploma S. Stephani de 1 0 0 9 )  
a’ pécsi püspöki megye’ határit elintéző oklevélben 
előforduló kvvarokuak Koller után (História Episcopa- 
tus (juinqueecclesieusis), melly által a' megye’ negye
dik határa „Quartum ad Kwarok ubi incipit a’ Dauu- 
bio , et descendit ad Zave“ jelöltetik-ki. Mi azonban 
mind a’ két jeles iró’ véleményét tévedésnek tartjuk; 
mert sem a’ Koller által készített földabroszszal (tér
képpel), sem a’ munkában idézett irók’ ’s oklevelek’ 
tartalmával meg nem egyez (mit maga Koller is sze
rényen megvall.) Mi k w a r o k n a k  (kőárok) inkább 
a’ Gergurevcze falu fölött a’ Frushka helységből ere
deti Vraujik folyamot tartjuk, melly a’ leximiri patak
kal Mangyelosh alatt egyesülve ’s itt már Mangye- 
loshnak neveztetve, Latjarak végvidéki faluuál a’ Szá
vába ömlik, mert ezen patak a’ fönn idézett adatok
nak tökéletesen megfelel. A’ zárda’ környéke eredeti 
Eordonságából egészen kivetkőzött, keletre kiirtott er
dők, kopár domb, nyugatra sudár vén nyárfák kör
nyezik; a’ körülte létező szilvások, gyümölcsösek ’s a’ 
pernyávorok’ épületei emelik az ízletes zárda’ termé
szeti kiességét. K y r i l o v i c s  G e n á d  hajdan shisha- 
tovaczi archimaudrita építé e’ zárdát, kinek tetemei a’ 
templom' keleti oldalán létező kápolnában nyugosznak; 
a’ N e  emai l  ivadéku R a s h k o ,  vagy is S z á b a  
herczegfiból vált szerzetes’ * )  tiszteletére van a’ tem
plom szentelve, melly nap’ fordulóján a’ zárdát szá
mos buzgó zarándok-nép látogatja, tornyában létező 
2 1 5 0  fontnyi harangja az egész karloviczi érsekség
hez tartozó megyében a’ legnagyobb.

S h i s h a t o v a c z  gyönyörű tündérlak, magas 
domb-tető alatti helyzeténél a’ völgynyilásou messzire- 
ható kellemes kilátással gyönyörködteti az abban ké- 
jelgő szemet. A’ zárda' kellemesen összhangzó sztilje, 
az udvar’ közepett vörös rézzel födött kettős hasonló 
fedezettel villogó tornyokkal, ben meg drága’s ékes, 
egyházi szolgálatra való díszruhákkal 's öltönyökkel 
ellátott sz. egyház a’ megye’ minden zárdája közt első 
helyet érdemel. Hajdani jóltevője’ P o p o v i c s  Vi u-  
c z e  emlékét, kinek holt tetemei a'kar alatt nyugosz
nak, tiszteletben tartja. A’ S h e s i l j a u o v i c s  I s t -  
v á n’ szent ereklyéit fedő koporsót, melly a’ templom’ 
közepén áll, Isaakovics hajdani esperes ajándékozá. 
P j e t k o v i c z á n ,  melly a’ shishatovaczinak fiókzár
dája , némi nagyobb terjedelmű romok közt van egy 
kis templom; mellette egy házacska, hol egy Török
országból, Beshirevics nevű faluból származott ’s föl 
nem szentelt remete , mint az itteni gazdaság’ felvi
gyázója, élte magányos létét; ezenkívül egyéb világi 
remetét nem találtunk. A’ kápolna’ homloka 1765ik év
re mutat. K i s r e m e t e  a’ beocsini kolostor’ fiókja per- 
nyávorokkal: vau itt egy kis négszegü, téglákból 
épült ’s goth-izlést mutató kápolna, egy fából épült 
emeletes, de igen porhanyó házból néhány szerzetes 
ügyel az itteni gazdaságra.

B e s h e n o v o  falut elhagyván, éjszaknak tartva 
félórányi távulságra halad az ember a’ legkíesebb szil
vások között, gyönyörű völgyben, mellyet azittfolydo- 
gáló C s i k á s  nevű patak hasít hosszában; végiekét 
sudár jegenye közt, mellyekuél izmosabbat ’s magas
lat alig láthatni, eljut a’ vándor a’ völgy’ fenekén fek
vő B e s h e n o v o  zárdához, melly egyike a’ közönsé- 
gesb-tekiutetü zárdáknak, hol egyéb emlékre méltót 
nem találni, ha az 1557benirt nagy evangelium-köny- 
vet kiveszszük.

J a z á k  kies szilvásokkal ’s gyümölcsösökkel bő
velkedő völgyben fekszik; C s i k á s  patak’ egyik ere
deti ága foly a’ zárda mellett, mellyen keresztül de
rék kőhíd épült; ezen keresztül juthatni a’ zárdába. 
Az udvar’közepén álló templom , régiség’nyomaira mu
tat ; a’ templom maga zsindelylyel vau fedve, maga
sabb tornya vörös rézzel, kisebbiké pedig bádoggal. 
Itt fekszik az 1221 ben dicsőén más világra szenderült 
M i 1 u ti n ü  r o s’ teste, előbb Szvekánban temetve , 
onnan S o p h i á b a vitetve , innen pedig J a z á k r a  
#). a ’ zárda elég tágas ebédlővel bír, ’s a’ mellette fekvő 
T e o c s i l i  domb különös jó borairól ismeretes.

V e r d n i k ,  mellyet közönségesen Ravaniczának 
neveznek, egészen nyílt ’s szabad dombon fekszik; 
nagyobb tornya cseréppel, kisebbik rézzel vau födve; 
a’ templom elég tágas, az oltár előtt roppant koporsó 
rejti egész nagyságában G r e b l a n o  v i e s  vagy is 
B u l k o v i c s  L á z á r ’, szerviai fejdelem’ holttetemét, 
selyem kelmékbe burkoltan , mellyekből csak két izmos 
keze Iátszik-ki; ezen Lázár fejdelem 1389ben juuius’ 
15kén esett-el a’ rigó-mezei nagy csatában, melly 
előtt K o b i l i c s  M i l o s  (a’ szerbek ezt Obelicsnak 
szeretik nevezni, mintha a’ név a’ hősnek ártana) az 
ott táborozó Amifrát török császár’ sátorába népkövet-

*) Szörényi Yindiciae Syim. 3. I. 0  Pejacievica Hist. Serviae 231. 1.
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ségi ürügy alatt becsúszván, ezt agyonszúrta, "s igy 
mind a’ két lel’ fejdelme elveszett. A’ verdniki mosta
ni templom 16GOban épült; a’ torony-alatti tornáczou 
szemlélhetek l'öldbül kiásott romai nagy négyszegű tég
lák CVC vagy MVR betűkkel (telán C u c c i u m  I l 
l ő k  és M u r s a  E s z é k  gyarmatokrul ide hordatva} 
a' verdniki vár és őrtorony’ építésére, mellynek fülsé- 
ges nyomai a’ most is fenálló verdniki toronyban látha
tók. Esik a' régiség’ e’ díszes maradványa a’ zárda fö
lött éjszakra a’ Frushka hegység’ magasabb oldalán, 
honnan messze vidéken uralkodik , pedig nemcsak a’ 
szerémi és végvidéki , hanem a ’ szerviai tágas vidé
keken is. Bizonyos academiai tagtársunk e’ toronyiul 
ábrándozván azt irá, hogy e’ tornyot Ravaniczá- 
nak híják, ’s hogy valószínűleg Tróján’ mulatókasté
lya volt. Az elseje tévedés : mert sem miveit sem ne
veletlen a’ vár- és toronyromot soha Ravaniczának 
nem nevezte, hanem, mint lolebb említők, a’ buzgó 
köznép a’ szerviai Ravaniczáról idehozatott Lázárdes- 
pota’ tetemei emlékére a’ verdniki zárdát nevezé-el 
Ravaniczának, a’ tornyot szüntelen V e r d n i c s k a -  
K u 1 a névvel illetvén. A’ másikat fejtegetni nem akarjuk, 
de készebbek vagyunk hinni, hogy e’ torony az a’ 8 y r- 
1)1 i u ni melletti t u r r i s  f e r r a t a ,  mellyet P r o b u s  
romai császár kies kiláthatás végett magasan építte
tett , hol aztán a’ palacsai ingovány’ kiszikkasztatása 
miatt fellázadt ezredek őt megölték , niert hogy 
e’ véleményre hajoljunk, minden adat, minden körül
mény intenek. A’ még most is roppant nagyságban ’s 
magasságban , századok’ viharjai ellen daczoló torony 
’s a’ mellette létező romok, az ősz hajdannak legtisz- 
teletesb maradványai közé számíthatók. Különös , hogy 
e’ díszes régiség' jobb-lábra állításáról földes-urai, az 
Odescalchi hgek , mint szerémi vezérek, eddigelétöbb 
figyelmet nem fordítottak.

G ö r g e t e g .  (^Gergetek) V ü k  szerviai despotá- 
1471 ben alapítatott zárda, mellyet százados er

dők , szőlőkertek , szilvások , ’s a’ déli oldalon elterült 
pernjavori épületek körzenek, a’ kolostor-előtti dombos 
kertecskéből Belgrádra puszta szemmel is elláthatni; 
e’ zárdának pernjavorságán kívül saját birtoka is van 
a’ mellette létező Neradin faluban ’s így G ö r g e t e g  
a' legdúsabb zárda egész Szerémségben ; épülete sem
mi különöst nem mutat; ablakai módnélkül parányiak, 
de annál tágasb, négyszegű fejér márványnyal kirakott 
derék ebédlőterme. Temploma Sz. Miklós’ tiszteletére 
van szentelve, csinosan ’s ízletesen kiföstve, két bá- 
dogfödelü toronjnyal. A’ zárda-előtti tömkeleget alakit- 
ni akaró kertecskében több hajdankori maradványt lát
hatni , mellyeket P é t w o c  z é r ó i ,  hol hajdan kirá
lyi lak vo lt, hordottak ide; egyebek közt két farral- 
összeragadt oroszlán , fejér márványból faragott ember
fej, egy fél-oroszlán ’s a’ t. Könyvtára előbbkclőa’ más 
kolostorbelieknél, hol lythurgiás-könyveken kívül alig 
akadhatni valami érdemesre; itt már latin classicusok’ * **)

“) L. Tárialkodó-1 lS35<lik évi 89d. «zamat.

**) Vindiciae Syrmiae 20. 1.

0 0 0 )  F.’ V ü k  vak G y ö r g y 1 Ilik  Lázár1 testvérének fia , Angeliának férje, 
’s hasonló szerencséjii sorsosi , csak névvel voltak szerviai despoták, 
mint B r a n k o v i c s ,  G r e g o r j e v i c s ,  B r i n i ;  J a k s i c s  ’s 
mások; valójában pedig Corvinus Mátyás királynak, Hunyadi János1 fijá- 
nak szolgáltak , míg országukat a1 török bitangok , ó'k pedig Szerém- 
ben István király’ jöldén laktanak. Lásd Fessler’s Geschichte Vdikrész, 
Söli lap.

müvei is találtatnak; mintegy 30  darabból álló ménest 
is táplál.

( lé g e  követhetik.)

Gyors-Írók az angol parliatnentben.

A’ gyors-irók’ hivatalát, kik a’ londoni hírlapok
ban napi tudósításokat közölnek az alsóház’ üléseiről, 
gúnyból sokan a’ status’ negyedik hatalmának nevez- 
ték-el. Mindazáltal e’ tréfás elnevezésben több igaz
ság rejtezik, mint talán gondolnék. Azon hatás, mel
lyet e’ gyorsírók a’ közvéleményen gyakorolnak , fel- 
számíthatlan következésü. Belátásuk ’s megítélésükre 
van bízva minden; oka’ különféle ujságlapok’ ésjour- 
nálok’ tulajdonositól vagy kiadójitól utasítást nem 
kapnak az iránt, mit kelljen tenniük vagy szólniok , ’s 
tudósításaik szovaltoztatás nélkül, azaz! a’ nélkül 
hogy a’ főszerkesztő azokhoz csak egy szócskát is te
gyen, vagy azokbul kihagyjon, legott sajtó alá adat
nak. Kiviláglik ebből, hogy ők a’ közvéleményen nagy 
hatalmat gyakorolhatnak. E’ hatalmukat, szerencsére ! 
majd mindig józan értelmességgel ’s részrehajlatlanul 
használván, munkáikat személyes tekintetek nem ve
zérlik , ’s tudósításikat úgy igyekszenek szerkeszte
ni , hogy azok a’ mondott beszéddel híven összehan
gozzanak, ’s a’ tárgy’ kisebb vagy nagyobb nyomos
ságához legyenek mérve. Figyelmet érdemel e’ rész
ben józan tapintatuk ’s bíráló tehetségük. Ők igen jól 
ismerik a’ legjelesb szónokokat, ’s pontosan meg tud
ják ítélni, a’ fenforgó tárgy rnilly mértékben érdekli a’ 
közönséget.

Többször jövének már szóba a’ munka-felosztásból 
eredő hasznok; szembetűnő bizonyítványai ennek a’ 
parliament! tudósítások. Midőn P e r r y ,  a’ Morning- 
Chronicle’utolsó tulajdonosa, 1780ban megkezdő gyors
írói pályáját, minden reggeli journalnak csak egy tu
dósítója volt, ki az egész ülés’ folytában a’ kamrában 
maradt, ’s még is csak igen rövid tudósítást adott. E’ 
munkát még az tévé különösen bajossá ’s nehézzé, 
hogy a’ tudósítóknak mit sem volt szabad a’ szónok
széken följegyezni, ’s igy csak emlékezőtehetségükre 
támaszkodhatának. Most mintegy 80  gyorsíró van az 
angol parliamentben, kik a’ londoni jouruálok’ számá
ra dolgoznak. A’ legjelesb hírlapok’ gyorsírói rendsze
rint 12— loen  vannak, kik a’ gyűlésben körülbelől egy 
óráig maradván, mások által váltatnak-fel. A’ felvál
tott gyorsíró oda megy azután, hol a’ hírlap, melly
nek számára ir, kiadatik, ’s jelbetüiből olvasható 
tudósítást készít, melly csak egy oldalon beirt lapokon 
tüstiut a’ sajtó-helyre vitetik. Itt a’ szedők közt e’ la
pok kiosztatnak, ’s minthogy csak egy oldalon beir- 
vák, 5 v. 6 szedőt is alkalmazhatni egy gyorsíró’ mun
kája’ kiszedésére , ’s így a’ kézirat szintolly gyorsan, 
mint Íratott, nyomatik-ki. A’ felváltó gyorsíróval ugyan
az történik, ’s így a’ munka a’ gyorsírók’ betűrendé 
szerint folytátik egész éjen ált, ha t.i. az ülés el nem 
oszlik. Igen ritka, eset, hogy egy gyorsíróra egyazon 
ülésben kétszer kerüljön a’ sor, ha csak néhányan be
tegség, vagy más foglalkozás miatt el nem maradtak, 
vagyha mind a’ két ház hosszabb ideig tartja üléseit. 
Illy esetben a’ gyorsíró is legalább egy óranegyeddel 
meghosszabbítja ülését, különben a’ sor, mielőtt letisz
tázta jelbetüit, ismét rákerülue, mi azonban néha ak
kor is megtörténik, ha egy óranegyeddel tovább után- 
irt, ’s a’ szónok, vagy fenforgó tárgy olly fontossá
g ú , hogy a’ beszéd lehetségig körülményesen kíván-
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latik; néha pedig- akkor i s , ha a’ gyorsíró’ Írása, mi 
nem ritkán szokott megesni, nehéz olvasató.

Ha a’ gyorsíró tisztázni kezdi jelbetüit, az első 
lapra felírja a’ maga nevét ’s azon társáét, kit felvál
tott. Ha dolgát végzé a’ parliamentben , az utolsó la
pon följegyzi az őt-felváltónak nevét, ’s még egyszer 
a’ magáét. Ebből megtudja a’ szedő , mint következ
nek egymásután a’ különféle beszédek; máskép kön
nyen fölcserélhetné azokat, mi aztán furcsa ’s nevet
séges zavart szülne. A’ gyorsíró rendszerint ötször 
annyi időt kíván jelbetüinek érthető leírására. Föltevén 
tehát, hogy egész óráig volt jelen az ülésben, úgy 5 
óráig kell folyvást dolgoznia jelbetüi’ letisztázásán, 
hogy a’ szedők utána dolgozhassanak. A’ jelbetűk, mel- 
lyeket ügyes gyorsíró 3/4 óra alatt felír, megmagya
rázásuk után , szokás szerint két hasábot tültenek-be 
a ’limes-ban. Stanley lord ’s néhány gyorsabb-ajakú 
tisztes tag’ beszédei, ha gyorsíró 3j4 óráig irt utánuk, 
harmadfél hasábot foglalnak a’ Tiuiesban. Néhány an e’ 
gyorsírók közül rendkívül sebesen írnak. Nagy ügyes
ségnek tartatik, ha a’ T i m e s ’ egy hasábját 2 \  óra 
alatt tele Írják , ’s vannak még is példák , hogy e’ mun
ka 2 óra alatt elvégeztetik. Bizonyos Spankie úr volt 
eddig a’ leggyorsabb iró. Midőn a Moruing-Chronicle- 
nek dolgozott, egyszer egy hasábot egy óra alatt tele 
irt. E’ lap' formátuma nem volt ugyan oily nagyr, mint 
most, ’s betűi is zömökebbek valának, mint jelenleg; 
de az aránytalanság még sem olly szembeszökő , hogy 
őt legügyesb gyorsírónak ne tarthatnék. Hasonló ügyes 
gyorsíró volt a’ meghalálozott ifjabb Godwin Vilmos, 
ki 6 év előtt szinte a’ Morning-Chronicle-nek dolgo
zott; ő 13I4 óra alatt betölté ezen journal’ egész ha
sábját akkori terjedelmében.

A’ parliamentház’ tagjai panaszkodnak néha, hogy 
beszédeik nem szórulszóra közöltéinek. Ha ez megtör
ténnék, akkor valóban nemcsupán egy beszéd hangoznék 
furcsán. Dr. Stoddart, most Sir John Stoddart, midőn 
a' New-Times’ szerkesztője vala, próbát tön egykor 
szórulszóra közölni a’ beszédeket; de ollynemü volt e’ 
próba’ eredménye, hogy a' ház’ tagjai nem kívánták töb
bé rögtön-beszédiket olly pontosan kinyomatva látni, 
mert soknak ékesszólása mulatságul szolgált az egész 
országban.

A’ követek’ régi kamrájában épen a’ nyilványos 
tribune mellett volt a’ gyorsírók’ helye, de itt az ide
genek, kik a’ tribünéhez vezető ut felől tudakozódtak, 
minden pillanatban háborgaták ’s félbenszakaszták őket. 
1834ben egy ülésben megjelent bizonyos férfi, ki va
gyonos bérlöhez hasoulita, — szép ideálja azoknak, ki
ket Cobbett, butafilkóknak’ nevezett; ez egygyorsiró- 
tól kérdé a’ tribune-re vezető utat ’s valljon szabad é 
ott leülni, vagy tán állva kell maradnia. A’ gyorsíró, 
kit más kérdők is felboszontának már, imezt feleié: ,A’ 
tribünére érvén, az elnök előtt, kit Ön egy karszék
ben ülni látand, olly mélyen, mint csak lehet, meg 
kell hajolnia ’s ezt addig folytatnia, mig az elnök Ont 
észre nem vceudi’s köszöngetését fej-intéssel nem vi- 
szonzandja, akkor azután leülhet.4 — A’szegény ficz- 
kó megtevé, mi neki mondaték. A' tribünére érve folyvást 
hajlongott az elnök előtt ’s a’ jelenvoltak’ nagy mulat
ságára olly mély bökolatokat tön, mintha az elnök chi- 
nai mandarin volt volna. De a’ nagypárókás férfi, 
mint őt a’ bérlő nevezé , nem is ügyelt r á , sőt a’ tri
bünére föl sem pillantott , bármint iparkodott szegény 
magára vonni figyelmét- Végre egy ajtónok , ki néhány 
perez óta figyelt a’ bókolóra , megjelenvén , parancso

ló neki: üljön l e ; ’s a’ szegény bérlő sietett a’ némileg 
nyersen adott parancsnak engedelmeskedni, mert hisz 
ö mást nem is kivánt.

Egy este az alsóházban gazdasági tárgy fölött 
folytak a' tanácskozások ’s a' viták igen untatok valá
nak. Egy Jock Finarty nevű fiatal ember, ki nemrég 
jőve Tipperaryból (Irlandból), jelen lévén, egy földijé
nek , az egyetlen gyorsírónak, ki vele a’ tribuue-én volt, 
kijelenté, hogy kedve volna aludni, ’s ha földije meg
mondja utóbb , mi történt a’ kamrában, ö csakugyan 
szunnyadni fog. A’ gyorsíró megígérvén kívánsága’ tel
jesítését, Finarty mély álomba merült. Egy óra múlva 
felébredvén , mintegy tizenkétszer ásított ’s kérdé ba
rátjától: történt é valami érdekes?— „Igenis— felelt a’ 
gyorsíró, ki Morgan O’Sulivannak hivaték— majd elolva
som , mit följegyzék ’s utánam majd leírhatod.“ — Mor
gan úgy tön , mintha jelbetüiböl olvasna ’s irlandi szó
járással igyen kezdé: Wilberforcfc ur állítja, mikép 
meg van győződve, hogy annak főoka, miért t. i. az 
irlandiak erősebb-testüek’s fárasztó munkákban ügye
sebbek , mint az angolok , az irlandi burgonya’ jelesb 
minemüségében rejtezik ’s ö . . 44— ,Morgan , ked
ves barátom, — kiálta Finarty; illy díszesen emlittetvén 
hona’ burgonyái, — e’ tanácskozás igen fontos ’s tüs- 
tint kell róla tudósítást adnunk.4 — „Enis azon véle
ményben vagyok—44 szóla Morgan ’s ismét kezébe vévé 
füzetét. ,'S nem kétlem , folytató Wilberforce úr, mi
szerint ha szerencsém lehet vala Irlandban neveltetnem, 
hol tápiám főleg burgonyából állott volna, ezen egész
séges ’s tápláló növény azt vonta volna maga után , 
hogy nem volnék szegény , gyönge , sínylődő, összezsu
gorodott, nyomorék terem tm ényt), miilyennek most 
uraim ’s tisztes tagok látnak, hanem nagy, erős ath- 
leta, ’s képes a’ legnagyobb terheket hordozni. Sze
meimben , uraim , megbecsülhetleu értékű e’ növény , ’s 
abban, ki azt Irlandban legelső termesztő , az emberi 
nemzet legnagyobb jóltevőjét látom. Jól meggondolt vé
leményem oda terjed tehát, hogy mig Angliában nem 
termesztünk elég burgonyát, mellyel táplálhassuk a 
dolgozó néposztályt, addig ez sohasem lesz olly erős 
’s izmos, mint az irlandiak. (Halljuk, halljuk! a’ kam
ra’ mindkét oldaláról).44 — Óranegyed múlva vége lett 
az ülésnek ’s Morgan sietett a’ journal-bureauba , melly- 
nek dolgozott, társa pedig lélckszakadva rohant egy 
fogadóba, hol a’ gyorsírók, kiknek mint más reggeli 
újságok’ dolgozóinak az ülésben jelen kellett volna len
n i, össze valának gyülekezve * *). Itt elolvasván előt
tük,  mit följegyzett, ők azt szórulszóra leírták; mi
vel pedig egyik sem volt annyira józan , hogy megítél
hette volna: valljon lehetséges é ,  hogy W ilberforce ur 
olly beszédet mondott, a’ szerint szerkesztek tudósitá- 
sikat *s el is küldők azokat illető journalaik’ számára. 
Wilberforce urnák e’ szép beszéde másnap megjelent 
valamennyi hírlapban, kiveve azt, mellybe O »Sulivan 
gyorsíró dolgozott. Nem irhatni-le, milly csudalkozast 
’s illetödést okozott az. Ha e’ beszéd csak egy vágy- 
két hírlapban jelent volna-meg, az emberek azt gon
dolják vala, hogy valaki Wilberforce urat nevetséges
sé akarta tenni; de mivel, egyet kivéve, minden Jour
nalban kinyomatott, ’s ezen egyet kevés olvaso járat
ta , hinni kelle, hogy Wilberforce ur csakugyan elmon-

Wilberforce ur «zen ijének  e' leírása egészen ronto». 
oal Azon időben megtörtént néni egyszer, bogy a gyorsítok, egyet ive**i 

a 'tribnne-t őrákiglan elbagyák. Az ott maradott megmondá azutantar- 

sainak, mi történt táiollétiik alatt.
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dá beszédét. Közsajnálatra tehát azon vélemény kelet
kezett, hogy VVilberforce ur eszét veszté ’s nincs egyéb 
hátra , mint őt a’ szerint gyógyítani. — Este szokás- 
szeriut ülés tartaték ’s alig ült székébe az elnök, AVil- 
berforce ur felkelt ’s néhány pillanatra szolhatast kert 
olly tárgyról, melly a’ Házat szintúgy, mint őt ma
gát személyesen illeti, 's következőleg szó lt: »Kétség
kívül mindenik olvasta Önök közül azon beszédet, melly- 
ről mondatik, hogy tegnap este én tartárn ; engedel- 
mével a’ háznak , felolvasom azt ([A’ tisztes tag fel— 
olvasá a’ kérdéses beszédet, melly közkaczajt okozott). 
Bizonyosakká tehetem Önöket, uraim , hogy kisem üt
között meg jobban, mint én, olvasván ma reggel a’ 
szóban forgó beszédet. Mi személyemet illeti, könnyen 
tul-adhatnék a’ dolgon, ámbár a’ helyett, hogy e’ház’ 
tagja vagyok, régen kellett volna már őrültek’ há
zába záratnom, ha képes voltam volna olly eszteleusé- 
g e t , millyeu itt nekem tulajdouítatik , csakugyan el
mondani. E’ dolog azonban nem csupán személyemet, 
hanem a’ ház’ méltóságát is illeti. Ha néhány tisztes 
tag képes lenne valamit helyezni illy bohózatokban v. 
ollyakatrólam feltenni, úgy e’ gyűlést inkább csörgő- 
sapkások’szíuhelyének,raiut azon helynek kellene tartani, 
hol egy nagy nemzet’ képviselőji törvényhozó tanács
kozások végett gyülekeznek össze. —

Néhány tag indítványt tön, a’ különféle hírlapok’ 
nyomtatóinak kiváltságuk’ megsértése miatt a’ ház’ so- 
rompi elébe hivatásuk iránt; de a’ többség napirendre 
hivatkozott 's az egész dolgot ártatlan tréfának te- 
kiuté. (^Europa)

Öriilés
boldogtalan szerelem által.

Z tauácsnok Berlinben jubilaeumát igeu szives 
és vidám módon ülíé-meg. Késő éjjelig valónk együtt, 
a’ poharakat egymásután ürítgetök, ’s kalandos elbe
szélésekbe, gyilkelási ’s kisértetes történetekbe mélyed- 
tüuk-el. Már éjfél lehetett, midőn búcsúzául, ’s a’ gon
dos házigazda, minthogy hosszú utat kelle tennem , a' 
társaságbul egy fiatal férfit ada mellém kíséretül.— Eu 
az ifjú férfit eddig alig vevém észre : ő sokat evett ’s 
keveset beszélt, de különben sem nagy érdeket lát— 
szék a’ borzasztó elbeszélésekben találni. Szótlau ha
ladónk a' hosszú országúton fölfelé , a’ hold nyájasan 
világita fölöttünk , ’s egyikünkben sem jelentkezett kü
lönös vágy , hangulatunkat szavak által nyilványítani. 
így lépdeltünk a’ vár’ terén végig a’ dalszínház’ pia- 
cza felé. E z, a’ hold' fényében, mintegy megarauyoz- 
va feküvék itt; az óriási épületek jobbrul 's balrul nagy 
gondolatok gyanánt álltának néma komolyságban , ’s a ’ 
hársfák hosszúra nyúlt árnyaikkal, mint óriáskí
gyók, mellyek fejőket föl a’ légbe emelik, ’s végtestö- 
ket gyűrűkbe szedik, tekintének-le reánk. Ekkor a’ 
várhidon állónk , melly alatt a’ Spree . vize folydogál. 
Mi szorosan a' korlát mellett ballagtunk; ekkor néma 
kísérőm legott karomat ragadja-meg ’s e’ szókat nyög
te fojtott inellébül: „Épen most két éve, hogy megté- 
bélyodtam.“ — A’ beszédnek e’ különös bévezetése , ez 
órában ’s e’ helyen, reám nézve nem igeu vonzatos 
vala;én megdöbbenék,’s karomat kifejteni vágytam, kísé
rőmet pedig a’ fatális hídtól elvonni. 0  azonban mind
két kezével erősen megragadott ’s fölkiálta: „Annak 
két éve már, 's épen most érzek ismét illy rohamot 1“—  
Itt szemei egyszersmind a’ hold’ halvány fényében csu-

dásan ragyogtak, ’s arezvoualmai el-eltorzultak. Hely
zetem igeuigeu kínos volt, erőszakosan nem akarék 
karjaiból bontakozni, mert ezállapotját még iukább fel- 
zudíthatá; magamat pedig egészen átengedni, szint« 
nem látszék tanácsosnak, mert pillanati a' hidkorlátou 
át folyvást a’ Spree felé villogtak. „0  uram! — mon
dám — az igeu szép , hogy Ön megtébolyodott; örveu- 
dek, hogy Önnel megismérkedhetém. Beszélje-el csak Ön 
körülményesen az egész történetet, az idő épen ked
vező, majd ott a’ hársfák alatt egy padra telepszünk.“ 
’S ezzel öt magam után akarám húzni.

„Nem! — kiálta-fel — i t t  kell a'borzasztó törté
netet elbeszélnem. Egy b o l d o g t a l a n  s z e r e l e m  
tett engem őrültté!“ — Most a’ dolog valóban érdekelni 
kezde, mert bizonyos történetbe valék bonyolulva, hol 
engem ismét a’ b o l d o g  s z e r e l e m  szinte őrültté 
tőu ; ’s áltáljában igeu örömest hallok beszélni boldog
talan szerelemről, mert ez az e g y e d ü l - k ö l t ő i  az 
életben ; minden boldog szerelem csak prosai, — mint 
a' milliókkal biró dúsgazdag. —

Végre mégis rá birám őt, hogy velem a’ híd’ ma
gasabb mellék-járdáján leült; a’ székesegyház nagy 
kisértetes-alak gyanánt fejérlett a’ fákon keresztül fe
lénk ’s a’ Schlüttertöl készített alakok a’ fegyvertáron 
reánk tekintének ’s a’ nyitott sisak-rostélyok alul csu- 
dásan ’s borzasztólag özöulék-ki a’ hold’ fenve. Ekkor 
kísérőm végre halk szózattal imígy kezdé: „Eu a’nyu
galmazott Z *  tauácsnok úr’ leányát az első sze
relem’ lánghevével szerettem. A’ hölgy érzelmemet egy 
fiatal szív’ nyájas buzgalmával viszouzá , ’s mi csak 
egymásban ’s egymásért éltünk. Nem volt azonban re
ményem , kezét megnyerhetni. Atyja gazdag volt, ’s én 
szegény! Könnyek, hő kérelmek, fenyegetések: mind
ez siker nélkül maradt. — Szerencsétlenségünk határ
talan volt. Ekkor W . . .  u tábornoknak ajánltatám ; ’s 
e’ nemes férfi’ jósága által tisztességes hivatalt nyer
ve, Luisámnak gondtalan sorsot uvujthaték! Ki örült 
ennek jobban 's ki vala boldogabb, mint én! A’ forró 
szerelem' ’s tüzes vágy’ szárnyain repülék hozzá, öröm
könnyek közt beszélém-el neki szerencsémet 's ő elpi
rulva ’s szerelemregyúlfau dőlt keblemre! Egyesül
ten sieténk atyjához, lábaihoz borultunk ’s ez mondó: 
„Jól van, én szerelmeteket most koronázni akarom; 
fogadjátok tehát atyai áldásomat!“ — Mi örömittasak, há
la-csókokkal boritok el atyai kezét. Nyolcz nappal ké
sőbb a’ pap összeada bennünket. E’ pillanattul fogva 
egész életem egyetleu egy jajszó lev e ; nőm minden 
pillanatot elkeserített, 's kíuszenvedésem őrültséggel 
végzödék. Ezek szomorú következései a' „b o I d o g- 
t a l a u  s z e r e l e m n e k ! “

Az őrült itt elhallgata, ’s fejét mellére horgasztá. 
Fölkelünk ’s hallgatva tértünk haza. Én pedig igen jól 
megjegyzém: mit kelljen tulajdonkép e’ szó alatt , »bol
d o g t a l a n  s z e r e l e  m“ érteni.

( Saphir il7. ú tin )  Machik Júztef.

R e j t e t t s z ó .
Hat betűm : lányka’ szépségét vajmi nagyon em eli!
’S fő felem ikertársával a’ nőnemet öleli ;
E z t , a’ végső betű nélkül, hátulról szomszédjával
Kapcsold-össze : úgy a’ busát megeheted tormával.

Lrbúnyi J.

A’ 79d. számú rejtettszó : S z ü k s é g .

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattner-BLároIyi.
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K ö l t e m é n y .

MÚLANDÓSÁG.

Ha végig járom a’ habzó virány’
’S lengő illattal tö lt m ezőt,

’S a’ bérezet , hol magával a’ fri* ér 
Ragadja a’ bug érezőt , —

Szivem borong és zeng feléje :
Múlandó a’ föld’ égi kéje !

Ha hímes álom mennyet sző reánt,
Körülölelve bajival ,

Míg hajnalon zugó harang’ nesze 
Felkong utóbb panaaszival ;

Elhűl szivem és zeng feléje :
Múlandó a’ föld’ égi kéje !

’S o lány ! ha kebled’ kéjhullámaiu 
Csügg ittas lelkem édesen ,

Ajkam lesvén szomjan lehelleted’,
’S hozzám simulsz te csöndesen ;

Kiáll szivem ’s suttog feléje :
Múlandó a’ föld’ égi kéje !

Lezúgván a’ mindenség' ideje ,
Dühös viharnak szárny ain ,

’S sötét örvénybe tér ropogva le ,
E’ szép világ láng’ habjain ,

’S győzelmi kürt riad feléje :
Múlandó a’ föld’ égi kéje ! —

Eürdögh Dániel.

*1* szeretni Jculugtjer-zárdák.
(Vége.)

K r u s h e d o l  szinte szabad domboldalon fekszik; 
helyzete semmi remeteségre nem mutat; temploma 
középnagyságú, egészen vörösrézzel vau födve, vala
mint nagyobb tornya is , a’ kisebb pedig bádoggal. M a- 
x im  a1 görög n. e. vallásuak által szentnek tartott haj
dani első krushedoli érsek epitteté e’ zárdát’s templo
mot 1490 és 1496 között, ki is, mint havasalföldi érsek, 
rendeltetése’ helyére lett költözése után ismét Krushe- 
dolra tért vissza 's itt szent hírben meg is halt 1516- 
bau. A’ török’ kiűzetése után 1740ben IVd. Arseuius 
ipeki patriarcha szerviai lakát Krushedollal cserélte- 
föl, ’s igy lett Krushedol valódi érsekség’ helye * ), melly 
később Karloviczra téteték által. 1708ban először ’s 
azután két Ízben a' krushedoli zárdában történt az ér
sek-választás is ,  1730ban Belgrádou , azután Karlo- 
viczou, de mivel 1788ban a’ karloviczi érsekilak le
égett, 179°|jben az érsekválasztás Temesvárott tarta
tott 2 5  pap, 25 polgár, 25 katona és 25 nemes kép
viselő által; az utolsó választás 1837ben ismét Kar- 
loviczon ment-végbe 75 választó és képviselő által. A’ 
krushedoli mostani archimandritát a’ legjobb lythurgis- 
ták’ közé számlálják, ki is annak helyén számtalan 
változatban zengi-el m u o g a j a  Íj é t á j á t .  Az oldal- 
kápolnában , mellyet N i c á n o r  pécsi püspök’ mivé- 
uekhirlenek, mutatják A n g e liá n a k ,v a k Istv á n  despo- 
ta’ hitvesének kezét, mint szent ereklyét. Evaugelium-

° )  Pejocsevici Hist. Sérv. p 18 7.

könyve 1514ki kézirat; a’ templom’ nagyobb tornya 
1746ban épült, ennek toruácza alatt láthatni egynagy 
vörösmárvány csuprot, melly S h a k a b e n t  érsek’ te
temeinek hamvvedrül szolgál; e’ csuprot Ge o r g e -  
v i c s érsek készitteté. A’ krushedoli zárda Ízlés és 
tekintet nélküli építmény, pitvarában látni P r o b u s  
romai császárnak, mint a’ borág’ itteni első ültetőjének 
M i t r o v i c z mellett kiásatott kőszobor-képét. Vau a’ 
zárda’ silány levéltárában egy a’ nándorfejérvári török 
basatói adott ’s a’ zárdát háborgatástól biztositó-levél 
is. E zárdát tartják önmagok a’ kalugyerek minden 
szerémi zárda közt legidősbnek ; igy tehát mivel en
nek építése 1460 után, fölavatási kora pedig 1496rü 
esik , a’ többi zárdát ez évszámnál mind utóbbinak kell 
tartanunk.

N a g y r e m e t e ,  hova szőlakertek közt vezető 
keskeny utón juthatni, délnyugatra kivedlett ugyan zor- 
donságából, de észak ’s keletre százados roppant er
dők környezik, mi a’ zárda’ tisztes tekintetét emeli. íz 
lés-nélküli templomának kisebb tornya bádoggal vau 
födve ; a’ nagyobb, mellyet Andrievics András , ki
nek arczképét a’ folyosón mutatják, mint végvidékek’ 
kormányzója kezdett januar’ 18. 1733. építeni; e’ to
rony a’ templomtól elválva a’ zárda-épülethez ragasz- 
taték ’s legmagasb minden zárdatorouy közt. Midőn a’ 
budai Gém. B l a t t  e r - ben az orvos tanárságra ava
tott Miskovics Nikolics Maxim’ értekezésében olvastuk , 
hogy a’ nagyremetei harang Corvinus Mátyás király’ 
ajándéka, Remetére érvén örvendénk a’ tisztes őszkor’ 
hagyományát szemlélni, a’ szíves hegumennel nagy 
ügygyelbajjal megmásztak a’ magas torony’ lépcsöze- 
t i t ; de mittalálánk benne ? mit a’ jó gárgyán előre sej- 
díte, csalódást; — három harangot, Vizer Antal grätzi 
harangöntö’ müveit,a'kétnagyobbikat 1758ból, a’ ki
sebbet 1797ből. így ámítják a’ világot a’ hitelességen 
mitsem töprenkedő irászok! — A’ zárda’ termében az 
orosz czárnak ’s több elődjének egész-alakú képeit 
hóduló tisztelettel mutogatják az igazgató szerzetesek; 
egyéb ritkaságok közt előadtak több török szabaditék- 
levelet német forditmányaikkal együtt 1570 —1580 ’s 
több évekből, mellyeket az akkori e’ vidéken du- 
lougva kóborlók’ főnökei ’s belgrádi basák adának a’ 
kolostor’ biztosítására. Az itt csergedező ’s a’ zárdát 
vízzel ellátó U b a v a c z  nevű forrásnak szent erőt tu
lajdonít ’s tisztelettel illeti az ajtatos köznép.

0  p o v o (H o p o v o} Iregh mvároshoz igen közel 
esik a’ Frushka hegység’ tövében: eredetét 1490re 
teszik, templomát 1576ban épültuek tartják, melly- 
nek teteje ’s kisebb tornya nagy bádog-lemezekkel van 
födve, nagyobb tornya pedig cseréppel; ennek eredetét 
1629re teszik, a’ templom’ déli oldalán M o u a s t e r -  
l i  I d á m n a k  a’ dunai vidék’ főkapitányának sírköve 
mutatkozikf 1 7 1 6 , mellette R o g u l i c s  Demjén sze
rémi táblabiróé *}* 1827. Jobb Ízlettel festett nagyoltá
ra vau , melly előtt T h e o d o r  vértanú’ tetemei feküsz- 
nek koporsóban , számos selyemkelmével beburkolva ; 
szives volt a’ gárgyán kérelmünkre ez összehalmozott 
kelméket fölemelni’s mutatá a’ szentnek csontkaponyá- 
ját. A’ zárda, jóltevőji közé számlálja R á c z k e v e i  
M i k l ó s  püspököt is -j* 1576. Könyvtárában, melly 
egy kamrában a’ földön rendetlenül elhalmozott könyve
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két foglal magában , ott heverő újságokat is szemlé
lünk; van egyházi canon, kézirata I495b ől, ’s egy 
evangéliuma, szinte kézirat P a y s e u s  patriarcha’ 
korából 1 6 3 0 , mellyet n ö h a g y ó  ( h y e r o m o  n a 
ch us j  I s t v á n ,  L e k o v i c s  P r o t á z  által réztáb
lába köttetett; van még egy roppant nagyságú evan- 
geliumos könyve is ;  vannak bő, gazdag, becses, gö
rög hímzettel varrott szertartási diszruháji, mellyek 
között találtatik egy J u g o v i c s  M i l i c z a ,  L á z á r  
szerviai despota’ nője által készített palást is; minden 
kolostor’ ebédlőtermei közt itt van a’ legnagyobbik ’s 
kellemesen kifestve ; a’ torony’ harangjai legösszehang- 
zóbbak. A' templomi szentszerek közt több, fából vé
sett és parányi alakokkal diszlő gyönyörű keresztkék 
’s egyéb képecskék találtatnak, mellyeknek oldalai e’ 
végre elkészített halhólyaggal olly csinosan behuzvák, 
hogy ezeket akárki is finom üvegtábláknak tartaná. 
Emlékben tartják O b r a d o v i c s  B o s i t h e u s  nöha- 
gyott szerzetest is ,  ki az opovói zárdát elhagyván dal- 
máthonba menekült, innen Görögországba, Angliába 
utazott, onnan visszatért Bécsbe, innen Triestbe, 
Szervia’ szabadsága után pedig oda utazott, ’s mint a’ 
vallás - felekezet’ csudás kalandora máig is emlékben 
maradt; ezen O b r a d o v i c s  szerb nyelven több mun
kát szerze , kiadta Aesop’ meséit tanulságokkal; a’ 
józan ész’ tanácsait, vegyes tárgyak’ gyűjteményét, a’ 
philosophia-tanulót, saját életrajzát ’s egyebet. Opovó 
ennek fiókja , pernjavori csak most kezdenek teremni; 
e’ zárda mellett viszen az elhirült E u g e n i u s ’ útja, 
inelly a’ Frushka hegység’ legmagasb ormán a’ P o g l é -  
d e n által Ireghről Kameniczra vezet. E’ zárdát állít
ják a’ hajdani Bertalan pécsi püspöktől 1225ben ala
pított S. Jakab’ zárdájának * )  de hibásan, mert Pécs 
mellett is van Ürögh ’s fölötte Sz. Jakab hegyén a’ sz. 
jakabi zárda’ ornladványi.

R a k o v a c z ,  I v á n  despota’ a’ vak István’ fija* 
tanácsosától Ráktól Rakováczuak nevezve , alapitatott 
149Sban; tornya J o a un o v i c s V i n c z e  belgrádi 
érsek’ korában készült 1735 , a’ templom’ teteje 1827^ 
ben födetett vörösrézzel, homlokán Szervia’ czimerét 
hordozva, mint magyar honhoz tartozó országét; a’ most 
említett Joannovics Vincze egy ezred' tulajdonosa is 
volt, tetemei az itteni kápolnában nyugosznak; e’ zár
da sok érsek ’s püspök’ avattatásihelye , kik t. i. itt szen- 
telíettek szerzetes áldozópapokká , névszerint érsekek: 
N e n a d o v i c s  (kinek tetemei 1836ban, midőn az 
ekkor kimúlt S t r a t i  mi r o v i c s  I s t v á n  érseknek 
eltakarítási nyughelyét rendelnének, egész épségben 
találtattak), P u t n i k ,  J o a n n o v i c s  V i n c z e ,  ’s 
a’ mostani S t a n k o v i c s  I s t v á n ;  püspökök: Z s i- 
v a n o v i c s ,  R a d i v o j e v i c s ,  M i r k o v i c s, A v a 
ku m o v i c s , P e t r o v i c s ,  ’s a’ mostani budai püs
pök Z s i v k o v i c s ;  ezeknek lenyirett hajfürteik kür 
lönös hajlékban örök emlékezetül tartatnak fen.

B e o c s i n ,  hajdan B e I c s i n, magas hegyek és 
százados erdők közt fekvő gyönyörű vadon-vidéki re
meteség , mellynek szemlélete borzasztó érzelmeket 
gerjeszt az érzékeny szemlélőben ; eredeti rendelteté
sének e’ zárda leginkább megfelel: alapitatása’ idejét 
e’ zárda nem tudja; azt mindazáltal hagy omásból ta
núsítják, hogy a’ szerzetesek ide K is  r e m e t e  fiók
zárdából szállottak-által, pogyászikat pedig S z e r b  i- 
r a c s a helységből hozottaknak tartják; a’ templom ’s 
harangok adakozásokból létesültek, kisebb tornya vörös

*) Schematismus Cleri Bognensi* etc. 1838. 7(i. 1.

rézzel, nagyobbikacseréppel födve, a’ zárda’ javaira 
különös gonddal figyelő hegumen Mi l i n o  v i e s  G e 
il á d’ sírkövét Bécsben tartják ’s az utazóknak muto
gatják. E’ zárda bírja a’ legjobb mészégető pesteket az 
egész megyében , millyekkel még Rakovacz , Shisha- 
tovacz, Jazak és Verdnik is birnak, a’ zárda birto
kához tartozó T a u c z o s ,  N e r m e s s e v a c z ,  E r 
d é l y  és L e p i n y e  nevű hegyeken igen magasztalt 
borok, az itteni szilvásokban a’ legkellemesb, legföl- 
ségesb szilvaszesz-anyag terem ; a’ kolostor’ évi jöve
delmeit 15 ezer váltó forintra számítják, tart 3 0  da
rab fejőstehenet, és 16 darab jármos-ökröt; mint a’ 
hajdani Szervia’ dicsőségének bus maradványát tiszte
letben tart a’ zárda egy J u g o v i c s  M i l á t ó i ,  L á
z á r  despota’ nejétől, hímzett övét és kötényt. D r e -  
n o v a c z nevű csörgeteg fél- órányi távolságról csa
tornára vonva egy a’ kolostor előtt álló kápolnácska 
alatt csörgedez-el ’s a’ zárdái konyha előtt két-csőbül 
omló vizével látja-el a’ szerzetesek’ szükségeit; e’ víz
nek bizonyos orvosi erőt tulajdonít a’ babonás köznép, 
’s a’ bele mártott sínylőket meggyógyulandóknakhiszi. 
Erdély nevű szőlőhegyről egész Bácska, ’s Baranya’ 
nagy része a’ Harsány hegyéig puszta szemmel gyö
nyörű kilátásul szolgál.

P r i b i n a g l a v a ’ temploma a’ shishatovacziután 
legtéresb , ’s I v á n  despotának M a x i m ’ testvérének 
alapítványa; ezen I v á n n a k  Kövesdinen eltakarított 
tetemeit a’ rá boszankodó törökök kiásták ’s szétszór
ták. Az uj ’s 1 7 4 Iben építtetni kezdett templomra első 
ajánlatot tett V u k o v i c s  S i m o , kinek (-J* 1741)  
hideg tetemei ebben az arkangyal’ tiszteletére fölszen
telt templomban nyugosznak; a’ templomot N e n a d o -  
v i e s  érsek szentelé-föl 1760ban , mellyben bizonyos 
Shydről ide hozott lobogók’ maradványi szemlélhetők 
VId.Károly’korából; az 1731 ben öntött vas-harangok  
máig is szolgálnak tornyában, de a’ zárda’ helyzete 
sem zordon sem regényes , ’s igy első rendeltetésétől 
igen eltávozik. A’ zárda 1741től fogva két haszonhaj
ló malom’ birtokában van,

Hoblik,

Rizzio Dávid, 
vagy: lord és dalnole.

( Történet a’ 16dik századiul.)

I.
,Fogadós !4 — „Mit parancsol Kegyességed ?44 — 

,Két kupa jó erős sert e’ derék emberek’ számára, kik 
reményiem meg nem tagadják tőlem azon örömet, hogy 
velem bizodalmasan néhány poharat ürítsenek.4— ,„Nem, 
Szent Jakabra! inkább négy kupával iszunk-meg.^“ —« 
,Hallottad, fogadós? négy kupa sert tehát.4

Az , ki ezt mondotta , egy husz-éves, szép uracs 
volt; ő ,a’ f e j é r - l ó 4 czímü fogadóban egy asztalnál 
üle öt vagy hat nemessel, kik őt Mylordnak czímezék, 
’s kik közt ő némi felsőbbséggel látszék bírni . . . 
Csak néhány pillanat előtt lépett a’ terembe, ’s egy
két matróz’ mulatságába vegyült, kik az asztal’ másik 
végén iddogáltak. — Miután a’ kívánt sör asztalon ter
mett, ’s a’ teli poharakat összekoczczanták, megszó
lalt ő mylordsága: ,No’s hát vén tengeri medvék, ti 
azt mondátok, hogy sir Richard . . . .‘ — „Megholt, 
mint hittagadó eretnek, — vágott szavába a’ matró- 
zok’egyike -  én az akasztófa’ tövében állék, . • midőn a’ 
gyóntató atya jött . . .  a’ barom neki hátat fordíta.44 
— „Jól! ö rósz pápista volt, ’s a’ parlament jól cse-
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lekvék, hogy őt felakasztatá!‘ — ,,’S a’ parlament még 
többet is fel fog akasztatni.“ — ,Hogyhogy ?4 — „No’s,

■ ha Henry Darnley lord egyszer majd Skótzia’ ki
rálya lesz.“ . . . .

E’ szavaknál az ifjú lord a’ kíséretéhez tartozó 
nemesekkel ravasz mosolygást váltott . . . Ő épen fe
lelni készült, midőn küu az ajtó előtt zaj támad , melly 
a’ lord’ ’s szomszédai' figyelmét magára vouá. — E’ zajt 
egy szegény olasz dalnok’ jelenléte okozta, ki Ediu- 
burgban R i z z i o  név alatt isméretes; őt megfoszták 
lantjától, hogy kényszerítsék a’ fogadóba lépni. ,Lan
tomat . . adják-vissza lantomat, kegyelmes uraim ! — 
könnyes szemekkel rimánykodott a’ szegény dalnok —  
könyörüljenek, ne törjék össze lantomat! . . . Hisz 
daliok, megteszek mindent, a’ mit kívánnak tőlem . . .  
csak az isten’ szerelméért! lantomat adják-vissza4. ..  
’S ö valóban a’ terembe lépett, hol az ivók hangos ka- 
czajjal, mellyet nyomorék külseje még inkább emelt, 
fogadták.

R i z z i o  D á v i d  egy ki s , beteges, nyomorék- 
termetű lény vala, ki iránt az anyatermészet szörnyű 
mostohának mutatkozott. Még alig vala 22  éves, ’s 
már is kiki azt gondolta volna, hogy meghaladta a’ 
negyvent . . . .  0  a’ szerencsétlen, már vajmi sokat 
szenvedett! . . Bölcsőjét édesanya nem ringatá, meg
holt a z , midőn őt világra szülte . . Mint gyermek: 
nem ismert játékot, sem nevetést; más gyermekek ke- 
rülék öt, ’s féltek tőle . . Mint ifjú: nem boldogítá őt 
hü baráti vonzalom , sem asszony’ szerelme ; ő mitscm 
ismert abból, mi az életet széppé, könnyűvé ’s bájossá 
t eszi ;  mindenki visszataszitá őt, ’s lábbal tapodta, 
mintha testének rútsága őt megvetésre méltó, aláva
ló lénynyé bélyegezte volna . . Még saját atyja is 
megunta öt maga mellett tűrni, ’s azért Moretto gróf
nak, a’ szavojai követnek, adta-el, ki, miután őt ma
gával vitte Skótziába, hogy belőle groomot képezzen, 
végre elűzte magától. Olly életkorban tehát, mellyben 
az ember — legyen bármi alacsony - származású és 
nyomoréktestű,— legalább azon szerencsét élvezi, mel- 
lyet gyermekkor ’s gondtalan ifjúság nyújtanak — ö még 
e’ szerencsét sem élvezheté. Elhagyatottság, ’s ember
társainak megvetése által száműzetve, — előtte min
den, mi az embert élethez lánczolni, ’s emberrel az 
életet megkedvelteim képes: játékok , örömek , nyájas
kodások, bizodalom, barátság, szerelem, minden —  
még maga a’ remény is — isméretleu volt.

Végre sok kérelem ’s rimánykodás után, azon vi
lágos föltét alatt, hogy egy skót balladát fog énekel
ni , visszaadák lantját. —

,Helyesen ! — megszólalt az ifjú lord, midőn Riz
zio már pengetni kezdé hangszerét. — Valóban! ki
váncsi vagyok e’ ruhás-majom’ dalát hallani . .‘ — ’S 
itt egyszersmind eg>T guiueét húz-ki zsebéből, ’s olly 
erővel vágja a’ szerencsétlen dalnok’ arczához, hogy ez 
hangos kiáltásra fakad. — ,Ez hát dalodnak első 
hangja ?‘ kérdé gúnyosan az ivók’ egyike. —- „Való
ban gyönyörű hang!“ — ,Hasonlít a’ hólló-károgáshoz!4
— ,,’S még inkább a’ csonttörő sólyom’ visításához !‘*
— A’ gúnyos kaczaj ismét megujúlt . . .  A’ szegény 
dalnok, ki sebesült arczához vivé kezét, bizonyos pil
lanattal, melly ezt látszék mondani: „szánjatok-meg! 
én igen igen szenvedek !‘ esdeklett kegyeimért. — De 
az ifjú lord felkapott egy teli kupát az asztalról: „Thol 
vau szentföld' bitang dalnoka, mosd meg vele rút ör
dögpofádat.“ ’S a' sör habzó árgyanánt folyt Rizzio’ 
ruháján alá, — E’ durva meggyaláztatáskor a’ lantos

egyszerre fölegyenesült, ’s kivetkőzött szelídségéből • 
szikrázó szemekkel ’s erős karral hagyitá az őt kör
nyezőket félre, magának utat tört, ’s a’ szabadba me
nekült, isten’ átkát kérvén azon nyúlszívü nyomorékra 
kik vele illy csúfosau bántanak.

A’ f e j é r I ó’ vendégei egy pillanatig bámuló hely
zetben veszteglének e’ hallatlan vakmerőség fölött; 
azután mindnyájan, bosszuállás’ érzelmétől ihletve, ki
robbantak a’ fogadóház’ ajtaján . . .  de már későn volt. 
Rizzio Dávid a’ Highstreet’ régi épületei mögött eltűnt.

n.
Augustus hónapban, ama’ gyönyörű éjszakák’ 

egyikén , midőn a’ hold ezüsttiszta fényét messze ki
terjeszti , ’s a’ langy légben a’ rozmarin’ illatárját él
vezni olly éd es,— két férfi, egymástól öltözetre, ter
metre és állapotra egészen különböző , találkozék egy
azon időben a’ Grassmarket-téren Edinburgban. — Az 
egyiknek silány rongyok takarók testét, kuszált-borzas 
hajjal, sötét tekintettel’s halvány arczczal feküdt ő egy 
széles kőpadon, ’s görcsös mosolylyal nézte Richard’ 
holttestét, melly még a’vesztőfán függött; lábánál iant 
hevert. „Csak egy órát, egyetlenegy órát a’ bosszuál- 
lásra , Isten ! — mormogá többször a’ borzasztó kalan
dor — ’s aztán jussak ez akasztott mellé! . . . Más 
boldogságot nem óhajtók !“ — A’ másik egy bibircses 
orrú rézvörös alak volt, bokáig lenyúló , bő fekete kön
tösben , melly derékon vörösövvel vala körülszorítva; 
kezében lámpát tarta, ’s imígy álló-helyzetben majd 
az akasztófán függő holttestet, majd a’ kőpadon nyug- 
vó eleven alakot tekiuté. „Ezeknek igen szoros viszony
ban kelle állniok — szóla magában halkan a’ rézvőrös 
arcz ; — . . No’s hát derék skót hazafiak, egy pillana
tig, még egy pillanatig együtt maradhattok; de azu
tán örökre el kell válnotok , ’s egymást elfelednetek 
. . . így kívánja a’ rendszabály.“ . . .  ’S az égő lám
pát kezében forgatva, vizsgálódásit ugyanazon egy
kedvűséggel tovább folytatá.

A’ ki ezen két emberalakot, éj’közepén , az akasz
tófa’ átellenében láthatá , mint kisértek szemeikkel min
den mozgást, mellyet a’ szél az akasztottnak testével 
közle, az kétségkívül azt gondolta volna, hogy, ha egy
mást nem ismerik i s , ha nem táplál is keblök vonzal
mat v. sympathiát, ha nincs is a’ polgári társaságban 
egyenlő állásuk — legalább az érdek’, gyülölség’, v. 
szánakozás’ valamelly érzelme vezérlé őket ide. És még 
sem úgy volt! Az elsőt, miután sokáig egy városne
gyedből a’ másikba , egyutczáróla’másikba vándorlóit, 
a’ történet vezeté ide; ez R i z z i o  volt. A’ másik szán
dékosan jött e’ helyre, és pedig, hogy a’ vesztőesz
közt eltakarítsa; ez a’ b a kó  volt.

Tíz perczig tartó szemlélgetés után, ez utóbbi a’ 
szólás’ ösztönétől izgatva az elsőhez közelebb lépett. — 
,H éj, barátom! — monda — összenőttél e azon kővel, 
mellyen fekszel, hogy meg sem mozdulsz?4 — E’vá
ratlan megszólításra Dizzio fölegyenesül, a’ kérdőre 
tekint, de nemfeíel. — ,Hát csakugyan mozdulsz szo
bor ! ügy látszik , te e’ szegény Richardot igen 
szeretted?4 — „Én !“ — ,Ugy van, te.4 — „Nem ismér- 
tem őt44 — ,Hát mit akarsz itt bamba filkó ?4 — ’S e’ 
szókkal, a’ lámpát Rizzio’ arczáuak tartja, de legott 
néhány lépéssel hátrahanyatlik. ,Sátán!4 — kiált a 
majd önkénytelen. — „Mit akarok? — válaszolt 
R izzio, borzasztó kaczajjal — mit akarok ? Mérem a 
távolt az élet és halál közt — ’s irigylem annak sor
sát ott fen44 — ,Hát van kedved lógni, ficzkó ? nem
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bánom, szolgám teljesítheti kívánságodat; az én keze
imnek te igen csúnya martalék vagy !4 — „Egek ! hát 
kicsoda Ön ?“ — ,A’ föuséges parlament’ végzésinek 
végrehajtója — de, mint mondám, kezeimnek te igen 
csúnya martalék v a g y ;— a’ viszonlátásig, barátom! 
én sietek dolgomra.4

R i z z i o mintegy megkövült ezek’ hallására; a’ 
hóhér’ szavai kettészaggaták szivét; a’ vér megfagyott
ereiben, __ ő mitsem látott, mitsem hallott, — ö a’
kőpadon ül vala , mint hideg, merevült, mozdulatlan 
szobor. — E’ közben irgalmas barátok jövének, fák
lyákkal haladtak-el mellette, körülvevék a’ vesztőhe
lyet, imádkoztak, az akasztottnak testét gyászpadra 
fekteték ’s elvitték. — A’ szegény dalnok még foly
vást legkisebb mozgás által sem adá jelét az életnek; 
de midőn ismét főieszméit, egy szó — egy irtóztató 
szó iebbeut-el ajakin: ,,a’ bakó!44 — Azután fölegye- 
uesült , mintha mérges vad állatot vélne maga mel
lett ülni; — aggsággal ’s borzadással tekinte körül;
— a’ tér üres volt.

(\Folytatása következik.)

Elegytár.
K i v i l á g í t á s .  Dundee nevű skótziai város is 

meg akará üllni Viktoria’angol királyné’ koronáztatása’ 
ünnepét, ’s m egtevé, a’ mit tehetett. Estve azonban 
az utczai sihederek is beleavatkoztak, ’s a’ várost kön
nyen nagy szerencsétlenség érhette volna. Eleinte e’ 
pórsuhanezok czikákat ^Schwärmer) szórtak a’ nép és 
lovak közé, azután csoportosan húzódtak a’ révpart
hoz, hatalmukba keritének egy üres kompot, ebbe ola
joshordókat ’s más gyulószereket dobáltak, a’ kompot 
meggyujták, ’s irnígy vizen adának tűzijátékot. De még 
ezzel sem elégedvén meg a’ garázda ficzkók, az égő 
kompot a’ folyamparton álló színházhoz vontaták , hogy 
ezt is meggyujtsák. A’ dundeei sziuház Shak’speare’ 
Pantheonjáuak neveztetik, de e’ fönséges nevezetnek 
legkevésbbé sem felel-m eg, mert benne csak közönsé
ges pórbohózatok adatnak. A’ rendőrség a’ garázda 
kicsapongásokat nem gátolhatá; némellyek az abla
kon által másztak az épületbe, meggyujták a’ kárpit
falakat , ’s fél óra múlva az egész színház a’ nép’ örö
mére lángokban állott.

R e n d e l t e t é s .  — S f o r z a  Ferencz , napszá
mos Máj land’ vidékén , egy forró nyári napon épen fát 
vágott, midőn néhány, rendkívül vidorkedvű majlaudi 
lovaskatona mellette elvonult. „Nem vagyok én bolond
— gondolá S f o r z a ,  midőn e’ víg embereket megpil- 
lautá — hogy illy nehéz munkával gyötröm magam’ , 
mig e’ katonák itt bútalan ’s kényelmes életet élnek; 
úgy van! megkérdezem sorsomat, szerencsés fogok é 
a’ harezban lenni, vagy nem ? — Fejszém adjon vá
laszt kérdésemre. Én felhagyítom a’ fára; ’s ha ott 
függve marad , akkor katona leszek ; ha pedig leesik , 
akkor maradok, a’ mi vagyok.44 S f o r z a  alighogy ezt 
kigondolta , már egy hatalmas hagyitás kijelölte sor
sát ’s öt katonának határozta, mert fejszéje a’ fán 
akadt. — Most a’ katonák után iramodék ’s teli torok
kal kiáltá : „Megálljatok ! megálljatok !“ A’ lovagok 
hallván a’ kiáltást, megállapodtak , ’s kérdezék tő le, 
mit akar ? — „Fogadjatok engem bajtársul — vála
szolt Sforzia — a’ végzés engem katonának rendelt.“

— A’ lovagok ez állítást nem vonák kétségbe, mert 
S f o r z a  igen szép , daliás termettel birt, egyszers
mind olly kitűnő erővel, hogy egy vaspatkót kettétör
ni reáuézve gyermekjáték volt. A’ vitézek tehát öröm
mel fogadák őt bajtársul , ’s Sforza alig gyakorlá ma
gát kis ideig a’ fegyverforgatásbau, már a’ legügyesb 
vitézek’ álmélkodására harczolt az ellenséggel. Hol 
S f o r z a ’ kardja villogott, ott mindennek hátrálni kelle,
’s kardjának minden csapása egy egy halál volt. Illy 
példás vitézség a’ hadvezér előtt nem sokáig maradt 
titokban; saját bajtársai terjesztők el mindenütt hirét. 
S f o r z a  fokoukiut feljebb emelkedett ’s korának legje- 
lesb hadvezére lön. A’ veleuczei köztársaság' szolgá
latában holt-meg, ’s halála közgyászt okozott. F ia , 
S f o r z a  F e r e n c z ,  nőül vévé Máriát, Fülöp maj- 
landi herczeg’ leányát, ’s annak halála után Majlaud’ 
herczegévé lön. Ez 1450dik évben történt.

K ö t é l e n  j á r ó  p a t k á n y o k .  Miután Vd. Fü
löp 1701ben Madridba ünnepélyes bemenetét tartá, 
’s ott sok ’s különféle mulatság adatnék, jelenteié ma
gát, a’ többi közt, a’ királynál egy spanyol, miszerint 
ő igen érdekes dolgot kíván vele közleni. A’ király 
elibe bocsátá. „Sirc — moudá a’ spanyol — vau sze
rencsém felségednek egy csudát mutatni, miuöt eddig 
emberi szem nem láta, .’s arravaló, hogy azon nép’ 
találmáuyos szellemét megismérhesse, mellyen uralko
dik.44 Ezután kifeszíte egy kötelet, ’s egy szekrényből 
ki vön fülfüggőkkel ’s színes szalagokkal ékesített 
hat patkányt. A’ patkányok különféle spanyol tánezot, 
különös ügyességgel ’s finomsággal, fuvolyakiséret 
mellett táuczolának, úgy hogy a’ király , ’s az őt kör
nyező országnagyok nem győztek csudálkozni. A’ ki
rály 50  aranyat adatott a’ művésznek, de mellyeket 
ez megköszönt, ’s csak azon szabadságot kérte-ki, 
hogy patkányait Madridban tánczoltathassa. Ez megen- 
gedteték , ’s ő házára ezen arany betűkkel irt szókat 
függesztő: ,,A’ király’ nevében itt patkányok kötélen 
tánczoltatnak.44 Mi aztán tömérdek sokaságot vont oda, 
’s a’ spanyol, gazdag emberré lön.

Valaki beszélé barátjának, miszerint ő a’ Gondvise
léstől egyebet nem kér, hanem hogy őrizze meg őt há
rom dologtóit.i. az e r ő s  i v á s t ó l ,  a’ d r á g a  e l e 
d e l e k t ő l ,  ’s a’ n a g y  s z e r e n c s é t ő l .  Barátja 
feleié, hogy ezek nem épen olly dolgok , mellyek eltá- 
voztatásaért az eget kérni kellene. „De igen, barátom! 
— viszonzá amaz — mert az e r ő s  i t a l o n  értem a’ vi
zet, mellybe belé fúlhatok; a’ d r á g a  é t k e k e n  az 
orvosságot; a’ n a g y  s z e r e n c s é n ,  a’ leesést; 
mert ha valaki nagyot esik , azt szokták mondani: ugyan 
nagy szerencse, hogy nyakát nem törte.44

'Egy ifjú az iskolai szünidő alatt útra kelvén, ezen 
kirándulásiban zsémbes és mogorva nagybátyját is meg
látogatta. Visszatértekor anyjának ezen kérdésére: 
„N o ’s kedves fiam, mit csinál a’ jó nagybácsi ?44 — 
illy laconicusválaszt adott: „ S a v a n y ú  k é p e k e t . 44

E . . *.
R e j t e t t s z ó .

Több tavaszon ’s őszszel lepi-meg földünket egésze.
Egytagú szó; ’s lia fejét elveti : szúr vagy ömöl.

N.
A’ 80d. számú rejtettszó: K a r c s ú .

Szerkeszti Helineczy. — Nyomtatja Trattner-Károlyi.



S3, szám, Pest, October’ 13 1838.

Rövid értekezés 
«' H o  »no e o p a t h  tárul.

A’ vélemény’ költeményeit eltörli az idő , ’• a’ 
természet’ ítéleteit megerősíti.

Cicero.
Valamint minden uj elmeszülemény , minden élet- 

re-hozott találmány, a’ történetek’ tanusitáHa szerint, 
előbb közfigyelmet, majd továbbá köz érdeket is szokott 
ébreszteni a’ tudomány’ 's művészet’ mezején minden 
uj keletkezést, vagy előrehaladást vizsga szemmel tar
tók között: úgy a’ hasonszenvis feltüntélülfogvamos- 
tauig heves ellenzőkre is , szíves pártolókra is nagy 
számmal talált. — Kisebb nagyobb körökben hallhatni, 
mikép az orvosak ’s nemorvosak, tudósak ’s tudatla
nok a’ Homoeopathia mellett vagy ellen nyilatkoznak; 
’s azok ugyan, kik vagy magok érezték, vagy ember
társaikon észrevették annak áldásit, magasztalják, — 
mig mások, kiknek nem levéli alkalmuk ezen termé
szetes gyógyrendszer’ hasznát h í v e n  tapasztalni, elő
ítéletek, rögtönködés vagy hamis ráfogások által el- 
csábitatva, mitsem hajtván a’ hűséges tapasztalás’ ada- 
tira, azt fenhangon ócsárolják, vagy épen kárhoztat
ják. — Ezek’ kedvéért, mivel a’ legnagyobb kincset 
sem kívánja valaki, mig azt a’ föld’ gyomra rejti, kí
vántam ezen tárgyrul röviden ugyan, de még is an
nyit Írni, mennyi a’Homoeopathiáuak v a l ó d i  megis- 
mértctésére kívántatik, előrebocsátváu a’ feltalálónak 
élet- rajzát.

Ha h n  e m a n o S á i n a e l  szül. Meissenben 1755. 
évi april’ lökén. Atyja a’ meisseni porczellángyárban 
festő volt, ’s tudós isméretekkel ugyan nem, de sok 
utazási tapasztalással birt; fiát jó eleve öngondolko
dásra ’s ítélésre szoktatá , úgy hogy az már mint gyer
mek semmit el nem fogadhatott, mit előbb meg nem 
fontolt. Utóbb szembetűnő jelességgel folytató oskolai 
tanulmányit, de miuda’mellett nem akará atyja, hogy 
magát tudós életre szánja , hanem értéke’ csekélysé
gével megegyezőbb életmód’ választására unszolá; a’ 
tanítók’ intésére azonban , kik az ifjútól sokat remény
lettek, ’s a’ tanitásdíjt iselengedék, nem ellenzé,hogy  
a’ főbb iskolákba menjen , ’s ő Lipcsébe költözvén két 
évig hallgatá az orvosi tudományokat, szükségeit ré
szint ifjak’ tanításával, részint angol könyvek’ német- 
re-forditásával pótolgatván. Lipcsében még akkor kór
ház nem létezvén az orvostanulók’ számára, Bécsbe 
ment Hahnemann , de pénze nem levéti ott nem sokáig 
mulathatott, hanem Erdélybe ment, hol a’ helytartó 
B r u c k e n  t h a l  udvari orvosává ’s könyvtárnokává 
nevezé. Ennek Szebenben levő nagy pénz- és,könyv
gyűjteményeit csinos rendbe szedte, egyszersmind a’ 
népes városban magát a’ gyógyításban gyakorolván. 
Két év múlva visszatért Németországba, ’s még egy 
évig hallgatá Erlangeban a’ hires tanítókat; azután 
Dessauban lakott, hol meg is házasodott. Üres óráit 
főleg a’ chemia foglalá-el, mellyben sok szép ’s hasz
nos felfödözéseket is tőn. 1781. Gommernben vállalt 
hivatalt, honnan utóbb Drezdába költözött, ’s itt még 
négy évet köz tiszteletben ’s hasznos foglalatosságok
ban tölte-el. Már Gommernben laktában , mint mindent 
éles ítélettel vizsgálni szokott ember, átlátá az eddi

gi orvostudomány’ tökéletlenségét, ’s kétes alapokon 
állását. Meggyőződvén , hogy a’ gyógyszerek’ eddigi 
felületes isméret énéi fogva, minden föltétel’ szigorú kö
vetése mellett is, többet árthat, minthaszuálhat az or
vos, a’ gyógyításról lemondott, ’s magát leginkább a’ 
chetuiáia és iraszsagra szentelé. Lipcsében végre, 
hova Drezdábul költözött, új mező nyílt neki. Midőn 
t. i. 1790. a’ C u l l e n  m a t e r i a  m e d i c a-ját né
metre forditá, boszankodék ezen akkor olly igen tisz
telt tanítónak csavart magyarázatán a’ chinahéj’ hideg- 
lelést-üző ereje felől, ’s löltevé magában annak a’ ta
pasztalás’ utjáni kivilagosítását. E’ czélbul maga jóko
ra mennyiségű chinát vett-be, hogy látná, milly mun
kálata vau ennek az egészséges emberi testben; a’ mi 
ismét uj ’s uagyfontosságu felfödözésre nyujta alkalmat. 
Tapasztalá t. i., hogy a’ china sok más eddig nem gya
nított symptomán kívül bizonyos váltólázt okoz a’ test
be11) — ezen tapasztalás vezérlé őt a’Homoeopathia’ 
felfödözésére. Gyauitá ugyan is ebből, hogy a’ china 
azért gyógyít némelly hidegleléseket, mivel maga is 
hasonló nyavalyát nemz az egészséges emberi testben; 
és hogy az eddigi gyógyászat azért olly tökéletlen , 
mivel a’ gyógyszerek’ igazi ereje nem is.nértetik. — 
Azért egy közönséges, bizonyos, és minden esetben 
alkalmaztatható elvet óhajtott, melly ne emberektől szer
kesztették ’s csupa gyanitásokou épülne, hanem melly 
a’ természetben alapulván örökké erősen állhatna. Ek
kor ezen gondolatra jőve: ha m i n d e n  n y a v a l y a  
o l l y  s z e r  á l t a l  o r v o s o l t a t n é k ,  m e l l y  ma
g a  a z  e g é s z s é g e s  e m b e r b e n  u g y a n a z o n  
g y ó g y í t a n d ó  v á l t o z á s o k h o z  h a s o n l ó k a t  
t á m a s z t a n i  k é p e s  l e n n e ;  tudván akkor, milly 
változásokat okozhat egy gyógyszer az egészséges
ben, nyilványos lenne az is , melly nyavalyákat képes 
ugyanazon szer orvosolni; nem lenne szükség a’ be
tegség’ tulajdonát, természetét fürkészni, melly a’nél- 
kül is igen bizonytalan ; (igen is bizonytalan , — mi
vel tudjuk, milly ritkán egyeznek-meg az erről tana
kodó orvosak, ’s mivel gyakorta ellenkeznek, egye
dül a’ beteg’ szerencséjétől függ többek közül épen 
azon tanácsot megvetni, melly halálát okozhatná) azou- 
fölül — ha még eddig nem látott nyavalya is támadna, 
ez utón bizonyosan meg lehetne határozni, milly gyógy
szert kelljen hasonló kór’ ellenébe tenni. (így  tudjuk, 
hogy a’ cholerát legszerencsésebben gyógyítók a’ ho- 
moeopathák, mielőtt meghatároztatott volna: mi és 
miben áll a’ cholera, mi mindeddig sem törtéut-meg.

Ezen észkép vizsgálására, és ha a’ természet
ben alapul, megvalósítására , kezdé Hahnemann a’ 
gyógyszerek’ erejét vizsgálni az egészséges embere
ken , ’s látván magát tanitványitól segittetui, több mint 
170 gyógyszer’ erejét fürkészte-ki, mellyek hasonló 
kórban adatva gyógyulást szültek ; és igy a’ h a s o n 
l ó k a t  h a s o n l ó k k a l  v a l ó  e l t ö r l é s !  e l v e t  
alkotá. Ezen elvet több év’ folytában annyira megala
pító a’ tapasztalás , hogy nemcsak az emberekre , ha
nem állatokra is fordíthatóvá lön, a’ mint ezt a’ marha- 
dög’ ’s más nyavalyák’ csudás szerencsével történt gyó
gyítása eléggé megmutatja; — ennek számtalan halan
dó köszönheti életét, maga a’ feltaláló’ épsége bámu
latosan igazolja elvének alaposságát, mert 79 éves



korában még elég erőt érze a’ másodszori házas
ságra.

De hogyan történik ez? erre a’ hires Haller*ral fele
lek : „A1 t e r m é s z e t ’ b e l s e j é b e  e g y  t e r e m 
t e t t  l é n y  s e m  h a t ; “ hogy valóban történik, bi
zonyítja a' tapasztalás. így : a’ megfagyott vagy meg
hűlt tagok, ha melegre vitetnek, más betegségbe esnek, 
vagy élni is megszűnnek; ellenben hideg, vagy jeges 
vízbe vagy hóba mártva hátramaradt baj nélkül éled- 
nek-föl. — A’ meghevült ember, ha hideg de különben 
kellemesen szomj-oltó vizet iszik , tüdögyuladásba ’s 
más bajokba esik; meleg ’s hevilő punsch, bor, ká
vé által pedig valamint a’ hőségtől, úgy a’ szomjtul is 
minden hátramaradt rósz következés nélkül megszaba
dul. — A’ szakács nem niártja megégett kezét (igen 
helyesen} hidegvízbe, félvén a’ rósz következéstől, 
hanem betakarja azt pamuttal, megáztatja égettborral, 
vagy jobban terpetiunel, vagy tűzhöz tartja, ’s ez ál
tal javulást tapasztal. — A’ védhimlö ójja az embert 
legalább bizonyos időre a’ még meg nem jelent emberi 
himlőtől, do egészen meggyógyítja a’ jelenlevő, és 
fejlődni kezdő valódit. — A’ hánygyök (ipecacuanha} 
gyógyítja a’ görcsmirigyet (cholera}; a’ szepnőnye 
(belladonna} a’ viz-iszouyt (hydrophobia}; bujasenvet 
a’ higany (mercurius} ; chinahéj a’hideglázt; rühet a’ 
kén; — ’s ki nem tudja, hogy az imént említett sze
rek bizonyos mennyiségben egészségeseknek adatva, 
azokban a’ fent-irt bajokhoz hasonlókat okoznak ? Nem
különben tapasztalhatni a'többi hasouszenvü szer’gyó
gyító tehetségit is ; azért a'kik , — mielőtt megvizsgál
nák a' dolgot — Ítélnek s kárhoztatnak; kik az orvosi 
tudományban,— ezen tapasztalásbeli tudományban — a’ 
tapasztalást megvetik, holott csak ez egyedül hozhat 
erről, és igy a’ hasonszeuvrül is (melly a’ következé
sekből óhajt Ítéltetni} ítéletet, meghallgatást nem is 
érdemelnek. — Valóban — ha nyugodt elmével fontol
juk meg a’ dolgot, lehet é olly találmánynak igazsá
gát csupán csak szerencsétlen okoskodások által el
dönteni , melly a’ tapasztalásra hivatkozik ? nem tudok 
illy esetben más utat a' találmány’ valóságának megí
télésére , mint magát a’ tapasztalást; — márpedig 
mind azok , kik a’ Homoeopathia’ tettlegi megczáfolása 
végett ezen gyógyrendszer’ h ű vizsgálatába bocsátkoz
tak,  ennek örömmel telt hívei maradának. A’ r é g i b b  
’s s z e r e n c s é s b  tapasztalást egy u j a b b ’s s z e 
r e n c s é t l e n e b b  tapasztalás iránti vak szeretetből 
megvetni, nem fér meg a’ józan gondolkozással; de 
nemkülönben egy ú j a b b ,  egyszersmind s z e r e n 
c s é s e b b  tapasztalásnak, a’ r é g i b b  de s z e r e n 
c s é t l e n e b b  tapasztalás miatti el nem vállalása a’ 
határozott elmének legszebb , legnemesb tulajdonát — 
a’ tökéletesülhetést (perfectibilitas} zárja-ki. Kérdés 
tehát: valljon a’ régi tapasztalás az orvosi tudomány
ban elérte é a’ tökéletességnek azon fokát, hogy min
den más tapasztalást bízvást megvetni lehessen ? — 
Ha fölemelem fátyolét az ezer esztendős tapasztalás
nak, látok egész sereg gyógyithatlau nyavalyát, mel- 
lyekröl maga Hufeland, ezen természetes gyógymód’ 
ellensége, igy szól: „ n e m c s a k  m á s  t i s z t e l e t 
re  m é l t ó  f é r f i a k ’ t a p a s z t a l á é i ,  h a n e m  en-  
t a p a s z t a l á é i r a  i s m e g g y ő z t e k  e n g e m  a’ 
f e l ő l ,  h o g y  a’ H o m o e o p a t h i a ’ t ö b b s z ö r ,  
m é g  p e d i g  i g e n  s z e m b e t ü n ő k é p  má s  e r ő 
s e b b  g y ó g y i t á s m ó d o k ’ s i k e r e t l e n  h a s z 
n á l a t a  u t á n  s e g í t e t t ; “ látom a’ régibb ’s újabb 
gyógyitásmódok különbségét minden nyavalyában, melly

utóbbi szerint h a m a r á b b ,  b i z t o s a b b a n ,  mi n 
d e n  r ó s z  k ö v e t k e z m é n y  n é l k ü l  jutunk czél- 
h oz; — mondám mi n d e n  n y a v a l y á b a n ,  mert 
nemcsak chronicus, (mint némellyek akarják} hanem 
minden más betegséget is gyógyít a' Homoeopathia, mit 
is e’ következőkbül mindenki elhihet: A’ chronicus 
nyavalyáknak elvünkszerinti gyógyítását megengedik 
az ellenségek, — igy tehát meg kell engedniük a’ha- 
sonszenvű gyógyszerek’ erejét is; ezt pedig megen
gedvén, ha merem kérdezni: mi lehet könnyebb elvünk 
szerint — a’ szuunyadozó életerőt felgerjeszteni a’ 
működésre (a’ chronicus nyavalyákban}, vagy a’ mű
ködő életerőt elősegíteni? (a’ sürgetőbb— acutus — nya
valyákban}, talán könnyebben történhetik az utóbbi, au- 
náliukább, mivel maga az életerő is gyakran képes 
meggyőzni az utóbb érintett nyavalyákat; tehát gyó
gyít a’ Homoeopathia nemcsak a’ régibb gyógymód sze
rint gyógyithatlau chronicus nyavalyákat, hanem gyó
gyít, és pedig könnyebben, s ü r g e t ő b b  h a j a k a t  is. 
— — Azonfölül — midőn a’ sürgetőbb bajokban (mor- 
bi acuti} ezen életerő’ működését csak a’jelenlegi sym- 
ptomák tüntetik, talán ez is inkább segitetik munkála
tában elvünk szerint olly gyógyszer’ legkisebb adagja 
(dosis} által, melly nagy adagban a’ kórsymptomáihoz 
hasonlókat hoz elő az egészségesben, mint ellenkező
leg; azaz : az életerőt elnyomólag, minek következési- 
beu a’ r e c o n v a l e s c e u t i a  hosszabb magánál a’ 
betegségnél; tehát b i z t o s a b b a n  ’s h a m a r á b b  
is gyógyít az újabb gyógymód, mint a’ régi. — De 
hátha épen e’ hamarébbi gyógyításnak rósz következ
ményei lehetnek ? (igy is beszélnek sokan} a’ hama- 
rebbi g y ö k e r e s  gyógyításnak nem lehetnek m ás  
k ö v e t k e z m é n y e i ,  mint a’ hamarébbi egészség ; 
mivel nem ismerek olly betegséget, mellyuek sympto- 
mája nincs. Gyógyít tehát a’ hasonszenv minden gyó
gyítható betegséget, mellyek közül nem lehet nem em
lítenem a’ gyuladásokat, mivel ezeknek elvünkszerinti 
gyógyítása leginkább tagadtatik; gyógyít az ezeket is, 
és pedig elveszerint minden vér-eresztés nélkül hama
rább ’s biztosabban gyógyít, mint az á lta l, mellyuek 
nem ritkán szomorú , — igen a’ legszomorúbb, ’s sem
mikép sem pótolható — következésit szemléljük; gyógyít 
azon tapasztalásin alapult meggyőződéssel, hogy va
lamint a’ v iz , mig tűznél van , forr, ’s a’ forrás’ meg
szüntetésére nem a’ vizet kimeríteni, hanem a’ tüzet el
mozdítani szükséges: épen úgy a’ gyuladásnál is csak 
a’ vérlázító betegséget kell eloltani, ’s a’ vér önként 
lecsilapszik; — igen is gyógyít vérbocsátás nélkül, 
melly csak nyomorú palástolás, ’s a’ nedvek’ legnemes- 
bikének szükség-nélküli pazérlása. Ki nem hiszi, ta
pasztalja, — tapasztalhatja annálinkább, mivel ez , a’ 
parányi kis adag miatt semmi veszélylyel sincs ösz- 
szekötve; melly h ü tapasztalás meggyőzi a’ hitetlent 
az igazságrul, melly nem egykét orvosnak egy pár 
tapasztalásán, hanem több száznak számtalan szeren
csés észrevételén alapul. — Ezen kérdések: hogyan 
mikép történik ez vagy amaz ? gyakran felelet nélkül 
maradnak; de nem úgy vagyunk é a’ legtöbb termé
szeti tüueinénynyel ? A’ nap világít, — mikép? mi 
módon ? a’ mágnes az asztalon túl is hat a’ vasra, — 
hogyan ? a’ magból idővel fejlődik-ki a’ viharokkal ez- 
jredekig küzdő fa — mikép ? — Nincs a’ nagy termé
szet az emberi ész’ határi közé szorítva; — egy te
remtménynek sincs megadva a’ természet’ mélyébe hat
n i; — a’ legmérészebb okoskodóval is sok esetben ön- 
gyengéjét szokta megismértetni a’ tapasztalás. Azon-
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ban — ámbár a’ haszonszenvü gyógyszerek’ bámulatra 
gerjesztő erejét egyedül csak sükerénél fogva kivált
juk megitéltetni, légyen m égis szabad a’dolgot ekép 
magyarázni:

Minden betegségben vagy h a t ó ,  vagy s z e n 
v e d ő  állapotban van az életerő; azaz: a’ betegségben 
észrevehető változások (symptomata) vagy készületek, 
mellyeket az életerő eszközöl a’ testben támadt rendet
lenség’ kijavítására, p. o. a’ hányás, hasmenés a’ gyo- 
morterhelésbeu ’s t . ; — vagy ellenben valódi szenve
dés , p. o. aszódás , vérfolyás.— A z e l s ő  e s e t b e n  
az életerőnek törekvése elősegítetik hasonlag munkáló 
gyógyszer á lta l, ’s igy nem lehet nem czélirányos; — 
a' m á s o d i k b a n  pedig, mivel az életerő természeté
nél fogva minden külső erőszaknak ellenszegül, min
den erejét egyesíti, hogy a’ gyógyszer által okozott 
változásokat m eggyőzze; mivel pedig ezek egészen 
hasonlók a’ betegségéihez, azért ha olly szerencsés, 
hogy az elsőkön , mellyek igen csekélyek, erőt vesz , 
ezeken is diadalmaskodik, mert hasonlók; és lehetet
len , hogy az életerő föl se vegye a’ gyógyszer’ mun
kálatát , minthogy ez épen legérzékenyebb oldalát 
izgatja.

Argenti Döme , 
orv. tanár.

[ l é g e  következik.")

Rizzio Dávid,
vagy: lord és dúlnak,. (Folytatás.)

III.

Mindenkitől megvettetve ’s kigúnyoltatva; szám
űzetve a’ honi éghajlat alul, melly szemeit nem ör- 
veudezteté ; mitsem nevezhetve magáénak, mint a’ hi
deg követ, vagy nedves földet, mellyre fáradt fejét 
nyugtató; éhét csak keserű gúnyok közt szerzett .ke
nyérrel csilapítva: imigy sülyedt A i z z i o  D á v i d  a’ 
nyomor’ ’s szerencsétlenség’ azon fokára, mellyen az 
ember csak egy vigasztalóra számolhat még; neve: ha
lá l! — Ha ti az isten’ képmását nem akarjátok egy min
denkitől megátkozott lénynyé bélyegezni, ne illessétek 
gyalázó gúnynyal a z t , ne tiporjátok porba, ’s ne rug
daljátok lábaitokkal! — A ’ nemes lordtul kezdve a’ 
legaljasb emberig , a’ bakóig, sőt magának a’ bakónak 
is R i z z i o ’ irtózat’ tárgya volt. Mit tegyen ő még e’ 
földön? mit egyebet, mint meghalni 's nem szenvedni 
többé! — Ezek valónak R i z z i o  elmélkedései, mi
dőn nagy léptekkel a’ Grassmarketről eltávozott , mel
lyel most pórasszonyok foglaltak-el gyümölcsös-, vi
rág- ’s zöldség-kosaraikkal; a1 lantost pedig elkerge- 
ték. — „Istenem, — mondá ez — ezerszer jobb meg
halni , mint e’ gúny- ’s kínteljes é le t!“ 'S a' juharfák 
alatt elballagva, imigy folytató magánbeszédét: „De 
meghalni, a’ nélkül hogy éltem volna, a’nélkül hogy 
az életnek csak egyetlenegy kellemét ismértem volna; 
— e' gondolat borzasztó ! miért nem juttatál nekem Ég 
egy parányi zugolyt e’ nagy mérhetetlen földön, hol én 
egy folyam’ partján , egy hegynek tövében , egy lugas’ 
árnyékában lantommal, énekemmel, távul a' városok’ 
zajától napjaimat nyugalmasan élhetném l e ; o a’ ter
mészet olly kimondhatatlanul szép ! a’ reggeli szellő 
olly kéjlehelve játszik hajfürtimmel !“ —

Azalatt e g y , szilfáktól árny ékozott patakhoz jőve, 
's megszállva bizonyos érzelemtől, melly a’ legszeren
csétlenebb embert is szorosan köti az élethöz, ha egyszer 
csalképet állíthat a’ szomorú valónak ellenébe, R i z 

z i o  itt a’ magas fűbe dőlt, ’s mintha az imént óhajtott 
szerencsének egy részét valósítni akarná, mohón szi- 
vá a’ kellemes illatok’ árját, mellyet a’ virágdús Flóra 
körűié terjesztett.— Majd hazája tünt-fel emlékezeté
ben; ő hona’ hegyeinek villanelláit vélé hallani, ’s lant
jának ’s énekének szelid-érzékeny tiszta hangjai meg- 
zendültek, mint szent hymnuszok isten’ templomában, 
a’ zöld lomb-födél alatt, mellyet feje fölött a’ fák ké
peztek, ’ső  mindent elfelejtett: el a’ nyomort, fájdal
mat, sok szenvedést; el a’ fogadóbau történt meg- 
gyaláztatását; el a’ vesztőhelyen töltött éjszakát, ’s 
a’ bakó’ ördögi vigyorgását. Emlékezetében a’ múlt el- 
hala, ’s ő csak a’ jelenben é lt; ő érzé szivének han
gos dobogását; ő nyitva látó az eget; ő az angyalok
kal beszélt, . . .  ’s megtisztulva emelkedék lelke is
tenhez jámbor szent énekben.

Egyszerre halk zörej hallatszik közelében; körül
tekint , ’s alig volt még annyi ideje , hogy egy fejér
alakot megpillantson, melly sikoltvatünt-el szemei elöl. 
„Újabb irtózás’ je le ! örökké csak irtóznak tőlem; — 
könyörület ’s részvét soha!“ megszólalt R i z z i o  ’s 
a’ szegény művész nincs mennyben többé, lelke nem 
mulat többé angyalokkal — ő ismét a’ földön van, ül
döző vad sorsával szemközt. — Már sötét gondolatok
ba kezde süllyedni, midőn mögötte a’ fűben egy öltö
zet’ suhogását hallja; ugyanazon perczben egy arany
darab esik lantjának markolatfájára , de olly gyöngén, 
hogy könnyű vala sejtenie, milly közel van hozzá az 
adónak keze. R i z z i o  álmélkodva tekinte-fel ,Köszö
nöm — megszólalt a’ lantos — köszönöm! ez első ado
mány, mellyben lábbaltiprás és szívsebzés nélkül része
sülök. Azért szivemen is fogom azt hordozni ’s az so
ha el ne hagyjon engem4 — „íme még egy arany; de 
énekelj, énekelj tovább.44 — E’ szók olaszul valának 
mondva, egyszersmind olly szelíden , hogy R i z z i o ’ 
szivének legbensöbb mélyéig hatónak ; illy édesbájos 
hangokat még nem hallott soha; ő elragadtaték 
áltaíok, ihletve nyúlt lantjának húrjaihoz, 's költői ké
pekben iparkodott rajzolni szenvedésit: mint veti-meg 
őt 's átkozza minden ember, ’s mint kell a'földön egyet
lenegy rokon és barát nélkül hontalan bujdosnia. — Sze
mei csakhamar könnyekben úsztak, szíveclszorult, a’ 
lant kiesett kezéből, ’s dala elnémult!— „Szerencsét
len t e ! “ szólt hozzá az isméretleu alak, ’s e’ szelíd 
szózat fájdalom-enyhítőleg hangzék , mint bús-panaszos 
Eccho, melly dalaira válaszolt. — R i z z i o  hálaérze- 
lemtöl elfogódva térdre omlik vala, kezeit kulcsoló, 
fejét fölemelte, ’s pillanatai egy hölgyalakra szegültek; 
szép , szelíd angyalkint állott az előtte ; nem átkozá , 
nem gúnyolá ő t; nem futott előle ; nagy fekete sze
meivel rá tekintett, ’s e’ szemekben szánakozás’ 
könnyei csillogtak. — Es R i z z i o  mintegy földhez 
vala gyökerezve; ö vakított szemmel 's szótalan ajak
kal feküvék a’ szép virágzó hölgy-alak előtt, kinek 
vállain a’ hosszú hajfürtök olly igéző bájjal hullámzá- 
uak alá. — Rizzio gondolá, hogy álmodik. — A’ fi
atal hölgy vala első, ki megszólalt. ,Olaszhon’ szegény 
gyermeke, mennyire meghatók szivemet fájdalomhang
jaid! te , mint látom, minden bizodalmát ’s reményt el
vesztettél isten 's ember iránt?4 — Rizzio nem tudott 
felelni. — ,És miért ? — folytató a’ hölgy — jó az 
Isten; ő nem hagyja-el gyermekeit, kik benne bíznak; 
az emberek . . .4 — „Az emberek“ vágott szavába
Rizzio fojtott hangon. — ,Hihetőleg méltatlanul bán
tak veled?4 — „O ! hogy méltatlanul bántak é velem? 
— kiálta-fel hirtelen Rizzio — Milady! ők bánásmód
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jók által kétségbehozatták velem , hogy van erény és 
isten! ük nyomorúságomat gúuy-czélul tüzték-ki; ők 
engem eltaszítottak , üldöztek, lábbal tiportak; ők hom
lokomra a’ megvetés’ bélyegét sütötték ; szivemet keze
ikkel zúzták, beleimet körmeikkel tépték össze ; ’s Ön 
még kérdezi, hogy méltatlanul bántak é velem?“ — 
,Nem ! nem! emberek illy rosszak nem lehetnek!4
— „így vigasztalám én is százszor magamat álouita- 
lau éjjelimben; ha imígy kemény kövön feküvém, egy 
jobb reggel1 reménye kecsegtetett; a’ reggel eljött, és 
sorsom még mostohább vala!“ — „Szerencsétlen ember! 
’s a’ te családod — “ — ,Családom nem volt!4 — „Ho
gyan ? a’ te anyád — 44 — ,Meghalt, midőn engem fáj
dalom’ gyermekét világra szült.4 — ,,'S atyád — 44 —
,Eladott a’ savojai követnek.4 — ..Moretto grófnak? ’ s  
ő téged nem ótalmazott?“ — , 0  elűzött magától* — 
„Tehát sem hazád, sem anyád, sem egy rokonod, sem 
egy barátod?“ —- ,Semmi !4 — ,,’S te még is élsz?“
— ,IIogy szenvedjek!4 — „Mi a’ neved, szegény pá
ria ?“ — ,Rizzio Dávid4 — „Rizzio Dávid , bízzál is
tenben, ő könyörülni fog rajtad.“ — ,Hiszem, Milady; 
mert ím angyalainak egyike előttem áll. — 0 !  ha Ön 
tudná, milly boldogító reám nézve Ön’ jelenléte, — re- 
ám n ézve, ki soha egy embernek kezét nem szorítá , 
ki soha szemét hölgy-alakra nem emelte, ki soha em
ber-ajakról nem hallá még egyetlen egy szavát a’ szá
nakozásnak’s részvétnek. — Köszönöm, Milady! Ön 
balzamot folyasztott vérző sebeimre; Ön fölmelegité 
kegyes pillanat! által szívemet; úgy tetszik, mintha 
ma látnék először . .“ —

E’ szavaknál egy fiatal férfi termett-elő. Rizziot 
jégborzauat szállá-m eg; ő a’ ,f e j é r l ó4 fogadóbeli lord 
vala.

,Hogyan, föns. Asszonyom! Ön itt mulat ezen ember
alakban rejtező vadállatnál ?4 — szólt az ifjú férfi — 
tegnap este valóbanmegérdemlette volna a’ gaz ,  hogy 
megfenyítsék.4 — „Milord! jelenlétemben valamelly 
embert megbántani annyi, mint megfelejtkezni a’ ne
kem tartozó tiszteletről“ felelt szigorúig a’ hölgy. — 
,ígen , ha ő ember volna — e z . . 4 — „Én tiltom, 44— 
válaszolt a’ hölgy még komolyabb hangon. — ,Enge- 
delinet, f. asszonyom, fájlalnám, ha megbántottam vol
na4 szólt a’ lord. — „Epén azért kérem, tisztelje a’ 
szerencsétlenséget, mellyet én , bármi alakban jeleu- 
jen-meg előttem, becsülök —44 — ,0  én ismerem Ön’ 
igen igen jó szivét4 — ,,A’ szerencsétlenséggel nem 
szabad játszani. Eu is ösmerém azt ifjúságomban ,'s ta
lán még egyszer fogom ismerni tanulni — ki tudja, 
mi áll írva a’ végzet’ könyvében rólunk.“ — Az ifjú 
hölgy’ arczáu itt mély szomorúság terült-el: az saját 
szerencsétlenségének előérzelme volt; sóhaj emelke- 
dék melléből, egész lénye a’ fájdalom’ ’s szomorúság’ 
színét ölté-fel; Rizzio látta e z t , ’ s  nevezhetleu érze
lemtől megkapatva térdre borult, ’ s  imádkozott. — 
,Föns. asszonyom! — megszólalt újólag ő mylordsága — 
ez annyi, mint a’ könyörüleíességet túlzásig gyakorol
n i; Ön, ki mindig olly derült ’s vidorkedvű, most egy
szerre olly csöndessé 's komorrá változott — 4 — „Mert 
Ön ollyast mondott, mi nekem fáj. Mylord —44 — 
,No’s hála Istennek ! ezt ismét jóvá is tehetni; ha e’ sze
rencsétlen ember Ont olly igen érdekli, tehát őt vala
melly gyámházba vitetem4 — „Gyámház személyéhez 
illetlen“ — ,Saját házamhoz csak nem fogadhatom —

ő igen igen rút ember — ha istállóba dugnám, meg a’ 
legszelídebb lovak is megvadulnának tőié4 — „,És én
— válaszolt Rizzio — sem Ön’ istállójához , sem Öu- 
hez nem akarok tartozni; készebb volnék meghalni — “‘
— ,Öu nem tudja, milly büszke a’ szenvedő szeren
csétlen, — szólt a’ hölgy — kövessen engem, My
lord !4 —

A’ hölgy már néhány lépést haladott, 's midőn 
észrevevé , hogy a’ lantos utána néz ’s szemei őt egy 
végső pillanatért, egy végső kegyes szóért megkérni 
látszának, ismét visszajött. ,Rizzio Dávid — monda
— szegény száműzött ez idegen földön ! a’ gonoszak 
téged átkoztak, — én áldalak — te soha sein szorí- 
tád még ember’ kezét; szorítsd kezét egy asszonynak, 
ím Fraucziaország’ és Skótzia’ királynéja nyújtja azt 
neked4 — „,A’ királyné ! — kiálta R i z z i o  magán
kívül — a’ királyné I“4— ’s ájultan omlott S t u a r t  M á- 
r i a’ lábaihoz.

IV.
Másnap reggel Daruley lord a’ királyné’ termébe 

lépett. — ,No’s mint van a’ szerencsétlen ?4 — meg
szólalt Stuart Mária, 's létévé Rosnard’ költeményeit, 
mellyeket imént olvasgatott. — „Eszmélete helyreál
lott , ’s én jövök Fölségedtöl megkérdezni, hova vites
sük őt ?“ — ,Sehova4 — „Hogyan ?“ — ,Ö Holyrood- 
bau marad4 — „Fölséged’ udvarnépe közt ?‘4 — ,Nem!4
— „Talán csak nem mint apród ?“ — ,Igen-‘ — „Ta
lán Fölséged még hivatalt is szánt neki ?“ — ,Ugy van!4
— „Boldogjisteu ’s valljon mi hivatalt?“ —• ,Ö födal- 
nokmester lesz.4 — „Fölséged tréfál!“ — ,Épen nem.4
— „Lehetetlen ! — Rizzio , Skótzia’ királynéjának fó- 
dalnokmcstere !“ — ,lmhol van oklevele4 — „Fölséged’ 
engedelmével mondva — most csak kard és diszkön- 
tös hijáuyzik még.“ — ,Erre is volt már gondom ; a’ 
köntös fekete bársony leeud ; a’ kardot, úgy hiszem , 
becsülettel fogja hordozni tudni, ha azt Stuart Mária’ 
kezeiből veendi által.4 — ,,Fölséged igen komolyan 
mondja e z t , de bocsásson-meg, ha talán még kétel
kedem“, — ’S min kételkedni ? azon é, hogy Skótzia’ 
királynéja egy szerencsétlennek önérzetét szerzi meg, 
kit az emberek’ gonoszsága együgyüvé tőn? —- Henrik, 
gondoskodjék Ön, hogy ruhatáruokom őt illedelmesen 
öltöztesse föl, ’s azután hogy nekem bemutattassék !4
— „Uly megbecsültetés— neki — “ —, Mylord, Ön 
tegye, a’ mit mondottam.4— „De, Fölséged—44 — ,Éu 
akarom —4 szólt Stuart Mária parancsoló hangon, ’s 
hogy megmutassa neki, milly kévéssé hajlandó több 
ellenvetést e’ tárgyban hallgatni, ismét kezébe vette 
Rosnard’ költeményeit, ’s olvasni kezde.

Daruley lord titkos dühében ajakit harapta, né
mán eltávozott, de erősen eltökélő magában, hogy a’ 
királynénak c’ szeszélyes pillanatáért kétszeres boszut- 
álland a’ szegény lantoson, kit már egyszer a’ „ f e j é  r- 
ló “ fogadóban olly derekasan megzaklatott.

( Folytatása köcetkeiik.)
R e j t e 11 s z ó.

123. Fölfedi, a1 mit homály’ leplébe takart az utókor.
12. Ellene ’s mindennek nélkülezője, mi rósz.

652. Hejt kebelében i ta l t , egykép mértéke is annak ;
32. íz te len , a ' mit főz nélküle bármi szakács.

__6. Szende regényei még nálunk páratlanok ; élni
Kisfaludyt sejtem fönbecsü müveiben.

Féterfalcy Béla.
A’ 81d. számú rejtettszó: S á r .

Szerkeszti Helmeezy. — Nyomtatja Trattner-Károlyi
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Rövid értelmezés 
« ’ H o  ni o e o p a t h i á r u l .

( Vége.)
De szólaui akarok már a z  a d a g ’ p a r á n y i 

s á g a  tárgyáról is. A’ betegség aunyi szer által fog 
meggyőzetni, mennyit a’ betegség’ tulajdona kíván, 
nem pedig mennyit mi gondolunk. Hogy pedig elvünk 
szerint felette kis mennyiségben elég a’ gyógyszert 
adui, arra a’ tapasztalás tanita-meg minket; mert ezen 
elv szerint a’ tökéletesen megfelelő gyógyszert majd 
nem is adhatni olly kis mennyiségben, hogy ez egy
szer vagy többször ismételve , a’ betegséget megsem- 
rníteni képes ne lenne. Tehát minél nagyobb az adag, 
annál több történik hasztalanul. — Hogy pedig a’ ha- 
souszenvi adagnak igen kicsinynek kell lenni, talán ki
világlik a’ kővetkezőkből: A’ mi elvünk: h a s o n l ó t  
h a s o n l ó v a l ;  — jelenlevőn tehát már egy testben a’ 
változások, nehéz e ott egészen hasonló, bár temé- 
szetökre nézve különböző, változásokat támasztani, 
hogy az életerő, felizgatás által az ártalmas ösvény
től elválván , ellenkezőt vegyen-föl ? — vagy — hol a’ 
kór nem egyéb az életerő által előhozott munkálódások’ 
összeséginél, mellyek által a’ jelenlevő ártalmas vál
tozások jóvátétessenek, hogy e’ munkálódás elömozdí- 
tassék, nem elég a’ kis adag? vagy végre — hogy a’ 
testben létező betegség’ folyamának helyét a’ gyógy
szeré foglalja-el, melly csak a’ szer’hatásának végéig 
tarthat, ’s azután megszűnik, a’ testben egészséget 
hagyván himlő vagy más ragályos betegség’ ótásának 
példájára, nagy adag szükséges? — Adjuk a’ hason- 
szenvi gyógyszereket olly mennyiségben, melly képes 
betegségeket előhozni, ekkor növekszik a’ betegség; 
ha tehát legkisebb adagban nyujtandjuk az t , ez szűn
ni fog. Megvallom, hogy ezen következtetés uem lo
gikán, hanem számtalan tapasztaláson alapszik; meg
vallom, hogy én is inkább Hahnemannal igy szólok: 
„ n e m k í v á n o m ,  h o g y  m i n d e z t  v a l a k i  e s z é 
v e l - f e l f o g j  a, — én s e m  f o g o m - f e l ;  — e l é g ,  
h o g y  a’ d o l o g  ú g y  v a n ,  ’s nem m á s k é p ;  —  
e g y e d ü l  a’ t a p a s z t a l á s  b i z o n y í t j a ,  m e l l y -  
u e k  t ö b b e t  h i s z e k ,  mi n t  e n b e l á t á s o m n a k “ 
— mindazáltal azoknak, kik mindent magyaráztatni 
kívánnak, (noha sokat hisznek, mit magyarázni nem 
tudnak) szolgáljanak ezen soraim : Bizonyos , hogy a’ 
betegség’ előhozására nem elégségesek csupán az ár
talmas okok, hanem még némi hajlomás is kívántatik 
a’ betegségre. Egy pár példa felvilágosítja a’ dolgot. 
A’ járványos skarlát azon egy családban gyakran egy 
v. két tagot lep-m eg, a’ többi attól ment marad. — A’ 
rüh némellyekuél tapintás által hozza-előa’ nyavalyát, 
másoknál nem; — midőn a’ veszett-kutya által tizen 
megsérülnek, hárman, négyen víziszonyba esuek , a' 
többi szerencsésen elkerüli e’ kórt.-------Meg van mu
tatva az i s , hogy a’ beteg test hajladóbb minden külső 
benyomást elíogadni, ’s pedig annyira, hogy midőn 
ezek az egészségesre épen nem hatottak, a’ beteget 
rendkívül izgatják; mi ha úgy vau nem elég e elvünk 
szerint a’ betegség’ elűzésére egy parányi adag azon 
gyógyszerből, melly nagyobb mennyiségben a’ jelen
legi változásokhoz hasonlókat képes előidézni az egész

ségesben? — A’ dolog’ még könnyebb felfoghatása 
kedvéért nem akarom előhozni az electricitas’, galva- 
nismu*’, mezmerismus’ végtelen erejét; nem akarom em
líteni a holdnak, időváltozásoknak az emberi testre 
hatását; csupán a’ levegőre emlékeztetem olvasóimat, 
meliynek a h a l l á s  és l á t á s ’ tehetségeit köszön- 
jük; — ezek csaihatlanul bizonyítják az alig mérethe
tő légnek hatását az egészséges emberi testre is ; ha
sonlatosság által tehát világosan nyüványitják a" ha- 
souszcnvi gyógyszerek’ valódi erejüket a’ beteg test
r e , meliyre (mint mondám) a’ leg is , valamint minden 
külső benyomás, élénkebben hat. — Ezen gyógyszerek’ 
csudálatos erejéről nem fog kétkedni, ki csak egyszer 
is h í v e  n próbálandja.

Midőn már annyiszor említem a’ kis adagokat, 
szükségesnek vélem a’ haszonszenvi gyógyszerek’ 
készítését is érinteni. — Máskép történik a’ f o l y ó ,  
és máskép a’ k e m é n y  t e s t e k ’ (corpora solida) 
eröfejlődé-e és hígítása. F o 1 y ó-testek’ hígítása igy 
történik: Veszszük a’ növénynek — a’ maga virágzá
sában — egy tálba kifacsart nedvét, meliynek egy 
csepjéhöz száz csep lepárlóit borszeszt (spiritus vini 
rectificatus), vagy vizet, vagy mindkettőt vegyítve, 
keverünk; — ezen keverékkel töltött üvegcsét több Íz
ben rázzuk, hogy ez által a’ vegyítés tökéletes legyen;
— ez, első hígítás; — ebből újólag e g y  c s e p p e t  
más száz csep lepárlott borszeszszel, vagy vízzel ve
gyítve , a’ második — ’s így tovább a’ harmadik, ti
zedik, huszadik, néhaharminczadik hígítást is készit- 
jü k .— A’ k e m é n y  t e s t e k é  pedig így történik: 
vétetik egy szemer (grauum) p. o. arany; ez száz 
szemer tejczukorral ü v e g- vagy porczelláu-csészében 
egész óráig dörzsöltetik; — ez , első vegyiték; — 
éhből ismét egy szemer, száz szemer téjczukorral ha
sonlóul dörzsöltetve, a’ második, harmadik ’s a’ t. ve- 
gyitéket adja. A’ lOik higitástul SOikig legerősb azon 
szer, meliynek ereje a’ természetben nem vala kifejt
v e , olly annyira , hogy az néhány napig bevéve a’ leg
erősb emberben is t öbb n a p i g  t a r t a n d ó  v á l t o 
z á s o k a t  o ko z .  Nekem (valamint többcollegámnak, 
kiket e’ végből felszóliték) esetem eddig nem vala , 
hogy higítalan szert kellett volna használnom. —

De hogyan várhatni illy parányi adagtul valami 
munkálatot ? midőn a’ 30ik , 20 ik , lOik hígításban sem
mi észrevehető gyógyszeranyag sem találtatik? — ez 
épen annyit tesz , mint egy csep orvosságot a’ tenger
be önteni! (igy okoskodnak gúnykaczajjal azok, kik 
még a’ kis adag’ csudálatos erejét nem tapaszta- 
lák) Tagadom — mert itt a' vegyítés tökéletes nem 
lehet, mint midőn egy csep csak száz csep lepárlott 
vízzel órákiglan rázatik; ekkor minden csep viz ré
szesül az orvosságban, bármi keveset is; — nemkü
lönben történik a’ merő-testek’ vegyitékéuél; igy p. o. 
midőn egy szemer gyógyszer egy mázsa liszttel e g y 
s z e r r e  kevertetik, a’ vegyiték soha sem történik úgy, 
hogy minden szemer liszt részesüljön az orvosiszerbül;
— de történik a’ mi rnóduuk szerint. —

Csudálatos egyszersmind, milly erő fejlik-ki a 
d ö r z s ö l é s  által, mit egy közönséges példa által 
kívánok bizonyítani: Midőn az aczélt verjük a ková
hoz , tüzszikrákat látunk; de hányán tudják , mi tör



326

ténik ekkor ? majd mindnyájan ütik, verik a’ tüzszer- 
számot a'nélkül, hogy tudnák, milly természet’ csodája 
történik ez alkalommal, — ezen tüzszikrák t. i. (midőn 
fehér papirosra esvén nagyitóüvcgen szemléltetnek) 
kis aczélgolyók, mellyek erősb d ö r z s ö l é s  által az 
aczél’ dörzsölt színéről olvadt állapotban valasztatnak- 
e l , égő szikrák’ alakjában a’ papirosra hullnak , a’ hol 
is meghűlnek. Tehát az aczélnak erősb dörzsölése a’ 
kovához olly tüzet hoz-elő, hogy az aczél golyókká 
olvadjon? nem kívántatik 3 0 0 0  melegs. fok Fahren
heit szerint az aczél’ olvadására? Honnan ezen tűz? 
A’ levegöbül nem ! mert e’ tünemény a’ légnélküli üveg
harang alatt is következik; — tehát a’ fölebb említett 
két ö s s z e d ö r z s ö l t  testből? — Igen !. . De elhi
szi é a’ pórnép, hogy azon aczélban, — azon hideg 
aczélban, mellyet annyiszor veszen-ki zsebéből , tűz 
rejtezik, melly d ö r z s ö l é s  által fejlődik? nem —
nem hiszi ő azt, ’s még is ügy v a n ! --------így Ru m-
d o r f (munkája’ 4ik kötetében) minden tűz nélkül ta
nítja a’ szobákat fűteni, egymást-dörzsölő laposra- vert 
érczek ’s bádogok által! így az arany, ezüst ’s több 
érez , több föld, ’s más anyag a’ magok’ minemüségé- 
ben bevéve, vagy mitsem müveinek az emberek’ javára, 
mert nedveikben fel nem olvadhatnak; vagy pedig kü
lönféle kiürítéseket, u. m. hányást, hasmenést ’s t. 
okoznak, mellyek által ezek’ ártalmát a’ természet nyil
ván bizonyítja ; — ugyanezek eléggé felosztva, ’s így 
az emberi testbe hozatva, a’ művész’kezében olly fegy
verekké leendnek , mellyekkel ő ügyesen bánván csudál- 
ja a’ gyógyszerek’ új világát, mellyet ezelőtt nem is 
sejdíte. — Ezekből kitetszik, hogy e’tudomány’ ellen
ségének nincs oka gúnyolódni a’ kis adagok miatt; nincs 
oka gúnyolódni, hanem vau oka velem együtt felkiál
tani: „Milly csudálatosak muukálatid , erőknek ura !“ ezt 
kell neki a’nélkül is tenni, midőn több kérdésimre nem 
felelhet. így  mondja meg nekem: mennyi anyagot szít 
magába egy az ideglázasok’ körében járó, ki bár nem 
érintvén a’ beteget, ugyanazon betegségtől lepetik- 
meg? — Mennyi anyag hat az emberi test’ belsejébe 
más folyó , ragadványos, pestises , bujasenyves , ’s 
több bőr-küteges betegségekből ? — A’ víziszonyban 
szenvedőnek nyálával csak érinteni is elég egy börtül 
fosztott test-részt, ’s jóllehet az illetett részt mossák, 
sőt tüzes vassal is érintik a’ ragadványt pusztítni kí
vánók , sükert még sem látnak, mert többnyire, a’ baj 
kitörvén, életébe kerül az érintettnek. Ha száz 
gyermeken általment már a’ védhimlő , még akkor sem 
szűnt meg a z , az első tehén himlővel beótottéhoz ha
sonló küteget támasztani! — Számtalan állat nőszés- 
nélkül szaporít, p. o.. a’ nöhal tojásait vízbe teszi-le , 
hova a’ himhal kiöntvén ondóját, annak legkisebb ih
lete is képes tenyészteni; — mennyi volt itt az anyag? 
— Ki még is kétkedik a’ hasonszenv’ hathatósságárul, 
kérdje h í v e n  a’ tapasztalást, ’s bizonynyal bámulva 
ismérendi el az igazságot. —

A’ sebesen-járóbetegségekben minden e g y  vagy 
k é t ,  vagy több órában szükséges a’ szert adni, mig 
a’ javulás be nem á llt; — a’ megévült (chronicus) be
tegségekben pedig hagyjuk a’ szert napokig működni; 
ezen több napigi működését az orvosi szernek tapasz
taláson kívül némileg felvilágosítja a’ felhúzott húr , 
mellynek rezgései a’ pengetés után azonnal nemszün- 
nek-meg.— A’ helyesen választott szer, a’ n em  r ö g-  
z ö t t  n y a v a l y á k b a n ,  bevétel után nem sokára 
könnyebbíti azokat, rövid idő alatt gyökeresen kiirtan
dó; — ha p e d i g  n e m a l k a l m a s  s z e r  v á l a s z -

t a t i k ,  s e m m i  v á l t o z á s  s e m  t ö r t é n e  I l di k,  
— tehát nem is árthat. — (JEbből kitetszik , hogy nem 
a’ Homoeopathianak erőtlenséget, hanem öngyengéjö- 
ket árulják-el azok, kik állítják, hogy a’ hasonszenvi 
gyógymódot minden siker nélkül használták olly ese
tekben, mellyekben az allopathia segített; mivel el 
nem találván a’ betegségre i l l ő  g y ó g y s z e r t ,  a’ 
beteg’ javára természetesen mitsem eszközölhettek! 
eszközöltek volna bizonyára ugyanezek i l l ő  h a s o n 
s z e n v i  s z e r  által, a’ mint ezt több száznak hű 
tapasztalásai minden nap bizonyítják). Tehát nem árt
hat Homoeopathiában a z  e i n e m  t a l á l t  g y ó g y -  
s z e r ?  milly boldogság a’ szenvedő emberiségre néz
ve ! midőn a’ régibb gyógymód szerint egy a’ betegség’ 
természetével ellenkezőleg irt gyógyszer halotti-tort 
okozhat!!! —

Végre szólok még az életrendszerről is (diaeta), 
Lehetetlen , hogy több gyógyszer egymás mellett mű
ködhessék a'nélkül, hogy egyik a’ másikat ne hábor
gatná; vagy hogy összesen miudenik’ művelete más 
újat ne támasztana. Mivel pedig a’ kór nem egyéb, 
mint az életerőnek saját utjátoli eltávozása, mikép fog 
a' természet több, egyszerre beadott, ’s állapotot kü
lönfélekép változtatható gyógyszernek egyszerre enge
delmeskedni? honnan vesz annyi időt, melly minden 
szer’ különféle munkálatira, ’s ezek megerősítésére 
szükséges, ha óránkint többfélét veszünk ? — Nem 
de a’ vegytudós ^chemieus) ha egy edénybe különféle 
anyagot összekever, ezek annyira megváltoznak , hogy 
a’ képeit vegyiték semmi módon á’ vegyitékhez vett 
eggyes anyagokhoz hasonló nem lesz ; mi fog tehát az 
eleven ’s minden mást változtató testben történni ? In
nét nyilván kitetszik , hogy a’ gyógyításhoz nemcsak 
eggyes szer szükséges: hanem még az életmódra néz
ve is mind a z t , mi ez állapotot megváltoztatható erő
vel bir, eltávoztatni kell. Igaz ugyan, hogy a’szokás 
sokat tesz ; hogy ez által a’ gyógyszerek is megszűn
nek azok lenni, de mivel a’ test beteges állapotá
ban sokkal izgatóbb , mint másszor: szükséges illy 
körülményekben a’ szokott állapotot -  változtatható 
behatásokat, a’ mennyire csak lehet, kerülni. — így: 
a) minden indulatot, főkép a’ szomorúságot, félelmet 
’s haragot kerülni k e ll; egyszóval: a’ lélek lehetsó- 
gig vidám ’s nyugott legyen, b) Ajánlani lehet, hol 
megtörténhetik, a’ testmozgást tiszta ’s kellemesen 
meleg levegőben, c) Italul csak a’ természettől arra 
rendelt vizet ajánljuk ; ha pedig valaki szokásánál fog- 
vást erős italok nélkül el nem lehet, nehogy a’ test 
a’ neki szokott ingertől egyszerre megfosztassék , meg
engedtetik ugyan a’ szeszes-ital, de a’ szokottnál ki
sebb mennyiségben; mert igy gyógyszerkiut művelni 
megszűnik, d) Az eleségre nézve tiltatik minden nö
vény, melly orvosi erővel bir; ide tartoznak a’ fűsze
res, illatos, csipÖs és savanyú anyagok, miilyenek: 
a’ törökbors,retek, paprika, torma, ’s a’ t., mig csí
pősséggel bírnak ; — minden hagyma ’s fokhagyma- 
nemüek nyers korukban; tiltatik továbbá az eczet, 
czitrom, bor, kávé, thé, ’s a’ t., mellyek az orvo
siszer’ hatását meg semmítik ; tiltatuak a’ sörtés, lúd , 
kácsa , füstölt, igen sós és kövér húsok. — Megen
gedtetik mindennemű hús-lé, ’s téj mindennemű formá
jában; minden, előbb nem említett hús-nemek; zöldsé
gek , gyökök , gyümölcsek ; különféle tésztás-ételek;— 
sültek; csupán a’ fölebb emlitett anyagokat kell kerül
ni. M e g  e n g e d t e  f i k  a z o n f ö l ü l  a n n y i t  enni ,  
m e n n y i t  a z  e m é s z t ő e r ő  e n g e d ,  csak egye-



327

dől az eledelek1 nemét választjuk-meg. — Kell é te
hát éhséget szenvedni a’ hasonszenvesen -  élőknek ? 
vagy lSaz  é , hogy a’ Homuéopathiában egyedül csak 
az életrend (Áiaeta) gyógyít? Nem , az nem gyógyít,
•— hanem eltávoztalja a’ haszonszenv’ elve szerint czél- 
irányosan választott szer által hozandó gyógyításnak 
akadályit. — Mindenki örömest követendi e z t , ki az 
egészséges és boldog életet becsüli, — mélyen érez
vén , bogyó mint természet’ fia csak akkor lehet bol
dog , ha ő a’ maga örökké változhatlau anyjának, a’ 
természetnek, törvényét híven töltendi-be. De ezen 
életrendet is csak addig szükséges megtartani, mig 
valaki orvosi szerekkel él. —

Vannak nem kevesen, kik érezvén már a’ Homoeo- 
pathia’ hasznát, e’ szerint kívánnának gyógyittatni; 
de orvosuk nincs, mertmostanig e’ tudomány az isko
lákban nálunk behozatva nem leven, kevesen szánják 
önkint magukat tanulására, mi öregebbeknek megbo
csátható ugyan , de fiatalabbaknak épen nem; ezeknek, 
lerázván az iskola’ és előítélet’ jármát, mindent pró
bálni , ’s a’ jót bármelly rendszerben is szabadelmüen 
gyakorolni kellene. Ezek’ kedvéért jövő tavasz’ végé
vel kiadandok illy czimü munkát: ,,A’ h a s o n  s z e n -  
v e s  t a n á c s a d ó  s ü r g e t ő b b  b a j o k b a n , “ ’s 
minden erőmet oda forditandom, hogy azokat minden
ki házánál, mig orvos jövend, czelirányosan gyógyít
hassa ; — a’ megévült ^chronicus} betegségeket közöl
heti bárki levelezés által is azzal, kihez bizodalma 
van. Irám Váczon Sz.Mihály havának utolsó napjai
ban 1838,

Argenti Döme , 
orv. tanár.

Nyilván yos Köszönet
t. ez, Koltai V i d o e  J ó z s e f  inhoz, t. ns Vasmegye’ első 

alispánjához.
Tekintetes Alispán ú r! Midőn szives köszönete- 

met ’s hálámat e’ lapok’ néma betűi által nyilványítom, 
szótanom igen sokat lehetne’s talán kellene is; de azon 
gondolat, hogy az idő azoknak, kik könnyekben kere- 
sék örömük’ édes forrását, ellenem hullámzott vérüket 
talán lehigasztja ,— hisz az é g , ha kivillogta magát, is
mét felderül — elmellőztet mindent, mi érzékeny elbeszé
lésre ragadhatna, ’s csak magyar szívből buzgotthá- 
1 á t rebegtet. Egy éve ugyan i s , hogy e’ ns megye’ 
kebele bujdosott fejemnek menedékhelyet ada; — egy 
éve , hogy derék fiait a’ közlelküség’ tágas vidékén az 
anyagi ’s szellemi előhaladást tárgyazni tisztelve szem
lélem # ), ’S épen ennyi ideje annak is , hogy a’ czél- 
irányosan szabályzott megyei börtönnek erkölcsfejtö 
laboratóriumában én is , mint hitszónok, müködém 
„Virtutis pretium in ipsa e s t , et recte facti merces est

°) X. ni Vnsmegyének , melly 9(> j | m. t. területen J k. varos, 29 mvaros, 
köriilbelől 027 falu- és 40 prüdiumában 270,000 lakost számlálván , ha
zánk’ megyéinek sorában területére 17dik, népessegere nezve lOik helyen 
á l l , miveltségéről üdvös intézetei , haladó léptei ’s a’ t., mellycket e 
lapokban idővel részletekkint közlendők , eléggé kezeskednek. 

o e )  Az emberiség’ örömére legyen megjegyezve, hogy e börtönt mar is 
úgy tekinthetjük , mint a’ gonosztevőket á’ tévedettektől elkülönzo ja 
vító-intézetet , melly ben jelenleg itt  17 fonó, ott 2 szövő, itt 4 csapó, 
o lt a’ többi kártoló, sőt más helyt faragók is (összesen) 30an fogla
latoskodnak, ’s midőn ezen sorokat ironi , 70dik darab szövettel ’s kü
lönféle eszközzel szaporítják a’ raktárt. Mindezekről a’ t. ns megye’ 
Itatározati után többet olvasandunk; — addig is nem lehet nem érint» 
nem , hogy minden vasár- ’s ünnepnapon k é t s z e r  hirdettetik nekik 
az em beritő, szelídítő k. tudomány;— ’s a’ délutáni tanítást mindenkor

fecisse“ igy ir Seneca, ’s bátran állítom, ez volt en- 
tetteimnek is többnyire díja. Ámde midőn helyzetem el
zár a’ szerencse’ ajtajához vivő ösvényektől, a’ tek. Úr’ 
éles szem e, talán hivatalomat inkább, mint csekély 
személyemet, figyelemre, nagylelkűsége pedig kettőz
tetek j u t a l o m r a  méltatá. Tek. úr ! a’ hajdankor’ fiai 
előtt egy kis olajág is kedves vala , ha a’ haza adta; 
hévül lelkem csak említésére i s , hogy hazámfia jutal- 
mazott-meg. Szivemből köszönöm e z t , ’s azon leszek, 
hogy hivatalom’ hű ’s lélekisméretes további teljesíté
sével méltólag hálálhassam-meg. Tekintetes első Alis
pán urnák Szombathelyen, octob. 5. 1838.

Lekötelezett szolgája G. K. mk.
hitszónok.

Rlzzlo Dávid,
v a g y :  l o r d  é s  d a l n o K .  {Folytatás.)

V.
Ki születése óta, úgy mint R i z z i o ,  az élet’ 

mostohaságit szenvedni kénytelen volt, ’s ama gondo
lattal egyszer megbarátkozott, hogy szenvedésinek a’ 
halálon kívül más orvosa nincs, az önszemeinek is alig 
hiszen, ha a’ szerencse legelőször kezd mosolygnife
léje. így R i z z i o  azon változásnak, melly vele tör
tént , valóságán még mindig kétkedett; bármi éber 
szemmel tekintett maga körül; bármi gondosan tapinta 
meg mindent azon teremben, hova ő ájultságában ho
zatott ; bármint dörzsölé szemeit, arruli meggyöződ- 
hetés’ okáért, hogy ébren van : ö még is önmaga előtt 
folyvást úgy jeleut-meg, mint játéka bizonyos álomnak, 
mellyet a’ kegyes Eg szenvedésinek elfelejtéséül kül
dött; előtte minden megfogliatatlannaklátszék. — Ho
gyan ? ö — az eddig olly szegény, nyomorú ’s min
denkitől megvetett ember, — ő hallotta volna a’ ki
rályné’ vigasztaló szózatát; ő nyerte volna el annak 
áldását; ö tartotta volna kezében e’ fölséges személy
nek kezét? — Ezt hinnie egyszerre sok vala! — Még 
akkor i s , midőn nála egy udvariszolga, a’ királyné’ 
nevében Darnley lordtul küldetve, megjelent, nemcsak 
nem szűnt R i z z i o  kétkedni állapotának szerencsés 
változtáról, sőt annál nagyobb zavarba jött. Egy pom
pás díszköntös adaték reá; azután a’ királynéhoz ve- 
zetteték, a’ nélkül, hogy egyetlenegy szót mondott 
volna ; a’ nélkül, hogy még csak legkisebb jelét is 
adta volna az álmélkodásnak ; de midőn a’ szárny-ajtók
megnyíltak, ’s Stuart Mária ismét szemébe tűnt, ’s

»
szentirás , (niellj a’ mélt. megy és püspök’ kegyes ajándéka) olvasasa kö
veti. Ali a’ tanítási rendszert illeti , kétségkivűl az ember’, polgár’ s 
keresztyén’ kötelességeit kell előkelőleg alaposan megismertetnünk , az 
utolsóra nézve nem feledvén b. e. Hudnay kardinálnak az erdélyi fog
házak’ lelkésziliez intézett e’ szavait: ,,Cum verő probe teneamus, 
Auditórium, cui sacrae hae exhortationes maximé destinatae sunt, si
mile esse sagenae missae in mare ex omni genere piscium congregan- 
t i ,  Math. 13. 47. atque ex omnibus seu receptarum seu toJeratarum 
Jteligionum asscclis conflatum, id solicite cavimns , u t dictiones iis 
circumscriberentur limitibus , ne quidpiam in eas se insinuet eorum the- 
orcticorum dogmatum , quibus ad invicem dissident sectae christia- 
nae, sed una eademque omnibus Christianis communis in Decalo- 
go nempe fundata , et in Kvangelio über ins explicata doctrina morá
lis ubivis sola regnet, quam Catholicus non minus ac Református, Evan- 
gelicus , aut Unitárius , imn Judaeus etiam et Graecus , non modo si
ne offendiculo, sive vi conscientiae illa ta , sed etiam cum maxunofrn- 
ctu modo intelligat et v e lit , audire possit“ mert a’ foglyok’ l | 4 ré
sze különböző vallás«. Jelenleg összesen 93an vannak, köztük: 10nő
nembeli; 42 ( n e g y v e n k e t t ő )  olvasni tud.
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szózatát ismét hallotta, ekkor többé nem kétkedhetett; 
az álom megszűnt; a’ csalatás elenyészett, ’s a’ va
lóság mint fényes napsugár ragyogott szemébe.

,Ő . . ő az —  szólt R i z z i o önmagában — 5 az, 
Stuart Mária , Skótzia' királynéja ! — én i tt , előtte ál
lok! Istenem !— lehetséges é ?‘ . . . Reszketve, za- 
varodtan, el-elakadó lélekzettel borult a felséges 
hölgy’ lábaihoz, ’s ruháját csókolá. ,,Te jó vagy, Dá
vid.“ szólt elérzékeuyülteu a’ királyné. — ,Fölséges 
asszonyom!1..  — „Te jó ember vagy , ’s én hálát adok 
istennek, hogy sebeid'gyógyíthatom, ’s részesíthetlek 
a’ szerencsében, mellyet isten minden embernek aján
dékul ad.“ — ,Köszönöm, felséges asszony! vegye 
rebegö háláját szegény szivemnek , melly keblemben 
ezennel csak Ön’ példátlan jóságáért dobog.4 — »Vaj
ha szeuvedésid’ veled elfelejtethetném !“ — ,Már mind 
elfelejtém — mióta Felséged’ pillanata, mint mennyei 
suffár, jóltevőleg rám lövelt.4 — „ J ó l! monddsza tehát 
Dávid, mi boldogíthat téged ? . . . akarsz pénzt ?“ —
,Pénzt! mit tegyek én pénzzel ?4 — „Akarsz hazádba 
visszatérni?“ — ,Vau nekem még hazám?4 „Tehát 
Skótziában akarsz maradni, . .  itt Holyroodban . . körü
löttem ?“ — ,Boldogságos szűz auya ! — kiálta R i z -  
z i o 's csókolá Stuart Mária’ lábait — most bízvást 
jőjön a’ halál, örömmel válok-meg az élettől; én is
merém a’ szerencsét4 — „Minél tovább hallgatlak R i z-  
z i o ,  annál nagyobb különbséget látok közötted's azon 
emberek közt , kiket én jótéteményekkel halmoztam, 
’s kik aztán tőlem hálátlanul elpártoltak. Dávid, ne
kem egy hű szolgára van szükségem; te úgy é az le- 
szesz?“ — ,HÜ, mint istenség’főpapja — — Fölsé- 
gednek szentelvék gondolatim , imádságim; Öné lehe
letem, lelkem 's mindenem; Öné minden vér-csep ere
imben , Öné az én életem — itt és ott4 — „Jól van , 
R izzio , én megelégszem ; kelj-föl, emeld-föl fejedet, 
’s mutasd-meg az embereknek, kik téged félreismér- 
tek , hogy R izzio, a’ dalnok, méltó közöttük magas 
lénypolczot foglalni; én téged kápolnám’ főgondviselő
jévé nevezlek.44 — ,Engem ? nagy isten!4 — „Igen, 
téged; im fogadd tőlem e’ kardot, ’s hordozd becsü
lettel.“ —

R i z z i ó r a e’ jelenetnek csudálatos hatása volt. 
O egyszerre magát egy uj világba látta általhelyezve; 
arczát magas biborlángboritá, szemei ragyogtak, egész 
lényén lelkesülés ömlött-el. 0  fölkelt, ’s a’ királyné 
előtt állva, nyujtá kezét a’ kard felé. — E’ pillanat
ban belépett Darnley lord. — ,Bocsánatot Felséges 
asszonyom! — szó lta ’ lord — gondolám, hogy az 
audientziáuak már régen vége szakadt; mindazáltal 
kész vagyok — azonnal visszavonulni4 —• „Maradjon, 
Mylord.“ viszonza Mária. — ,Köszönöm. Eu szerencsét 
kívánok Felségednek azon gyorsasághoz , mellyel fog
lalatosságait végezi; ha nem csalatkozom, tehát az 
uj hivatal már végkép oda van ajánlva ?4 — „Igen.44 
— ,Ez esetben — válaszolt Darnley lord gúnyntosoly- 
lyal — fogadja-el a’királyné’ fődalnokmestere szereu- 
csekivánatomat, ’s bocsásson-meg, hogy tegnap arczon 
ütém.4 — R i z z i o  D á v i d  itt heves mozdulatot tőn, 
de tiszteletmélységben hallgatott. — ,Felséged’ dal
nokmestere talán szavát veszté-el ?4 kérdé nevetve a’ 
lord. — ,,’S ön Mylord, nemde eszét veszté-el44 kiál
ta R i z z i o ,  mi előtt Stuart Mária még ajakit meg
nyitná. — ,E’ vakmerőség érzékeny fenyítést érdemel;

’ s  ha a' királyné jelen nem volna —  !4 — „Ha a’ ki
rályné jelen nem volna — kiálta élénken Rizzio — 
most Darnley lord előttem halálra sápulua.“ — ,Miut 
értsem ezt ?4 válaszolt a’ lord , ’s egy lépéssel köze
lebb vonult.— »Egy szót, egy lépést sem többé , My
lord ! — kiálta Dávid; — most nem vagyok Rizzio, az 
alávaló paria 's nyomom lény többé, kit büntetlenül 
volt szabad gúnyolni, meggyalázni, lábbal tiporni ’ s  
arczon ütni, — én Rizzio vagyok, a’ művész, kit a’ 
királyné maga tanított arra, hogy ember, ’ s  hogy szi
ve van báutalmakat érezni; hogy karja van, azokért bosz- 
szútállni; el ne felejtse ezt Mylord.44 — ’S Rizzio a’ 
nélkül, hogy Darnley’ válaszát bevárná, Stuart Máriához 
fordult mondván: ,Felséges asszony! Ön engem palotá
jában fényes hivatallal ruházott-fel, fogadja itt ünne
pélyes hűség -eskümet. Esküszöm anyám’ hamvaira hű
séget Skótzia' királynéjának, ’ s  örök engedelmességet 
a’ becsület’ sérthetetlen törvényinek!4 — „Mi elfogad
juk Ön’ esküjét“ — felelt a’ királyné , kit e’ méltó sza
vak sziutolly örvendetesen lepéuek-meg, a’ milly mé
lyen Darnley lordot sérték. — ,Felségednek van most 
egyéb parancsa hozzám?4 — szólt Rizzio — „Jelen
leg nincs!“ — ,’S méltóztatik megengedni Fölséged, 
hogy távozzam?4 — A’ királyné igeulé.

Ekkor Rizzio a’ királyné előtt egyik térdére bo
csátkozott, hogy mély hódulatát uyilványítsa; azután 
fölkelt, ’s egyenesült fejjel ’s bátor pillanattal ment, 
Darnley mellett elhaladva, a’ terembül. — Rizzio most 
érzé emberméltóságát.

( Folytatása követhetik.)

E le g y tá r .
A’ könyvek’ behozatala külföldről az orosz biro

dalomba évcukint tetemesbül. Az adóhivatali jegyzék 
szerint tavaly mintegy 4 0 0 ,8 0 0  kötet hozatott-be ; ho
lott 1836ban csak 3 5 0 ,0 0 0 ; 1835 ’s 1834beu pedig 
csak 3 0 0 ,0 0 0  kötet volt az Oroszországba hozatott 
könyvek’ száma.

Birminghami hírlap szerint: Grinalban egy F l a -  
r e l l  nevű szegverő é l, kinek már n y o l c  z felesége 
volt ’s mindnyáját el is temette. O most a’ kileucze- 
dik házasságra készül. Mindegyik feleségével nem
zett 1 gyermeket ’s 7 még életben van. ([Példátlan 
esetnek mondhatni, ha atyjok’ halála után annak ja
vaiban e' mostoha testvérek békén fognak osztozkod
ni! )

G l e n d i n n i n g  angol orvos'előadása szerint a' 
férfi’ szíve általában véve 9 ,  az asszonyé pedig 8 
obont ^uncia} nyom; továbbá: a’ férfiszív a’ növekedő 
öregséggel nehezebb,az asszonyi szív pedig könnyebb 
lesz. ([A’ nöszemélyeknek tehát kár olly igen irtózni 
az öregségtől, miután ez által csak szivük’ terhe kön
nyebbül !)

R e j t e t t  s zó .
Bátor »zivvel az elsőnek ,

Végső ! hordozd terheit;
Hogy az egész nevezetnek 

Izlelhesd örömeit.

v /*. B.
A’ 82d. számú rejtettszó: J ó s i k a .

Szerkeszti Helineczy. — Nyomtatja Trattner-Rárolyi.
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S t w r e c s ,
Közönségesen elismert igazság: hogy a’ jelen 

század’ nagy elölépései egyedül 's kizárólag csak a’ 
néhány évtized előtt teljes virágzásnak indult keres
kedés’ következményei. — A’ kereskedés’ legközelebbi 
czélja: az anyagi jólétet előmozdítani; — azonban, 
az anyagi jólét a’ népek közt elömozdíttatván , — egy
úttal, ’s csak igy mozdíttatik elő nz erkölcsi jólét is; 
mert szegény népeknél a’ lelki műveltség’ parlagon 
fekszik szintúgy, mint rideg földben illatos virág nem 
virágozhatik bájosan. — ’S im ! ezen teremtő po
litikai hit szülé azon csudát, miszerint a’ yilág’ ten
gerein ’s nagyobb folyókon ezer gőzhajót, ’s Európa’ 
téréin keresztül számtalan vasutat czikázni látunk. — 
íg y  állván tehát kün a’ dolgok , legfőbb ideje , hogy ma
gyar Hazánk is a’ kereskedés’ előmozdításának eszkö- 
ziről — miilyenek ránk nézve most, miután már a’ né
met tartományok, ’s mi azokon felül van, a’Duna'gő
zösei által Törökországgal, ’s mi azon túl fekszik, ösz- 
szekötvék — leginkább a’ kereskedési utak, komolyan 
gondoskodjék; különben e’ dús hazát iszonyú veszély 
fenyegeti, t. i. hogy majd tulajdon zsírjában fulad- 
meg. — A’ gőzhajók minket e’ veszélyből egészen ki 
nem ragadhatnak; mert reánk nézve, kereskedési te
kintetben, legnagyobb érdeküek: az éjszaki tartomá
nyok ’s a’ bor, — ezt pedig oda gőzhajón nem vihet
ni. — Vas utakat csinálni pedig, mellyek e’ hijányt 
betöltsék, erre most még nemcsak hogy szegények 
vagyunk— miután számtalan a’ javítani ’s készíteni való,
’s hozzá igen parányi az erő! — de ezenkívül olly rop
pant hegyeken keresztül, miilyenek p. o. azok — mel- 
lyeken az éjszaki tartományokba vezető ’s czélnak 
megfelelő ut nyittathatnék— tán lehetetlen is. — Kö
zönséges utaink pedig, mellyek ezen éjszaki tartomá
nyokba vezetnek, úgy szólván járhatatlanok, olly an
nyira — hogy egyedül e’ bajnak kell tulajdonítani, 
miszerint az éjszaki tartományokkal igen nagy haszon
nal űzethetett kereskedés már zsenge csirájában elfojta- 
tik, vagy inkább, hogy az mindeddig még nem is léte
zett.

’S még is , ha meg gondoljuk, hogy — a’ mint 
már fentebb érintők — ránk nézve legnagyobb érde
küek , kereskedési tekintetben, az éjszaki tartomá
nyok, ez pedig azért, mivel hazánk’ legjövedelmesb 
’s legbőségesb termékét, a’ b o r t , az éjszaki tarto
mányokba, hol az nem terem, legjobb áron adhatnók- 
el: méltán csodálkozhatunk, hogy ennyi század’ foly
tában senkinek sem juta eszébe, illy nemű kereskedé
sünket gátló hegyeken keresztül jó utat csináltatni , — 
’s ekép egy , ezred-éveken által zárva volt közlekedést 
nyitni. — Azonban, hála az előrehaladó iparnak! va- 
lahára ezen akadály is nagy részben már megszűnt I 
— Ns. Zólyom és Liptó megyék már évek óta egy , 
lengyel - ’s az éjszaki tartományokba vezető ut’ kinyi
tásán — iszonyú sok pénz- ’s még több munka- felál
dozással dolgoznak, sőt ezt már nagyrészben véghez 
is vitték! — ’S im ez az , miről mi honfitársinkat — 
mennyire azt e’ lapok’ szűk köre engedi — tudósítani 
óhajtjuk. Mindenek előtt, S t u r e c z  hegyét, mellyen 
az éjszaki tartományokba vezető ’s századok óta zárva

volt ut kinyittatott, — ’s azon iszonya , már nagyrész
ben legyőzött akadályokat, mellyekkel a’ munka’ léte
sítése összekötve volt — ismértetjük-meg becses ol
vasóinkkal , — aztán pedig azon kimoudhatlan hasz
not jelöljük-ki röviden, melly ezen ut’ elkészültéből az 
egész magyar hazára áradand. —

S t u r e c z  nevű hegy-fok sz. kir. Beszterczebáuya 
varosának éjszaki részére feküvén, égig tornyosuló, 
szétszakadozott hegyláuczaival Zólyom megyét Liptó 
megyétől —- ’s igy az alsó magyar hazát a’ felsőtől, v. 
is minden éjszaki tartománytól elszakasztja ; — ’s ez 
által — az egész szörnyű magasságú hegytömeg — 
mészkő ’s egyéb roppant magas sziklákból összehal
mozva lévén — azon közösülés és kereskedésnek, 
melly Zólyom ’s Liptó két szomszéd- megye — ’s igy 
közvetve magyar hazánk’ alsóbb ’s felsőbb vidékei közt 
virágozhatnék, ’s mellynek virágoznia szükségkép kel
lene, egyetlen egy, de igen is nagy akadálya.— Ezen 
hegytömegen Beszterczebányától Liptó megye felé ve
zető ut — mellyet inkább a’ szomszéd, meredek he
gyekről lerohanó — záporviz által kimosott ároknak le
het vala nevezni — felhőkig tornyosuló ’s légbenfüggö 
mohos szirtekkel edzett’s alig 4  öl szélességű völgyön 
kanyarodik fölfelé — jobb oldalán maradván száraz 
nyári időkben egy kispatakcsa, melly a’ magasab
ban fekvő hegytömegben szétszórt völgyekből erre ve
zeti vizét; esős, vagy hó-olvadós időben az egész szo
ros ’s igen meredek völgyet — tetemes köveket, dőlt 
fák’ vastag törzsökéit, ’s mindent, mit útjában előtalál, 
magával ragadó vizzel borítandó. — Ezen szoros völgy 
— hol még ezenkívül a’ járást is akadályoztatja — 
mind az ut’ alapjából, mnd pedig a’ szomszédhegyi 
partok’ oldaliból kimeredező sziklák — majd az egész 
útnak feléig tart — honnan aztán az olly szoros völgy 
egészen a’ hegy’ csúcsáig szélesülui kezd. — így át
lépvén a’ csúcs' fokát — vagy is a’ Zólyomot Lip- 
tótól elválasztó vonalt — ereszkedik az ut lefelé, — 
de nem többé keskeny völgynek sziklás alján — hanem 
egy meredek hegy’ oldalán , hol az utazó borzadva lát
ta, milly könnyű itt minden pillanatban a’ lábai alatt tá
tongó mélységbe dő’ni; — alant már kissé bátrabban 
megy az ember felső ’s alsó-Revucza helységeken ke
resztül Oszada nevezetű faluba, ’s innen egy regényes 
’s ezentúl egyenes völgyön Rozenberg városába, élete' 
megtartásáért áldván az istent, ’s erős fogadást tevén: 
soha többé Stureczen nem utazni. — Mi a’ hegy’ ma
gasságát illeti — az Beszterczebányától 394  ö l , 1 
láb ’s 10 hüvelyk; a’ már nagy-részben elkészített 
stureczi útnak pedig — melly azonban Beszterczebá
nyától 200  öllel távolabb kezdődik — viziráuyos hosz- 
sza csak 1552 öl és 3 láb volt. Innen tehát, s ha 
még azt is számbaveszszük , hogy ezelőtt minden ölre 
1 4 — 18hüvelyknyi volt az esés — képzelhetni, milly 
iszonyú’s számtalan akadálylyal kelle küzdeni az ezen 
iszonyú hegyren kereszlülutazónak , 's milly nagy meg- 
erőtetéssel kellett ezen küzdésnek történni, míg az a’ 
messze esúcsra felvergődött, ’s ismét milly nagyok
kal — leginkább pedig a’ szekér’ romlásával egybekö- 
töttekkel, míg illy borzasztó meredekségen bocsátkoz
hatott lefelé. — ’S ennyi legyen elég ama’ számtalan s 
nagy bajokról, mellyekkel küszködnie okvetlenül kel
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lett a' Stureczen átvergődő utazónak; e lég , hogy be
csülni tudjuk a'fen megnevezett két lelkes megye’ vál
lalatának érdekét; — azonban illőleg azt méltánylani 
csak akkor fogjuk tudni, — ha azon hasznokra is fi
gyelmünket fordítandjuk — mellyek e’vállalatból árad
nak az egész hazára. —

Már föntebb érintők, hogy Hazánknak, mostani 
állapotában , olly jó útra leginkább szüksége van , — 
melly a ’ dús alföldnek alkalmat nyújthasson, azt — 
mit honn vevők’ hijáuya miatt csak igen csekély áron 
ad-el, (sőt néha— midőn nagyobb a’ bőség — azaz: 
midőn neki legtöbb termése van , ’s igy legtöbbet ad
hatna el — még el sem adhat)  kevés költséggel ’s 
rövid idő alatt olly helyre általvihetni, hol azonnal ter
mékét j ó  á r o n  megvennék. — ’S ime illy ut a’ stu- 
reczi ut! mert az a’ lehető legrövidebb vonalon olly 
tartományokba vezet , hol a’ gazdag alföld , termé
keit — kiváltkép borát — azonnal és jó áron eladhat
ja. — Edddig Lengyelországban , jelesül Krakkóban , 
több bor találtaték 2 0 0  mérlolduyi távolságból, mint 
a’ tőszoinszéd magyar honból; — ennek pedig fő , sőt 
egyetlenegy oka csak az , mivel bortermesztö hazánk
fiai , borukat rövid utón — melly a’ költségeket t. i. 
magasra nem rugtatta volna — Sturecznek hajbor
zasztó orma miatt — ki nem vihették ; ha pedig kivi
vők, azt iszonyú hosszadalmas utón t.i. az ausztriai tarto
mányokon keresztül -  sok idő- ’s pénztékozlással vol
tak kivinni kénytelenek — és igy a’ már oda szállított 
illy bornak ára — a’ fentebbi költségek miatt — igen 
magasra szökkenvén, az a’ szinte oda, de sokkal 
kisebb költséggel szállított, bár rosszabb franczia 
borokkal a’ concurreutiát ki nem állhatá. — ’S igy tör
tént, hogy a’ bortermesztö magyar gazda — mind a’ mel
lett hogy hosszú ufón kínlódott, drága időt vesztett, 
és sok pénzt költött-el, — iparának gyümölcséül — még 
kárt is vala kénytelen szenvedni. — Noha, véleményünk 
szerint, az eddig mondottakból is bőven kiviláglik: 
hogy a’ stureczi útból az egész magyar hazára, de 
leginkább a’ bortermesztőkre, tömérdek haszonnak kell 
szükségkép áradnia; mindazáltal annak még világo
sabb megmutatására legyen szabad egy nagyobbsze- 
rü fogalomba bocsátkoznunk. —

Igaz : a’ dunai gőzhajózásnak haszna igen n agy; 
ezt tagadni véteknek hiszszük, — de megvalljuk, 
hogy mi a’ gözhajózást olly eszköznek nem tekinthet
jük , melly Magyarországnak kereskedését egymaga 
hozhassa legfőbb virágzásba. Nem tekinthetjük pe
dig azért : mivel először hazánkra nézve — mint 
már érintők — legnagyobb érdekű: a’ borrali ke
reskedés ; ezt pedig a’ dunai gőzhajózás egészen ki 
nem meríti — miután Dunánk sem nem jő , sem 
nem megyen olly tartományokba , hol borunkra legna
gyobb szükség volna ’s hol tehát azt legnagyobb ha
szonnal adhatnók-el; — másodszor pedig azért: mivel 
Törökország, hol majd ugyanazon termékek hason
ló,vagy talán még nagyobb bőségben találkoznak, keres
kedési tekintetben nem olly igen nagyérdekü , -  Ausz
triára nézve pedig kereskedésünk nem épen kedvező. 
— E1 bajon alig segíthetni jobban , mint ha a’ dunai gőz
hajózás, vagy pedig annak képviselője Budapest, a' 
lehető legrövidebb vonallal — t.i. a’ nyugoti tartományok
kal, mellyek termékeinket ahítják — kapcsolatba ho- 
zatik. — De hol van ut — a’ stureczin kívül — melly 
által az eszközölhető volna ? — Az egyetlen egy stu
reczi ut az, melly a’ lehető legrövidebb, t. i. a’ c s a k  
4 0  mérföldnyi hosszú — Váczon, Ipolyságon, Korpo-

nán , Zólyomon , Beszterczebányán , Rosenbergán és 
Rubinon (tehát hét népese városon) keresztül menő vo
nallal összekötvén Budapestet, ’s ez által a’ dunai gőz
hajózást Krakkóval — vagy is a’ Dunát a’ Visztulával 
— következéskép a’ fekete tengert a’ balti tengerrel 
egykor , a’ mellett, hogy az olly szükséges éjszaki 
borkereskedést virágzásba hozza, — az éjszakfelé fek
vő országokkal óhajtott kereskedésnek utat nyi- 
tand , ’s alapot vetend — a’ szeretett Hazának annál 
nagyobb hasznával : mert ezen vonal a’ Bochniából Lem- 
bergig vezető — ’s már készülőben levő vasúttal — 
aránylag kevés költséggel kapcsolatba tétethetnék — 
s’ az ebből folyó hasznot nem lehet nem érezni.

Illy nagyérdekü ’s igen fontos okok (más mellé
kes ’s leginkább csak szomszéd megyéket érdeklő okok’ 
előadását e’ lap’ szűk köre nem engedi,) harczolváu 
ezen stureczi ut’ megnyittatásaért — már 181 lik  év
ben ns Zólyom ’s Liptó megyék kiküldöttek kebelük
ből egy vegyes küldöttséget — a’ fen leirt stureczi ut’ 
legfensőbb pontjára , melly megvizsgálván: „lehetsé
ges é az ezen tudósítás’ elején néhány szóval ériutett 
akadályokat meggyőzni? ’s igy az illy nagyérdekü 
kereskedésnek ezredektöl zárt útját megnyitni?“ kül
dőinek jelentést tegyen.— A’ küldöttség igenlő választ 
ada — de sikerét az idő’ körülményei egész 1834ki 
év’ féléig függőben hagyák. — Ekkor ismét egy ve^ 
gyes küldöttség a’ hegyre fölmenvén , ’s ismét az ut’ 
készítését javaló jelentést adván— azóta az igen nagy 
tudománynyal ’s igen széles tapasztalással bíró me
gyebeli földmérnök Mihalko György’ példásszorgalmu 
figyelése alatt loly a’ munka, és pedig tek. beniczei és 
mitsinyei B e n i c z k y  Á g o s t o n  zólyom-megyei de
rék első alispán úrnak — k i, nem tekintvén terhes hiva
tala’ tömérdek gondait — ’s egyedül hazája’ javát tartr- 
ván szem előtt — ezen munkakörüli főfelvigyázást a’ me
gyei első hivatalba érdemlett emeltetése után is meg
tartotta — férfias , semmi akadálynak nem hátráló ve
zérlete alatt— áldott sikerrel. — Valóban szép látni, 
miképen egy hazáját híven szerető ’s annak java’ 
előmozdításán buzgón törekvő férjfi, nem gondolván a’ 
zúgó viharokkal ’s metsző hideggel, mellyek a’" sture
czi ormok közt télen kívül is járni szoktak;— nem a’ 
rendkívül fojtó m elegséggel, melly a’ stureczi mély 
völgyekben uralkodni szokott; nem végre azon fá
radsággal , mellyet a’ meredek hegy’ sokszori mászá
sa okvetlenül okoz , ’s melly könnyen az egészségre 
is ártalmas befolyású lehet — majd mindeu két hétben 
feledve mind ezt — a’ sziklás hegyekre fölmegyen — 
példájával buzdít és int — ’s a’ már olly hosszadalmas 
munka által kifárasztott dolgozó népbe jelenlétével ked
vet önt. Megismérve fáradságit, neki őszintén köszöni 
tek. Zólyom megye , hogy ezen ut olly parányi pénz
erővel — aránylag értjük — és semmi kül-segitségtől 
nem gyámolitva, ’s olly rövid idő alatt -— már is olly 
karba van helyezve: hogy miután az , az 1836. oct. 
28kán mélt. garamszögi Géczy István urnák— ugyan
azon us Zólyom megye’ szeretve-tisztelt főispánjának 
vezérlete alatt — számos RR. kíséretében ünnepélye
sen megnyittatott volna, most ott, hol ezelőtt 10 
mázsával megrakott szekérben 12 ló félnapig nyögött, 
2 0 —25 akóval terhelt alföldi szekerek — négy közön
séges lótul vonatva; — vagy pedig a’ felső Magyar- 
országból Bécsbe rezet- vivő ’s 45 — 60  mázsával 
terhelt tárkocsik — minden segítő előfogat nélkül — 
könnyebb szekerek néhol sebesen is kezdenek járni — 
világos jeléül — hogy mit föntebb ezen útnak egész
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H azankra  kiható hasznáról röviden mondottunk azt 
nem épen alaptalanul mondottuk.

H. sz. gh.

K i r á n d u l á s
hécs- ivagrami vas-uton.

Míg- az emberi-ész, találmányai' egykori koroná
já t— a' r e p ü l é s '  mesterségét — ki nem találja: ad
dig a z , úgy vélem, ennek közel-rokonával, a’ g ő z -  
k o c s i  n-haladással, bízvást megelégülhet; mivel „ re
p ü l n i “ és „g ö z k o c s i n m e n n i , “ már úgy szól
ván mindegy. — — A’ bécsi vaspálya a’ Práterből 
indul-ki, hol a’ vasúti intézet’ számos szilárd épülete 
— mint valamelly nagyszerű tölgy’ gyökerei— száza
dokra látszik megfoganszani. — E’ kirándulás 9 (2 4  
ülésű) hintóval történt, mellyek—- mint megannyi egy
másután lánczolt sötét-alakú elefánt — a’ kiváncsi né
zők’ báraultára, egymás után a’ pályára kiállíttattak, 
’s közel egymásba akasztattak. — Ez útnál minden 
nagyszerüleg, határozott tempóra ’s bizonyos komoly 
méltósággal történik. — Az utazási előkészületeket a’ 
közönség, két várakozási-terem’ ablakiból nézte; azu
tán első csöngetésre e’ termekből az udvarra bocsá- 
tatott, ’s a’ három osztályú (egészen-fedett, félig-fe- 
d ett, ’s fedetlen) kocsikra felrakodott’s azokba forma- 
szerint bezáratott. — Még maga az erőmű (_locomo- 
tiv) névszerint „Vulkán“ a’ pályán kivül füstölgött, ’s 
aranyozott hát-gombja tündöklő nyeregkint sugárzék- 
ki fekete paripa-alakjából, mig végre két könnyű for
dulattal, mint valamelly délczegen forgolódó heves 
mén, a’ pályára beállitatott, ’s a’ sorban-álló hintókba 
fogatott. Az indulás-jel megcsendült, ’s az erőmű, 
még ex superabundant! figyelmeztetésül, egy igen éles , 
fülhasitó hosszú füttyentést tőn, mire a'karaván futás
ba jött. — Könnyű gondolat és sebes villámkint hala
dott „Vulkán“ 's az általa repített hintó-sor, az aka
dály-nélküli pályán , — 's haladása épen azon zajt szü- 
lé , mellyet szitás-malmok okoznak. A’közel-fekvö tár
gyak összezavart's vizbenjátszó sugarak’ módjára tün- 
tek -e l; csak a’ távolfekvők valának tisztán kivehetők. 
Bizonyos távolságra egyenruhás felügyelők állottak, 
utmulatókkint feltartott jobb karukkal, kik ezen mere
vült feszes állásuk által a’ c o u d u c t e u r n e k  né
mán referálják, hogy a’ pálya, meddig felügyelésök 
terjed, minden kövecstől ment ’s tiszta. Midőn ezen 
utazó hosszú sor a’ l)una’ hidján robogva átfutott, a’ 
legfelségesb kilátás nyílt jobbra 's balra, ’s a’ szom
széd hegyormozatról Leopold’ ős-vára festőileg mosoly
gott alá, — Az oldal-utakon talált lovak iszonyodva 
ágoskodtak ’s irtóztak e’ füstölgve s robogva repülő 
hosszú szörnyeteg előtt. — „Vulkán“ félóra alatt wa- 
grámi állomásán termett, melly Bécstől 5 órányi tá
volinak tartatik ; ’s itt a’ már előbb kiszállított che- 
veaux-legers-ezredi haugászkar’ fúvószeres zenéje ál
tal fogadtatott. A' feluyitogatott hintókbul egy egész 
telepitvéuy ^uj colouia) látszék kiszállani, ‘s vígan 
oszlott az , a’ két helybeli vendéglőben szét . melly- 
nek szellős, üveges tivolijai folyvásii muzsikaszóközt 
elégiték-ki az érkezett utasok’ étvágyát. — Egy-órai 
mulatozás után a’ hazaindulási csengetyü megszólalt; 
's midőn a' közönség hintajiba beoszlott, „V i u d o b o- 
n a“ a' másik erőmű , gänserndorli állomásáról pontban 
Wagramra érkezett ; — ’s a’ lovasezredi hangászkart, 
egyik hintájára fölvevén — a két hosszú karaván , 
némi egymástóli távolságban „ V u l k á n “ és „ V i n 

d o b o n a “ erőmüvektől vontatva, vig muzsikaszó, ’a 
a’ Práterben összegyűlt kiváncsi nézők’ örömfogadása
közt — mintegy egész város’ népességét szállítva __
tért bécsi állomására vissza. — Adja a’ jóltevő é g , 
hogy minél elébb terjedjen e’ szerencsés emberi talál
mány a’ föld’ minden tájékira, ’s legyen az , a’ legtá
volabbi nemzetek közt is , a’ folyvásti közösülés’, ba
rátság’, béke’ és állandó szeretet’ kapcsa!

S z ............

Rizzio Dávid,
v a g y :  l o r d  é s  d a l n o k .  [Folytatás.)

VI.
Az áldozó nap’ vég-sugári többé nem villogtak a’ 

szép fűzeken keresztül, mellyek rezge fürteikkel Os- 
sian’ sírja fölé hajolva szomorgának. A’ nyugoti égbolt’ 
fellegzete lassankiut elveszté világos arany szinét. — 
Minden pillanatban egy más mécsvilág aludt-el a’ me
zővidéken szertefekvő pórkarámok’ ablakin; minden pil
lanatban más más skótziai lantos’ dala némult-el a’ tá
vúiban, Nemsokára az utolsó mécsvilág is elaludt, ’s 
többé mit sem lehete látni, mint égbolton a’ csillagok’ 
rezgő fényét; nem sokára elhalt az utolsó dalszó is , 
's többé mi sem hallatszék, mint lábdobogása néhány 
lónak, mellyek a’ rajtok ülőkkel a’ perthi-vár, Stuart 
Máriának nyári - laka felé ügetve haladtak. — Kettő a' 
lovagok közül kissé hátrább maradt, mint látszék elég 
távulságra, hogy párbeszédüket a' többi ne hallhassa.

,Ön látta ma az angol királyné’ követét?1 kérdé 
Darnley lord. -  „Igen“ lön a’ felelet — ,’S mit mon
dott ö? ‘ — „Én diplomatái alkudozásiul’ következmé
nyiről csak Skótzia’ királynéjának szoktam számot ad
ni“ — ,Ezt Ün jól cselekszi; ámde szoros viszonyún 
Máriával . . . .; gondolja-meg Ön , hogy én tán holnap 
király is lehetek4 — „Kétlem . .  .“ — ,E’ szó elárulá, 
a' nélkül hogy Ön talán akarta volna , gondolkozását 
's érzelmét irántam; csak vallja-meg Ön nyíltan ’s 
őszintén, hogy az angol követtel folytatott beszélge
tését házassági tervem’ meghiúsítására használta?4 — 
„Könnyen meglehet“ — ,Nemcsak meglehet, de úgy 
is van!4 — „Mivel tehát Ön már tudja — “ — ,Én csak 
azt tudom, hogy Ön gyűlöl engem4 — „Valamint en
gem Ön.44 — ,Tudják e ezt Erzsébet’ udvarában ?4 — 
„Kétséget sem szenved.44 ,Ott Ön’ hiúságának is 
hízelkednek4 — „Hát az angolok hízelgők?44 — ,Van 
ott arany is ,  Önt megvesztegetni. —4 — „Mylord, 
most már egy éve , hogy én Stuart Mária udvarában 
vagyok ; ő engem porbul a' legmagasb becsületfokokra 
emelt. Bizonyosan még jut Önnek eszébe a’ nap,  
hat hónap múlva ezen idő után már a királynénak meg- 
mutatám , hogy én őt nemcsak mint dalnok vagyok ké
pes mulatni, hanem hogy neki „igen nyomos status
ügyekben is használhatok. — O engem titoknokának 
nevezett; ö engem titkos tanácsnoki hivatallal ruházott- 
fel. — Azóta én Erzsébet nénje’ cselszövényeit ’s ár
mányait egymagám hiusitám-meg; én egymagám bír
tam a’ parlamentet iránta jobb érzésre; én magam 
semmíték-meg minden vallásbeli czivódást s politikai 
ármányokat, ’s Ön még is hiszi, hogy engem arany 
által megvásárolhatni ? Nem, Ön ezt nem hiszi; senki 
sem tudja jobban, mint épen Ön , hogy e' világon bár
mi kincsek sem bírhatnának arra, hogy Skótzia király
néja iránt táplált határtalan vonzalmam meghűljön. ■ 
És még is nem kevésbbé igaz , hogy On befolyásával 
ellenem tör, ’s különösen összeköttetésemet Mariaval



332

meghiusítni törekszik/— „Ezt én csak fönséges védasz- 
szonyom végett cselekszem — 44 — ,Bizouy vigyáz
zon magára, szép titkostanácsnok! — még közöttünk 
nem aludt-el a’régi gyülölség . „Önnek igaza vau.“
— ,’S ha nem fél haragomtól4 — „Hogyhogy, Ön fe
nyegetőzik ?“— ,Hibáztam, bocsásson-meg Ön heveske
désemnek ’s tüzes véremnek4 — „0 én ismerem e’ tü
zes vért!44 — , Dávid, én valék első , ki Önt megbáu- 
tám , borítsunk fátyolt a’ múltakra, ’s kössünk békét! 
Akarja Ön.4 — „Akarom.44 — ,Legyünk barátok4 — 
„Igen szívesen44 — ,Életben ’s halálban ?4 — „Nem 
kétlem.44

,És m ost, miután egymásnak örök barátságot es
küvőnk — folytatá Darnley lord — megajándékozom 
Önt bizodalmammal. — Kedves Rizzióm ! én szere
tem Máriát, én imádom ő t, mikép honában a’ Madon
nát imádják; ö szerencsém’ csillaga , ’s életem’ világa; 
’s Ön, mint jó barát, használni fogja befolyását —ja
vamra.4 — „Mi többé nem értjük egymást, Mylord!44
— ,Hogyan ?4 — ,,A’ királyné’ érdeke ’s java előttem 
legelső . .“ — .A’ királyné’ java egyszersmind az 
enyím; Ön tehát nem vonakszik?4 — „Sőt inkább vo
nakodni fogok.44 -  ,’S miért ?4 — R i z z i o itt hall
gatott.— ,Beszéljen Ön!4 folytatá Henrik. „Ön tehát akar
ja tudni, miért nem szeretném, hogy Mária Ön’ hit
vese legyen? jól! tehát megmondom Önnek.44—  ,No’s 
halljam!4 — „MertÖn köz-fogadókat, serházakat láto
gat; mert Ön játékos, és csapodár kéjvadász —44 —
,Szerencsétlen , mit mondasz !4 — „Végre mert Ön 
nem képes a’ királyné’ ’s a’ nép’ boldogságát eszkö
zölni —44 — ,Hallgass szemtelen, v a g y —4 „Emléke
zik Ön még azon guiuéere , mellyet a’ fogadóban ar- 
ezomhoz vágott ?“ — ,Vajha akkor megöltelek volna!4
— „Én is akarám Önt megölni akkor, ’s már kész is va
lék . . . Egy kőpadon a’ vesztőfa mellett ülve imígy 
szólottám: Isten! add nekem Darnley’ szivét, hogy 
körmeimmel széttépjem azt , ’s engedj aztán meghal
nom ! — Én balgatag! az Eg egy nemesebb bosszuál- 
lásban részesíte: íme Henry Darnley lord esdeklőleg 
terjesztő felém kezeit, ’s miért esdeklett ő? — egy 
koronáért!! ’s kihez esdeklett? Rizzio Dávidhoz!!“ —

Azalatt a’ két lovag, a’ nélkül, hogy észrevették 
volna, a’ perthi fejdelmi-lakhoz érkezők. ,Holnap, tit
kostanácsnok ur , termemben leszek . .  .4 — „En pedig 
a' királynénál“ válaszolt R i z z i o .

[Folytatása, következik.)

Elegy 9s mulattató-tár
V i k t ó r i a  k i r á l y n é .  Bizonyos főrangú fran- 

cz ia , egy barátjához irt bizodalmas levélben követke
ző rajzképéjt adja Nagjbritaunia’ szép hajadon király
néjának: „Én az ifjú királynét többször látám az ope
raházban, parkokban ’s ünnepélyeken. Ó igen csinos 
hajadon , deli testtartással bír ’s egész lényén valami 
igen gyöngéd asszonyiság örnlik-el. Egy estve a’ nagy 
operaházban ülők , szemközt vele. Ó időnkint páholya’ 
függönyét félretolá, ’s kíváncsian tekintgetelt a’ föld
szinti helyre ’s alsóbb páholyokra. Öltözete igen egy
szerű volt 's szép haja teimészetes fürtökben omlott 
szét nyakán ; fejér kezlyüt ’s hasonszinü ruhát viselt. 
Épen szombat vala, ’s a’ királyné valamivel éjfél előtt 
hagyta-el az operaházat, ámbár a’ hallétnek még nem 
volt vég'e. A’ fölség’ példája bennem is jámbor érzel

meket szült, ’s távoztam, mielőtt még ütött az óra , 
melly a hét’ utolsó napját vasárnaptól elválasztja. — 
Máskor ismét a’ parkban láttám ő t , ’s történetesen csak 
öt v. hat lépésnyi távolságban állék hozzá. Ő igen nép
szerűnek , nyájasnak ’s rendkívül kedveltuek látszik; 
különösen a’ mindkét nembeli fiatalság nagy euthusi- 
asmussal viseltetik olly gyöngéd, virágzó szűz iránt, 
ki a’ világ’ legszabadabb népén uralkodni tud. Ő a’ tö
megek’ bálványa lön; ’s valóságos , öröm látni, mint he
lyezik mindnyájan, kik szabadabb fejlődés’baráti, ’s avult 
szokásokat ’s visszaéléseket eltörlesztetui óhajtanak,
— reményűket a’ szép királynéba ,, mint ki a’ népjo
gok’ természetes ótalmazója’s gyarapítója. Most kivált 
sokat beszélnek a’ királynénak nemsokára történendő 
férjhezmeueteléről ;■ ’s az angolnép nagy idegenséget 
mutat minden olly választás iránt, melly külföldi fér
fira eshetnék.“

A’ folyó 1838 év’ 7 első hónapiban a’ franczia- 
országi sajtó alul 376 2  uj elmetermék került-ki.

Rotteck KároIy'„Közönséges világtörténetéből“ jól
lehet tömérdek példányban utánnyomatott, már a’ tizen
harmadik eredeti kiadás fog nem sokára megjelenni.

Bizonyos mértékletesség! egyesület’ elöljárójához 
nem rég egy pórasszony érkezők, mondván : ,Ön uram, 
félév előtt szegény férjemet az uj mértékletesség! egye
sület’ tágjául fogadta; az istenre kérem, bocsássa őt 
ismét szabadon, különben tönkre jutunk; mert a’ mér
tékletesség neki igen sokba kerül.4 — „Mint értsem e z t , 
jó asszony ?“ kérdő az elöljáró. — ,Ő most egész nap 
csak ezt kiáltja: „,Áldassék isten, hogy a’ pályinkát 
gyűlölni tanultam! valóban édes dolog a’ mértékletes
ség.“4 de minden felkiáltás után egy pohár maiagait 
iszik.“ —

Egy svábországit, ki először voltBécsben, ittla
kó rokonai mindenhova elvezettek , ’s minden szép épü
letet megmutattak neki. Végre mondá: „Ez mind igen 
szép , de kérem, mutassák meg már az a u s z t r i a i  
h á z a t  is.“

Y város’ elöljárói, múlt télen megparancsolák a’ 
lakosoknak, hogy a’ sok havat hányják-ki az utakból. 
Egy lakos az egész dolgot magára vállalta azon föl
téttel , hogy engedjenek neki időt sz. Iván napig.

Bizonyos orvos látá egy ismerősét délután széken 
alunni, ’stanácslá, ne tenné ezt, mert ebéd után mind
járt aludni ártalmas. „Meglehet — mondá ez — de 
már bennem megvan azon hiba , hogy hasztalanul nem 
ülhetek, ’s valamit kell cselekednem , olly annyira gyű
lölöm a’ henyélést.“

Egy pórsuhancz, kit apja táborba küldött, azt ígér
te , hogy visszajövetkor egy ellenségfejet hoz magával; 
az apja erre válaszold: „Édes fiam ! elég örömem lesz, 
csak egészségben érkezzél v issza , ha fej nélkül lát
lak is.“

N. ur sietve ment az utczán. Barátja vele talál
kozván, kérdő: „No’s hogy van húgod ?4 A’ siető rög
tön feleié: „Már megszülte gyermekét.“ — „Fiú-e v. 
leány ?“ kérdő tovább amaz. — „Még nem tudom
— válaszold ez — nagybátya lettem é , vagy nagy- 
néne.“ — ’S azzal tovább sietett.

R e j t e t t s z ó .
Országot hődíta egész. Két elseje bujkál

Bőrbe. Utó-bárom nyughelyei ad röviden.
l Jetízes Ján. A — ruf.

A’ 83d. számú rejtettszó: Ho nf i .

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattner-Károlyi,



§5. szám Pest, October* 3 4 1838.

JlTs Tentes miegyében cl' nemzeti nyelv 
terjedése.

Milly óriási lépésekkel halad e’ nemes megyében 
a’ nemzetiség, csak abból is kitűnik, hogy ennek né
hány év—előtti, körülbelül 5 0 0 0  magyarajku népessé
ge , 7 év’ lefolyta alatt mintegy 15,OOOre szaporodván 
közörömünkre jelenleg is folyvást nő, ’s ámbár még 
egy év előtt csak a' temesvári székestemplomban iehe- 
te ritkaságból évenkint két magyar egyházi beszédet 
hallani, már e’ f. évben in. Lonovics József Csanádi 
megyés-püspök úr’ kormányzása, ’s atyai pásztorko
dása alatt, azonkívül Gattáján , Sz. Györgyön minden 
ünnep- ’s vasárnap ; Bakováron minden harmadik va
sárnap , Temesvárod József külvárosban minden hó
nap’ első vasárnapján és sátoros ünnepen magyar egy
házi beszédek ’s keresztyén tanítások tartatván, nem
zeti énekkel dicsértetik Isten. Lippán évenkint néhány 
magyar egyházi beszéd hallható a’ német-sz. péteri né
metajkú lakosoknál és a’ temesvári nemzeti oskola’ nö
vendékeinél magyar ének hangzik, ’s bizton reméll- 
hetni, hogy nemsokára Lippán ’s Csákovárou is a’ ma
gyar egyházi beszéd ’s ének életbe jutáiul ; a’ más- 
ajku helységekben létező csekélyebb számú honfitársa
ink, addig is magyar tanítókkal levéli ellátva, a’ 
nemzetiség’ virágzására legyen elég azt mondanunk , 
hogy minden a’ femisztelt, m. püspök ur’ kormánya 
alatti oskolában , a' növendékek magyar írásra , olva
sásra és számvetésre , nagy sükerrel taníttatván , nem 
is foglalandja-el ezekben a’ tanitói-széket m ás, mint

kinek a' magyar nyelv tulajdona. Azért is öröm ’s há
la-érzet fog-el minden nemes hazafi kebelt; és nem 
tudjuk nemzetiségünk’ anyatermészet által kijelölt fé
nyében ragyogtató nemtöjének visszahelyeztetéseért, 
nyelvünk’ ’s hazánk’ javára tett koronázási ( ’s minden 
buzgó hazafi által jeles nyomdokit követendő) példás 
ajánlatért máskép hálaérzetünket kinyilatkoztatni, mint 
a temesvári józsef-külvárosi templomban, minden illy 
magyar isteni szolgálat’ alkalmakor, ö t ö d i k  F e r 
d i n a n d  felséges urunk ’s királyunk’ hosszas, üdvter
jesztő életéért hazánk’ gyámistenéhez nemzeti harso
gó énekkel, és szivreható imádsággal buzgón fohász
kodni. Különösen kitünteti jelenleg ott magát Libovszky 
Antal helybeli segédlelkész ur, ki erényre ’s igazság
ra oktató nemzeti jeles egyházi beszédivei magyar hí
veit vigasztalja; különös hálát érdemel még Temesvár 
városának 3ik nemzeti-oskola’ tanítója Brunner József 
ur, ki a’ józsefvárosiakat legelőször magyar éneklésre 
megtanítván, azokat saját könyveivel is felsegítvén, min
den magyar isteni szolgálatkor m áig, növendékivei 
együtt megörvendezteti. Ezeken kivül még a’ temesvári 
ref. honfitársaink’ egyházában , minden harmadik vasár
nap , valamint rittbergi ref. atyánkfiáinál is minden 
isteni szolgálat csupán magyarul tartatik, melly utób
bi jeles magyar iskola’ számára a’ buziási fürdő’ hazafi 
vendégitöl alulirt által, néhány óra alatt bészedett 39  
f. 10 pgő krajczárnyi mennyiség az itt következő szám
adás szerint, a’ nevezett, és más szomszéd iskolák’ 
szükségei’ pótlására fordíttatott.

J e g y z é k e  a’ f. évi julius lOkén n. Temes me
gyében a’ r i t t b e r g i  ref. és szomszéd magyar isko
lák’ szükségpótlásira, a’ buziási fürdőben alulirt által 
bészedett önkéntes adakozásoknak pengő pénzben : 
Ambrózy Lajos báró adott 1 ftot. Arczy Károly 20 krt. 
Bene Lajos 40  kr. Böjtös Imre 25 f. 20 kr. Feldinger 
’s Haibauer 20 kr. Gottlieb Jakab 20  kr. Grob János 
20  kr. Györy Lajos 20  kr. Felix (született Hanzo- 
vics) asszony 20 kr. Grencsovszky 20 kr. Hanzovics 
20 kr. Hollósy Bogdán 1 f. Jablonezay Ádám 20 kr. 
Jeszenszky Ferenez 40  kr. Köpplinger 20  kr. Lacz- 
kovics István 20 kr. ^Liepold Mátyás 40  kr. Nyéky 
(született Oexel) asszony 40  kr. Ormós András 20 k. 
Ormós Zsigmond 20  k. Papp Gábor 20  k. Patyánszky 
Viszáki 30  kr. Hada Georgievics 20 kr. Radulovics 
Konstantin 20  kr. Schlachta Lajos 20 kr. Trifunácz 
20 kr. Ulárich 20  kr. Vizkelety József 40  kr. Vod- 
jáner Arnold 20  kr. Vodjáner Tgnácz 20 kr. Zonyai 
asszonyság 20  kr. Zonyai Ernesztina kisasszony 20  
kr. Összes bevétel pengő pénzben 39 f. 10 kr. — Ki
adás :  a’ rittbergi ref. iskola’ számára vásárlóit padok
nak 3 hüvelyknyi vastag tölgyfa-hidlás , ölét 30 kraj- 
czáron, jár érette 25 ft. A’ rittbergi ref. iskolának 1 
olvasó könyv 1 fr.; 900  masryarkönyv vásároltatott s 
kiosztatott Lippán , Józsefvárosban , Nkövéresen , Bu- 
ziáson , Kepeien . Szilason , Bakováron, Sosdián , Fe- 
ren lián , Klopotián , Ó-mórban , Gattájan és Csákováron; 
továbbá, (>00 irópéldány vitetett, ’s kiosztatott a ne
vezett helységekben’s Rittbergen, tészen 13 ft. 10 k.; 
összes kiadás pengőben 39 ft. 10 kr. — — Temes
várod József-külvárosban October I3kán 1838.

Böjtöt Imre á lla l•

JGf ö I t e ni é n y e fc.
1.) AZ ÁRVA.

Alusztok Ilii apáin , anyám!
Öröklő álm okat; 

Gyámatlanul hagyátok-el 
’S búban fiútokat.

Keblén kínok, baj , szenvedői ;
Keservi-köny szemén.

Előtte minden hervatag 
Az élet’ mezején.

És nincs ez árva sorsban is 
V igasztaló szegényt ,

Fis részvevő ’s osztó vele 
A’ sajnos érzeményt.

, ,Kihalt szüléid’ halmain 
Kiméld siralmidat.

Atyád az isten , kit hiszesz ,
0  látja sorsodat.“

2.) HOLD’ FÉNYÉN.

Ha szép borútlan estve 
A’ holdat nézdelem , 

Lelkem magasba száll-fel, 
Buzdít nagy érzelem.

Körülte fenragyognak 
Ezernyi csillagok,

Fényében elmerülnek 
Rezgő sugárzótok.

De túl a’ messziségen ,
Hold és csillagzaton , 

Lelkünk’ hazája ott van :
A' mennyvilági Hon!

1) A’ PATAKNÁL.

0 csörge kis patak !
Ha mondanád nekem :
011 y hosszú lesz e , mint 
Futásod , életein *

Zöldellő partidon 
Virágok fejlenek ,
Virágzók napjaim 
Valljon leeudenek !

Jól zengi itt madár 
Korányi énekét,
’S mint béke-partokon 
Vigan mosolyg a ’ lét. —

Ki láttam éveket ,
De üdv ’s ürümtelen'
Vigalmi bájidat
Ah ! oszd-meg énvelera.

Vúlyi Tamás.
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Neni-hiv(italos válasz a* természettu- 
dományi pályamunkák9 dolgában.

Az Orosz-Század’ 81 . számában „több figyelő“ 
(ba Csatéként kicsiny dolgokban találgatásokkal sze
retnék vesződni, azt mondanám : Csató és egy elbukott 
pályamunka1 szerzője, mit ex notis intends alkalmasint 
be lehetne bizonyítani,— de minek ez ? tehát: több fi
gyelő) több rendbeli kérdést intéz hozzám az 1838- 
diki természettudományi pályamunkák’ tárgyában , mel- 
lyekre itt a’ válasz, és pedig nem hivatalos, hauem 
magányos válaszom : mert az academia csak a’ haza’ 
törvényhatóságainak tartozik felvilágosításokkal, ’s nem 
bárkinek , ki kedvét leli abban, hogy eltűnt remények 
és személyes idegenkedések miatt tetteit számon kérje.

1. Mondatik: „Hogy miután a’ kitűzött határna
pig csak egy munka érkezett, lett volna az bármelly 
silány , a’rendszabások’ értelmében azt illette a’ juta
lom.“ — Igen; ’s az el is vette volna jutalmát, ha a’ titok— 
noki hivatalos jelentésben előadott rendkívüli okoknál 
fogva a’ kisgyülés méltányosnak nem Ítéli a’ határnap ki- 
terjesztését : ’s az ennek következtében még érkezett 
pályairatok közit méltóbb nem találkozott volna.

2. Mondatik: „ügy látszik, érezte azt (jnart. 20 .) 
maga a’ kisgyülés is , hogy a’ munka’ egyedülisége, 
azt a' jutalomtól meg nem foszthatja.“ — Mart. 20d. 
nem volt kisgyülés, hanem a’ titokuok’ kérelmére —  
hogy a’ határnapig érkezteket hiteles tanúk előtt a’ le
véltárba tehesse —-a’ Pesten maradt tagok közül ren
des és lev. tag megjelent tizenegy a' titoknoki hiva
talban, kiknek jelenlétében’s ellenőrző pecséteik alatt 
a' pályamunkák jeligés leveleikkel együtt lezárattak. 
Egyéb nem történt ’s nem történhetett. Kisgyülés csak 
elnök ’s még nyolcz szavazható tag által tartathatik : 
mart. 20. sem amaz , sem ezek elégséges számmal nem 
voltak jelen. Sokan elhagyák a’ veszély’ napjaiban Pes
tet , mások fel nem találtathattak lakásaikon.

De nem is az e g y e d ü l i s é g  ejtette-el a’ kér
déses munkát a’ jutalomtól, vagy szolgált okul a’ ha
táridő’ kiterjesztésére — mert hiszen törvénytudományi 
pályamunka n é g y  volt, dráma t i z e n h é t ,  ’s a’ ha
táridő ezekre is egyformán kiterjesztetett.

3. Mondatik: „Nem volt tehát egyéb mód e’ mun
kának a' jutalomtól elejtésére , minta’ határidő’ feldön
tése.“ — De hát kinek volt szándéka e’ munkát a’ ju
talomtól elejteni ? Avvagy ama’ 4  törvényes és 17 
drámái munkát is el akarta az academia ejteni?

4. Kérdeztetik : „Van-e a' kisgyülésnek hatalma, 
nagy gyűlés által határozottakat, millyeu a’ határidők’ 
megállapítása, akármelly esetben és szín alatt is fel
dönteni ?“ — Igenis, van a’ szükségtől feltételezett és 
gyakorlat által megerősített hatalma nagy- gyűlési ha
tározatokat , nem feldönteni, hauem módosítani; nem 
valami s z i n  a l a t t ,  hanem helyes okból; "s mindig 
helybenhagyatás’ reményében ’s felelet’ terhe alatt. A’ 
jelen esetben tehát az április’ 2d, együttvolt kis gyű
lés az elnök’ ő Excja’ javaslatát a’ határidő'kiterjesz
tésére nézve bátran elfogadhatta, ’s valóban egyes 
akarattal el is fogadta; az augustus-septemberinagy
gyűlés viszont megsemmisíthető, ha azt eléggé moti
váltnak nem találja. De mivel ez azt tökéletesen he- 
lyeslette , ’s a’ kisgyülés’ határozatát magáévá tette : 
igen jámbor álom a' szerzőtől az el nem nyert száz 
aranyat akár a' kisgyülésen, akár a’ bírálókon, kik 
különben is csak v é l e m é n y t  adnak, mellyuekokai

ra végzést a nagy gyűlés hoz » „ t ö r v é n y e s  ú t o n  
i s  k ö v e t e l n i  é s  m e g v e n n i “ akarni!

5. Mondatik: ,,A’ kisgyülés’ oka nem ok. Mert a’ 
beküldést az árvíz nem akadályozhatta, mint a’ melly 
hirtelen jött, előre nem látathatott,’s az ország’ csak igen 
csekély részét borította-el, úgy hogy minden akár közel, 
akár távol vidéki iró pályairatát akár korán akár későn 
bízvást útnak indithatta.“ — J ó ; de hát a’ h e l y b e l i  
pályázó, ki 19dikeig,’s tekintve 24keigrá ért tán még 
be sem fejezett vagy egészen le nem tisztázott mun
káját befejezni, vagy végkép letisztáztatui, ’s kit 13- 
dikán lepett-meg az árviz, kinek munkája 19 és 24 -  
kén , egyéb holmiéval együtt, vagy talán leirója’ hol- 
miával még omladék alá sodorva hevert, vájjon az is 
átadhatta pályairatát 19 és 24dikén ? Sőt, mart. 20d, 
jelenté egyike a’ titoknoki hivatalban jeleuvolt tagok
nak, hogy hozzá mart. 13. vásári alkalommal érkezett 
beadás végett egy törvénytudományi pályamunka , mel
ly é  az árviz, mindenével együtt, piuczéjébe temetett, 
honnan , későbbi tudakolásaim szerint még Sz. György 
körül sem volt minden víz kiszivattyúzva. De külön
ben i s , hét évi gyakorlatból tudva van , hogy a’ pá
lyamunkák’ n a g y o b b  r é s z e  épen a’ határnapon ’s 
előttevaló három négy napon szokott megérkezni: tel
jes joga volt tehát a’ kisgyülésnek hinni, hogy e’ négy 
nap alatt is érkeztek volna több rendbeli munkák, ha 
ama’ csapás gátot nem vet , ’s ennélfogva egyenesen 
k ö t e l e s s é g e  vala a’ kisgyülésnek a’ határnapot ki
terjeszteni ; mert ha valaha, úgy illy rendkívüli ese
tekben áll az , hogy : favores sunt ampliandi. „ Ú g y  de  
e z e n  v a l a m e n n y i r e  p l a u s i b i l i s  o k o t  -  
mondanak a’ kérdezők — a’ t i t o k n o k i  j e l e n t é s  
e g y  s z ó v a l  s e m  e m l í t i .“ — Természetesennem, 
mert nemcsak e z , de minden illy alkalommal gondol
ható bal esetek benfoglaltatnak a’ jelentés’ á l t a l á n o s  
kifejezésében.

„Úgy de illyes veszteséget a’ kézirat’ beadásával 
netalán megbízott vásári alkalmak’ egyike sem jelen- 
tett-be 2 hét alatt.“ — ’S mi következik ebből? A z , 
hogy a’ veszteséget szenvedettnek nagyobb gondjai 
közt vagy eszébe sem jött többé illy commissiója , vagy 
nem látott abban c z é lt , ha engem felkeres, ’s nekem 
azt mondja: Uram, én hoztam valamit, de elveszett; 
mire én legfelebb sajnálatot fejezheték-ki, valamint 
hogy a’ felebb említett privát közlésre is csak azt fe- 
jezhettem-ki, előre nem láthatván, hogy a’ társasága7 
határidőt kiterjesztendi, miután a’ bejött munkák lepe
csételve a’ levéltárba voltak tév e , ’s így az elfogadás 
akkorra berekesztve.

„D e — és talán ebben van az ellen-ok’ ereje —  
,,a’ vásárra jóval azelőtt, az ország’ és a’ külföld’ 
minden tájáról odagyült kereskedőket ott lepte az ár
viz , ezek tehát ott voltak ’s velők a’ beküldött kézi
ratok.“ — Hogy sok kereskedő itt vo lt, igaz ; de itt 
volt-e mind? Sőt igen számos kereskedő, ’s még sok
kal több vásárlók, a’ vész’ első napjaiban, részint a’ 
lineákhoz érvén, részint szomszéd helységekben visz- 
szatérőkkel találkozván , magok is visszasiettek: a’ ne
talán velők volt irásnyaláb igen természetesen legkisebb 
gondjok lévén.

„D e — folytatják ismét a’ kérdezők — mart. 19, 
annál inkább 24kén már eléggé akadéktalan volt Pes
ten a’ közlekedés. “ — Igaz ez i s , de hogy még igen 
akadékos volt, kivált a’ földszint tanyázó kereskedők’ 
’s a' földszinti sok vendégfogadóba szállottak' holms*
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áiiak előkerítése, tudja, ki a’ gyászidőben szemmellá- 
tó tanúja volt a’ pesti állapotoknak.

6. „De kérdés — folytatja a’ Század — váj
jon az itt érdeklett esetben is a’ csak april 2. költ ti- 
toknoki jelentés * )  által elérethetett-e azon c z é l, hogy 
az illető kézirat’beküldője, ennek elveszéséről megbí
zottja által értesítetve, azt idegen kézzel újon lemá
solva az academia’ titoknokához május’ l ig  újra be- 
küldhesse?“ — Az itt szükségesnek feltett „megbí
zottja általi értesítése“ a’ pályázónak szükségtelen 
vo lt, miután minden pályázó a’ martins’ 20d. költ ti- 
toknoki jelentésből úgyis tudhatta: beadatott-e munká
ja vagy nem. Arra pedig hogy valaki munkáját másol
tathassa, két hét alatt bizonyosan van lehetség; ’s e’ 
mellett hihető is , hogy újság’ utján egy hét alatt az 
újabb határozatot megtudja, ’s viszont egy hét alatt 
munkáját —> ha postához kellene is folyamodnia — fel- 
küldhesse. Azért adott a’ társaság épen 4 hetet: ele
get t. i. a’ beküldésre, ’s keveset, talán még helybeli 
írónak is keveset arra, hogy valaki egészen uj munkát 
készítsen. így tehát sem a’ jókor beérkezett munkák’ 
Írói nem panaszkodhattak , hogy az újabb határidő ta
lán nevelte a’ pályázók’ számát; sem azok,  kiknek 
munkájok talán el is veszett, nem panaszkodhattak 
azon, hogy a’ társaság nem akart nekik veszteségük’ 
jóvátehetésére módot nyújtani. ’S ime ennek köszönhe
tő csakugyan 2  természettudományi ’s I drámái pá
lyázó , hogy munkáik versenyezhettek. Ha vannak, a’ 
minthogy volt is, mint említőm , e g y  bizonyosan, ’s még 
többen nagy hihetőséggel, kik mind ezek mellett is 
kiszorultak, arról nem a'társaság tehet; mert még to
vább kiterjeszteni a’ határnapot egyfelül már csak a’ 
maga idején dolgozottak’ praeiudiciuma nélkül sem le
hetett; másfelül az egymástól távollakó bírálók miatt 
nem, kiknek igy is majd 7 héttel kevesebb idejük ma
radt a’ munkák’ vizsgálatára.

7. Folytatja a’ Század: „Országszerte tudva van, 
hogy D. Balogh József a’ „Szikes vidékek“ről irt mun
káját e’ czím és saját neve alatt a’ hírlapokban hirdet
te.“ — Ez egyenesen koholmány. Igaz, hogy D. Ba
logh József ez előtt másfél évvel hirdetett egy i l l y  
czímü munkát: „S z í k f ö 1 dh a s z u o s í t á s ’ t u d o 
m á n y a , “ de ez czíme után ítélve úgy különbözik 
h a z á n k '  s z i k e s  v i d é k e i ’ l e í r á s á t ó l ,  mint 
péld. az opál’ köszörülése’ módjának előadása azon 
pályamunkától, melly illy czím alatt jött-be szinte az 
újabb határidőig: A’ Sáros és Zemplény’ határiban le
vő opálbányák’ vidékének leírása. Ha már most valaki 
az opálok’ köszörüléséről hirdetett volna munkát, lett 
voina-e a’ társaságiak, vagy épen a’ bírálóknak, jo
guk azt elmellözni, azon gyanúból, hogy az opálos vi
dék' leírása is ugyanazon Írótól származik ? ’S hát ha 
gyanúból aztán e’ munka vizsgálattól elmozdítatván ki
sült volna, hogy azt nem a’ gyanított D. Balogh Jó
zsef írta, hanem talán a’ „Kárpátok“ leirója — mert 
vájjon csak D. Baloghnak van módja vagy épen kivált
sága e’ tárgyban dolgozni ? — vájjon nem épen akkor 
volt volna-e joga a’ Kárpátok’ Írójának méltatlanság, 
sőt jogtalanság ellen panaszkodni? Tehát így is , úgy 
is panasz, mindenkép panasz — tulajdonkép pedig az
ért panasz , mert a* jutalmat nem a' Kárpátok’ leirója 
kapta. Különben miért nem szólalt fel mindjárt azapr. 
2dikai határozatra , ha névtelenül is ? ’S ha nem pub
lice , legalább az academiához intézett levélben ^ Mert

*) A/, abban közzé tett határzat csak az nap költ. -

hiszen , mint a’ Század mondja, nem az a’ baj, hogy 
D. Balogh’ munkája találtatottlcgjobbnak, hanem hogy 
f e l e l e t e k  vétettek vizsgálat alá f e l e l e t ,  vagyis 
maga a’ Kárpátok’ leírása h e l y e t t .  De íg y , miután 
a’ Kárpátok’ leirója, sőt az érdekeltek mindnyájan , t. i. 
a’ 4  törvényes és 17 drámái pályamunka’irói hallgat
tak, ’s qui tacet, cousentire videtur: fel lehete tenni, 
hogy mindnyájan valósággal meg is nyugodtak a’ kis- 
gyülés’ határzatában , megnyugodtak az elvben : ’s egye
beken kívül már ezért is teljes joga volt a’ nagygyű
lésnek , a’ kis gyűlés’ határzatát helybenhagyólagma- 
gáévá tenni.

8. „Kérdés: — mond a’ Század — ha D. Ba
logh József ezen olly régóta kész munkáját csaku
gyan pályázásra szánta (mit nevének és a’ czímnek 
már megtörtént tudatása után józanul nem tehetett) , 
miért nem ment az be Pestre mart. 19ig? melly vég 
napig csak egy illy nemű pályairat jutott az academia’ 
titoknokához, m é g  p e d i g  s o k k a l  t á v o l a b b  v i 
d é k r ő l  mi n t  P e s t h e z  a’ K ú n s á g ? “ — Ej e j! 
tehát a’ „több figyelő“ tudja, honnan érkezett a’ Kár
pátok’ leírása? De hagyján! ez mindegy. Hanem újra 
is azt felelem : 1.) hogy D. Balogh József „régóta kész 
munkája:“ Szikföldhasznosítás’ tudománya , a’ pályai
rat pedig: Hazánk’ szikes vidékei’ leírása; 2 ) ha e' 
pályairat ’s a’ hirdetett munka azonegy volna i s : ha 
szerzője azt pályázásra szánta, csak olly j ó z a n u l  
lehetett azt a’ rég i, mint az uj határidőig beküldeni. 
3 ) Azt, hogy, ha kész volt, miért nem ment-be Pestre 
mart. 19ig? csak D. Balogh tudhatja, nem én; én 
csak g y a n í t o m ,  hogy első példánya vagy elült a' 
vizáiban, vagy visszautazott a’ lineáktól, vagy maga 
a’ szerző volt a’ lakhelyéig nyomult ár által gátolva 
annak idejéni beküldésében.

9. A’ Század , D. Balogh Józsefnek „az academi
ához’s egyéb mindennemű viszonyairól is emlékezik; 
mellyekről talán Csató ur adhatna nekünk felvilágosí
tást, ki D. Balogh József egész individualitását ’s így 
m i n d e n n e m ű  v i s z o n y a i t  i s,  úgy látszik , tartós 
Studium’tárgyává tette, mint azt nem egyedül a’ Szem
léből gyaníthatni.

10. Még azt is kérdezik a’ „figyelők“: ,,A’ hírla
pokban közlőit okokon kívül micsoda okai lehettek még 
az april 2dikai heti ülésnek a’ pályairatok’ beküldési ha
táridejének meghosszabbítására ?“ -  Ha egy tiszteletre 
méltó gyülekezet egyes akarattal határozatot hoz , ’s 
ennek okait jegyzőkönyvbe iktattatja ’s hivatalosan köz
zé téteti: mi értelme lehet egy illy kérdésnek ?

Hanem viszont, és berekesztésül, én kérdezem 
a’ „figyelőket“: vájjon miért intézik e’ kérdést hoz -  
z á m , ’s nem a’ kis gyűléshez ? nem a’ nagy gyűlés
hez : amahhoz , mint a’ melly amaz intézkedés’ szerző
je volt, ehhez, melly azt helyben hagyta? Mert az
za l, hogy én az academiának o r g á n u m a  volnék, 
érdemem felett tisztelnek-ineg a’ figyelmes urak , ha ez 
alatt azt értik, hogy fel vagyok hatalmazva a' társa
ság’ érzeményeit, megbízatás nélkül i s , hivatalosan 
kifejezni, vagy épen gáncsolások’ esetében helyette vé
delmére kelni. Sőt a’ titoknok csak tollvivöje és köz
vetett v. közvetetten teljesítője az academia’ határoza
tinak: mit ó, vagy bármelly más tag, a’ mi mindegy, 
ezen túl, az academiát illetőleg, legyen a’ tárgy fa
ctum vagy vélemény, szól vagy ír, azt egészen ug>, 
mint magányos iró, mondja és írja; ’s hol factumrol, 
vagy általában adatról van szó, csak annyiban njom- 
hat szava többet, mint nem academiai tage, a men-
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uyiben tag, vagy épen tisztviselő előtt a’ tárgyak szük
ségkép lehetnek tudva. ’S így, ha itt, mint magányos 
iró által adott magyarázatim 's felvilágosításiul, mel- 
lyek különben is csak saját véleményűn, nem talál
nák a’ figyelőket kielégíteni: nincs egyéb hátra, mint 
hogy a’ Kárpátok’ leirója az april. 2kán jelenvolt tizen
két szavazatos tagot pörbe idézze: mihez én neki a’ 
figyelőknél jobb ügyészt, ’s minél több szerencsét kí
vánok. />. Sc/iedel Ferenc» , s.k.
Ltisst Fér. hangversenye Milanóban.

X  hírlapok már kiméritöleg értesítőnek a' milánói 
fényes koronázási ünnepélyekről; tudva van , mint gyűl
tek Európa’ minden tájiról itt, mint köz versenytéren, 
össze a' művészvilág’ első jelességei; közöttük L i s z t  
Ferencz hazánkfia is. Az ünnepélyekről tehát hallga
tunk, ’s csak azt tudatjuk kivonatban t. Olvasóinkkal, 
mit egy levél Milanobul az Alig. Z. rendk. told.-kábau 
jeles földinkriil közöl: „A’nnizsika-kedvelőkre nézve —  
így ír többek közt a’ levelező — azon hangverseny, 
melíyct L i s z t  úr nem tudom melly intézet’ javára 
adott, újabb ünnep volt az ünnepek közepeit. E’ híres 
zongorahős mostankorunk’ legnevezetesb jelenetei közé 
tartozik, ’s ő mind talentumára, mind személyére — 
különös, sajátszerü természet. Magatartásában ’s vise
letében bizonyos hanyagság’s ügyetlenség van, melly 
neki, úgyszólván, egy, a’ világ' illedelmi szokásihoz ne
heze n simuló szobatudós’ tekintetét kölcsönzi; ámde a’ 
helyett, hogy ez legkisebb ártalmára volna, magának 
ez által még némi gratiát ad, melly művészetének sza
bad és zordon szellemével rokon. A’ kitűnő jelesb em
bereket a' bevett társas-szokások elleni botlások gyak
ran még emelik , mert e' botlások nem különczködés- 
vágyból, vagymüveltséghijányból származnak, hanem 
csak a1 lélek’ különös hajlomásáuak egyszerű eredvé- 
nyei. Halvány arczulatáu elmélő melancholia ü l, mel
lyel azonban szives jóság szelídít; szemében önmagát 
emésztő tüzlélek lángol; a’ szőke hajak tömött bőség
ben folynak-el fején; a’ zongora mellett egész teste 
nyugtalankodik, izgatva a’ geniustól, mint más ember’ 
tagjai a’ rettegéstől. Némelly pillanatokban örömittas
nak 's kéjgyönyörbe merültnek látszik, mintha keble’ mé
lyében édeu-virányokat 's igéző-szépségü tündérlényeket 
látna; majd ismét elkomorul, ’s arczvonalmai haragra 
változnak, mintha minden iuség’s emberi nyomor lelke előtt 
kitérőivé fekünnék. Talán ebből mi sem létez keble’ 
mélyiben , ’s ő maga is édesen fogna nevetni, ha va
lamikép megtudná, hogy testmozgásit’s arzjátékát má
sok illy ábránd-képekkel szövik-össze; ámde minden 
embert, ki a' nagy tömegből kiválik ítélni ’s bírálni 
szokás; mindent, a' mi megindít és vonz, titkos érte
lemmel ’s rejtett gondolatokkal ajándékozunk-meg; 
sokszor a’ költeményben szépségeket magasztalunk, 
mellyekre a’ szerző nem is gondolt, ’s néha egy sta- 
tusféríi’ cselekvésinek olly indítóokokat csúsztatunk 
alá , millyenek az ő agyában soha sem fordultak meg. 
L i s z t ,  mint virtuóz, azon hűség’s erő által, mellyet 
a’ legkülönbözőbb érzelmek' kifejezésiben nyilványít, 
’s játékának szilárd merészsége által egyaránt álinélko- 
dásra méltó : ő hódít "s behizelgi magát, zordonkodik 
’s enyeleg; az ember bámulja őt ’s megkedveli. O a ’ 
legmerészebb szökésekben fut ’s vágtat ide ’s tova; 
újai a’ zongora' billentyűin végig sietnek, a’ nélkül hogy- 
valaha megtévedne; ’s ha aztán a’ hallgatók közt ural
kodott mély csend hirtelen hangos tetszés-kiáltásra vál
tozik . ő , a’ fiatal hangmővész, nyájasság-’s illedelem- 
telj es könnyüded mosolylyal köszön. Ha Thalberg egy

tanácsgyülesi szónokhoz hasonlít, kinek előadása k i
számolt, ’s ki arra ügyel különösen , mint emelje sza
vát fokonkint legmélyebb nyugalomtul a’ legviharosb 
felzúdulásig: L i s z t  akkor népszónokhoz hasonlít in
kább , ki szabadon engedi magát keble’ istenének által, 
’s egész lélekkel ’s teljes szívből szól az élőkor’ éne
keiről, a’ jelen’ fájdalmiról ’s a‘jövendő' reményiről; 
ha amaz Gőthe-re, úgy ez viszont Childe-Harold’ dal
nokira emlékeztet; mellyik azonban a' kettő közül 
jelesebb, ’s mellyik érdemel a’ másik fölött elsősé
get, ez olly kérdés, mellyre a’ feleletet legjobb lesz, 
minden egyes kebel’ érzelmének engedni által. Midőn 
a liatal Lekaiu, mielőtt színpadra lépett, talentumá
nak próbarnutatványaúl Voltaire előtt A t h a l i á b ó l  
egy jelenést eljátszott, a’ philosoph-költő a’ költemény
től magától úgy elragadtaték, hogy folyvást csak a’ 
versek’ harmonicus csöngésén ’s benső poézisén jelen
té csudalkozását, a’szavaiénak mimikái játékára pedig 
mit sem ügyelt. Egészen ellenkezőt tapasztalunk L i s z t 
n é l :  ha ő p. o. Rossini, T eli’ czímű operájánakou- 
verturejét já sza , akkor a’ hallgatók kevésbbé csudál- 
ják a’ hangmű' jelességét, mini a’ zongorahős’mester
játékát; mindenki az idegen müvet Liszt’ sajátjának 
hiszi, s a’ hangműköltő’ gondolata mintegy a’ virtu
óz’ kebléoől látszik ömleni; igen! az ember azt véli, 
hogy ő csak azon pillanatot akarja előteremteni, melly- 
ben a’ bűbájos hangszülemény a’ szerző’ phantasiájá- 
ból fölemelkedik , mint egy vulkán-sziget a’ tenger 
mélyéből. — L i s z t n e k  ezen hangversenyében miss 
Clara Novello is hallatá magát , k i, miután Németor
szágban anuyi diadalkoszorút aratott, Olaszhonba jött 
természettől nyert tehetségeit kiképezni! Azon öröm, 
mellyet a’ hires britt asszony hallgatóinak szerez, majd 
kizárólag hangjának szűz tisztaságábul foly, melly, mint 
szikla' keblében rejtező tiszta ’s csöndes hatalom a’ lé
lekre szelíd de hatalmas befolyást gyakorol. Belső tüz- 
től éneke épen nincs áthevülve; sem búskomor szenve
dély, sem valamelly boldog érzemény’ élénk kifejezése 
nem uralkodik e’ hangokban; kristálytisztán emelked
nek azok a’ kebelből, de egyszersmind közönbösen , mint 
liliomok’ kelyhéből az illat, ő még külsőkép is mozdu
latlannak látszik, mintha legkisebb részt sem venne hang
ja’ működésiben. De épen ezen hangban létez valami él
tető , szelíd és jótékony , mint a’ tavasz lehelete; és ;éde- 
seu-örveudeztető, mintegy bölcsőben fekvő kisded'nagy 
kék szeme. ’S im! ebbeu rejtezik e' britt asszony’ 
énekének varázshatalma. — Azon hangversenyt, melly- 
ben c’ művészek fölléptek, kevesen ’s többnyire csak 
idegenek látogatók: meglehet azért talán , mivel L i s z t ,  
mint mondják, műtndósításiban a’ milánóiak'ingerlékeny 
természetét nem igeu kímélte, vagy pedig azért, mivel 
Olaszországban a’ külföldi hangmüvészek' érdemeit még 
most sem méltányolják örömest. Mindazáltal e' hangver
senyben a’ legíigyelmesb hallgatók közt effy férfit lehete 
látni, kinek arczvonalmai feltünőleg emlékeztettek R o s- 
sin i-ra . Tancred’s Othello'szerzője méltán Olaszor- 
ország' büszkesége; de a’ nép' kedvencze, úgy látszik, 
még is csak B e l l i n i .  Azon búsfájdalmas dolce Belli
ni’ énekeiben. hol Italia’ szép e g e , szomorú történeté
nek szellemével rokonuknak látszik , lakosai' hangulatá
val leginkább egyezik meg; talán épen abban, mi nekünk 
olly lágynak ’s érzelgősnek tetszik, találnak ők főgyő- 
nyört. Bellini leguépszerűbb közöttünk; operáit folyvást 
élénken látogatja, sőt hegyenvölgyöu énekli a’ lelke
sült tömeg.

A’ 84d. száma rejtettszó: Á r p á d .



§6. szánt P e s t ' ,  October’ 3 7 1838.

Felszólítás Munkácsy János úrhoz.
Munkácsy János ur, Orosz’ S z á z  a d-ának 79 -  

dik számában a’ m a g y a r  s z í n h á z r ó l  írván, a1 
pesti magyar színház’ belső viszonyait és minket ta
gokat oily becstelenítő színekkel föst-le; oily alacsony 
tettek’ gyanújába hoz , hogy azt ,  ha becsületünket sze
retjük , szónélkül hagynunk teljességgel nem lehet. 
Ezen leírás szerint a’ pesti magyar színház nem egyéb, 
mint fondorkodások’, egymás ellen törekvések’ párt
fészke ; mi tagok pedig nem egyebek, mint senkit és 
semmit nem tisztelő, törvényeinket ’s igazgatóinkat 
megvető , bujtogató és bujtogatott gyülevész csoport. 
Azt állítja nevezetesen az említett czikkely , hogy 
e g y i k  közülünk (kit az igazgatóság is mint legnagyobb 
intriguanst ismér} Munkácsy János ur’ ,Tündér Ilona* 
czímü darabját a’ színpadon meg akarta buktatni; hogy 
minket volt igazgatónk t. Bajza József úr (kit mi sze
rettünk ’s tiszteltünk, ’s tisztelünk ma is , nem vakon, 
hanem mert meg vagyunk győződve , hogy intézetünk’ 
előmenetelén tiszta lélekkel munkált; minket pedig nem 
viszásan , gőggel és m egvetéssel, mint Munkácsy Já
nos úr hireszteli, hanem illendőséggel és emberileg 
kormányza) t. Szentkirályi Móricz úr, mint későbbi 
igazgatónk ellen , valamint szinte az opera és Scho- 
delné ellen, bujtogatott.

Mi ezen rágalmazások ellen a’ két magyar Haza’ 
színe előtt ünnepélyesen fölemeljük szavuukat és pro- 
testáluuk. Mi magunkat rendszerető és békés emberek
nek hiszszük és valljuk ; tiszteljük törvéuyiuket, igaz
gatóinkat; senkit nem bántunk, nem gyalázunk, nem 
rágalmazunk ; sem bujtogatók nem vagyunk, sem olly 
gyávák, hogy magunkat bujtogatni hagyuók: de vi
szont azt kívánjuk más részről, hogy velünk is min
denki Hiedelemmel ’s emberileg bánjék, és ne akarjon 
lábaival tapodni, mert sclavok nem vagyunk; azért ki 
rólunk ellenkezőt hisz, ’s azt világ előtt is kimonda
ni bátor, köteles bebizonyítani, vagy a’ meggyalázásért 
elégtételt adni, mert büutelen csak rab néger lesz ké
pes tűrni, nem pedig egy szabad hazának fiai. — 
Azért felszólítjuk ezennel Munkácsy János urat, hogy 
vagy becstelenitéseit -  mellyeketegy szóval sem bizo
nyított — egyenesen húzza vissza; vagy pedig bizonyít
sa be , nevezetesen azt: ki a z  k ö z ü l ü n k ,  ki t  a z  
i g  a z g a t ó-v á l a s z t m á n  y i n t r i g u a n s n a k  é s  
p e d i g  a’ l e g n a g y o b n a k  i s m e r ;  ’s a’ ki T ü n- 
d é r  I l o n á t  m e g  a k a r t a  b u k t a t n i ? ;  k i k  a- 
z o k ,  k i k  b u j t o g a t v a  v o l t a k ?  ki á l t a l ,  k i k  
e l l e n ,  h o g y a n  é s  mi k o r  v o l t a k  b u j t o g a t 
va?  — Ezeknek bebizonyítását kívánjuk és pedig hala
dék nélkül (mától számítva 14 nap alatt); mert meg- 
gyaláztatás’ hírében állani egy perczig is keserű. Ezzel 
Munkácsy úr tartozik mind nekünk, mind az egész 
magyar színészet’ hitelének, mind pedig és leginkább 
a’ pesti — egy nemes Megye’ hazafisága által alapí
tott és pártolt— színházi intézetnek. P est, oct. lóén  
1838. —

Szentpéteri Zsigmond mk. nejevei. Megyeri 
Károly mk. Szilágyi Pál mk. Szigíigety mk. Lász
ló József mk. Somogyi Sándor mk. Telepy György 
mk. Hart liáné mk Molnár József mk. Dar ági 
György mk Török Miklós mk- llaray Viktor mk.

Eros Lajos mk. Hnlinyi Ferencz mk. Goes Engel
bert mk. V'áray Ferencz mk. Vass Terez mk. Szerda
helyi József mk. Szabó József mk. Éder Aloyziu mk. 
G ill yen. Sándor mk. Er kelné asszony Fiigedi Ka
iul. Szabó Krisztina. Gabrieli. Rótt Mária. Bur- 
tha János mk. Horkay Zsófia mk. Pongrácz mk. 
Sz. Karolina mk. Erkel Ferencz mk. karmester. Dé
ryné mk. lleinisch József mk. karmester. Erkel Jó
z se f  mk. Egrcssy Benjamin mk Laborfulvy Rozália. 
Balogh mk. Udvarhellyi Miklós mk. Kovács Má
ria mk. Fáncsy Lajos.

Prissnitz Wincze és vendégei. *)
Gräfenberg, septemb. 25. 1838. Ha vau tiszta 

kebelből eredt ’s tettetés nélküli forró kívánság , melly 
egy köz jóltevőhez szó l: úgy ollyannak mondhatni azon 
hálaömledezést, mellyet P r i s s n i t z  Viuczének f. hó’ 
4kén több mint kétszáz , részint hidegvizzeli gyógy
módja által kiépült, részint orvoslása alatt levő vendé
gei 39dik születésnapját megüllendők nyilványitának. 
Alig hogy tudomásául jutott az itt mulató társaságnak 
e’ nevezetes nap’ közelgése, tüstint keringett az alá
írási-ív ,— vendégeket megtiszteltetésére felhívó ; melly 
czélra csakhamar mindenki szíves készséggel ajánlko
zott. — A’ vendégkoszorú szokott jó étvágygyal költé 
e’ napi rendes ebédjét a’ züldfenyüvel díszesített terem
ben , hol P r i s s n i t z  V i n c z e ’ mellképe virágkoszo
rúval övedzve díszlett, — midőn Poroszhonbul B * ,  
kit e’ fürdőtársaság’ szépítő választmánya egyik kor
mányzójának választa, fölkelvén, a’ csudatevő hideg
vízzel töltött poharat kezébe vévé, ’s ekép üdvözlé 
P r i s s n i t z ü n  két: ,,E’ tisztelt társaság bizonyosan 
őrömmel egyezik-meg azon előterjesztésemben, hogy ez 
ünnepélyes nap’ megüllésével mély köszönetünket ’s 
őszinte jó kivánatunkat nyilatkoztassuk azon férfi iránt, 
kinek sokszori ellenszegülés’ legyőzésével megigazult 
gyógymódja, ’s annak sikeres és szakadatlan munkál
kodása által nyert dicső hire minket ide hódita ; — en- 
gedjék-meg Önök, tiszta forrásvizzel töltött poharat 
emelnem e’ szíves kívánságra , — a’ természet által 
egyedül’s közvetlen ez alkalomhoz méltó itallal, melly- 
uek csudaerejét e’ tisztelt férfi’ lángesze találta-fel, ’s 
ezer példával a’ világ előtt be is bizonyitá , — a’ szen
vedő emberiség’ jóltevöjét, egy erőteljesb nemzedék’ 
alapitóját, P r i s s n i t z  urat éltesse a’ Mindenható, 
hogy még számosb meggyógyult szenvedőtől valódi 
hálaérzelmeket érdemeljen; éljen boldogul’s szeren
csésen!“— Mellynek bevégeztével az egész vendég-ko
szorú felállván , hangos ,éljen!* kiáltások közt nyilvá- 
nyítá örömét ’s háláját jóltevője iránt; mit ̂ P r i s s n i t z  
sokszori maga- meghajtással fogadott. Üröm könnyek 
ragyogtak mindenki’ szemében , látván , milly jóltevőt 
nyert P r i s s n i t z-ben a’ szenvedő emberiség , melly 
eddigien a’ bizonytalanság’ tengerére taszíttatva, csak 
egy meghűlésből nyert rheumáját, vagy köszvényét — 
koporsóban veszté-el. — Estve tánczmulatság tartaték , 
mellyben a’ szépnem ’s férfiak’ vegyes sokasága esti

° )  Az idei fürdő-vendégek’ >7.áma, kik Grafenbergen P r i ■ s n i t z liideg- 
viz-gyógymódját használók, 622re terjed; közöttük foglaltatik 3 g » 
2 lignő, 41 g rá f ’« 14 grófnő, 27 báró ’« 10 bárónő, 109 neme. v.
katonatiszt, ’s 56 nemes asszony ’s katonatisztei , 8o tisztviselő férfi 
’s 20 tisztviselőnő ’s a’ t. a’ S z e r k e s z t o s e g .
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7 óráiul éjféli 12 óráig örömlelve élvezé e’ nap’ gyö- 
uyürét, mellyet jóltevőjének szentelt. A’ táuczvigalmat 
P r i s s u i t z  nyitá-meg, S * bgnóvel lassú lengyelt 
járván. A’ Grafeubergtől fél órányi távulságra fekvő 
Freiwaldau városbul, hol P r i s s n i t z’ felügyelése 
alatt, fókép télen, sokan használják vizgyógymódját, 
majd minden vendége — a’ lanyházó eső’ daczára is 
feljött ; kik közül G *  *  kisasszonyt, ki Troppauból 
barát nej át a’ szép S— tz grófnőt Játogatá-meg, nyájas 
s bájoló külseje, deli termete ’s lenge táncza miatt a’ 

táuczvigalom’ királynéjává emelte a' közvélemény. Tiz 
órakor a’ terem1 másik részében megterített három asz
talhoz települt az örvendező társaság, hol hidegsült, 
fagylalt's czukorsüteméuyek valának a’ vendégek’ szá
mára kirakva ; rövid ottmulatás után uj táncára buz- 
dult a’ sokaság, ’s azt éjféli 12 óráig lolytatá; ’s ek
kor a’ szépek’ koszorúja eloszolván, mindenki lakszo
bájába tért: másnap gyógymódját a’ legnagyobb re- 
méuyuyel’s tapasztalás általigazolt sikerrel folytatandó.

P r i s s n i t z V i n c z e , kit a’ Gondviselés az em
beri nemnek jóltevőjeül adott, egy azon nevezetes fér
fiak közül, kiket a’ jeleuidő szült; ő megszabadítja em
bertársát azon keservektől ’s nyomoroktul, mellyek 
miatt az élet nyomasztóbb a’ mindent megemésztő ha
lálnál! Nem szándékom itt gyógyrendszerét taglalgatva, 
vitatkozás’ tárgyául kitűzni ; nem azon nyavalyákat 
mind elősorozui, mellyeket ö 20  év óta irtogat, mert 
e’ lapok köre , hova e’ czikket szántam , azt meg sem 
engedi. — M u n d e  Károlynak az olly igen isméretes 
grüfenbergi gyógyintézetről szóló könyve e’ gyógymó
dot bővebben ugyan , de kimeritőleg még sem taglal- 
gatja ; én csak annyit mondok: legyen áldott az úr’ 
neve , ki a’ sínylődő emberiséget megszánván , nem ha- 
gyá azt egészen eluyomorodni, ’s adott P r i s s u i t z  
V i n c z é b e n  nemtőt, ki azt az elaljasodástól meg
mentse. Boyihor Endre.

Rizzio Dávid,
vagy : lord és dalnok. (Fohjtatús.)

VII.
Máj. 18kán 1565. éjfél után egy7 óra volt. Stuart 

Mária, gyertyáktól megvilágosított termében egy ke- 
revet’ Jágy párnáira hajlott, melly neki nyugágyul szol
gált. 0  nénjének , angolországi Erzsébetnek viseletén 
jártatá elméjét, ki naponkint többtöbb akadályt törek
vők útjába torlasztani. ,Nem ! — imígy szólt önma
gában — neki nincs rokon sz ív e ; mi nem fogunk soha 
egymással egyezni!‘ ’S angyalszelid arcza rögtön el
sötétült , ’s ki őt látta, azt gondolhatá, hogy ő a’ vég
zet’ könyvében olvassa borzasztó jövendőjét. Voltak 
azonban néha pillanatok, midőn arczulatán a’ borúfel- 
leg szétoszlott, ’s homlokán a’ redök ismét lesimultak; 
midőn mosoly lebegett ajakin, ’s egy vigasztaló gondo
lat villant lelkén keresztül . . .  0  Rizzio’ barátságára 
’s hűségére emlékezett; képzelé magában, mintha a’ 
dalnok lábainál ülne ’s lantján egy szívandalitó érzé
keny dalt pengetne; ’s im a’ királyi hölgy önkéuytelen 
fölemelte fejét a’ vánkosrul, pillanatit a’teremben kém- 
Iőleg körüljártatá s mintegy kérdezni látszék: miért 
nincs ö jelen ?

R i z z i o  jelen volt. — Az ajtóküszöbön’ állva 
’s egyik ajtófélhez támaszkodva nézdelte ő ahitatos 
csendben a’ szép asszonyt, ki őt porbul emberekhöz 
emelte. Stuart Mária ezen aranyos termekbeu , az égő 
gyertyák’ fényözönében úgy mutatkozott Rizzionak, 
mint földfeletti lén y; mint a' boldogságos Szűznek hű

képmása, midőn az a’ mennyei trónon ült ’s azzal fog
lalkozók, hogy a’ földre jótéteményeketláraszszou. R iz
zio óvakodott a’ szép királynét e’ csöndes mereugési-
ben háborgatni; ő bámulá őt ’s hallgatott. __ Végre
felállott a’ királyné ’s Rizzionak szabad volt közeledni
hozzá. ,Te sokáig elmaradtál — megszólalt Mária _
hihetőleg szomorú hírt hozasz ? Mit kívánhat még tő
lem Erzsébet?4 — „Én , fölséges asszonyom, semmi 
ollyas hírt nem hozok  ̂ mi szivét nyugtalaníthatná.44 
válaszolt Rizzio. — ,Áldassék isten!‘ — „Én most 
tökéletesen értesítve vagyok az angol követ’ küldeté
se’ okáról — ’s a’ válasz reá úgy hiszem könnyű.“— ,Szólj 
világosabban.4— „Néhány szó elég lesz.44 — ,Beszélj; 
én kiváncsi vagyok azt hallani.4 — „Elmondom tehát 
Felségednek.— Erzsébet királyné, Felséged’ szép roko
na Angliában neheztelve, sőt talán féltékenységgel lát
ja , hogy franczia , német, olasz és spanyolherczegek 
olly hő vágygyal esengnek Felséged’ kezére; ő attól 
tart, hogy Fölséged közülök talán egyet majd válasz
tani fog, ’s azért követet külde, kinek titkos utasítá
sa a z , hogy minden házassági összeköttetést meghiú- 
sitson.44— ,Hisz ez zsarnokság!4 — „Azon esetre 
miudazáltal, ha a’ követnek ez nem sikerülne, paran
csa van, mindent elkövetni, hogy Fölségedet egy an
gol lorddali összeköttetésre bírhassa.44 — ,Egy angol 
lorddal ?4 — „Igen , fölséges asszonyom ! ’s azon lord, 
kit a’ királyné Önnek férjül határzott -  44 — ,No’s ?4
— „Lord Dudley Róbert, leicesteri^ gróf44 — ,Saját 
kéjenezét! nem, az lehetetlen.4 — „Én alig bátorkod
nám illyesmit Fölségeduek mondani, ha titkát a’ vi- 
gyáztalan követ maga nem árulta volna el.“ — ,M it, 
Leicester grófot, Erzsébet’bujálkodó társát, énnekem? 
Hát olly szörnyű mélyre sülyedtem é! . . ’S te mit fe
leltél?4 —- „Valami nagyon egyszerűt. Azt mondám t. 
i. a’ követ úrnak: ha Anglia’ királynéja Fölségedet kény
szeríteni fogná, hogy kéjenezét válaszsza férjének, 
akkor Fölséged is kötelességnek tekiutendi, cserében az 
angol királynénak férjet küldeni.“ — ,’S valljon kit?4
— „Ön’ fődalnokmesterét — engem!“ —

Mária e’ szavaknál hangos kaczajra fakadt, melly 
még növekedett, midőn R i z z i o  a’ teremben büszke 
méltósággal fel ’s alá járt, ’s egy nyalka dandyuak 
szerepét játszva néhanéha megszólalt: ,nemde felsé
ges asszony! belőlem derék angol király válik? kérem 
Fölségedet , cseréljen-ki engem Dudley lordért; ha 
Fölséged parancsolja, én kész vagyok tüstiutelutazni.4

Mindazáltal e’ jelenet még sem végződött olly ví
gan , mint kezdődött. Eleinte azt kívánta Stuart Mária, 
hogy tüstint irassék levél az angol követhez azon nyi
latkozással, miszerint egy skótziai királyné’ méltósá
gával meg' nem fér, Dudley grófot férjéül fogadni; 
egyszersmind nem képzelheti, hogy Erzsébet az ő ke
gy enezét neki átengedni fogná ’s a’ t. — Hanem Má
ria e’ különös lépést csakhamar jobban meggondolván, 
attól elállóit, ’s olJyasrnire tökélé-el magát, mit 
Rizzio nem várt, t. i. Darnley lordot ajándékozni meg 
kezével. — Ezen összeköttetés a’ királyné ’s Rizzio 
közt már gyakran szóba jött; Rizzionak nem nagy fá
radságba került, a’királynét e’szándékától, ha mingyárt 
nem is egészen elvonni, legalább igen sokáig vissza
tartóztatni, előterjesztvén Máriának, hogy ő ez által 
az angol thronra minden igényét ’s jogát elvesztendi.
— Csak ennyiben állt eddig Rizzio’ ellenkezése; azt 
azonban sohasem gondolta, hogy egykor a’ királyné
val az ifjú lord’ rósz charakteréről ’s tulajdoniról is 
kénytelen leend beszélni; de mivel a’ királyné azon
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megjegyzést tévé, hogy, ha ő Erzsébet’ kívánságában 
megegyez i s , szintúgy elveszti igényeit Anglia’ trón
jára , mint ha Darnley lordnak nyújtja kezét, ki lega
lább a Stuartok’ és Tudorok’ véréből származott; Riz- 
zio tehát általlátta első okainak elégtelenségét; ’s kény
telen volt a’ másik módhoz U3ÚI11Í.

,Megengedem, felséges asszonyom!; de ok é ez 
arra, hogy Darnley lordnak nyújtsa kezét?4 — „Igen; 
mert valahára már Erzsébet’ ármányinak véget kell 
vetnem.“ — ,Ha így van; adja tehát kezét Fölséged 
egy Orleansi hguek, egy ausztriai főhgnek, de nem 
Darnley lordnak , ki rósz fajtalan kéjencz.4 — „Dávid!“ 

,Egy játékos , és kancsóvitéz !4 — „Urain ! — meg
szólalt a királyné — én önt nem hatalmazám-meg, 
előttem egy angol és skótziai peer-ről, ki egyszers
mind rokonom, így beszélni.4— „Fölséges asszonyom ! 
én Önnek igazsággal tartozom, ’s én az igazat kimon
dom, ha miugyárt életembe kerülne is.44 — ,Éu ismé
rem ellenséges indulatodat Darnley iránt; én e’ mi
att már többször megfeddélek , ’s most, úgy szólván, 
kénytelen vagyok már az igazságot is , mellyette mon
dani alhtasz, bosszuérzelmed’ hatásának tartani.4 — 
„Keblem bosszuérzelmet nem ismér; tetteimet csak 
Fölséged’ szent java vezérli. — Darnley lord gonosz, 
erkölcstelen ember.44 — ,Még most sem elég ?4 — „Ki
nek sem Charaktere, sem bátorsága!“ — ,Dávid! pa
rancsolom , hallgass4 — „Tulajdon boldogsága és jö
vendője végett esdem Fölségednek! - 44 — ,Nem haliád , 
mit mondék?4— „Saját üdvéért kérem Fölségedct —“ 
— ,’S mióta szokás a’királynénak nem engedelmesked- 
B* ? — „Nagyisten!44 — ,Hallgass4 — „Térdre borul
va kérem44 — ,Félre!4 — „Kegyelem!44 ,Félre, 
mondom neked4 — „Kegyelem !“ — ,Szolgáimat kiált
sam elő?4— „Nem, lehetetlen; vegye Fölséged visz- 
sza azon áldást, mellyet reám adott; átkozzon engem ; 
de én ismét 's ismét mondom , Darnley lord P’ölséged’ ke
zére nem méltó.“ —

Ekkor a’ királyné mintegy magánkívül felugrott’s 
ököllel rohant Rizziora. De egyszerre ismét megálla
podott. ,Mit akartam cselekedni? —4 felkiáltott ’s a’ 
székbe dőlt, mindkét kezével befödé arczát ’s szemé
ből könnyek üzünlének. — „Fölséges asszonyom — 
monda Rizzio — kit tisztelek , mint anyámat tisztel
tem volna; kit isten gyanánt imádok — im térdeimen 
kérek bocsánatot.44 — ,Dávid, te engem igen megszo- 
montottál; — 0 te nem tudod, hegy az emberi szív
nek húrjai vannak , mellyeket illetni nem kell. Henrik
nek vannak hibái, nagy hibái, ezt én tudom; de nem 
akarom, hogy valaki ezt mondja nekem ; mert én sze
retem őt; hallod R izzio, én szeretem őt4 — „Szeren
csétlen !“ gondolá magában Rizzio. — ,A’ szerelem ér- 
zeméuy, melly egész lényünkön egyszerre hatalmat 
vesz , egész lelkünket megszállja ; a’ szerelem nem vizs
gál , nem nyomoz, nem fontolgat; a’ szerelem leg
főbb gyönyör, mellyet a’ leghizelgőbb remények ’s 
legédesebb csalódások táplálnak ; a’ szerelem uiegma- 
gyarázhatlan szenvedély ; ez minket egykedvüekké tesz 
minden iránt, mi a’ szeretett tárgygyal nem áll érintés
ben ; a’ szerelem igazságtalan és kegyetlen minden 
iránt, ki a’ szeretettet gyanusítni akarja. Lásd, illyeu 
a’ szerelem ; az örömet, szerencsét, gyönyört ad lé
tünknek ; ’s szivünknek mindent. Érted' é most, milly 
dőreség vala részedről Darnley ellen szólanod ’s őt gya- 
láznod , ha Erzsébet maga mozdítja félre a’ falat, melly 
bennünket clválaszta; ha a’ lehetséget látom vele a’ 
thront megosztani, ’s ha ő egészen enyim lehet?4 —

„Csak egy szót még, fölséges asszonyom! egyetlen 
egy szót még — ’s az imádság legyen : Isten ótalmazd 
a’ királynét!44— ,Köszönöm Dávid! Hidd-el — Henrik 
meg fogja magát jobbítani; ezért nekem kezeskedik 
szerelme és hálája.4

A’ királyné most értekezett titkostanácsosával az 
angol követnek általadatandó jegyzékről. Midőn a’ levél 
megírva, összehajtva ’s a’ királyi pecséttel megerősít
ve v o lt, a’ kelő nap első sugárit lövelé ; ’s Stuart Má
ria hivatá Darnley lordot, ki illy korai audientziáu meg
ütközve sietett-elő.

,Mylord — megszólalt Mária — Erzsébet király
né nekem követe által Dudleyt ajánlá férjül, kit ő e" 
pillanatban leicesteri gróffá emelt.4 — Darnley lord itt 
elhalványult. — ,Mi ezen éjjel válaszul adók: hogy 
királyi nénénk’ ajánlatát nem fogadjuk-el, ’s elhatá
roztuk, Darnley grófnak „skótziai király44 czimmel nyúj
tani kezünket. — Midőn igy Önnek ezt jelentjük, tu
domásul adjuk azt i s , hogy mi Rizzio Dávidot, titkos
tanácsosunkat , érdeminek méltánylatául főkincstárno- 
kunkká neveztük.4 — Darnley és Rizzio álmélkodva 
tekintének egymásra, ’s egy szót sem valának képe
sek mondani. — ,Uraim ! — folytatá Mária— mi ked
vetlenül tapasztalok az Önök közt uralkodott egyetlensé- 
g e t ; mi óhajtjuk, hogy ezen egyenetlenség mátólíogva 
megszűnjék , ’s a’ királyné imígy mind házi mind nyil- 
ványos ügyeiben nyugalmasan ’s biztosan értekezhes- 
sék férjével ’s ministerével; mi készek vagyunk , e’ le
velet az angol királynénak megküldeni, mihelyt Önök 
a* hűségesküt előttünk letevék.4 — „Méltóztassék Föl
séged az enyimet elfogadni“ monda Rizzio szilárd és 
fenhangon. „,’S az én eskümet is“4 felelt Darnley halk 
szózattal. — ,Az eskü szent — válaszolt a’ királyné
— Önök , reményijük , nem fognak arról megfelejtkez
n i; miudazáltal óhajtanék, hogy Önök, kibéküléséköt 
kéz-szorítással nyilványítsák előttünk.4

Rizzio tüstiut oda nyújtá kezét Darnley lordnak, 
ki azt színlelt őszinteséggel szorítá-meg. — így érin- 
ték a’ , f e j é r l ó 4 fogadóbeli lord’ és dalnok' kezei el
sőször egymást.

VIII.
Henrik’ és Mária’ közelgő egykeköttetésének híre 

nyugtalanságot szült egész Skótziában. Több lord visz- 
szavonult az udvartól, azon ürügy alatt, hogy az 
evangéliumot veszély fenyegeti; mások, kik bátrab
bak valának, feltüzelék a’ ref. vallás’ híveit, ’s fő
nökei lettek az összeesküvésnek, melly czéljaul tüz- 
te-ki Darnley" meggyilkoltatásáfsMárianak börtönbe zá- 
ratását Lochlevenben. Ezen utóbbiak’ szárnyán volt 
Chatellerault h g , Rothes lord, ’s Murray gróf, a ki
rályné’ természeti fitestvére. A’terv elkészült, a szük
séges rendszabályok megtétettek; titkon elvégzek, 
hogy jul. 3kán (1 5 6 5 ) déltájan a’ bcithi templomban 
összegyűlnek, ’s ekkor a’ fejdelmi párt a’ Callander 
felé vezető perthi utón elfogják; ámde egy férfi minden 
lépéseket őrszemmel kisérte; egy férfi, ki Stuart Má
riának jó nemtöjevé lön , ’s e' férfi — Rizzio Dávid volt.
— Ő a’ királynénak az összeesküvésről titkon intést 
adott; Mária jul. 2kán Perthbőljegyesével megindult, 
’s bemenetét tartá Edinburgban, mielőtt még az ösz- 
szeeskütt lordok a’ kitűzött helyen megérkeztek. Itt 
Mária körlevélben nyilványítá: miszerint ő a lélekis- 
méret’ dolgában soha senkit nem háborgatott, sem há
borgatni nem fog ; ennélfogvást minden hű alattv alojat 
felszólítja: védelmezzék öt az összeesküttek gonosz 
szándéki ellen.— A’ tömérdek népet látván, melly leg-
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ott zászlója alá sereglett, méltán reménylheté Mária, 
hogy képes leend Murray’ gróf ’s szövetséges társai’ 
gonosz ármányait meghiusítni. — Végre Daruley lor
dot Albany-hggé nevezte-ki; menyekzöjeül jul. Sí két  
határozta ; ’s reá közvetlenül kibocsátá a’ lázadók ellen 
a’ számüzetési nyilatkozványt.

Az angol követ még folyvást Skótziábau veszte
gelt , ’s elég vakmerő volt Beithben Erzsébet királyné’ 
nevében a’ zendülést jogszerűnek hirdetni. — Stuart 
Mária tanácskozott Rizzio Dáviddal. ,Fölséges asszo
nyom — szolt Rizzio — én igen jól tudtam , hogy Ön’ 
lépése sok bajt vouand maga után.4 — „Dávid !“ — ,En 
ünnepélyesen magamra vállaltam , mennyire tehetségem
ben á ll, a’ bajnak elejét venni, ’s én eskümet híven 
teljesítendem; Erzsébet követe egy újabb összeeskü
vést , mellynek czéljait még pontosan nem ismérem , 
vezérel; ámde nyugogyék-meg Fölséged, én vigyá
zok, ’s esküszöm újra, hogy e’ czimboraság kudarczot 
vall. Méltóztassék Fölséged most előlegesen nekem 
egy saját kezével aláirt halálos ítéletet adni fejér levélen.4 
— „Nagy isten ! ’s mi czélra ? — Te tudod , Dávid, mint 
irtózom én vért ontani.44— ,Az én emberem már elég sok 
vért ontott.4 — ,,’S ki az ?“ — ,A’ bakó.4 —

[ l é g e  követhetik.')
R endkívü li emlékesőtehetség.

(Lev Itöredék. Zágráb; octob. 1 6  1 8 3 8 . )

H i r s c h  D ä n e m a r k ,  varsói rabbi, kit olasz , 
franczia ’s német hírlapok, ritka emlékező - ’s látásu
táni éles itélötehetségéröl magasztalnak, nálunk is 
csalhatlan tanujeleit adta természettől nyert különös 
talentumának. — Eu a’ következő mutatványok’ szem
tanúja valék: 1) A’ másodrétü v .is  folio-uagyságu 12 
kötetbül álló ó-testamentomi sz. Írást, minden magya
rázatával ’s lapszéli (marginális} jegyzetivei együtt 
a’ nevezett rabbi olly tökéletesen ismeri, hogy báruielly 
lapon bármelly sort kérdezzen is valaki tő le: tüstint 
elkezdi ’s hibátlanul folytatja a’ czikkelyt. 2} Ha valaki 
a' kitárt könyvben ujjal mutatván valamelly helyet, 
azt kérdi tőle : melly szó fekszik a’ mutatott hely alatti 
e’ vagy ama’ (p. o. lOd. 20d. 50dik} lapon? ő azon
nal elkezdi az ott találkozó czikkelyt; melly helyett 
ha hézag volna a’ kérdezett lapon, azt is megmondja. 
3} Sőt meg sem kell neki mondani a’ lapok’ számát, 
hanem csak újak közé fogni egy csipet levelet: ’s rö
vid tapintás után ismét elkezdi a’ mutatott hely alatt 
találkozó czikkelyt: eltalálja tehát csupán tapintás-v. 
látásbul, hány lap v. levél van az újak közé szorítva. 4 )  
Sőt, mi ennél is több, ha az ember egy tűt általszúr, 
vagy kalapácscsal általver néhány lapon : minden szót 
megmond, mellyen a’ tű általment, egész az utolsóig, 
inellyet a’ tű’ hegye megszúrt; így tehát az is kell tud
nia, hány lapon ment keresztül a’ tű. 5} Egyéb tár
gyak’ összeszámlálásában is igen éles látásbeli ítélet
tel bir: mert akármelly szőlőfürtöt v. kukoriczacsövet 
tekiutseu-meg kissé a’ rabbi, legott olly pontosan meg
mondja a’ szemek’ számát, hogy ritkán hibázik kettő
vel. Ha valamelly Írott v. nyomtatott lapot kezébe vesz, 
tüstint megmondja, hány sor van rajta. Mindebből be- 
bizouyúl az , mit a’ régiek némelly csudaemberckröl, 
nevezetesen P i c u s  M i r a n d u l  a szinte zsidó rabbi- 
mi im ák, kiiül mondják, hogy az egész Talmudot 
köuyv-uélkül tudta , ’s hogy 200  verset, v. 2 0 0 0  szót 
egy hallásra képes volt sor szerint, v. visszafelé is 
elmondani, mert hisz a’ mi szóban forgó rabbink csak 
22 éves még, ’s már is tudja , állítása szerint, az

egész nagyobb ’s kisebb Talmudot vagy Mischnát, melly 
összesen 160 nagy folio-könyvbül áll; ezekben mind- 
azáltal nem olly jártas, mintáz említett 12 könyvben. 
Azonfelül bizouyitványlevele van Paskewich hgtől, 
hogy , midőn több mint 2 0 0  közvitéz’ neveit előtte fel- 
olvastatá, azokat ugyanazon renddel, sőt visszafelé 
is, utána egyszeri hallásra elmondogatta; azonban ezt 
csak akkor képes megtenni, ha magát jól kiuyugoszsza, 
mert példátlan emlékezete ritkán enged neki mélyebb 
alvást, 's fejfájásban gyakran szenved; e’ miatt a’ ko
csizörgéstől, kocsirázástul’s feje’ legkisebb meghűlé
sétől igen fél ’s óvakodik. Azon javaslatomra: venné 
inkább a’ világ’ történeteit, chemiát vagy egyéb köz
hasznú tudományt tanulása’ tárgyául: azt felelte, 
hogy hitsorsosai miatt nem teheti, mert ezek, Talmudon 
kívül, minden más könyvet vallás- elleninek tartanak; 
azért atyja neki még azt sem engedte- meg , hogy a’ 
nyelveket könyvekbül tanulja; euuéllogvást csak azo
kat tudja, miket szájbul hallott. Rabbink’ fiában is ha
sonló emlékezőtehetség fejledezik: mert, mint maga mon- 
dá , noha e’ fiú csak hat éves még, már 4 0 0  lapot 
könyv nélkül szaval-el Taltnudból. Egyébiránt e’ neve
zetes ember most Olaszországbul utazik Lengyelhonba 
vissza, ’s útját 0 -Budának veszi, hova mintegy a’ f. 
hónap’ végén meg is érkezik, ’s a’ helybeli rabbinál, 
kit bizonyosan fel fog keresni, hol-tartózkodásárul tu- 
dakozódhatik, ki személyesen vele ismérkedui ’sa ’mon- 
dottakrul meggyőződni kívánna; tudományát nem szok
ta nyilván mutogatni, talán azért, mert a’ nevezett 
zsidókönyveket úgy is kevés ember értvén, ebbeli mu
tatványa nem gerjesztene méltó figyelmet. Ha mindaz- 
által valaki kiváncsi volna ritka természeti tehetségét 
tapasztalni, kész akárhol is csekély uti-segedelmért e’ 
végbül megjelenni. M. J.

H a sa i ssoh rássa t.
Jeles művészünknek, Ferenczy István urnák, is

mét egy uj munkája készült el. — Kecskemét’ városá
ban lakozó KuthyJuliáua asszony, néhai Szánthó Már
tonnak, Kecskemét’ egykori birájának özvegye, rövid 
idő alatt egymásután férjét, egyetleu leányát és cse
csemő unokáját elvesztvén , minden földi örömeitől meg
fosztva , abban kerese örömet, hogy a’ tudománynak 
és művészetnek tőn áldozatot. Kecskeméten egy pro- 
fessori cathedrát alapita, Ferenczy István szobrászun
kat pedig egy emlék’ készítésére szólította-fel elhunyt 
kedvesei’ számára. Ezen emlék egy sarcophaghoz ha
sonló basreüef, hazai fejér-márványba faragva. Ábrá
zolja, miként a’ halál’ geniusa , egyik kezével lefordí
tott szövétuekére támaszkodva , a’ másik kezével egy 
tele marok növényt és virágot, örök álomhozókat, hint, 
mintha ezen egész családot ki akarná irtani ’s ennek 
hatalmától az atya, leány ’s unoka elhalna^. Az atya 
gyászpadon feküve ábrázoltatik, leánya fejénél ül, le
borult arczczal, gyermekét, a’csecsemő unokát, kar
jain tartva. Távolabb a’ fekvő-1 lábainál van az anya, 
keservektől elborítva, égre függesztett szemekkel. Mö
götte a’ tudományok’ istennője jelenik-meg vigaszta- 
lólag , mintha mondaná : „Bízzál leányom, ha bár csa
ládi örömeidet egészen elvesztéd is , azon pályán , melly- 
re tudományt’s művészetet ápolva léptél, örömet le lsz , 
és nevedet a’ háladatos maradéknál örökitended.44 Az 
emlék szobrászunk’ műtermében áll és e’ hónap’ 28kaig 
minden műbarát által látható. (Athenaeum.} 
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E g y  fo rd u ló  9 S tá jer-h on ban .

A’ haladás’ azon menetele, melly hazánkban is né
hány évtized óta a’ tudományok’, művészetek’, kereske
dés ’s mesterségek’ minden egyes ágaiban terjed: úgy 
látszik, nemzeti jólétünknek nemesb’s állandóbb irány
zatot ad időnkint, ’s boldogabb jövőre enged kilátást. 
Több európai nevelt nemzet’ példája után a’ hajdan vé
res csatatereken izzadt, durva ’s minden műveltség- 
nélküli magyar is — lelépvén vérengző pályájáról — 
szellemi műveltséget hordoz már keblébeu — ’s termé
szeti áldásokkal halmozott honja’ határit helyenkint szé- 
pítni ’s javítgatni törekszik. A’ külfölddeli gyakoribb 
közlekedés felizgatá a’ szendergőket nehéz álmaikból,
’s ezek’ fölébredtéuek csak jótékony hatása lön. A’ 
tudás- és tapasztalásvágy kicsalt néhány tehetősb egyest 
hazájokból, ’s kevés idő múlva az oczeán - körüli tá
jak is ösméretesek lettek némelly honfitársink előtt —  
bárha azon tájak’ lakóji nemzetünkről máig sem tudnak 
valami keveset. így lassankint a’ nemzet’ tehetősb 
polgári közül sokan utazásikból csaknem egész Európa’ 
nevezetességit ismerik. De — mint kiki tudhatja — 
sokkal nagyobb ám azon rész , melly füstös tűzhelyé
hez szorulva— szűk házi körében éli unalom közt nap
jait , a’ nélkül hogy valaha idegen tájak’ látogatásában 
keresne éldeletet: bár soknak körülményei ezt nemcsak 
megengedik , hanem helylyelközzel mégis kívánják. Ha
zánkban még mindig ollydivatos a'houn-ülés és honn-tes- 
pedés, hogy sokan csak egy pár napi utazásukkal is ál
dozatot gondolnak tenni ’s utraindultukkor végbucsút 
vesznek jó ismerőseiktől, a’ viszonláthatás’reményét egé
szen kizárván ; sőt mi több, bármilly rövid utat sem 
tesznek soha magányos érdek nélkül. Nem akarómén 
ezen szigorú vád által azt javasolni, hogy idő-, hely-, 
körülmény-’s viszonyokra- tekintet nélkül minden em
ber honi ’s külföldi tájakon czél ’s kilátás nélkül, 
több vagy kevesb ideig — mint neki tetszeni fog — ván
doroljon; csak magasb álláskörü ’s főkép készület’ pá
lyáján levő ifjú hazámfiainak javaslom ez által az ér- 
dekesb helyekre kirándulást 's holmi küíöunemü rég i, 
vagy uj nevezetes tárgyak’ megszemlélését. Az em
ber nem is gondolná, mi nagy befolyású lehet illynemű 
utazás az élet’ kellemesitésére. Egy visszaemlékezés 
a’ látott tárgyakra; azoknak a’ képzelet által újra élénk
be varázslása: kimondhatlan örömélvezetet nyújtanak 
a’ vágyó léleknek. Igen — a’ uémethoni ifjak’ példáit 
kívánnám én fiatal hazámfiai közt elterjeszteni, kik 
csekély költséggel’s minden fáradságot megvetve, utaz- 
zák-be — mihelyt alkalom kínálkozik— a’ külföld’, ’s kü
lönösen Schweiz’ regényes vidékit. Hazánkban, igaz, 
még olly tömérdek nehézség (előítélet, balvélemény 
’stb.) küzd az iliynemü utazások ellen, hogy csak egy 
kisebb kirándulás is szinte önmegtagadásába kerül a’ 
vállalkozónak. M ert, fájdalom! nálunk még mindig túl
nyomó súlylyal bir azon aljas nemesi gőg állal jónak , 
helyesnek sőt okosnak keresztelt baívélemény, hogy: 
gyalog utazni ’s járni csak szegény pór-embernek va
ló ; fensöbb-rangúnak illetlen ’s lehetetlen. Vannak ám 
elegen úgynevezett noblesseink közül is , kik ezen vé
leményt rosszalják: de hogy alacsonyságok fölött a' 
közvélemény* szigorú — bár igaztalan — Ítéletét ki

mondván, magokat még illy esetben is népszerűknek 
nyilatkoztassák , illy nagy áldozatot tőlük nem kíván
hatunk. Azért ifjú barátim ! ifjú hazámfiai! nekünkköte- 
Iességünk e’ vastag előítéletet lerontani; nekünk köteles
ségünk itt utat törni. Ajánlkozzunk hát mindenkor illy 
nemes vállalatokra. Úgy is az elaljasodásnak indult em
beri-nem mi más pótlékot fog adhatni eltörpüléseért, ha- 
csaknem azt, hogy testét gymnastikai gyakorlatokban 
edzvéu: tagjait erősbekké, ügyesbekké iparkodaudik 
körülményeihez képest idomítani. (De bocsánat jó Olva
só ! ennyi kitérésért — ha kivált béketürelmedért a’ kö
vetkező útirajz sem elégitend-ki.)

Az utazás igen sokléle. A’ világfedező tudós , mű
vész , kereskedő, term észet-’s müvészetbuvár mind 
másmás szempontbul utazik, ’s a’ látott tárgyak előt
tük mindig különböző oldalukról érdekesek. Véleményem 
szerint mind ezekétől különböző osztály azoké: kik 
minden kilátás, minden haszon, vagy nyereségvágy 
nélkül csupán lelki élvezet, ország-, nép-, ember- 's 
szokás-ismerés végett tesznek némelly kirándulásokat. 
Eu táróimmal ezen osztályhoz tartozám.

Őszelő’ egyik szép’s kellemes napján, reggel a’nap’ 
legelső pirkadtakor, indultunk mi hárman rövid 
utunkra Szent Gotthárdról, hazánknak e’ részen leg
szélső (vas-m egyei) kis mezővároskájából, a’ szom
széd kis Stájerhont megszemlélendők. A’ nevezett kis 
város, reményiem , nem egészen rsméretlen a’ világ 
előtt; ismértetéseül azért csak aunyit mondok: ez azon 
hely, hol Montecuculi Rajnáid v e z é r ,— a’ dicső Zri- 
uyiek’ kaján ellensége — a’ törökségen olly fényes di
adalt nyert, hogy — mint itt népszáján forog — az itt 
folyó Raba török holttestekkel szinte elgátoltaték. Ezen 
ütközet’ képét az itteni cath. fő egyházban, bár nem 
legügyesb kezektől festve, szemlélhetni. Itt végződik, 
mint mondani szokás , a' magyar imádság, bár a' ma
gyar határszél innen még egy pár órányi távulságra 
van. Utazásunk’ fő czélja: GréczT's nevezetességei meg
szemlélése lévén — Szent Gotthárduáíelöször is az oda 
vezető országutat ’s uíbaeső helységeket kérdeztük. 
Két utón mehetni innen Gréczbe, mellyek közül egyik 
posta-, másik országút; egyik kerülő, másik pedig 
valamivel rövidebb Mi természetesen ez utolsót válasz
tók, nem azért, hogy utazásunk is minél rövidebb le
gyen ; hanem hogy czélunkat minél hamarébb érhes
sük, ’s a’ másik azaz postautou visszajővén: aTszom
széd kis Stájerhonban körutat tehessünk. Szent Gott- 
hárdon túl még négy magyarhoni, de nem magyar, 
helységet látánk utunkban a’ stájer-határszélig, mel- 
lyek’ hátramaradtával más színbe öltözve virult a’ me
z ő , ’s szorgalmasb emberkéz’ nyomát mutatá a’ föld 
és termékei. Néma sóhaj túl e’ hon’határán, ’s mi egy 
időre „istenhozzádot“ mondánk hazánknak ’s kissé 
megilletődve ugyan , de azért víg kedvvel folytatva utun- 
kat — fáradság nélkül haladónk a’ nemhoni határokon.

AT szomszéd kis Stájerhon nincs hazánktól sem 
kőfallal, sem más lényeges jellel (mert e’ részen még 
csak határkő sincs) elválasztva; mégis egy óranegye
dig sem kelle haladnunk, midőn már ezer különböző 
jel mutatá , hogy e’ föld nem magyar határ. A’ stájer 
faluk már nem viselik a’ magyar nemzeti szint, azaz: 
szalma- vagy nádtetejü törpe vityillók helyett itt mar



csinos lakokat Szemlélhetni, szebb ízlés ’s több kénye
lem’ szolgálatára alkotottakat, — ’s ezek nincsenek 
úgy egymás mellé szorítva, mint hazánkban — talán 
a’ tűz' játékául, bár ettől mind anyagjok, mind egy 
kis kifüggesztett lapocska által mentesítvék; sőt mi 
több — számosb házbul álló falukat nem is igen lát
hatni , de annyival több magányos házat rendnélkül el
szórva ’s egyeukint állókat. F e h r i n g  volt az utunk
ba eső első stájer város; csinos hely , kicsiny ’s lényege
sen különböző a’magyarhoui mezővárosoktól; bír császári 
vám- ’s királyi harminczad-hivatalokkal. Ezen tájon 
már egy , hazánkban ritka látvány ötlött szemünkbe, t.i. 
a’ stájer helység’ úgyszólván minden meglehetősb épü
lete úgynevezett mennykőfogókkal — villanyvezetők
kel — van ellátva. Mi ezen nem igen csudálkozánk, 
mert azon föltétel, hogy stájer szomszédunk bizonyo
san ismeri hazájában az éghajlat 's vidék’ minőségét, 
valamint a’ következő éjjel czikázó villámok' dörgése, 
eléggé megfejték előttünk az itteni villany vezetők’ szük
sége’ okát. így lassankintaz idegen vidékkel kissé is- 
mérkedve , kitanultuk azt i s , hogy a’ stájer pórember 
ucm ölt nyakába durva szűrt 's tarisznyát diszköntösűl 
— mint hazánk' sok vidékin, — hanem egyszerű posz- 
tóköpöuyeget, kaputot’s rövid nadrágot hord. A’ tájék 
mindig kellemesb 's bájolóbb leve előttünk. Az u t , mel
lyen haladnunk kelle, két hosszú hegyláncztól közbe
szorított lapályon vezetett. Az egyik hegytövénél folyó 
Rába csöndesen ömleszté habjait szabályozott medré
ben , 's az árjaitól öntözött mezők 's gazdagon termő 
földek szorgalmas műveseiket bőven jutalmazzák fárad
ságos munkáikért. A’ hosszú sorhegyek’ tövénél min
denütt egyszerű faluk, vagy egyes házak elszórva —  
a' hegytetőkön pedig büszke ’s pompás kastélyok lát
szanak, {lége következik.)

Sáska J.

Rizzlo Dávid, 
vagy: lőni és dalnok. (lége.)

A’ várkápolna Holyroodbau szemvakitó pompafényt 
áraszta; gyémántok ’s drágakövek tündöklének az ol
táron ; arany lámpák függtek a’ boltozatrul a lá , jóil- 
latu gyertyák égtek a’ mesterséges-faragványu gyer
tyatartókon ; tömjénfüst emelkedők az ezüst serpenyük- 
ből; az íjászok , apródok ’s udvari tisztek kettős sort 
képezének a’ templomban; a’ nép sűrű tömegben gyü- 
lekvék-össze az elöudvaron , ’s mindnyájan nyugtala
nul várák Stuart Mária’ ’s a'.királyi vőlegéuy’ érkez- 
tét, kik most egyházi törvény szerint összeadatandók 
valának. — Nem sokára hangos örömzaj, ércztárogar 
tők1 harsogása, ’s élénk fegyverzörej hirdető , hogy a’ 
fejdelmi jegyesek megjelentek. A’ lordok, peerek ’s 
kanczellárok sorba állottak a’ templom’ hajójában ; n’ 
papok az oltárhoz, a’ dalnokok pedig a’ templomkarra 
vonultak , 's az esketési fényes szertartás elkezdődök.

Azalatt egy férfi jőve a’ váriakból; bő köpönyeg
be burkolva , 's fejét széleskarimáju kalappal fedve_
nyomult-keresztül a’ néptömegeu ; futó pillanatot lövelt 
a" templom’ belsejébe; mély sóhaj lopódzék kebléből, 
’s aztán mint árnyék eltűnt.— Miután közel egy óráig 
kalandozott Edinburg’ tekervényes utczáin, befordult 
Bowstreetbe, hol néhány, hasouló-öltüzetü férfi-alak 
reá várakozni látszék, kik mindazáltal tőle némi tá- 
vulságbau visszamaradoztak. 0  egy kitűnő magas ház’ 
ajtaján kopogtatott. Egy fiatal leányzó csak hamar aj
tót nyita. ,Hol van Patrik mester ?• kérdő a' köpönye

ges. — „Földszin t lakik a ’ nagy teremben“  Ion a’ v á 
la sz .— ,J ó l! ‘ —  v iszo n záam az, ’s az ajtót m aga utáu 
betevé. N em sokára egy emberrel álla szem közt, ki 
épen egy kancsó a lé -t készü lt felhajtani.

A’ teremben pillanatnyi csönd uralVodott, mi
alatt a’ két férfi egymást kémlőleg tekinté. Az egyik 
még asztalnál ült ’s kezét a’ czin-edényeu tartá; a’ 
másik köpönyegébe burkoltam ’s arczát kalapja’ széles 
karimájával elfödve, állott előtte. ,Patrik a’ te neved ?‘ 
megszólalt a’ köpönyeges alak. „Úgy vau, uram!“ vá
laszolt a’ kérdeztetett. — ,Patrik György ?‘ — „Mint Ön 
mondá“ — ,Egykor bandita ?‘ — „Hm!“ — ,Rob-big’ 
párthive , akarám mondani.1 — „Már ez más.“ — ,Most 
Edinburg város’ bakója ?4 — „Vagy is a’ magas törvény
szék’ Ítéletének végrehajtója.“ — ,Az angol vagy skó- 
tziai törvényszék’ Ítéletének?1 — „Mirevaló ezen kér
dés?“ — ,Nekem jogom van azt intézni hozzád.4 — 
„Önnek van joga ? . . .  én Önt nem ismerem“ — ,Pe
dig mi már láttuk egymást4 — ,,’S valljon hol?“ — ,A’ 
Grassmarketeu4 — „Mikor ?“ — ,Egy nyári éjszakán. 
Te akkor igy szóltál hozzám: a’ viszonlátásig! — 
No’s mi most viszoulátjuk egymást. (Rizzio itt kö
pönyegét ’s kalapját asztalra veti) Ismersz-e még en
gem?4 — „Ön’ alakja nem isméretlen előttem, de az 
öltözet.“ — ,Nemde pompás?4 — ,,’S Uraságod még 
folyvást vonzódik a’ vesztöfához ?“ — ,’S te mint ba
kómester még folyvást vonakodnál, ’s nyakamat csak 
legéuyidre bíznád ?4 — ,Lelkemre mondom !4 — „Ne- 
vezd-meg hát uekem a’ legügyesbiket.“ — ,Különös öt
let!4 — „Mindjárt magad utáu a’ legérdemesbet.44 ,Az 
William4 — „ J ó l; tehát szólítsd elő uekem William-et, 
ő téged akaszszon-fel“ — ,Hogyan? mit mond Ön ?4 —
— „Azt mondom , hogy az edinburgi bakó holnap a’ 

királyné’ parancsára fel fog akasztatni; imhel az írott 
parancs.“ — »Kegyelem!4 — „Kívánod okát tudni Patrik 
mester ? Büntetésül, mivel a’ Stuart Mária elleni czim- 
boraságbau részt vettél.“ — ,Az nem igaz.4 — „Nem 
igaz ? — kérdezé nyomadékos hangon Rizzio — és az 
angol követnek e’ levelére mit válaszolsz , mellyben 
azt mondja , hogy Patrik György már övé, ’s hogy en
nek egész befolyását használni fogja a’ börtönmeste- 
rek ’s porkolábok’ megvesztegetésére, ’s hogy közben* 
járásod által a’ meghatározott órában valamennyi fo
golyki fog bocsáttatni?4* — »Atkozott! el vagyok árul
va J4 — „Halljad Patrik, te tudod most, kivel vau dol
god. Kedves e életed? szólj.“ — ,Mit tegyek?4 — 
„Mondd-mega’helyet, a’napot és órát, mellyben Darn- 
ley lordot megölni szándék.44 — ,Nem tudom, skót be
csületemre mondom , nem tudom !* -  „Te hazudsz —- 
a’ nap-;« szólj.“ — »September’ lsője.4— „Patrikmes
ter, te fel fogsz akasztatni“ — ,Irgalmas isten !4 — 
„Egy szót se bocsáss-ki szájadon , melly nem i gaz . . . ;  
tehát a’ nap — ?“ -r- »Augustus' 4ke !4 — ,,’S a’ hely?“
— ,Shaífouse kastély.4 — „Most csak az óra vau hátra 
még Isten veled; holnap alkoiiyatig e' házbul ki 
nem lépsz, érted é ? ’s akkor szabad vagy.44

R i z z i o  vevő kalapját ’s köpönyegét, ’s ismét 
visszatért Holyroodba. — Megérkeztekor a’ templom
ban csend uralkodott. Ildik Fereucz' özvegye már ösz- 
szeadatott Stuart Henrik lorddal, ki most skótziai ki
rály vala.

X,
A’ skótziai lordok’ összeesküvése csakugyan au- 

gustus' 4kén valakitörendő; e’ napon kelle a'királynak 
megöletnie's a'királynénak börtönbe záratnia. A zösz- 
szeesküttek Slirlingben szerződést Írtak alá, mellyben



esküvessel igérék pontosan teljesíteni mindazt, mire 
magokat kötelezek; továbbá Erzsébethez is küldenek 
már hóduló-iratot, mellyben isten után őt ismerek fe
jőknek , egyszersmind ótalmaért esedeztek. Rizzio min
denről értesítve volt; az angol követnek egy elfogott 
leveléből még azt is megtudta, hogy az edinburgiba
kó az összeesküttek’ czimborája. — Most tehát csele
kedni kelle , ’s az összeesküvést csirájában elfojtani. 
Rizzio értekezett ez iránt a’ királyijai ’s királynéval, 
kik egy hónap óta már kétszer csak neki köszönheték 
éltöket ’s szabadságjokat. Figyelmezteté őket, hogy 
Murray gróf kisértései nem egyhamar fognak megszűn
ni , mert ő maga is vágyódik a’ koronára, ’s Anglia öt 
hathatósan pártolja ; továbbá Chatellerault, Rothes , 
Argyle , ’s más lordokon kivül míg számos nép is ré
szén van: ennélfogvást ügyekezni kell Murray grófot 
árthatatlanná tenni. — Stuart Mária végre Rizzio’ ta
nácsára levelet irt Erzsébetnek, azon jelentéssel, hogy 
elégednék -  meg Angliával; neki pedig engedné - ál
tal Skótziát független uralkodási joggal. — Mária az 
angol követet előlegesen elfogatván, a’ dumbari vár
ban szoros őrizet alatt tartatá; azután 18000 főnyi 
sereggel személyesen megindult az összeeskütt lordok 
ellen , elkergeté őket Dumfriesböl, ’s végre kénytele- 
nek voltak Bedfort gróinál keresni menedéket, ki egé
szen Carlisleig elejökbe jött. — E’ lépés elhatározó 
következményű volt. A’ szövetségesek Angliába futa- 
modtak ’s többé nem láttaták magokat Skótziában.

Rizzio’ élénk gondossága által most a’ státusü
gyek meglehetős rendben valának. Nem igy a’ király
né’ házi körülményei! Stuart Mária csakhamar sajnosait 
tapasztalá, milly igazat mondott e’ tekintetben is Riz
zio. Két hónap múlva Darnley lorddali összeköttetése 
Után Mária’ meggyőződött szerencsétlenségéről. — 
Darnley Henrik szeszélyes, ingatag charakterüember 
vala ; szenvedélyeiben heves, haragjában pedig kérlel
hetetlen, 0  gyakran megittasodék, ’s ekkor a’ legbo- 
tránkoztatóbb garázdaságokat követé-el, sőt néha még 
azon tiszteletről is megfeledkezett, mellyel nőjének a’ 
nép’ szeme előtt tartozott. Ha a’ királyné őt ilyenkor 
szelíden inté, a’ durva férfi olly sértő kifejezésekben 
válaszolt, hogy könnyek özönlének a’ nő’ szemeiből, 
’s kénytelen volt a’ heljTet elhagyni. — lm ! ez volt 
azon férj, kit Stuart Mária magának választott; ez 
azon férfi, kivel ő koronáját megosztotta. ,Rizzio ! — 
imigy szólt ö gyakran titkostanácsnokához , kinek hu 
barátsága nyujta neki még vigasztalást — o Rizzio! 
miért nem hallgattam szavadra !‘ — ,,Fölséges asszo
nyom ! — felelt ez — a’ sorsban-megnyugvás szilárd lel
kek’ erénye.“ — ,'S milly szilárdnak kell a’ te lelked- 
nek lenni Rizzio ; Henrik téged mindennap sért, ’s te 
csak egyszer sem panaszkodtál előttem, jóllehet már 
kétszer életmentője valáU — „Nekem úgy távoznom 
kellene Fölséged’ köréből; készebb vagyok tehát szen
vedni.“ — ,Becsületes jó Rizzio!4 szólt elérzékenyrül- 
ten Stuart Mária. — — ’S a' dalnok illy ártatlan be
szélgetés után , sokszor kezébe vévé lantját, letele
pült a’ királyné’ lábaihoz, ’s hogy arczán a’ borút el
oszlassa , egykettöt eléneklett azon szívandalító , édes 
melódiák közül, miket a’ költői képzelet Velencze’ la
gúnáin , vagy Piemont’ regényes hegyvidékin szült, — 

Darnley egykor illy alkalommal váratlanul a’ te
rembe lépett. ,Becsületemre mondom! — megszólalt 
Darnley — a’ ra jzolat igenigen bájos , és ha a’ dalnok 
nem volna olly kimondhatlan rút, azt gondolnám , hogy 
a’ ferrarai herczegi udvarban vagyok, ’s hogy Tasso-t

hallom , mint nyögdécseli szerelmes verseit Eleonóra 
lábai előtt.4 — „Ön’ észrevétele igen illetlen és sértő“ 
válaszolt a’ királyné. — ,Őrizzen isten, asszonyom, 
azon gyalázatos gondolattól, mintha Ön ’s Eleonóra 
herczegasázony közt csak legtávulabbról is valamelly 
érzet-egyézés uralkodnék; mindamellett vallja-meg Ön: 
nincs é a’ között, mi Ediuburgban történik, ’s a’ kö
zött , mi Ferrarában történt, különös meglepő hasonla
tosság? Ferrarában költész, itt pedig dalnok . . .4 —  
„Itt, uram, egy hü’s engedelmes szo lga“; szólt köz
be a’ királyné. — ,Megengedem; ámde talán már ide
je volna, hű szolgálatit nélkülezni4 — „Mylord!“ — 
,Tgeu , Madame , kénytelen vagyok kimondani, hogy 
a' meghittség már igen nagy fokra lép; azon bizoda- 
lom , mellyel Rizziót Ön megajándékozza, nevetséges
sé kezd lenni . . . Most legközelebb Ön a’ parliamen
t s  egybehivatá, a’ megfutamodott pártosak’ soisa fö
lött ítélhetni; én azt kivántam, hogjT két lord’ neve a’ 
számüzöttek’ sorába jegyeztessék-föl, — ’s nem tör- 
tént-meg.‘ — „Nem történhetett-meg; mert azok sem 
fölségsértési, sem hazaárulási vétket nem követtek-el.44 
— ,Mondja inkább Ön, mert tanácsadója nem akar
ja , hogy vétkesek legyenek4 — „Mylord, ne hozza 
Ön e’ tárgyat szóba többé ; mert ellenmondásai siker 
nélkül maradnak.44 — ,Mi annyit tesz , hogy én a’ ki
rály kevesebb befolyással bírok, mint Rizzio a’ lant
pengető.4 —• „Király ! — felelt Stuart Mária — Ön csak 
annak czimét viseli; ’s igen valószínű, hogy én annak 
hatalmával Önt soha sem is fogom felruházni.“ — 
,Kétségkívül azért, mivel a’ lantos nem akarja4 — „A’ 
lantos a mi ministerünk, titkostanácsosunk, királyi 
kincstárnokunk, ’s ő bebizonyitá, Mylord, különösen 
két alkalommal, miről Önnek sohasem kellene megfe
lejtkezni, milly példás buzgalommal ’s hűséggel jár-el 
szolgálatában.44 — ,’S még is mindennek meg kell vál
tozni ; mert én kiny ilatkoztatom , hogy többé már sem 
üres czimmel meg nem elégszem, sem egy Rizzio’ be
folyásának magamat alá nem vetem.4 — „Henrik ! a’ 
mit Öu itt mond , az nem igazságos44 — ,A1 mit én 
mondottam, az meg fog történni.4 — „Mylord!“ — ,Ugy 
vau, asszonyom!4 — „Elég; Ön’ szavai engem sérte
nek.“ — „Jól tehát; szakaszszunk végété’ czivódás- 
nak , ’s hatarozza-meg Ön a’ napot, mellyen én a’ ki
rályi hatalomban részt veendek.4 -  „Soha !“ — ,En a’ 
Tudorok’ véréből származom ; ezt ne felejtse Kedves
séged4 — „Örökké csak panaszok , fenyegetések ; egy 
nap ollyan , mint a’ másik! — kiálta-fel Mária, miu
tán Darnley eltávozott. — 0  be jól ismérted ö t , Riz- 
zió ! ’s milly igazad volt, midőn szerencsétlenségemet jó
soltad.“ —

E’ jelenetre, mellynek Dávid néma szemtanúja volt, 
még zordonabbak következtek. Végre oda került a’ do
log , hogy7 Stuart Mária kényszerítve érzé magát, Darn- 
leyuek a’ termeibe-jüvetelt megtiltani. — ’8 e’ pillanat
tól fogva a’ lord’ gyülölsége a’ dalnok iránt vad harag
gá ’s szilaj őrjöngéssé fajult. — Miuéliukább iparko
dott Darnley e’ gyülölséget központosítui, annálinkább 
nőtt az , ’s előre lehete látni, hogy az legelső alkalommal 
valamelly gj’ászos jelenést idézend elő. — Az alka
lom nem sokára bekövetkezett. —

A' király7, a’ kicsapongás’ minden nemének áldoz
ván , egy napon a’ kincstárnokiul p é n z t  kívánt. Rizzio, 
ki csak múlt napon ada kezéhez tetemes summát . v o 
nakodott a’ királyné’ felhatalmazó irata nélkül ujahb fi
zetésektől. — Több nem kelle. A gyászos jelenes ko- 
zelgett.



Martius’ 9kéu 1 5 6 6 , esti 11 óra volt. Mária, ki 
hetedik hónapban vala viselés , a’ holyroodi palota’ 
egyik kisebb termében egy karszéken ült, ’s figyelve 
hallgató az éj’ csöndében egy olasz ballada’ lélekauda- 
lító harmóniáját, mellyet Rizzio lant mellett éueklett. 
Hirtelen megnyílt az ajtó ’s a’ király belépett. Keresz- 
bevetett karokkal állapodott-meg a’ küszöbön; sze
meit Máriára szegzé , ’s azután moudá: ,Asszonyom , 
ezen ember Ön’ kéjencze !‘ — „Uram, — megszólalt 
Mária — én megtiltám Önnek a’ termeimbe-jövetelt; 
’s Ön még is bátorkodik — ,Ezeu ember Ön’ ké
jencze! mondom.4 — „Henrik!“ — ,Ön, isten’ színe 
előtt nekem ajándékozó kezét, szivét’s személyét; de 
a’ kéz visszavonult, a’ szív elzárkózott, ’s a’ személy 
engem eltaszított . . . Igen, még egyszer mondom: 
ezen ember Ön’ kéjencze !‘ — „Mi hatalmazá-meg Önt 
Mylord, igy gúnyolni ’s gyalázui engem ? Távozzék!“
— ,Hogyan ? a’ férj távozzék ? Ki úr ezen házban ? 
Nem! ne mondja senki Skótziábau, hegy feleségem ..4
— ,„Feleség! — felkiálta heveseu Rizzio — itt csak 
királyné van !“4 — Daruley szilaj dühétől elkapatva, 
egy lépéssel hátrál, kardot ránt, ’s a’ lantosnak ro
han ; de a’ kard, melly a’ dalnok’ szivének vala irá
nyozva, ellenállásra talált ’s összetört. — A’ kard’ 
hegye azon arany darabot illeté, mellyet Mária egy
kor Rizzionak adott, ’s mellyet azóta ez folyvást szi
vén viselt. — A’ királyné e’ jelenetnél többé nem bírt 
szólani; ő meghúzta a’ cseugetyűt, ’s szolgáit hivá 
segítségül.

,Ide , ide Douglas, Ballentync, Morton! ide jer- 
tek barátim !4 — kiálta Daruley; és Morton, Ballen- 
tyue és Douglas a’ terembe robbantak, mi alatt fegy
veres csapatjok kívülről az elősiető palota- szolgákat 
visszaverő. A’ királyné parancsol, fenyegetőzik, kér, 
rimáuykodik ; mind hasztalan. Hiába ügyekszik Rizziót 
saját testével ótalmazni; Stuart Mária visszataszítta- 
tik , ’s a’szerencsétlen dalnok egy , ágyékán uyert láb- 
rúgástól földre dől. Henrik ’s gyilkos czimborái körül- 
vevék Rizziót, ’s a' királyné’ viselős állapotjára mit- 
se*n ügyelve, saját szemei előtt ötven gyilokszurással 
ölik-meg. — Vérszomjuk végre csilapodváu, Rizzio’ 
holttestéta’ királyné’ termében hagyák, ’s eltávoztak; 
Mária pedig egy pillanatig önkéuyteleu, karonfogá 
Henriket: „E n nem  s í r o k  — irnigy szólt hozzá — 
e g y e t l e n  g o n d o l a t o m  — b o s s z u á l l á s l 44

XI.

Febr. 9kén 1567. reggeli két órakor Holyroodban, 
ugyanazon teremben, hol Rizzio Dávid meggyilkolta- 
ték , egy karszéken halvány arczczal, szétomló haj
jal , ’s fekete palástba burkoltan egy némber ü lt; ő 
Stuart Mária, Francziország’ és Skótzia’ királynéja 
volt. Szemei be valónak esve; keble szorongott; őbe
szé lt , majd ismét hallgatott; majd imádkozott, majd 
átkozódék, majd sírt, majd ismét hangos kaczajra fa
kadt. — Hirtelen egy irtóztató tompa zaj az egész pa
lotát megrendíté ; Mária felsikolt, futni akar, de ereje 
nem enged'. „Oda vau! elveszett!“ felkiált Mária, ’s 
ájultan omlik azon helyre , mellyen Rizzio egy év előtt 
kiadó lelkét.

*) 1. Jakab, angol királyijai

Másnap reggel, egy negyed-mérföldre Edinburg
h i  , egy szörnyen elcsoukított éktelen holttestre akad
tak ; ez Daruley Stuart Henrik’ holtteste volt. A’ Pirk- 
of-fleld-house, hol Daruley egy hónap óta lakott, éj
jel tüzakua által a’ légbe vettetett.

d ö z h a jo z á s  ir á n ti  j a v a s l a t  a * B a la 
ton on

Veszprémi tudósítás után a’ bécsi A d l e r  ezt köz
l i : „Azon körülménynél fogva, hogy „Sophie“ gőzhajó 
olly kedvező sikerrel tette-meg első útját a’ Dráván, 
most itt a’ Balaton’ egész környékén azon kívánság 
kezd éledezni, vajha a’ tehetősb birtokosak közül ué- 
melly vállalkozók a’ balatoni hajózásra is forditnának 
némi figyelmet. Gróf Festetics György egykor sok rész
véttel fogta-föl ez ügyet, de egyes ember’ ereje nem 
elég erre, főleg ha, mint ő , sok egyéb tervet tartva sze
me előtt, a’ balatoni hajózásra nem annyi erőt fordít, 
mint mennyi kiváutatnék. ’S valóban csak most látszik 
elérkezettnek azon időpont, mellyben illy vállalat’ 
diszlését várni lehetne. A’ tó 10 mérföldnyi hosz- 
szu , szélessége pedig *j2 — 1 12 mrf.; elnyúlik Szá
la, Somogy és Veszprém közt a’ legtermékenyebb föl
deken , ’s fekszik körülte legalább 60  nagyobb kisebb 
helység, ’s ezek közt különösen az olly sűrűn látoga
tott füredi gyógyhely. Előleg elég lenne csak a’ tavou- 
hajózást megkezdeni; később a’ tónak a’ Dunával ösz- 
szeköttetése úgy is közvetlenül következnék. Már men
nyiben közöl a’ jámbor levelező e’ czikkelyében újat, 
legjobban megítélhetik azon tehetős birtokosak, kik a’ 
Balaton körül lakván bizonyosan nem egyszer fárasz
tók rajta' elméjüket, mi módon és mi utón húzhatnák 
akár magányos, akár egyesitett erővel ezen nagyszerű 
vizet közreható érdekbe. Tanúji ennek az újabb idők
ben e’ tó körül történt számos küldöttségi vitatkozások 
és munkálatok. Es gőzhajózás lenne é a z , mi neki akár 
később összekapcsolás, akár előleg csak belső parti köz
lekedés’ utján az országos életet megadná? oliy föla
dás, mellyhez képest az állóhid’ kérdése akkor, midőn 
megkezdették, nagyon egyszerűnek látszhaték. Lehetne 
azonban komolyabban gondolkozni a’ vizen-általi ösz- 
szeköttetésről, mellyet a’ vállalkozókra a’ vidéki con- 
juucturák aligha jutalmatlauná tennének. Való ugyan 
is , hogy a’ tó’ környéke, az egyrészrőli iszonyú ho
mokot ’s főleg a’leesapolás óta mutatkozottat kivéve, 
kiváltkép termő, mind vetésre mind gyümölcsre mind 
pedig szőlőtermésre nézve; és nem kevés kárára van 
Somogy vmegyéuek, hogy nagyobb kereskedést nem 
folytathat Szala és Veszprém vmegyékkel, mert ha, 
mint már a’ bold. érni. Festetics György gr. kimé- 
rette, Keszthelynél e’ nagy tó keresztül egyenesen 
járhatóvá tétetik, nemcsak az itt fekvő helységek, 
hanem mind a’ két vmegye kevés idő alatt fogná érez
ni a’ szép és igen hasznos ügyekezet’jótékony követke- 
zésit.

R e j t e t t s z ó .
fa irem et melléknevemből k é sz íte tt nyelvm esterem  ;
T isz tán  áll két végsőm á lta l : konyha , padlás és terem .
K özéptagom' nyertes adja. 'S  ta lá ld -k i : mi az egész?
Ámde macskának ne m ondd, m e r t : ez soha nem egerész.

Pénzes János.
A’ 86d. számú rejtettszó: H í r l a p .

Szerkeszti Helmeezy. — nyomtatja Trattner-Hárolyi úri utcza 61* .



§ 8 .  s z á m P e s t ,  n o v e m b e r ’ 3 1 S 3 S .

TEgy fo r d u ló , S tá jerh on ban .
{Vége.)

Stájerhonban nem kell uaphosszant, mint hazánk
ban, menni, .hogy helységeket érhessünk: itt olly 
sok ar jólrendezett helység, hogy legföljebb fél v. há
romnegyed óra alatt mindenütt találhatni egyszerű falu
si házakat. A’ hegyek' meredek csúcsairól pompásan 
látszanak az apró hegyormok, de még gyönyörűbb ki
látást nyújt egy letekintés az alant elterülő nem igen 
széles zöld lapályra. Egyes falusi urlakok díszes ker
tekkel, ízlés szerint készült sétányokkal vannak ellát
va kényelem’ tekintetéből, millyekkel hazánkban váro
sok sem büszkélkedhetnek. Falukon az utmellék hosszú 
sorban élőfákkal vau beültetve, mellyeken izes gyü
mölcsök pirulnak. Ezen vidéken az országút a’ csavar
gó Rába miatt igen tekervényes; majd egyik, majd 
másik hegyoldal alá szorulván. A’hegyek’ oldalai több
nyire művelteinek, ’s itt láthatni, — a’ mit Széchenyi 
is mondott a’ „Hitelben“, t. i. hogy a’ stájerhoni paraszt 
puttonban hordja-fel a’ trágyát sziklás földére. A’ he
gyek sürü fákkal vannak benőve , mellyek széltől ingat
va sudár derekaikkal hajlongnak a’ távul völgyek’ mé
lyei felé. A’ magas hegyek’ mélyiböl — több helyen 
tiszta forrás buzog-fel, ’s csergedező patakcsák foly- 
dogálnak , tiszta vizükkel a’ lakosoknak szolgálván. 
Fehringhez mintegy két órányi távolságra fekszik F e 1 d- 
p a c h ,  egy amannál jóval nagyobb ’s csinosabb város, 
derék vendégfogadókkal ’s szép piaczczal. Különös az 
Stájerhonban, hogy kisebb városokban nincsenek igen 
arányos számmal a’ mesteremberek; földmivelők pótol- 
ván-ki számukat. Feldpachtól még Gréczjó négy mér
föld , ’s itt az országút néhány kisebb hegyen vezet 
keresztül. E’ tájon láthatni néhány szőlőhegyet is — 
mi Stájerhonban ritkaság, de mellyeken e’ növény nem 
legjobban díszük; ’s azt látszik mutatui, hogy a’ stá
jer éghajlat nem igen kedves hona ez áldott-nedvü 
plánta-nemnek. A’ vidék erre is még mindig egyformán 
gyönyörű, szép ’s kellemes. Feldpachon túl Gréczig 
szemlélhetni egy pár csinos falut, mellyek szép magá
nyos lakokkal ’s kitűnő egyházakkal ékeskednek. A’ 
temetők itt a’ faluk’ közepén vannak kőfalakkal körül
kerítve, ’s a’ sírfák virágkoszorúkkal diszesítve.

így gyönyörködve a’ vidék’ regényes szépségé
ben — két- napi utazásunk után elértünk végre az 
óhajtott fő városba. Egy kis hegyláucz, mellynek tö
vénél az országút megyen-el, görbe fordulatával elzár
ja egy darabig a’ várost a’ láthatástól. Itt az elébbi 
hegylánez már egészen megszakad , ’s egészen más 
vidék tünik-elő sokkal szebb s’kellemesb kilátással. Nyu
gatról magas hegyek látszanak magas ormaikkal sűrű 
füstfellegben úszva, mellyek alatt délre széles sík la
pály terül’s ennek közepén a’ sebes Mura vize zuhog- 
e l ; keletre pedig az előbb is szemlélt hegyeknek egy 
végső á g a , melly éjszakról a’ nyugati magas hegy- 
ágozatokkal összekapcsolódván, szögletet képez, 
mellynek éjszaki résziben fekszik G r é e z , Stájerhon
nak csinos fővárosa. Grécznek igen sok külvárosa van, 
mellyek közül sok nem egyéb, mint egy , a’ városból 
kivezető ország- vagy postaut mellé két sorba épült 
házak’ hosszú sora. Illy hosszú és keskeny külvároson

által értünk mi is a’ belvárosba. Beérkeztünkkor mind
járt némi vig jelenetnek valánk szemtanúi, t. i. egy es- 
küvőrül jött nászcsapat találkozott velünk szemközt 
mintegy húsz kocsival — szokott ujongatásit harsog- 
tatváu a légbe. Itt láttuk Stájerhon’ alsóbb-osztálybeü 
népét sajátságos nemzeti öltözetben. A’ férfiak’ öltöze
tében ugyan semmi különös , de annál külöuösb a’uém- 
bereké , kik közül a lányok barna szalagos-fejkötőt vi
seltek, fülükön arany-csipkézettel; az asszonyok pe
dig vastag ’s kerék-szalmakalapot. Gréczben letele
pülvén , a’̂  város’ nevezetes épületeit tekintök-meg. A’ 
belváros áltáljában fényes épületekből áll, mellyek 
közt legcsinosbak a’ csak mostanában ujizlés szerint 
készült egyszerű paloták, miilyenek a’ belvárosban 
szép számmal találtathatok. Egyes uraságoknak— kik 
számosán tártnak itt télilakást, magányos épületeik 
fényre legelsők, mellyeken — kivált az ujou-épülteken 
— szép homorzatokat is láthatni. Legkitűnőbb épüle
tek: az országház, postaépület, játékszín ; mellyek bár 
csinra nézve az uj épületekkel nem vetélkedhetnek, de 
pompájokkal ’s nagyszerűségükkel azokat jóval felül
múlják. A’ belvárosnak egy részét teszik az úgyneve
zett ó épületek a’ Mura-parton, mellyek erősek ugyan 
's magasok , de azért idomtalan tetőik ’s mohos falaik 
miatt a’ város’ szépségéből igen sokat lerónak. Hlyé
nek többnyire az egyházak is. A’ városnak több piacza 
van, az ezekre kinéző kereskedő-boltok különféle szé- 
pen-festett czimerek alatt ajánlják áruikat. Az utczák 
áltáljában keskenyek ’s kövezetük nem a’ legjobb,mert 
még a’ fő utczák is csak nagyobb gömbölyű kövecsekkel 
vannak kirakva. Legszebbek Grécz’ sétányai, millyek 
az egész városban mindenütt kisebbek-nagyobbak ta
láltainak. Különösen igen pompás az úgynevezett g la -  
c i s-sétány, melly a’ belváros’ déli részét egészen 
megkerüli, csinos mulatóhelyekkel b ír’s több órányi tá
volságra terjed. A’ belváros egészen külön van választ
va a’ külvárosoktól, ’s ezekben szinte jeles 2 —3 eme
letes házakat láthatni; mellyek közt legpompásabbak 
némelly uraságok’ cselédházai, a’ melléjük csatolt mu
lató- ’s gyümölcsöskertekkel. A’ külvárosban áltáljá
ban majd minden háznak van illy kertje. A’ város’ bel
ső részét a’ sebes Mura folyja keresztül, mellyen két 
hosszú fahidon’s egy két-oszlopu lánczhidon járnak-ál- 
ta l; ez utolsón egy jó krajezárért. A’ város’ neveze
tességei közé tartozik a’ „ J o a n n a e u m “ nevű mu
seum mintegy tizenhárom szobábul álló gyűjtemények’ 
tára, mellyet János főherczeg 1823ban állitott-felköz 
használásul, hova minden héten két nap,  csütörtökön 
t. i. és kedden reggeli lOorátul fogva délutáni négyig 
mindenkinek szabad bémenet engedtetik. Ebben a’ gyűj
temények a’ természet’ három országa szerint szépen 
’s pontosan vannak elrendezve , osztályonkint, ’s akár
mi tudós’ kivánatát kielégíthetik. Ritka gyűjtemények
kel gazdag különösen az ásványország, mellybeu a’ 
legtávolabbi tartományokból, Peru, Mexico , Aegyptus- 
és Hollandból ’s t. b. találtatnak sokféle ásványdara
bok. Az intézet’ legszélső termében láthatni a’ nagy
lelkű alapitónak rézöntetü mellszobrát is. Van csatolva 
még az intézethez füvészkert is. Nevezetes továbbá 
az ittlevö ’s mintegy kilencz szobányi gyűjteményekből 
álló status-képtár is £Staats-bildhaus), mellyben kü
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lönféle művésztől szép eredeti ’s másolt festvéuyek ta
láltatnak kisebb-uagyobb darabokban. Raphael, Cor
reggio , Canova’ ’s a’ t. remek-munkáival, igaz, nem 
dicsekhetik ezen képtár ; de ha olly nagy ország, mint 
hazánk , ’s más illyenek, legkisebb nyilványos képtár
ral sem bírnak : a‘ kisded Stájerhon valóban illy zsen
ge intézetére is méltán büszke lehet. A’ város’ nyugati 
részén áll az úgynevezett várhegy (Schlossberg} vi- 
gyázó-toronynyal, mellyuek magas tetejéről a’ város
nak minden részét, ’s a’vidék’ fekvését is szépen meg
láthatni. Mi a’ város’ lakosit illeti: ezek nem olly büsz
kék ’s gőgösek, mint más nagyvárosi lakosak szoktak 
lenni. Az utczákon nincs nagy néptolongás, ’s ezt még 
a’ jelenleg tartott vásári alkalomkor sem igen tapasz
taltuk. Legélénkebbek a’ sétatérek, hol nők ’s férfiak 
nyájas beszélgetések közt mulatoznak.

Négynapi beumulatásunk után elhagyók végre a’ 
csinos fő várost, ’s egyik külvároson keresztül a’ ha
zánkba vezető postauton visszaindultunk. E’ részen már 
nem olly gyönyörű a’ vidék, ’s regényes hegyek ’s 
völgyek helyett csak néhány kopár halmot lát az utas. 
Az utak erre igen jó karban vannak: ha eső esik , a’ 
sárt mindjárt eltisztitják ’s helyét kavicscsal terítik-meg. 
A’ haladást mindenütt az utszögleteken felállított statio- 
kövek mutatják,de mellyek, mivel azokat csak múlt évben 
kezdék nagy költséggel felállítani, csak a’ legelső ál
lomáshelyig Heiszdorfig tartanak, ’s azontúl helyöket 
apró faczövekek pótolják. E’ részen utbaeső neveze- 
tesb helyek: Gleisdorf, Utz , Fürsteufeld, mind állo
máshelyek ; ez utolsó a’ stájer határszélen német vám- 
’s magyar harminczad-hivatalokkal, melly hivatal’ né- 
melly tisztei , ide járulván még a’ határőrkatonák is , 
szemtelen czimboráskodásuk miatt néha az utasokat sok 
kellemetlenségeknek teszik-ki. Itt foly a’ közelebbi he
gyekből eredő ’s több patakból egyült Lapincs-viz, mel
lyen levő igen hosszú fahíd fő nevezetessége Fürsten- 
feldnek, dohánygyárán kivül, mellybe tolul a’hazánk- 
beli dohánynak is nagy része. Itt visszagondolván el
végzett utunk’ kellemeire, a’ jól rendezett Stájerhon’ 
határait elhagyván beléptünk hazánk’ földére, utunkat 
Sz. Gotthárdnál, hol megkezdettük, elvégezvén.

Az utazás uémelly kellemetlenséggel van ugyan 
összekötve: de azon gyönyör-érzet, inellyet belőle me
rítünk , elfeledteti emberrel a’ fáradságot ’s kedvetlen
ségeket, mellyek tán történhetnek. Utazzunk azért — 
kivált mi magyarok, mert hazánkban még sok ismére- 
tet kell átplántálni; mi ezért menjünk mindig, ismét és 
ismét menjünk, a’ honntespedöket is felizgatván.

Sáska Imre.

A ‘ czukorrépa’ siíkeres termesztés- 
módja.

Többes próbatételim után a’ czukorrépa-termesz- 
tés' legczélirányosb módját találtam-fel. A’ tavalyi ősz
nek végén, midőn már gondolám, hogy kevés nap múl
va bekövetkeznek a’ keményebb hidegek, a’ feuneve- 
zett lépatermesztésre külön szakaszték-ki bizonyos ki
terjedésű darab földet, ’s azt három egyenlő részre 
osztani, mellyekbe három külön időszakban ülteték czu- 
korrépát; az egyik darab íöldbe t.i. késő őszszel ülteték 
szemenkiut répamagot, bizonyos távulságra egymástul; 
a’ másik darab földbe korán tavaszszal szinte répama
got ; a’ harmadik darab földbe pedig május’ utolján már 
kész répanövéuyt ülteték. — Miután a’ három külön 
időszakban ültetett répát fölszedtem, azok,  miket késő

őszszel ülteték, kétszer sőt háromszor nagyobbak ’s ne
hezebbek voltak, mint mellyeket tavaszkor mag és plán
ta után termeszték. Különösen arra kell vigyázni, hogy 
mihelyt korán tavaszkor a’ magról ültetett répa kikel, 
egy fészekben csupán egy szál hagyassék-meg; ’s mi
helyt erősödnek, azonnal meg kell kapálni; gondosan 
vigyázván, hogy meg ne sérüljön a’ gyönge répanö
vény , ’s igy kell a’ többszöri kapálást is megtenni 
rendesen. Arra is kell vigyázni, hogy igen sűrűn egy
máshoz ne legyenek ültetve, különben a’ gyümölcs el- 
satnyul ’s a’ nagyrauövésben gátoltatik. — Különös 
tapasztalásom az ezen öszszel ültetett répatermesztés 
körül, hogy a’ répa mind szép sima ’s csak egyetlen 
vastag ággal bír, mintha kigyalulva volna ; tudjuk el
lenben , hogy a’ kész plántáról termesztett répa sok 
vékony ágra szokott oszlani. Mcgkiváutatik még az is, 
hogy a’ répa alá való föld jó mélyen ásassék vagy szán- 
tassék-fel, igy a’ répa minden akadály nélkül szaba
don növekedhetik. — Megjegyzésre méltó továbbá; 
hogy a’ szikes földet a’ répa igen szereti, ’s illy föld
ben az rendkívül nagyra szokott nőni; kiknek tehát szi
kes földeik vannak, minden mesterséges orvoslás ’s 
javítás nélkül legnagyobb haszonnal termeszthetik ben
ne a' répát, hol is az a’ fen leirt mód szeriut különö
sen nagyra nő. — Lesznek talán, kik azt fogják mon
dani , hogy ha öszszel ültetjük-el a’ répamagot, az 
fel fog magozni ’ s belőle mi sem lesz. Én is azt hí
véin; de miután megpróbáltam, ’s szerencsés volt ebéll 
próbatételem, most mindenkinek merem bizvást aján
lani ezen fen leirt, ’s entapasztalásomon alapult czu- 
korrépa-termesztésmódot, melly bizonyosan bő mértek
ben jutalmazandja-meg a’ termesztő’ fáradságát,

K iflii  Alsó- Dobásról
L. B á t k y  K á r o l y .

Jlfyilt-levél Kolosvárról Pestre.
Kedves testvérem, közelebbi leveledre im vedd e’ 

lapokban válaszomat; azért így, mivel ennek némelly 
pontjai már rég vágynak nyilványosság után.

Állapotom felől kérdezősködöl ? erről jónál egye
bet nem mondhatok. A’ publicumokuál, hol eddig ma
gamat bemutattam, a’ sziuészet iránt, — annak legi- 
degenitőbb daczára is — igazi lelkesültséget, irántam 
a’ vendégszeretetnek és méltánylásnak színészi cse
kélységem ellenében igen is túlnyomó jeleit valék sze
rencsés tapasztalni. Én pályámat átaljában még sem 
mondhatom hálátlannak; a’ drámái művészet’ sötét ar- 
ezu nemtöje koronkiut m égis csak kiesik komolycha- 
rakteréböl, ’s elmosolyodik, habár perczekre is. Mi 
ezen új életperiodusomba némi keserű méregcseppeket 
vegyít, a z : ezen anyagos szinészekkeli boldogtalan 
viszony (Jdvevén néhány kiveeudőt). E z, öcsém, egy 
rettenetes nép ! — Ha e’ mondást neked elszayalhat- 
nám , csak akkor lenne előtted érthető annak véghetet- 
len széles jelentése. Ez a’ nép bármelly nemére inkább al
kalmas lehet a’ mesterségeknek, mint arra, mit s z í 
n é s z e t n e k  neveznek. Ez legkisebb fáradság nélkül 
porba tudja dönteni azon építményt, mellyen szegény 
fejem nagy gonddal hóuapokig dolgozott. így valóban 
nem csudálhatni, ha a’ színészettel foglalkozó osztály 
iránti előítéletek olly nehezen ritkulnak; — mert ez a’ 
nép, mellyuél hivatlanság- 's teljes tehetetlenséggel a’ 
legelvetemültebb hanyagság ’s lelki-testi aljasság pá
rosul, semmit el nem mulaszt, ezeknek gyarapítására. 
Itt Öcsém az egyszerű természet isméretlen világrész; 
megköszönhetnéd, ha becsületes ál-pathoszttalálnál, az



347

a z : valódi belső állapotok helyett ezeknek üres formáit, 
OnelJy pótlékok fővárosi műbiráknál is elcsúsznak néha 
magok a’ legbensőbb eredményű kifejezések gyanánt.), 
de az itteniek már nem is pathoszformák többé, hanem 
azoknak idétlen szörnyei; ’s hol vagytok aztán még 
innen ti —- emlékezeti függetlenség, szavalás, nyelv
szabatosság , társas Hiedelem , praecisio, ti színészi
felfogó, ítélő, kémlő tehetségek, ’s a’ t. ’s a’ t. ? __
De —

O m int em elkedik e’ göre» »/.ivem felé !
Le veled kór»ág , fonyasztó búbánat
Lenn elem ed. —  —  __

Kérdezed tovább: mit mondok Sz. úr, ’s mások’ 
hírlapi beszédeikre ? Sokat mondhatnék , de minek az 
időt e’félére vesztegetni?

■— de t ° u* ee* accord» 1’ effet le plus comnuin
C’ e»t de deslionorer —  honim éi au lieu  d’ un.

Eddigi szini sáfárkodásaim felől színpadról ügyek- 
szem inkább szamot adni a’ közönségnek 5 egykor ta
lán azon kívül is teendem. Életem’ feladása ’s egyedüli 
üdve a színművészet leven, ’s j e l s z a v a m, , S  p a r- 
t a m quarn na c t u s  e s  o r n a .“ te tudod, pályám
nak sorsosa — testvérem, hogy jutott-é nekem időm 
színfalközi cselszövésekre; én azon körülményt i s , 
hogy a’ színház’ kormányát színészek akarták elvál
lalni, Sz. úrtól haliám legelőször.

Csak azt sajnálom az egészben , hogy én némel- 
lyektől opera-ellenségnek tartatom. E z , érzékeimre 
nézve valóságos megbáutás. Mert hiisz’ jól tudod, édes 
Öcsém, hogy a’ színész’ idegei nem kevésbbé ingerléke
nyek , mint akármelly hangászati dühönezé; egy nor- 
ma-marsch az én kedélyeméi is fel tudja lázítani, ’s 
illyenkor én is erőket érzek magamban forrongaui, egy 
hatalmas Horácz Victor’ izmait feszítőket, ’s Curia- 
tiusok' gyözésére képeseket; csak hogy én a’ dra
matizált hangászatot, és vele egyesitett dalmüvészetet 
theoriában véve csak b e c s a r á n y  o s a n ,  — el -  
n e m f o g u l t a n  szeretem; a’ drámái művészet’ ro
v á s á r a  pedig megvallom kevésbbé szeretem, ’s ke
vésbbé akkor, midőn egy játékszín’ nemzeti ’s komo
lyabb erkölcsi czéljairól van kérdés, olly czélokról , 
miket csupán a’ recitáló művészet’ útján érhetni el ; 
a z o n  művészetén, melly é s z h e z  szó l, ’s m e g 
g y ő z ő d é s  által gyakorol hatást , mellynek czélja 
nem puszta mulattatás , ’s érzékizgatás lévén, hanem 
főleg o k u l á s r a  adván tárgyat, az élvezetnél hason
lító értelmet küzvetesít. — ’g minthogy már ennyire va
gyunk, ugyan próbáljunk némi tekintetet vetni az ope
rára , d r á m á i  s z e m p o n t b u l  £’s ezt végig uefe- 
ledd).

Meglehet, hogy a’ római szónok fuvolya mellett sza
v a lt , de a’ mostani emberi természet, életforma, ’s 
beszélésmód mellett a’ két művészet’ tökéletes egyité- 
sén ok és süker nélkül erőködnénk. A ’ pontnál, inelly- 
beu őket egygyé olvadni képzeljük, buktatjuk mulhat- 
lanul sírjába azok’ egyikét, hogy ne mondjam — mind 
kettejét. Próbáljuk bár egy mondatuak, — mellyben 
érzelem vagy valamelly belső állapot foglaltatik , —  
szavalási hangjait szabatos zenehangjegyekre ^kőtára) 
venni, híven visszaadva a’ kedély-hangulatot is (^Ge- 
müthssiimmuug) ; de lehetséges-e ez ? s ekkor szava
lás helyett énekeljünk-el például egy illy helyet ,,Végre 
eljut Ön azon szomorú meggyőződésre, hogy közép
szerűség, tudatlanság , kezetfogva ármánynyal sokra, 
tehetség, lelkes tanulmány ellenben ármány nélkül sem
mire sem mehet ’s a’ t.“ kérdem most: leszeu-e ezen

éneklésig s z é p í t e t t  szavalásban i g a z s á g  egy
szersmind, melly meggyőzze a’ hallgatót arról, hogy a’ 
mit mondottunk, közvetlenül lelkünk, szívünk mondotta? 
keblünk’ legbelsőbb húrjai illy mesterséges hangokat 
aduak-e ? ,,a’ prózai életben nem , — ugy-e bár ezt 
mondod reá? — de színpadon nemesítve kell a’ termé
szetet visszaadni.“ — Érre én viszont azt mondom, 
hogy igen is — de csupán b i z o n y o s  p o n t i g ;  kü
lönben a’ szépítés ’s nemesítés végre üres nemlénynyé 
változtatja az igazat, ’s ekkor úgy teszesz , mint azon 
szakács, ki valamelly étket addig ezukroz és fűsze- 
rezget, míg természetes ízéből egészen kiédesíti, ’s ek
kor a’ szájnak talán kellemesb leszen , de a’ gyomor
nak annál kevésbbé egészséges. Mondják, hogy az ope
ra a’ drama’ poesise. Jó. De lássuk: nyert-e ezzel a’ 
drama, mint ollyan; nyert-e az ezt visszaadó művé
szet, ’s igy mit nyert a’ hallgató? Azt csak nem ta
gadod ugy-e, hogy minden szép művészetet a’ színnel 
(_Schein) szabadon -játszhatás’ ösztöne hozott létre ? 
fezért nevez Schiller is minden szép művészetet s z i n- 
müvészetuek — Künste der Schein);’s ha azt megen
geded , hogy azon ösztön , mi szerint azt kívánjuk lát
ni és érezni, mit a k a r u n k ,  mi t e t s z i k , ^füg
getlenül a’ valóságnak gondolatinkra ’s érzésűikre czél- 
zott kényszerítéseitől) nem mit k é n y t e l e  n í l t e t ü n k  
— hogy mondom azon ösztön emelte a’ lyrai ’s epicai 
költészetet drámáivá, ennek szini visszaadását szín
művészetié; ’s ha a’ visszaadási látszatnak, — hogy 
teljes csalódást, okozzon — feltétele a' v a l ó s z í 
n ű s é g ;  úgy azt sem fogod tagadhatni, hogy a’ szín
padi valószínűséget a’ beszélő művészet tökéletesen 
kimerítette , ’s mit a’ túlfelengező Í z l é s  itt ezentúl 
véghez v isz, mind azt az életszerű valóság’ romlásá
val teszi. ’S ezzel — úgy hiszem — körülbelöl meg
van határozva az opera’ drámái becse.

De tegyük-fel — mi a’ lehetetlenséggel határos — 
hogy a’ hangászat egykor az érzelmek’ minden nemére, 
’s ezeknek ezerféle vegyitékü állapotaira élesen elkü
lönítő formát, félreismérhetetlen bélyeget, határozott
ságot lesz képes nyomni, * ) hogy a’ textus az énekre 
nem csupán r á f o g j a  tartalmát, hogy a'textus’ ma
gyarázata felesleges leszen , ’s a’ hatásnak, mellyet a’ 
hangászat bennünk okozand, n e v e t  fogunk adni tudni: 
még akkor sem birand amaz óriással, melly d r á má i  
ú t j á b a n  meredezik, megküzdeni, t.i. a’ v a l ó s z í 
n ű s é g g e l .  A’ nyelv, mellyen ő beszél, olly eszmé
nyi, olly aetheri, hogyha azt megérthetnék i s , kife
jezése a’ drámái alkalmazásban a’ föld’ jelenszerü em
bereinél , soha sem fog a’ 1 e g b e n s ő b b e r e d m é n y ’ 
m e g g y ő z ő  h i t e l é v e l  bírni. A’hangászatnak szín
padhoz illy kevéssé kifejlett állapotában, tehát lego
kosabban veszi textusául olly nemét a drámának, melly 
őt a’ színi czélokhoz hatalmasan segítse, s melly 
eszményi természetéhez leginkább közelit, s e z : a 
Tragoédia, mellyben az élet és ember idealizálva nagy - 
szeritve vannak, ’s a’ zeneköltö még inkább könnyíti

“)  Lessing' igényei e’ részben kedvezők a ' hangászatra nézve : „Érzelmek 
kifejezése haugászatban — úgymond — még mo«t csupán lángelme 
miive. M ert kár voltak és vannak, kik ebben bám ulatig szerencsé
sek , de kétségk ívü l még mindig hiányzik egy miibölcsész , ki a láng
elm e'H tjait eltanu lta  , ’» annak példáiból általányos elveket hozott roloa 
le. Azonban minél gyakoribbak lesznek ezen példák; minél több anyag
rész gyűl iiszsze ezen lehozata lra , annál hamarebb várhatjuk telj« sin 
té t; 's  nagyon kellene hibáznom , ha hangmüvészeinknek az effele drá
mái symplioniák' készítéséhez! kedvük , ’» buzgalmuk által al.oz nagy- 
lépés nem té tethetnék . (Hamb. D ram aturgie.)
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(iramai feladását, midőn i s m e r t  tragoédiát választ 
műanyagul, ’s annak főbb, catastrophnemübb helyeit 
némi összefüggéssel összevonja, melly helyek leggaz
dagabbak cselekvényekben, az érzelmi kifejezések gro- 
teskuemüek ; ’s hol már csupán mim és plastica által 
majd kézzelfoghatókká tehetni azokat a’ nézőnek. 
Ellenben egyébb nemei a’ drámának, minél beljebb mé
lyednek a' családi és társasélet-viszonyokba ’s itt 
minél halványabb színezetűek a’ charakterek, minél 
gyöngédebbek a’ kedély-hangulatok , minél finomabbak 
a’ heíyzetek, annál lehetetlenebb ezen dolgokat eldal- 
lani, annál nagyobb az absurdum ezeket klarinéthez, 
trombitához és brugóhoz gondolni.

De most veszem észre, micsoda metaphysikai 
tömkelegbe tévedtem; még azt nyerem ezen ügyetlen 
elvouásimmal, hogy valami ellenség ezeknek tisztáta
lan eredményt tulajdonít, pedig csupán alkalmazás 
(relatio) nélkül, akartam a’ két művészetet nagygyá- 
ban összehasonlítani, ’s nézetimet felölök igy elmon
dani.

Szinte hallom most tőled ezen reflexiót: akár mint 
okoskodol jó bátya, — hiába , még is nagyobb publi- 
cuma van az operának , mint a’ ti drámátoknak.“ — 
Általában igazad vau; azonban ezzel mit sem mondái. 
Az opera többe kerül, ’s illő, hogy magát ki is fizesse; 
’s mi közöm nekem ehez ? a’ sokaság nem mindig ha- 
tározza-el valamelly dolog’ meritumát, ’s itt most csak 
e z a’ kérdés. — A’ hajdani Romában ’s Athénében te 
sem sokra mentél volna dalsziuészségeddel; de most 
életokosság tőled annak lenned, mert igy a’ divat-iz- 
lés’ szőnyegén á llasz; — de Ízlésről nem kell vi
tázni , ezt még iskoláimban tanultam. Hanem lehetne 
lassanként a' mi kis közönségünket is nevelni, azaz 
szaporítani. — De erről máskor. Most isten veled; ölel
ni vágy testvéred

E gressy Gábor.

E le g y tá r .
M a g y a r  h ű s é g  p é l d á j a .  Prágában, Sz. 

Vida’ templomában, hol Nép. János, több más szen
tek’ , német császárok’ , cseh-királyok’ , ’s kitűnő neve
zetes emberek’tetemei nyugosznak, a’ sok pompás sír
emlékek közt egy zugolyban alig észrevehető barnásfe
jér sírkő áll következő felírással: „D. 0 . M. 16. obiit 
13. Lector! Disce Quibus Fortunáé Ictibus pateatHu
mana Majestas: Sigismundum Báttoriuni Transylvaniae 
Principem Extinctum Tegit Boéma Terra. Haec e So- 
lio Arreptuin Inmitis Fortuna Dejecit: Caruisset Se- 
pulchro , Qui sederatin Solio ; Nisi Famuli Fides Etiam 
in Tempestate Inconcussa Stetisset“ — Oldalvást: 
„Georgius Nemes de Varadgia, Transylvanus , Prin- 
cipi Optimo in utraque Fortuna a cubiculis , cum lacry-- 
mis posuit. Anno 1629.“ (MagyarúI: Olvasó! tanuld- 
m eg, a’ balsors’ milly csapásinak van kitéve az em
beri méltóság. Erdély’ fejdeimét, az elhunyt Báthori 
Zsigmondot cseh föld rejti. Uralkodó- székéből felkap
ván , itt veté-le őt a’könyörületlen balsors, ’s neki, ki 
uralkodószékben ü lt, még sírja sem lett volna, ha 
szolgájának hűsége a’ veszély’ idején is hozzá rendü
letlen nem marad. — Varadgiai Nemes György, erdé- 
lyifi, a’ legjobb fejdelem' mindkét sorsában komornok- 
ja , könnyek közt emelte. 1629 évben.)  K ö zli D r. P.

A c h i n a i  f al .  Brouguiere úr, a’ capsei utolsó 
püspök, Coreába apostoli helytartóvá ’s a' kath. térí
tő-küldöttségek’ fejévé neveztetvén, beutazta chinai 
öltözetben ’s a’ belföldi keresztyének’ segélyével a’ chi
nai birodalom’ leguevezetesb részeit, egészen Tatáror
szágig, hogy rendeltetése’ helyét elérhesse. Útjában 
általlépte a’ chinai falat, ’s róla következő leírást ad; 
melly leginkább azért nevezetes, mivel más utazók’ 
közleményitől némileg eltér. „Oct. 7kén 1834. — ekép 
ír Brouguiere úr — elértünk azon nagy kőfalhoz , mel- 
lyet azok, kik nem ismerik, annyira magasztalnak, ’s 
azok, kik nem látták, olly uyomadékosan irnak-le. A’ 
nagy chinai kőfalon ninc.s semmi nevezetes , mint an
nak hossza; az t. i. ötszáz mérfölduyire terjed, Vülö- 
nösen kelettől uyugatfelé vonul; miudazáltal éjszakon 
Schanse-től inkább nyugat-dél-nyugati irányt vesz. E ’ 
fal, mellyetazelőtt a’ most lehulló téglák födtenek , ké
pezi három v. négy tartomány’ határát, mellyek közül 
terjedelmére nézve mindegyik egy európai országgal 
mérküzhetik. A’ síkságon ’s völgytorkolatokban e’ fal 
e » y ^ -3 0  v. 4 0  lábuyi magas mellvédfalakkal ellátott ’s 
szabályosan épített földbástya. A’ hegyeken, nem hi
szem , hogy a’ fal általában véve 10 lábnál magasb. 
A’ magasokon e’ fal nem egyéb földtorladéknál, melly- 
nek sok kiugró csúcsa és sánczalakú szöglete vau; 
de hol egyetlen egy őr sincs. Aránylagos távulságokra 
vaunak kapuk, az utazók’ kényelmére , mellyekuél át
járási vámot kell fizetni. Én a’ chan-tschaka nevű ka
pun menék által, ugyanazon kapun, mellyen a’Peking- 
be utazó oroszok mennek által. Senki sem figyelt reám; 
az őrök háttal fordultak felénk, mintha felbátorítani akar
nának bennünket. Azon esetre, ha talán itt a’ felvi
gyázat szigorúbb volna, az utazó e’ kőfalat könnyen 
átléphetné a’ hegyeken ; vagy azon hézagokon ’s rése
ken, mellyeket a’ romboló idő nyitott.“ (W . Z.)

R é g e n - s ü l t  k e n y é r .  Edgeworthban láthatni 
egy az óságbuvárokra nézve igeuigen nevezetes rit
kaságot, t. i. egy több mint hétszáz-esztendős kenye
ret. E’ kenyér János király alatt a’ koronának aján
dék-kincseihez tartozott, ’s ezen idő óta minden , erre 
hivatkozó, bizouyitváuynyal együtt, az Ambasioni nem
zetségnél maradt. A’ nevezett kenyér, (kivevén hogy né
hány kiváncsi itt amott apró darabkákat letördelt) még 
tökéletesen ép.

Egy törvéuytanulótól közvizsgálatkor kérdé a’ de
kán : Mit cselekednék Ön, ha nagybátyja Önt örö
kösének tenné, s a passivum az activumot megha
ladná? A’ candidat egykedvüleg feleié : „Az illy örök
séget szépen megköszönném.“

R e j t e t t s z ó .
1— 5. Nem hatalom , nem erő : mégis sziveinket utána 

Vonja h am ar, ’s egykép jó ra  gonoszra vezér.
154. A’ fáradt jövevény rám ül, ’s e re jé t nyeri-vissza.
321. Benned vaii — de varázs tőrbe ragadja niadárt.
453. Hallod a ' m űvész tő l, költőnek lángesze szerzi.
351. M ajd minden könyvben szám talan illyre találsz.
423. Kedves az éhesnek, m ert enyhét szerzi gyomornak;

Kedves a ' m unkásnak , m ert pihenési idő.

Véterfalvy Béla.

A’ 87d. számú rejtettszó: V a s m a c s k a .

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattner-Károlyt úri utcza 6 1 9 .
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Jtlutatvány
«’ Kolozsvárott najtó alatt levő , R F. MF..\ V ' czíuin zactj- 

könyviül.

A’ SZÁMŰZÖTT.

Illesd o lányka , hárfád’ húrjai! ,
Adj hangot e’ szív’ fojtott érzetének ;
Szelíded angyal-ajhidon az ének 
Knyhíti tán e’ kínok’ arjait.

Bajold elő honom’ szebb napjait,
Szabad korát a’ bősek’ nemzetének ,
Midőn lobogva zászlóink kelének ;
Aild vissza lelkem’ ifjú álmait.

Leány ! te sírsz 1 remegne« könnyeid ,
’S gyöngyükben űl a’ bánat istenülve ,
Szebb honba lengnek zengeményeid.

Mult es jelenbe lényem elmerülve ;
Angyal! ne sírj , kíméld a’ hontalant;
K’ kin- ’s gyönyörbe lelkem elhalnod.

Kriza Iván.

pontbal holmi könyvekből olvasgatott útépítési rendsze
reket is adott elő , ’s korholá a’ szolgabirákat, hogy 
mindazt nem tudják, mit ő könyvekből olvasott ’s t. ef
féle. ’3 fájdalom! hogy az illy fonák eszmék ’s zavart 
együgyüségek e’ tárgy alapos felfogásának rúdját az 
útból csak kicsavarják, ’s mindent öszszebeszélnek , 
csak azt nem , a’ miről szólani volna szükség. Mert 
hiszen nem az a’ kérdés: lehet é utat készíteni, — 
hogyan — és mi anyagból ? hanem : micsoda pénzből és 
erővel? — Az illy további nevetséges hánytorgatások’ 
megelőzésére ’s a’ közöuség felvilágosításául szüksé
gesnek látom, hogy kiki fogalmat szerezhessen magá
nak,  e’ megye’ útairól rövid adatokat hozni-fel. —

Ezen megye országutai öszszesen alig- haladják- 
meg 3. 4. mérfölddel a’ 60  mérfölduyi hosszúságot: 
ide nem értvén a’ jász-herényi ’s egyéb illyes mel- 
lékutakat. Ugyan i s :

mérföld.
Pesttől a' fejérvári út Tétényig — — 2.

— a’ győri — Biáig — — — 4.
— a’ bécsi — Leányvárig — — 4.
— a’ Io8onczi — Váczig — — 4 1/2.
— a’ kassai — Hatvanig — — 7.
— a’ debre-

czeui — Szolnokig — — II .
— a’ bánsági és csongrádi

Kecskeméten elágazva — — 15.
— a’vbácsi ut Bajáig — — 16.

HONFI.
.Honnak élni , értté halni 
Többet-ves/.tve, szép tökély’, 
Szól az ifjú ; 's öutagadva 
Szent hor.-érdekeknek él.

Keble olly hő , olly örömdús, 
De rózsáit m egveti,
Közjóért v i , szól, tesz , áldoz, 
’S jobb sorsát eltemeti.

Most ő vándor , ős-honában , 
Rokonoknál idegen ,

Árva, szülék mellett: iildve 
Senyved czél ’s mezőtelen.

Még egyszer föl lázad keblén 
Keser-édes érzelem ,
Kinyomott , de mélyen érzett 
A’ viszonzott szerelem.

Mért e’ láng, o fásuló szív!
Merre, merre tünde vágy ?
Ah , kinek nincs honja, népe,
Mit reménylhet , mire vágy ?

Hze/tlivá/tyi Mikó.

Pest vármegye országútiéiról.
Mielőtt annak fejtegetésébe avatkoznám: mennyi

re czéliráuytalan az eddigleni országutak alakítása, 
’s miként lehetne rajta segíteni ? ’s honnan kerülhet- 
ki legczélirányosabban azon alappéuz, mellyböl eze
ket kivántató módon felépíthetni, — szükség igen rö
vid kitéréssel, e’ tárgy belsejéről azokat felvilágosítani, 
kik körülményinket jóformán külsőképen sem ismerik.

Csodálkozva kelle részint hírlapjainkban olvasni, 
részint közbeszédben hallani, hogy országijaink tár
gyában némellyek feddőleg, mások tanitólag, sőt még 
számot kérve is szólamlának-meg. Volt ezek közt ol- 
lyau, ki azt hánytorgatá, hogy 3 ezer forintocskán 
miért nem tud ezen megye milliós utat készíttetni; volt, 
ki vétkei tulajdonná a’ honkereskedést rósz utak által 
akadályozni ’s hátráltatni; ’s végre ollyan, ki aztkez- 
dé mutogatni, hogy Angliába, Nápolyba ’s Ameriká
ba (mellyekben különben soha sem voltj sokkal keve
sebb veszélylyel eljuthatni, mint néha a’ Tisza , Vág , 
Maros ’s a’ t. egyik partjáról a’ másikra; ’s arra kez- 
dé ezen megyét oktatni a’ legöszintébb együgyüséggel, 
hogy az utakat köbül kell készíttetni, mivel az kemé
nyebb anyag a’ homoknál és agyagnál, — ’s e ’ szem

’s igy összesen körülbelül: 63^mrfd- 
Miután ezen utmeunyiségből a’ bécsi, fejérvári ’s 

győri 3 darab, ’s mintegy 10 mérföld részint hegyol
dali, részint egyenes-téri ut elkészült, a’ többi ut ké
szíttetéséhez kívánt fogatúi Pest megye. Mellyekre 
nézve miután megfontoltatott nemcsak a’ kőhijány ’s 
ennek olly szörnyű messziségre hordatása , meily adó- 
fizetőjinek erejét bizonyosan tőnkre vala teendő, a’nél
kül hogy mind e’ mellett is a’ kivántató czél eléretett 
volna, — elhatározá, hogy a’ többi ut kavicsosai ké
szíttessék. ’S e’ végre olly czéliráuyos és tökéletesen 
kielégítő rendeléseket tett, jegyzőkönyvei bizonyítása 
szerint, hogy ha azok annak rendi s módja szerint tel
jesítettek volna, azon mintegy 15 mérföldnyi utak, 
mellyekkavicscsal készíttettek — bizonyosan egész más 
formában ’s czélirányosabban tűntek volna fel. Es hogy 
azok nem a’ rendelések szoros értelmében teljesítet
tek, bizonyítjaazon mai tapasztalás és következet, mi
szerint azok esős időkben azonnal meggödrösüluek, ’s 
a’ végheíetlen utazó-szekerek alatt 48 órányi idő alatt 
szekértörő kátyúkká szoktak válni: úgy hogy most már 
nem uj utak iránti gondoskodásról lehet szó, hanem 
azon nyomasztó aggódása kelt a’ megyének: ha vájjon 
ezen kavicsolt utak foltozgatásai nem múlják é fölül az 
adófizetők’ erejét? — Miről hogy kinekkiuek fogalma 
lehessen, például hozom-felPest városának Rákos felé 
készült kavicsos útját. Ezen ut, melly 1600 öl hosz- 
szú, az idén reparáltatváli, került egyszeri foltozta- 
tása 800  v. forinton fölül: és pedig olly kedvező hely
zetben , hol a’ kavicsot egy részére sem kelle tovább 
vitetni, mint 2 0 0 —800 ölnyi távolságra. Ezen utat 
néha egyszer, néha kétszer is reparálják egy évben.
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S iffy tagadhatlan, hogy félmérfölduyi útnak egyszeri 
oltozt atása bizonyosan többekéről itt Pest alatt, a ka
vicsbánya tőszomszédjábau, ezer forintnál. Most már ha 
felveszszük , hogy Pest megyének van jelenleg 3 0  fél- 
mérfölduyi kavicsos útja, ’s hogy a kavicsot ezen ut 
nagyobb részeire nem 8 0 0 , hanem 10 — 13 ezer ölre 
is kell vitetni, ki nem látja által, hogy ezen megyei 
ut-foltoztatás , a' pestihez hasonló módon legalább is 
10 annyiba jöue, mint Pest alatt; ’s ezen ut egysze
ri reparatiójára a’ pesti minta szerint kivántatuék éven
ként legalább 30  ezer v. ft.? De vegyük e’ summának 
csak fe lét, hányadik megye az , melly csak a' mara
dandó summát is utcsiiiálásra fordítaná évenként ? —  
Igaz ugyan, hogy e’ summák nem készpénzek, mert 
hiszen ezen megye egy krajczárt sem szokott e' vég
re kiadni: ellenben kimerné azt tagadni, hogy a’ mun
kás napibérét elfogni csak annyi, mint ugyanannyit 
zsebéből húzni-ki? ’S kérdés most már, hogy ha 15 mér- 
földnyi ut-foltozásra is felvevén a' kavicsbányák távol
ságát, évenként 9 0 , sőt 100 ezer forintnyi munka 
fordítandó, sőt vegyük-fel a’ kétszeri foltoztatást! és 
még hogy újabb utakkal szaporíttatik a’ mérföldek szá
ma, és pedig a’ kavicsbányáktól mindig messzebb! — 
nem fogja-e ez az adófizetők egész erejét tönkre zúz
ni ? A' honnan méltán kérdhetni, hogy azon némi ha
nyagság, melly némelly szolgabiráinknál netalán mu
tatkozott volna , vá jjon gondatlanságból származhatott- 
é ,  vagy inkább az adófizetőkön szánakodásból ? mert 
láták s tapasztalák, hogy a’ lehetleuséggel küzdeni 
annyi, mint kivántató czélt veszteni. ~

Mi lett legyen annak oka,  hogy ezen utak elein
te kivántató módon nem készíttettek, azt minden érti, 
ki csak szokásinkat ’s törvényinket vizsgálja. Voltak 
’s vannak olly szolgabiráink is , kiknek tudományuk, 
ügyességük és szorgalmuk csalhatatlanul kezeskedik 
a' rájok bízottak’ végrehajtásáról: más részről azonban 
az is igaz, hogy szokásink ’s törvényink a’ szolgabi- 
rákat a’ megyék’ mindeneseikké tevék. A’ szolgabiró a’ 
maga járásában bíró , iskolákra ’s uépnevelésre ügyelő, 
katonaságról gondoskodó , hídépítő, útesináltató, me
gye' gazdája, ’s isten tudja még mi. ’S ha most már 
felveszszük , kivált illy középponti megyében, ennyi 
ágazató ’s illy tömérdekféle hivatás foglalatosságit, 
’s ezek számtalau összeütközéseit, igen ‘»önuyü által- 
látni, mi oka lehetett e' megyei igen czélszerü vég
zések' czéliránytalan teljesítésének. Való, hogy volt 
kinek parancsolhatni, — de vajmi tudva van ! mi ká
rokat kell szenvedni azou gazdának, ki maga nem 
mehet, ’s másokra kéuyteleu azt bizui, a’ mit helyette 
senki el nem végez. A’ honnan ha e’ baj tovább is igy 
marad, bizonyos, hogy bármi czélszerü rendelések té
tessenek , míg az utkormányzó foglalatosságai össze
ütközéseknek fognak kitétetni, kivántató czél csakúgy 
éretik, mint e d d i g .  ’S ez csupán akkor várható, ha 
egy ügyes és alkalmas főutász , lélekisméretes pontos
sággal törekedendik, minden más foglalatosságtól kü
lönválva, ez által magának érdemet szerezni. —

Ezekből világos , hogy Pest megye 2 2 —23 év alatt, 
mióta a’ háborúk nyomásai alul felszabadult , több mint 
25 mérföldnyi utat készittete ú gy , mint az anyag hi- 
jánya ’s az utasok sokasága miatt lehete, ’S ez va
lóban már magában is tán sokkal több, mint akármelly 
más megyének ez idő alatt történt utintézkedése. Mert 
megismérni kívánom ugyan mindenik megye utiutézke- 
déseit ; de egyszersmind különböztetni kívánom vala- 
melly régi római ut javítgatását, vagy a’ jó anyag he

lyen történt utcsinalast, hol a’ természeten úgy szól
va csak segíteni kell, ’s azonnal kész az örökös u t , 
Pest megye anyagatlau helyzetétől. De itt még korán- 
sem állapodék-meg a’ megye. — Leszaggattatá ugyan 
is az egész dunahajózást gátoló visegrádi hegysziklá
kat; ’s járhatóvá tévé a’ Katalin - hegy meredekségit;
’s mindegyik olly munka, mellynek érdemét bármelly 
ellenség sem tagadhatja. Ennyi, úgy vélem, elég azok
nak , kik enuyit nem tettek ’s még is számot kértek; 
a’ kik ennyit nem tudtak ’s még is tanítottak; ’s a’ kik 
feddőleg léptek-fel ’s háladallanságba estek. — Most 
az országutak'jövendő készíttetéséről nevezetesen szó
lok először az országútiakról általány osan.

Mivel az országutak készítéséhez egy tapasztalt 
utkövezö mester jobban ért, mint akármelly útrend
szert tervező könyvíró, vagy ez után okoskodó diplo
más mérnök; sőt az is bizonyos, hogy ennek megíté
lésihez elég a’józan ész és tapasztalás; — és mivel az 
eféle aprolékosságot, úgymint ezen Megye országsai
ról teendő részletes észrevételimet arról: mikép lehes
sen , mind közlekedési mellék vagy fiók-, mind ország
utakat legolcsóbban ’s czélszerübbeu állitani-fel, külö
nös értekezésbe kívánom foglalni, most egyenesen kí
vánom azt felfogni, a’ mi, inig tökéletesen ki nem lesz 
fejtve, sőt inig törvény által is világosan elhatározva, 
mindaddig e’ megyénkhez hasonló fekvésű megyéknek 
kivántató jó utaik talán soha sem lesznek, ’s honike- 
reskedésüuk ezen század’ gyalázatára csak mászkálni, 
’s tepiczkélni fog. Melly nagy hijány’ velejét mielőtt 
előadhatnám , szükségesnek látom némelly jegyzései
met előre bocsátani ; mellyekben ha törvényink fogyat
kozást ’s a’ hatóságoknak innen származott szokásit 
feszegetem, nem fognak vádolni azok , kik értik , hogy 
a’ törvények foltozgatásit, ’s újakkal kicseréltetésit az 
időfolyam meg szokta kívánni és hozni: a’ mire ismét 
indítványok szükségesek.

Törvénykönyvünkből az utak csináltatásáról, mind 
öszsze sem igen szemelhctni-kitöbbet, mint azt, hogy 
ha azokat az alispánok jó karban nem tartják „fizessenek 
2 4  forintot“ — A’ törvény e’ szörnyű hijáuyán , úgy lát
szik, később a’ szokás segített. Nem tevén-ki ugyan 
is világosan a’ törvény, kik által kell az utakat készít
tetni , és miként? az alispánok utcsinálásra az adófi
zetőket fordították , ’s a’ t. ’S ezt ama’ vélt igazságnál 
fogva is követték , hogy a’ társaságnak minden város, 
vagy helység köteles a’ maga határában jó közlekedési 
utakat tartani: majd továbbá, hogy a’ maga utait miu- 
denik község viszonyos használat fejében szomszédaid
nak is tartozik általengedni, akár van a’ szomszédnak 
hasonló csinált útja, akár nincs. Ment is ez különféle 
szerencsével úgy, a’ mint mehetett. De sokan nem fon
tolván meg azt, hogy ezen mód már eddig is többnyire 
arányosság nélkül eszközöltetett, innen többre kiváutak 
menni. ’S azt következtetek, hogy ha egy megye’ közsé
gei tartoznak egymás kölcsönös használatára közleke
dési utakat tartani, ’s egymásnak engedni: akkor tar
tozik egyik megye is a’ másiknak, mindnyája pedig 
az egésznek t. i. a’ Hazának hasznára országutakat is 
csináltatni és jó karban tartani, ’s a’ t. Már pedig né
melly megye ,x a’ mellyikuek inkább keze ügyébe esett 
az alkalmas jó mód, készittete több , vagy kevesebb 
országutat, vagy a’ rómaiakat kifoltoztatta: a’ mási£ 
csak egy darabkát csináltatott, a' 3dik most készül még 

'  hozzá; a’ 4dikbeéri azzal, hogy, ha módja lesz, majd 
hozzá fogat; az Sdikuek reménye sincs, hogy követlen 
fekvése miatt győzhesse; sok pedig szegény adófize
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tőinek jobb sorsára var ’s a' t. Ebből tehát egyenesen 
következik , hogy ez nem országos szokás , hanem csak 
nénielly megyék által a’ magok számára kigondolt mód. 
Lássuk előbb egyes megyére, azután több megyékre 
viszonyosán alkalmazva.

Akár úgy vegyük , hogy valamelly megye minde- 
nik helységével annak maga határában, akár minde- 
nik járásával külön építtesse a’ bele eső országutat, 
akár végre hogy minden ut általányosau vettessék-ki 
az egész megyére , semmi mutogatás nem kell hozzá, 
hogy minden esetben meg van csalatva egyik, vagy 
másik rész. ’S ha a’ megyék viszonyai jőnek tekintet
be, ekkor az igazság mérlege egyik végével az egek 
igazságára mutat, másikkal az egyenetlen löld felé szúr. 
Ugyan is : ha megfontoljuk , hogy egyik megyének 10 — 
15 annyi országutja jut, mint a’ másiknak; ’s hogy 
még ezen kívül ezen aránytalan utmennyiség olly me
gyére esik, mellyuek helyzetén a’ kemény anyaghiá
nya miatt minden mérföldnyi ut 10 annyiba jöhet, mint 
egy másiknak, melly kedvező helyzetén csak utat 
egyenget, ’s ezt is csak 4 — 10 mérföldnyit; — ’s hogy 
végre egy megyének, a’ másik útjára jó formán alig 
vau szüksége , holott a’ többiek ezét vég nélkül hasz
nálják , — akkor egyenesen meggyőződünk, hogy ha 
igaztalanságot példában akarunk előállítani, csak azt 
kell mondani, hogy Hazánkban m i u d e n i k m e g y e  
k ö t e l e s  jó o r s z á g u t a k a t  t a r t a n i .  lm! egy 
p é l d a :  Pest városa néhány év előtt készíttete 3 da
rab országutat, Saroksár, Rákos és az Ördögmalma 
felé, A’ 2 utóbbi kavicsolt, a’ soroksári pedig, melly 
2 0 1 9  öl hosszú, kő-ut. A’ 3 összesen került körülbelül 
fél millióba, mellyuek többet felinél bizonyosan a’ sarok- 
sári kőut nyelt-el. Most már vegyük-fel, hogy ezen ut 
mindenütt a’ dunaparton fekszik, ’s a’ követ nem kelle 
reá messzibbről hordatni 6 0 -  100 ölnyi távolságnál, 
’s még is 2 5 0  ezer forintnál többe jött: ellenben Pest 
megye országutat mind Hatvan, mind Szolnok, mind 
Szeged felé mindenütt követlen vidéken, ’s a' Dunától 
több mérföldnyire helyezvék -— ’s hogy minden öl kő 
fuvarja 3 —5ór olly drágává rugtatja azon követ, melly 
a’ saroksári utón levő kőért fizettetett, ’s hogy e’ sze
rint is már 7— 8 millió pengő forintnál többe, a'mesz- 
szibbre való kővitelíel pedig mind munkában , mind kész 
pénzben 1 5 —20  millió pengő forintot is meghaladna 
az utköltség, akkor valóban kitűnik , hogy Pest vár
megye , hacsak el nem akarja süllyeszteni ön erejét, 
’s utolsó ínségre nem kívánja juttatni adófizetőit, al
kalmas országutak’ csináltatására elégtelen ; — a’ ka
vicsolt utakat pedig nem fogja győzhetni reparalióval. 
Most már ha méltó tekintetbe vétetik, hogy inig egy 
pestmegyei kocsit lát hatni más megyék országutain, 
addig bizonyosau rongálja ezer más megyei szekér a’ 
pestmegyei országutakat, akkor valóban kitetszik mind 
a z , hogy úthasználati viszonya 's aránya ezen megyé
nek a’ többiekéhez úgy áll ,  mint 1 : lOOOböz; mind 
a z , hogy illy aránytalan helyzetben ’s köauyagatlan vi
déken , mint ez , hazánknak és a’ szomszéd országok 
használatára, ettől jó országút készíttetést követelni 
egy a' legigaztalanabb ‘s törvénytelenebb kiváltatok kö
zül. Miután tehát a’ Magyarhon utkészítésének törvc- 
nyinkben semmi alapja sincs , megjött valóban az idő , 
hogy egyszer valahára minden e’ tárgybaui viszszaélé- 
sek törültetnének-el, ’s az országutak azonnali épite— 
lése iránt hathatós törvény alkottatnék ; mert ha a’ majd 
félszázad óta készülőben levő commerciálékra várunk, 
úgy csak a’ jóisten tudja! mikor lesznek országutaink.

’S pedig ha illy afrikai módon kell tovább is utak nél
kül karavánoznunk, elmaradunk az időtől, — el a’haszon- 
tó l, kényelemtől ’s élethozó haladástól. —

Igen! de hát hol a’ pénz, mellyen országszerte 
alkalmas utak készíttessenek? — mert Napoleon csá
szárnak azon 70 millió frankjából , mellyet Frauczia- 
hon országutaira a’ maga kincstárából fizetett, Oláh- 
országnak még csak egy batka sem jutott. — Itt ná
lunk pedig az adófizetőket illyesrnire erőtetni, valamint 
a’ uemességet arra kényszeríteni, hogy másoknak so
ha megnemadom fejében szórja-ki utcsináltatásra pén
zét , ’s mind a’ két osztály elvégre tönkre juttassa magát, 
majd teljes képtelenség. Ennélfogva véleményem az, 
hogy fizesse az útiköltséget az , kinek szüksége van 
rá, ’s pénze is hozzá; és a'maga jobb létéért örömest 
és szívesen is kíván fizetni, mihelyt látandja , hogy van 
miért. Ez pedig nem más, mint a’ h o n k e r e s k e 
dés .  Allíttassanak-fel t. i. minden megyében ideiglenes 
országutvámok és szedessenek mindaddig , mig a’ hely
beli kivántató országutak mind el nem készülnek, 's 
olly tökepénz nem gyül-be , mellyuek kamatja az or
szágutak foltozgatására is elegendő ; mi ha megtörtént, 
akkor az illető hatóság szüntesse-meg a’ vámot, és sza- 
badítsa-fel az illy országutat a’ honkereskedés virá- 
gozhatására. E’ tárgyra nézve két nevezetes kérdés 
fordul-elö: Egyik az, hogy ha más miveit országokban 
örökös vámfizetés kell az országutak jó karban tartá
sához , vájjon néhány évi ideiglenes vám elég lesz-é 
nálunk e’ végre ? ’s nem kell é majd uj meg uj határ
időket szabni toldásul a’ vámfizetésre ? Másik kér
dés a z , hogy, miután minden ember kereskedő, va
laki csak akár termékek ’s kézmüvek eladása vagy 
vevése , akár más hasznos és szükséges kilátásai vé
gett koptatja az országutakat, ’s ezt a’ nemesek és 
szabaditékosak az adófizetőkkel egyformán használják, 
vájjon béfoglaltassanak é a' kereekedöség és ideiglenes 
utváin-fizetők sorába ők is?

Mi az első kérdést illeti: nincs egyegy veszélyesb 
dolog a’ közjóhoz - járulásra nézve, mint a’ közönség 
bizalmatlansága, melly hogy nem mindenkor az előíté
letek fajzata , hanem az itt ott inegszalasztott csentre 
közkezelés természetes szüleménye, arra mind itthon, 
mind külföldön találunk számos példát: pedig többnyire 
ollyanokat, mellyek a' régi rósz szokások folytatásai, 
’s mellyeket megszentesitett az előítélet, ’s tilt csak fe
szegetni is. Holott ha az illy folytatott hibákat sem én, 
sem más nem nyilványítja hibáknak, mikor lesznek nem 
hibák , ’s ki fogja orvosiam ? —

Én egyik külországon jártomban, minden állomá
son utvámot valék kénytelen fizetni. Felvetettem azon
ban, hogy ha minden ott járó utas úgy fizet, mint én, 
akkor egy évi vámból azon egész kavicsolt országutat, 
mellyen menteni , ki lehetne négyszegű gránitkővel ra
katni , 's még egy másik évi vám adna olly tőkepénzt, 
mellyuek kamatja az ulra-ügyelők s íoltoztatások fize
tésére örökre elég lenne. Az utvám azonban örökös.— 
Kérdi most a’ sok utazó velem együtt: hová lesz az 
utvámból bejövő tömérdek kincs? Nekem azt felelték 
hogy: az utfoltoztatásra! ! Szörnyű felelet! mellyet 
megfogni ugyan lehet, de hinni — soha sem. S fáj
dalom ! épen ezen hinniuemtudás költi—fel a bizalmat
lanságot, ez pedig a’ köz kezelések ellen szegülést. 
Illyenekböl származik azután mindenfelé a vámfizetés
től iszonyodás is , ’s amaz előítélet, hogy ideiglenes 
vámot köz kezelésnél senki képzelni sem tudván , az 
örököstül borzadozás jege rémíti. Minek orvoslása csak
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az , ha a’ meghánytvetett tervezet, hatalmas ellenőr- 
.séggel ’s tiszta kezeléssel hajtatik végre.

Mi a’ másodjk kérdést illeti. Én Verbőczynek a’ 
Juris Corpus’ compilatiójaért nem kívánok ugyan szob
rot emeltetni, mert haladás gyermeke kiváuok lenni: 
mindazáltal mivel látom, hogy a’ monarchico-aristokra- 
tiai kormányok a’ józan Európa örökösei lettek, a’ ne
messég szabaditékit sértegetni vagy csoukitgatui épen 
nem szándékom, ’s ezeket úgy tekintem, mint az alkot
mány kiegészítő részeit, és olly uéposztályt, mellyröl 
fel kell tenni, hogy minden közjóra intézett teherben 
önként kíván részt venni; ámbár uémelly jogtudós ta
lán így okoskodnék: „Én, véleményem szerint, abban 
épen nem látok semmi szabaditék-sértést és csonkítást, 
ha a’ nemesség ’s kivált cselédje, és minden , ki az ő 
dolgában jár, ideiglenes és lélekisinéretesen kezelt or- 
szágutvámot fizet. Mert sem szabaditékiuk, sem tör- 
véuyink nem szólnak a z  u t v á m r ó l  s e m m i t ,  ho
lott a’ Teloniumot, ’s Naulumot ’s t. e. nyilván meg
nevezik. Ha pedig valaki a’ híd és hajóvámot az ideigle
nes országutvámmal akarná összezavarni, a' mi, t. i. 
kö-országut, még eddig nálunk nem is létezett, az kön
nyen elhitetheti azt egyszersmind magával, hogy kirá
lyink által adott szabaditékiuk nemcsak azokról szóla
nák, a'mikről, mint korukban létezettekről, adák azo
kat , hanem még azokról is , a’ mik ez után századok
kal fognak a' közjóra feltaláltatni és létesülni. ’S ha 
az ö okoskodásuk csakugyan állana, akkor nem taná
csos báró Siuáuak Magyarországban vasutakat építtet
ni , mert a’ nemes a’ maga szabaditékainál fogva in
gyen fogja használhatni: és Green léghajóját úgy hoz
za magyar éghajlatunk alá valamelly csavargó s z é l , 
hogy a’ privilégiumok , a’ naulum - használhatás meg
mutatása végett bele foguak kapaszkodni. A’ mi ha 
nevetséges, miként nem kaczajra való, hogy azon sza- 
baditékos , kinek privilégiuma a’ vasúton nem használ
ható, ugyanaz a’ köuton, melly szintúgy ez után ké
szül , a’ mi ha nem többe, annyiba még is csak kerül, 
mint a’ vasút, sem robotoló jobbágyától, sem cseléd
jétől ne tartozzék fizetni — nem ö r ö k ö s  vagyis z s a 
r o l ó  — hanem csak ideiglenes vámot? Mi pedig az 
usust illeti, hogy t. i. az országutak’ használatában ed
dig is benne volt a’ nemesség , erre nem felelhetek mást, 
mint a z t , hogy benne volt ott , hol kő-országut vo lt, 
ha volt, — ’s ez után is maradjon benne, abban a’ mi
ben volt; de a’ hol nem volt, és nincs, hogyan kiváltja 
ott valaki ideigleni használatát mutogatni?“ — Én 
azonban ezen egész okoskodást feleslegnek tartom, 1- 
ször azért, mert ennek indítványba hozása, vitatása’s 
törvényszerű elhatároztatása, az országutak készítte
tését, a’ jó isten tudja! meddig hátráltathatná — noha 
ellenben törvényes megállapíttatása megköszüuhetlen 
hasznokat hajtana a’ közjónak , nem ugyan a’ nemes
ségtől fizetendő vám által annyira, mint azon aka
dály megszüntetésével, mi szerint ollykor nálunk elég 
egy kis nemesi, vagy más illyes jog arra, hogy vala
mi közjóbul egyhamar semmi sem legyen; 2or pedig 
azért, mert mint alább leend előterjesztve, ez ó n 
ké ny te  s nemesi segély , vagy vám által kipótolható. 
Óhajtandó lenne azonban , hogy ezen tárgy a’ magas 
törvényhozó test elöleges figyelme elibe terjesztetnék; 
valamint továbbá az i s , hogy hasonló módon és végre, 
a’ hónkéieskedés’ pénzén, ésigyköz költségen építtes

senek minden apróbb folyamra, mellyeken csak hídvá- 
mok léteznek, kőhídak. Mert annál nem lehet bosszan
tóbb , miut p. o. ha valaki a’ Garanba vagy Zagyvába 
néhány faczölöpöt beveret, ’s ezekre néhány hasábfát 
hányat, ’s ezen össze-visszahányt hídlásért, melly- 
nek árát néhány hónapi vámból bevette, az egész or
szágot örökös adófizetőjévé teszi, még pedig a’ nélkül, 
hogy csak eszébe is jutna valakinek az illetők közül, 
kiknek törvényes kötelességük volna a’ Hazát illyes 
húzavonáktól megmenteni. Ez valóban szintoliy keserű 
nyomatása honkereskedésünkuek , mint az , ha sárban 
és homokban süppedezve kell neki mászkálni: ’s a’ t.

( I égé következik.') li. K.

Elegytár.
T ér  rn é s z e t i j e l e n és. A’ nem rég meghalá- 

lozott A u t e n r i e t h  kanczcllár Tübiugában, ki élte’ 
késő napjaiban majd kizárólag csak utazási-rajzokat 
olvasott, számos bizonyítványt gyüjte hiteles utazók’ 
munkáiból, kik egyhangúlag állítják, hogy egész föld
tekén az úgynevezett „Szózatok a' magasból“ sehol 
sem fordulnak gyakrabban elő , mint Ceylon szigetén 
és Palaestinában. Most már meglehetős bizonyossággal 
kinyomozvák az okok, mellyek ama’ szózatokat elői
dézik. E szózatok csak olly tartományokban hallatsza
nak, hol az úgynevezett szárú- és cseugő-porphyr bő
ven találkozik. E’ kőfaj köunyen repedez, ’s a’ szé lil-  
lyeukor a’ kőnek szabadon fekvő lapjain játszik , mint 
aeoli-hárfán, csakhogy erősebben. Annyi bizonyos, 
hogy Jeruzalem’ városa illy porphyr-hegységen áll. A’ 
hang, mellyet a’ szél’ játéka itt szü l, többnyire pana- 
szosan-nyögelő , ’s a’ szivet legbensőbb mélyében meg
rázó. Midőn Wellington, Victoriánál nyert győzelme 
után, Fraucziaország’ határához közeliié, a’ pyrenaei. 
hegyekből a’ magasságnak illy szózata zendült-mcg. A’ 
spanyolok a’ tábornagy’ vezérlete alatt térdeikre borul
ván , hangosan imádkoztak; a’ durva angolok pedig 
megijedve hallgattak.

Finlandban bizonyos törvény divatozik, mellynek 
értelme szerint ha egy kocsi valamelly utczán a’ rósz 
kövezet miatt eltörik , a’ javítási költségeket a’ legkö
zelebbi háznak kell megfizetni.

Midőn a’ híres S t a i r s  gróf a’ hollandi udvarnál 
angol követ volt, gyakran ada vendégséget, mellyhez 
valamennyi külföldi, sőt maga a’ frauczia követ is hi
vatalos volt, jóllehet az angol és franczia közti súr
lódások mármár nyilványos ellenségeskedéssé készül
tek fajulni. A’ franczia követ hasonlót cselekvők. Egy
kor, midőn a' többi ez utolsónál volt, a’ franczia kö
vet fölkelt ’s ezen toast-ot moudá: ,,A’ fölkelő nap!“ 
— ez czélzás vala XIV. Lajos’ jelmondatára ; ’s min

denki poharat üríte. Riesbeck báró erre császárnéja 
mellett áldomásozott, s a’ holdat és álló-csillagokat 
élteté. Midőn most a’ sor az angol követre került, min
denki kiváncsi vala tudni, mint fogja magát Stairs gr. 
a’ bajbul kivágni. De ez legkisebb tétovázás és zavar 
nélkül raíradta-meg a’ serleget ’s moudá : „Éljen Josua, 
Dánnak fia , ki napnak és holdnak vesztegállást paran
csolt.

R e j t e t t s z ó .
Elsőm istennek, más kettőm emberi kéznek

Szép m üve; 's emberi ész rég kitalálta egészt.
Tállyúról.

A’ 88d. számú rejtettszó: P é l d a .

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattner-Rárolyi úri utcza 012 .
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^  európai hortcrm esztő  országaik' fő 
városiban  a lap ítan dó  liözöaaség'es saső- 
lőveaiyigfe* iskoláit* haszn áró l és szük

ségéről.
Felolvasta e1 jeles értekezését S cha i ns  F e r e n c i  ú r ,  budai polgár ’s 
több tudós társaság’ tngjn , «ept. t ikén 183S a’ német fiildés/.ek’ kiizifyü- 
lósében Carlsruhe-ban , 's köz-olinjtásra sept. 'inkáit a’ teruiés/.etbuvárok 's 
orvosak’ gyűlésében Freiburgban (iireisgau tartományban). Társalkodónk e’ 
honi ipar’ előmozdítására czélzó közhasznú ezikkelvt itt a' t ez. magyar Ol

vasók’ kedvéért egész terjedelmében közli.

Ha az ismeretes venyigefajok’ sokaságát végigte
kintjük , csakhamar látni fogjuk , milly tarkaság ’s fo
galomzavar létez Európában a’ szőlő-fajok’ elnevezési- 
beu;’s valóban nem csekély fáradságba kerülne, csak némi 
valószínűséggel is megfejteni, mikép származott a' külön
féle országokban egy s ugyanazon szölófaj’ névkülönbö
zősége ; e'mellett olly csudálatos nevek fordulnak elő,  
hogy mi hasztalan ügyekeznénk azok' hihető eredetét 
kinyomozni. — Eunélfogvást szükséges , mindenekelőtt 
határzottan tudni, a’ szőlők'milly fajáról van szó , mel
lnek t. i. az ország’ külön tájain, vagy más tartomá
nyokban majd termésböségi e , majd a' borok’ minősé
gére uézve legjelesbeknek mondatnak; 's addig a'bor’ 
javítására, vagy a’ szőlők’ magasb jövedelmezésire 
bármi országban sem lehet lényegesen hatni, mielőtt 
tudnók, milly szőlőfajokat szokás ültetni ’s tenyészte
ni annak különféle tájain ; mint nevezik azokat helyben, 
’s milly névvel jelennek meg ugyanazon szőlőfajok egye
bütt. — A' szőlőfajok’rendetlen h zavart elnevezése te
hát azon nagy akadály , hogy egymással e’ tárgyban köl
csönösen nem értekezhetünk ; a’ határozatlanság 's nem- 
egyformaság az elnevezésben tetemes kútfeje a’ félre
értéseknek ; egyszersmind nem csekély oka azon pa
rányi elöhaladásnak , melly a’ szőlőmivelésben eddig 
történt; ehez járul még, mint nem utolsó gátló-körül
mény, főleg Magyarországban 's az egész ausztriai 
birodalomban, a’ nyelvek’ sokfélesége is.

Az újabb időkben, Európában sok oenolog és ter
mészetbúvár törekvék venyigeiskola-felállítás által a’ 
százféle szőlőfajokat közelebbiül megismerni tanulni , 
’s egy elfogadható osztályozásnak ’s elnevezésnek ré • 
gén érzett hijányát pótolni: ámde e’ nemes hazafiéi 
óhajtások , magányos viszonyokban , csak nehezen va
lósíthatók, mivel különféle gátló következésekkel lévén 
összekapcsolva, végre a’ törekvési buzgalom ellankad ; 
mihez még azon nyomasztóbb körülmény is járul, hogy 
egyes vállalatoknak úgyszólván lehetetlen, meggyőző
dést szerezni ama'szőlőfajok’ valódisága felől, mellye- 
ket távulabb-fekvő bortermő- tartományokból nyerni fá
radoznak.

Ugyanazért minden eddigelé felállított osztályzási 
rendszer közül, — még az annyira magasztalt Simon 
Roxas Clemente spanyol’ rendszerét is ide sorozván — 
egy sem kielégítő ; mivel a’ kevésbbé változó 's feltű
nő ismértető-jegyeket a’ megkülönböztetéshez még nem 
tudják előadni ; így Roxas Cleínente is csak egyedül a’ 
szőlőlevelet akarja főismertetőjegyül tekintetűi; mi azon
ban igen csalékony, egyszersmind bizonyítja, hogy 
Clemente-nek nem volt alkalma, a’ kevésbbé meleg bor
termő-tartományokban is illynemü hasonlításokat tehet

ni. — VaJamíg a’ természetbarát, kézben tartott könyv
vel , nem képes minden , érett gerézdekkel rakott sző- 
lőtő elibe állani, ’s a’felállított alapszabályok’ segélyé
vel könnyeden meghatározni, mellyik osztályhoz , rend
hez és fajhoz ’s a’ t. tartozik ugyanazon szőlőtő, ad
dig a’ dologban semmi lényeges sem történt, ’s hihe
tőleg nem is történik, míg felülről, azaz: a’ földmive- 
lő - egyesületektől a’ nagy bortermcsztő országok’ fő
városiban Német-, Franczia és Magyarországban némi 
költségáldozattal nyilváuyos intézetek által olly próbák 
nem tétetnek, mellyek közönségesek, kőzhasznuak, 
egyszersmind tartósak. — Hogy én közönséges, or
szágos - venyigeiskolákat hozok javaslatba, ez ama’ 
tapasztaláson is alapszik, mellyet magunknak eddig 
minden magányos venyigeiskoláról szereztünk , t. i. 
hogy illy venyigeiskolák' sikere csak egyes emberek' 
egészségétől ’s életétől függött, kik többnyire csak 
érett elmélkedés és gondolkozás után, tehát fájdalom! 
csak a’ hanyatló életkorban, éreztek magukban illy hi
vatásra ösztönt. Hogy ez, az eddigi illynemü próbála- 
toknál több mint félszázad óta így történt, a’ követke
zőkből bebizonyítandó!«.

R o z i e r ,  a’ híres oenolog Francziaországban, 
már a’ zendület előtt dolgozott illy intézet’ tervén , melly- 
nek segedelmével ő egy Synonymiát reménylett készít
hetni, mellyet egész Francziaországban mindenki meg
értsen. O élénk szorgalommal gyűjtött ’s vizsgálódott, 
de a’ zendület’ gyászos következései a’ gyűjteményt 
elpusztiták. — Az újabb korban a’ hires Ch a p t a l ,  
mint belügyminister, ezen eszmét mellynek létesítésében 
Rozier-t a kora-halál meggátolta, valósítani törekvék. 
A’ nemzeti kertben Paris mellett hely jelölteték-ki, hol 
a’ különféle szölöfajokat összegyűjteni ’s vizsgálni le
hetett. De Chaptal, e’ derék minister, ki szorgalmas 
munkássága által ugyanott 336 szőlő-fajt gyüjte-ösz- 
sze, többé nem tagja a'kormánynak ; ’s leléptével ezen 
ültetvény is megfosztaték a’ rendező kéztől. Ezen üF- 
tetvény még a’ legszebb szőlöfajokkal díszük ugyan, 
de azokat nevükről senki sem ismeri; ’s legújabb uta
zási tudósítások szerint most ott a’ szép fejérszőlőt 
csak azért termesztik, hogy vele Páris’ piaczát láthas- 
sák-el.

1819ik évben Görög Dem., udv. tanácsnok Bécs- 
ben arra határozta magát, hogy Grinzingbeu, közel 
a’ fővároshoz, egy közönséges venyige-iskolát állít, 
’s ő ezen vállalatát olly példás buzgalommal, józan kö- 
rüllátással, egyszersmind olly kedvező conjuncturák 
közt folytatta, hogy az nem sokára a’ maga nemében 
egyetlennek mutatkozott, 's a’ tökélynek azon magas 
fokát érte-el, melly az alapitónak reményét is felülha
ladta , 's melly minden oenologot ’s természetvizsgá
lót örvendetesen Iepett-meg: mert Európának ’s min
den egyéb világrésznek szőlőfajai hihetlen költséggel 
és fáradsággal valának itt összegyűjtve. A’ földteké
nek ezen venyigeiskolája az alapítónak aztán vezér
fonálul vala szolgálandó egy osztályzási-rendszer’ fel
állítására. Ezen intézet’ létesítőjénél nem hijányzott sem 
jóakarat, sem ügyesség, sem ráérkezés — a’ szőlö- 
mivelés’ tekintetében valami foganatosat tehetni. Min
den szem reá vala függesztve; 's ő mármár egy ala
pos rendszert készült felállítani, midőn a’ halál őt el
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ragadta. — Csakhamar érezhetővé lőu az alapító' ve- 
zérkezének hijánya; zavarok — egy többé nem orvo
solható rósz — csúsztak-be, 's az egész ültetvény , 
miután annak csupán tiszta haszonhajtó értékét tekiuték, 
végre az alapító’ halála után még idegen kekekre is 
került. —

Uly körülmények közt szerencsés esetnek mond
hatni, hogy az alapító’ életében még R u p p r e c h t  
censor, kit a’ virágkedvelők aző évenkinti chrysanthe- 
inum-kiálHtásairól, a’ mezeigazdák pedig az ő terjedel
mes burgonya-gyűjteményéről mint legbuzgóbb 's ér- 
demteljesb tenyésztőt dicséretesen ismérnek, a'Görög
féle venyigeiskola’ legjelesb ’s válogatottabb szőlőfa
jait megvette ’s átültette. Ezáltal azok nemcsak erede
ti állapotokban megtartattak, hanem több év óta e’ 
gyűjteményt Rupprecht úr a’ világ’ minden tájairól leg
becsesebb acquisitiókkal is gazdagitotta,ugyhogy a'gum- 
pendorfi intézetben minden országbul a’ megnevezett 
szőlőfaj-külüubözőségeknek egy tetemes száma már az 
anyatőkében egybegyűjtve találtatik, mellyek kevés idő 
múlva gazdag mezőt nyújtanak alapos vizsgálatokra, 
összehasonlításokra és tapasztalásokra; mi által elég
gé bebizouyúl, milly példás vonzalommal’s dologismé- 
rettel foglalatoskodik Rupprecht úr ezen uyontadékos 
ipar-ág körül. Ámde ezen sikerdús törekvés is Rup
precht úr’ bécs-külvárosi szűk földbirtokán természeti 
korlátokra ta lá l, minélfogvást nemcsak attól tarthatni, 
hogy véletlen esetek által egyes nevezetes szőlőfajok 
elvesznek, hanem még azon nem-alaptalan aggodalom 
is támad, hogy ezen igen jeles privat-gyüjtemény, tu
lajdonosának halála után, ismét sinylésnek ered. így  
magyarázhatni - meg észrevehetlen befolyását illy nem- 
litkán rosszul-8Íkerült, valóban nagyszerű veuyigeis- 
koláknak , mellyek általányos és hathatós részvétnek 
nem örvendhetvén , a‘ mostoha időviszouvok által ntiu- 
díg ismét ’s ismét semmivé lettek. —

Az eddigi tapasztalatokbul méltán azon meggyő
ződés keletkezhetik , hogy országos-venyigeiskola’ fel
állítására különösen , sőt úgyszólván kizárólag csak 
földmivelö-egyesületek alkalmasok. Illy erkölcsi testü
letek ígérnek csak a’ legélénkebb gonddal eszközlött ta
pasztalatok' sok-évi rendfolyamára nézve szükséges 
fenállást ’s tartósságot; csak benuök központosul az 
ezen szak iránt lángoló tagtársak’ folyvást ifjudott ér- 
telmessége ; csak ezek' egyesült péuz-erejökben léte
zik amaz elapadhatlan forrás, melly egy csupán jóté
kony, és semmi pénzbeli nyereséget nem hozó, intéze
tet gyümölcsöztek — Mindazáltaí egyes bortermő or
szágok’ veuyigeiskolái még nem elegendők egy szilárd 
rendszer’ felállítására ; illyenek mindig csak hegyso
raik’ keskeny körére szorított tapasztalásokat fognak 
szolgáltatni , a’ nélkül, hogy egyszersmind általáuyos 
használatra tarthassanak számot.— Szilárd véleményem 
tehát az , hogy csak egy jólrendezett , — ’s Europa’ 
fő bortermő tartományit magában foglaló — venyige- 
iskolában kezdődhetik az oenolog’ sajátlagos stúdiuma; 
csak illy venyigeiskolában határozhatni majd meg , mit 
akar a’ frauczia, olasz, német és magyar ’s több más, 
a' külön elnevezések alatt értetni; azaz : valljon p. o. 
a’ Németországban isméretes úgynevezett T ro 1 l i n
g e r ,  C l ä v n e r ,  Z i e r f a h n l e r ,  A l b e n  's t. e’féle 
szőlőfaj előfordul é Spanyol-, Frauczia-, Olasz- és 
Magyarországban is? ellenben milly névvel jeleunek- 
meg a' magyar f o r m i u t ,  a' kék k a d a r k a ,  ’s a' 
különféle b a k a t o r-szőlőfajok 's a’ t. ?

Bnnélfogvást itt javaslatba hozom: hogy, vala

mint eddig Budán , Magyarorszagbau, egy' köz orszá- 
1 gos-veuyigeiskola már feuáll, melly az ausztriai biro

dalom’ minden isméretes szőlőfajait magában foglalja; 
állíttatnék egy másik hasonló iutézet Németország’ 
valamellyik fővárosában; egy harmadik pedig Pa
risban. — Valamint továbbá a’ Budán létező venyige- 
iskola minden, az ausztriai birodalomban találkozó, 
bornakvaló ’s asztali-szőlőfajokat különféle isméretes 
tájbeli nevezeteikkel magában foglal , egyezersmind az 
olaszhoniakat is tekintetbe veeudi: hasonlaga’ német- 
országi veuyigeiskoláuak is valameuuyi némethoui; 
nemkülönben a’ párisinak is valamennyi francziaországj 
szőlőfajt összepontosítnia kellene. Ila már ezen ültet
vények leggondosabb vigyázattal reudezvék, ’s a’ har- 
•nádik ’s negyedik évben közös termékenységre jutot
tak , akkor kezdődik Európának e’ három oenologiai ül
tetvényében a’ kölcsönös kicserélés ; t. i. a’ párisi ve- 
uyigeiskola valamennyi franczia szőlővenyige-fajból 
metszvényeket ad a’ német és magyar venyige-iskolá
nak átültetés végett; hasonlót cselekszik a’ német ’s 
magyar iskola is a’ franczia ültetvény’ javára. ’S 
imígy Európa három fő venyigeiskolával biraud, mely- 
lyek minket kétségtelenül e’ fontos és föérdekü gazdaf- 
sági-ág’ legpontosabb ieméretére fognak vezethetni; e’ 
mellett különös figyelmet érdemel az, hogy ha p. o. e’ 
három venyigeiskola közül egy az elemek’ vagy hábo
rú’rendkívüli viszontagságai által tönkre jutna is , még 
mindig fenmaradna kettő a’ szándék’ valósítására.

Mind a’ három venyigeiskola, közérdek’ tekinte
tében , egyesül; öszhangzó közös terv szerint munkál
nak, ’s tapasztalaikat folyvást közük egymással, — 
mert csak az ideák’ kölcsönös kicserélése által bizto
síthatjuk magunkat a’ hibás nézetek ellen, ’s csak a’ ma
gyar szőlőfajoknak Német ’s Francziaországba, ’s vi
szont a’ német’s frauczia szőlőfajoknak Magyarország
ba átültetésével győződhetünk-meg: valljon vannak é 
’s mennyiben vannak állandó charakterek a’ szőlönö- 
vényekben , mellyek t, i. különböző éghajlati befolyások 
közt is mindig egyenlők maraduak. — E’ három ország’ 
mellyikében lép azután először fel egy felvilágosult 
lángész a’ szőlőfajoknak egy rendszeresen szabályzott, 
elfogadható osztályzásával, az mindegy; csak a’ ki
tűzött czél éressék-el, melly után a’ gyakorlati szőlő- 
mivelés ’s az oenologiai tudomány már olly régen so- 
várog. Az ujdan-felállitandó német és Iranczia veuyi- 
geiskolába könnyen behozathatnék aztán azon rend és 
osztályozás , mint én azt érett megfontolás után élőm
be rajzoltam, ’s az itt következő rajzkép szerint vizsgá
lat alá terjesztem.

Minden kerület, vagy minden megye [departe- 
meut), melly szőlőmivelésben magát kitünteti, egy, 
utak által elkülönzött négyszög-tért nyer, egy álló
oszlopra jegyzett felírással. Az ezen kerületben talál
kozó venyigefajok számszerűit sorba ültettetnek, és pe
dig minden fajból 20  tőbe egy sorba. Minden, e’ vagy ama’ 
helyen divatozó tájbeli szőlőfajnevek a sorozat és szám 
szerint jegyzőkönyvbe iratnak, hogy így minden tör
ténhető tévedésnek eleje vétessék.— Minden egyéb bá- 
násmódrul ’s óvási rendszabályokrul itt hallgatok, mi
után azok úgy is az illető társulatoknál szóba jőnek , ha 
t. i. javaslatom elfogadást nyervén valósulásba hozat-

* ) Nagyobb tökéletesség végett kívánatos , hogy a’ f/ant/.ia 
venyigeiskola a’ spanyol és portngáli szülő fajokat is a’ né
met iskola pedig a’ sclnveiziakat is fölvegye.
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uék. Csak illy utón juthatunk a’ köz venyigeiskolákban 
czéihoz , miv el azokban a’ szőlöfajok mind érési idejükre, 
mind termékenységükre, mind légmérsék iránti érzékeny
ségükre nézve , tőben úgy mint gyümölcsben; a’ szőlőge- 
rézduek étkül v. borul-használhatására nézve,’s ismét 
mint nyers v. asszúszőlő pontos vizsgálat alá ajánlkoz
nak; nagy fontosságú körülmény kinyomozni: micso
da metszést kíván egy vagy más venyigefaj, hogyan
nak haszonvehetőségét a’ déli vagy éjszakibb-fektü 
hegyoldalokra nézve nagyobb valószínűséggel lehessen 
meghatározni, -r  Valóban illy venyigeiskolák’ elkerül- 
hetlenül szükségesek, mivel azok nélkül a’ gerézdne- 
mek neveire nézve semmi bizonyosságra nem jutha
tunk , meg kevesbbe oldhatjuk-meg pedig azon .jóval 
nehezebb feladást, hogy a veuyigeíajoknak egy a’ pra- 
cticus szőlősgazdára ’s más természet- barátokra néz
ve is hasznos,'— ugyanazért világos és könnyen meg- 
ismérhető jegyeken alapuló — osztályzása történhes
sék. — Ha talán a’ nagyérdemű Gyülekezet ezen itt 
jóindulatból előterjesztett közhasznú javaslatom’ fontos
ságáról meggyőződnék , a’ jó ügyet rendkívül elő fogná 
mozdítani, ha e’ javaslatomat szigorú és érett vizs
gálat alá venné ; ’s én bátorkodom a’ nagyérdemű Tár
saság tisztelt tagjainak e’ tárgy iránt helybenhagyó 
vagy módosító nyilatkozását kikérni.
Miután a' Gyülekezet köztetszését nyilvúvyítú , Se h a ms  

úr következő szókkal rekeszté beszédét ;
Mivel a’ nagytekintetü Gyülekezet’ öszhangzó nyi

latkozatából az tüuik-ki, hogy A z javaslatom’ czél- 
szerüségéről ’s fontosságáról meg vau győződve, bá
torkodom annak valósítására a’ legközelebb lépést ja
vaslatba hozni, melly e’ két fő pontot tárgyazza. E l ő 
s z ö r :  Mellyik bortermesztő fővárosában Németország
nak lehetne egy közönséges venyige-iskola’ eszméjét 
legkönnyebb módon valósítani? M á s o d s z o r :  Mi
csoda eszközökhez és módokhoz kell nyúlni, hogy olly 
intézet, miilyen már jelenleg Magyarországban fenáll, 
nemcsak Ném et-, hanem Francziaországbau is létrejö
hessen ?

A’ nagytekintetü Gyülekezet tudni fogja , micsoda 
intézkedések 's rendszabályok legyenek a’ czél-elér
hetésre legalkalmasabbak; én meg vagyok győződve , 
hogy nemcsak felvilágosult, nemes gondolkozásu pri
vát-birtokosak , hanem egyes intézetek, sőt még az 
illető kormányok is illy közhasznú vállalatot készek le
nednek hathatósan gyámolítani.

AI erre hozatott Végzés :
Ezen előterjesztést mindkét város’ tudós Gyüleke

zete köz tetszéssel fogadta, és Carslruhebau azoeno- 
Jogiai osztálynak további vizsgálat végett azon meg
jegyzéssel adatott által „Nyilatkoznék: Németország’ 
mellyik fővárosában lehetne egy közönséges német ve- 
uyigeiskolát leghelyesebben ’s czélszerűbbeu felállíta
ni.?“ Azoenologiai osztály’ titokuokától másnap beadott 
tudósítás szerint Heidelberg város (V badeni nhgség- 
ben  ̂ ajánltaték a’ venyigeiskola-felállításra iegaikal- 
masbnak. Ezután a’ közgyűlés v ég zé : járuljon a’ gaz
dasági egyesület’ központi-hivatala Carisruheban folya
m odóig a’ fenséges kormányhoz, miszerint a z ezen 
üdves haszonhajtó vállalatnak nyújtana hathatós gyám
kezet; egyszersmind az érintett központi hivatal bocsát
kozzék a’ párisi földművelő társasággal levelezésbe , ’s 
fejezze-ki az összegyűlt német mezei gazdáknak álta
lányos óhajtását: vajha Francziaországbau is minélha- 
marébb egy hasonló intézet lépne életbe, hogy a’ ma

gyar venyigefajokat a’ német és francziaországiakkal 
ki lehetne cserélni, ’s így a’fényes sikerrel kecsegtető 
nagy munkát megkezdeni.

Pest vármegye' orszüyuteiiról.
( Vége.)

Most már általtérek P e s t - m e g y e  o r s* z á g -
u t a i r a , ’s azok eszközöltethetéséről véleményem 
következeudőkbe foglalom: Ha javaslatom méltáuyolta- 
t ik, azon esetben legrövidebb idő alatt könnyű előter
jeszteni tervezetet arról: miképen lehetséges, legszüksé
gesebb országsainkat kővel kirakatni, tekintetbe vevéu 
az illető kő- és kavics-bányáknak az országutak külön
böző részeikhez legközelebb esésüket, vagy ezek h iá
nyában , a’ mennyiben más surrogatumok olcsóbba kerül
nének, ezeknek lehető feltaláltatásukat, ’s czélra-for- 
dittatásukat, a z  e d d i g i é  ni c z é l i r á n y t a l a n  ut- 
f o r m á k  e l v á l t o z t a t á s á v a l ,  mellyről minded
dig 6enki országszerte szót sem tett, és az egész ke
zelésnek közbizodalomra méltó módjával. Melly terve
zet szerint hiteles adatokból nyilványos leeud, hogy 
ha egy kocsitól 2 mérföldnyi kőutért, nem több mint 
csak 6 kr. fizettetik , akkor 4  öl szélességű országos 
kőut készen lehet: ugyan is
Pesttől, Szolnokig l l mf l dre? év alatt 9 évi vámból.

— Hatvanig 7 „ 6 év alatt 12 évi —
— Váczig 4 „ 5 év alatt 15 évi —

Megjegyezvén mind a z t, hogy mind a’ három út
hoz ugyanazon egy időpontban kezdethetni, ’s a’ kisza
bott időre mind készen lehet; mind azt, hogy a’ vá
mokból az utak reparatiójára, ’s egész kezelésire ki- 
váutató töke is ki fog telni; mindvégre azt,  hogy egyik 
ut vámjából a’ többi úthoz pénzt fordítani igaztalauság 
volna. Ezen utmennyiség összesen 21 mérföldet tesz, 
és pedig hazánk kellő közepén , E u r ó p a  k e l e t i  ke 
r e s k e d é s e  fő h e l y e  a l a t t .  ’S azt hiszem, hogy 
miután 240  ölnyi lánczhídért 97 évi vám engedtetett, 
84 ezer öl kőutért, melly, akár hasznát, akár tartós
ságát , akár a’ reá teendő költség csekélységét tekint
sük, mindenkép kivánatosb és szükségesb , ’s úgy vé
lem, nincs olly elvetemült hazafi, ki 9 — 15 évi utvá- 
mot sokalhatna , vagy ellenszegülni kivárnia. Mert hi
szen az állóhid szükségét a’ duna-balparti országrész 
termékei akadálytalan ’s folytonos szállíthatása okozta; 
de Jia nincs ut, a’ min Pestig hordják; ha Biharban , 
Hevesben, Békésben , Szolnoknál, odább ésidébb, sót  
mindenütt sárba, homokba, s gödrökbe süllyed a ke
reskedés , mit visz majd Pestről Budára ? Majd báró 
Sina nyáron fogja beszedni azon vámot a' termék-szál
lításért, melly neki egyenesen a’téli szállításért enged
tetett. Nekem valóban akaratom ellen is eszembe jut, 
hogy , ha az állóhidért hazafisággal viselteték a’nemes
ség nyilványos ’s törvényes hidvámi (delonium) szaba- 
ditekáról 97 évre lemondani — miért ne járulhatna 9— 
15 éves vámhoz ennyi utéit! — akár általányos se
gély , akár kötelezendő részleges vámfizetéssel, kivált 
midőn a’ kőut-használati jusát még némellyek kétségbe 
is akarják hozni; mert más részről az is való, hogy 
törvényink , meflyek az országutat v ia  r e g i a -  iu k  
nevezik, olly általányosak, hogy belőlük jó formán azt 
sem vehetni-ki, hogy az országutak alatt az azoknak 
kiszabott üres tért értik é ? vagy hát mit ?

Hogy pedig a’ mezei gazdasag’ lába a keieskedés, 
ezé ismét a’ jó utak lévén, tovább nem nélkülözhetjük,
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’s hogy ezek készíttetését, csak irtóztató vesztesé
günkre halászijuk, azt minden érti. Sőt még akkor sem 
lehet többé tespedni, ha hazánk több vonalain vasutak 
építtetnének. A’ miket hogy hazánkfiai egyhamar ál
líthassanak a’’ m a g o k  p é n z é b ő l  ’s e g y e s ü l é 
s e k b ő l ,  arról kétségbe vagyok esve. Hogy pedig 
idegeu részvényesek építsék, ’s a’ honi gazdaság jö
vedelmét kihordják, megvallom, hogy egyetlenegy da
rab vasutat sem kívánok hazánknak. Mert a’ melly or
szág hatalmas köutakkal, alkalmas szekerekkel ’s ol
csón táplált marhákkal bír, annak, kivált mikor külön
ben is alig tud egy kis pénzmagra szert/ tenni, kimond
hatatlan veszteség, sőt romlás idegeneknek a’ szállí
tásért örökös adót fizetni, 's a’ t.

Illy körülmények között tehát, midőn idegen rész- 
vényü vasutak terhe fenyegeti hougazdaságuuk’ jöve
delmeit, valóban legfőbb kötelessége minden hatóságnak 
magát körülnézni: ’s azonnal megkezdeni az országutak 
készíttetését; és miután a’ törvényes hatalom szintúgy 
kezükben van , mint a’ költségpénz , azt be is végez
tetni. A’ miben hogy a’ nemesség és szabaditék vitatá
sa gátot ne vethessen ’s czél érethessék, véleményem 
következendő : Állíttassék-fel önkéntes utvám , mellyet 
a’ ki akar fizessen, a’ ki pedig nem akar, járjon sza
badon. A' mi hogy megesheseék, semmi más mód nem 
kiváutatik hozzá, mint a’ csináltatandó ut mellett egy sza- 

' bad ut megnyíttatása , a’vagy hogy annál inkább marad
hasson a’ nemesség eddigi használatában , minden mos
tani úgynevezett országút szabadon- hagyatása, és mel
lettük 5 öb széles kereskedői országút kiszabása : ’s a’ 
kinek tetszik vám nélkül járni, az a’ régi szabad utón 
szabadon mászkálhat: ki pedig jó utón akar haladni, 
az a’ 6 kit státióként fizesse. Ezen önkéntes vámra, 
úgy hiszem , nem kell sem törvény, sem privilégium, 
mert ha e’ szerint a’ kőutak a’ houkereskedésre fog
nak általruháztatni, — azonban szabad országúinak 
szinte hely fog adatni,— mindenkinek szabadságában ál- 
laud, hogy magát az önkéntes vám alávesse, vagy ne 
vesse. Ezen javaslat első tekintettel különösnek lát
szik ; de valamint a’ vámos úthoz kiváutató szántóföl
dek kibérlése könnyen létesíthető **), szintolly bizo
nyos, hogy mihelyt kemény és jó utón mehet bárki is 
az okos utasok közül, inkább fog 2 garasból álló ideig
lenes vámot fizetni, csak maga jobb létéért i s , hogy 
t. i. másfél annyi terhet vihessen, mint az eddigleni és 
régi szabad utoii bukdosni. Hogy azonban a’ kőutakra 
fordítandó költségek fejében az ideiglenes vámot ön
ként és szívesen felvállalná a’ houkereskedés, meg
tetszik e’ következökbül: Fris emlékezetben van még, 
mert országos panasz vala, hogy a’ Dunába nyúló vi
segrádi meredek sziklahegyek , évenként iszonyú ve
szélyeket okoztak a’ honkereskedésnek. Ennek elhá- 
ríttatása végett Pest megye elhatározá, hogy a’ szik
lák puskaporral széthányatván, a’ vontató lovak ’s 
utazó szekerek számára ut nyittassák , és pedig a’me
gye pénztárából vett puskaporral: egyszersmind hogy 
a’ pénztár ne szenvedne, teloniumi szabaditékért is 
folyamodás tétetett. A’ munka rögtön elkezdetett, 's az 
ut szerencsésen és czclirányosan el is készült, de a’ 
szabaditék iránt semmi válasz nem jött. A’ megye azon
ban elhatározá, hogy a’ kik ezen utat használni akar

*) Miről ezután még többet szólok.

ják , térítsék-meg a’ pénztár költségeit, ’s e’ végre 
már jókor fel is állíttatott a’ vám; mellyből rövid idő 
alatt bejövén a’ pénztár’ kiadása, mig a’ szabaditék 
megnyerése készülőben volt, e’ megye a’ vámszedést, 
mint a’ mi továbbá mint felesleg jövedelem, huzavona 
és zsarolás czímet öltött volna magára, meg is szün
tette. Most már a’ nélkül, hogy a’ kereskedésnek csak 
eszébe jutott volna is egy szó panaszt tenni vám ellen; 
— a’ nélkül hogy valamellyik nemes a’ régi útnak ti. 
a’ Duna habjainak utasíttatta volna vontató lovait, ’s 
vám - nemfizetés jutott volna eszébe, nyitva áll az örök
re szabad és jó u t , ’s a’ dunai kereskedés hálásan fog 
mindig emlékezni Pest vármegyére, melly a’ Hazának 
e" jótéteményt eszközlé. — Véleményem szerint mind
egy az akadály a’ honkereskedésre nézve, akár a’ du- 
naparton, akár másutt legyen. ’S úgy hiszem, a’ ho
mokba és sárba süllyedés csak olly hátráltatás a’ hon
kereskedésre, mint a’ visegrádi meredek szirtek valának. 
A’ honnan egyenesen következtethetni, hogy valamint 
azt eltudta e’ megye magával a’ honkereskedéssel há- 
rittatni, ’s tulajdon szükségére annak tulajdon pénzén 
szabad utat állíttatni, szintazon módon el lehet és szük
ség a’ homokon és sárban levőket is. — Ezekuélfogva 
visszatérek arna’ véleményemre, hogy e’ tárgyban töb
bé késni, a’ vasutak terhe, fenyegetése ’s a’ honkeres
kedés rontása nélkül nem lehet; 's hogy a’ munkához 
kezdés 's az egésznek haladéktalan bevégeztetése itt 
nem törvénytől, nem szokástól, sem privilégiumtól, 
hanem egy esegyedül akarattól függ.

Bulla Karolt/.

SSlegtjtár.
H a z á n k  N á d o r a i .  Hazánkban a’ nádorispáu- 

ság (Palatínus , Comes , Palatii Regii latin czim alatt) 
egykorú a’ királysággal. Évkönyveink a’ jelen korig 
k i l e  n e z v e n  h é t  uádorispánt említnek; nevezetesen 
az első időszakban: ö t v e n h á r m a t  (közülök IVd. 
Béla alatt 1 2 ) , a’ másodikban : h u s z o u k i l e u c z e t ,  
a' harmadikban: t i z e n ö t ö t .  E’ fönséges hivatal ösz- 
szesen : s z á z e g y  évig ürült lévén, királyi helyet
tesek (locumtenentes) elnökösködtek, jelesen: 1522- 
diktől 1609ig t i z e n ö t .  Jegyzésreméltó, hogy ezen 
112 úr közül a’ legidősb 88 évig élt — 5 cs. k. örö
kös főhgsége J ó z s e f  nádorunk’ nevét egy sem visel
te, de nádorsága’ i d e j é t  is (Ildik Esterházy Pál 
31 évig ’s igy ő cs. kir. főhgsége után , a’ többi közt 
legtovább volt nádor) senki el nem érte. Vajha é l e t 
k o r á r a  is nádoraink’ Nesztorának üdvözölhessük!

Fraucziaországnak jelenleg 1663 h í d j a  van, 
összesen 7825 ívvel; úgymint: 993 a’ királyi v. fői»1 
takon , 670  a’ megyei v. tartománybeli utakon; e’hi
dak közül 1089 egészen köbül, 297 résziut köbül és 
fábrl, 93 fábul, 88 pedig vasból van készítve. A’ 85  
vashíd_kivevőn 2 vagy 3at Páriában , — lánczhidak.

R e j t e t t s z ó .
Elsőm hosszan : a' gyermeknek 

Játékul e/.t adkatod;
Végét állat- és emberbm 

Bátran lenni mondhatod.
Szép növény egész., ’s éleiben 

Sokszor megszagolhatod.
T.

A’ 89d. számú rejtettszó: Léghajó.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattuer-Kúrolyi úri utcza 612. * i
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Egy táncsvig alomkor.
A’ teremben szól a’ hangszer,

i
’S ím flilebb ’s alább 
Lejteni kezd és mozogni 
Minden fürge láb.

Kün a’ hajnal felpirúlt már ;
Nincsen hajnal itt  ,
Míg csak bírja a’ sugár hölgy 
T ip ro tt lábait.

’S átkeringnek a’ teremnek 
Síkos fenekén :
Mig e’ ezifra nép fölött víg 
Szemlét tartok én.

’S áttekintve vizsga szemmel 
A’ lejtők’ sorát :
Mindenütt a’ nőkecseknek 
Látom zavarát.

F.gy hölgy le jt bomlott-hajával 
Most előttem e l ;
Őrültet látok hu rajzban 
Feldúlt fürtivei.

I tt  az arcz rákkint veresük ,
’S ott egy félig-holt ;
0  bizony nyal földi képed 
Sápadt-arczu hold !

O tt, amott és mindenütt csak 
Lelketlen szemek;
Bennök már kéj és kaczér fény 
Nem tiindöklenek.

Annyi drága , ékes öltöny 
Most csak pongyola ;
Eltűnők már minden álfény,
Melly szemet csala !

Barna-fürtü lányka ! adj jelt ,
Hol találjalak
K' csoportban , hol minden hölgy 
Egy-egy rémalak ?

Nem lelhetlek. Mit csodáljam ?
Hisz’ nincs angyal i t t ;
’S én csak angyallal neveltem 
K’ bál’ kéjeit.

Heiithy Zsigtnond.

JVagy-Várad 1S3S. oct. végén.
A’ két év előtti tűz okozta sebekbül hatalmasan 

ujul e’ város, főleg' az úgynevezett „Újváros“; itt a’ 
házak szebben ’s díszesebben épülének föl ’s az eme
letesek’ száma tetemesen szaporult, romokat pedig már 
csak gyéren láthatni; a’ kapuczinusok’ zárdája egyhá
zastul szebb alakot ölte mind bel mind külsőleg ; a’ vá
rat és görög kath. egyházat kijavíták; a’ városházat 
díszes homlokzattal ékesiték, mellyet magyar fölirás- 
s a l , a’ tűz’ évnapját jelelővei, látának-el, a’ piaczra 
nyúló résziben pár nap múlva kávéház nyittatik, az 
emeletben pedig a’ táneztermet jelenleg színi mutatvá
nyok’ előadására használják. Az uj épületek közt em
lítést érdemel a’ káptalan építette „Zöldfa“ czímü eme

letes vendégfogadó , melly tágos, deizlésnélkülitáncz- 
teremmel van ellátva, az ablakok és ajtók az egész
hez igen aránytalanok, a’ falak szörnyű vastagok , a’ 
lépcső fa ’s csiga-alakú, mi a’ le ’s feljárást, főleg 
szerencsétlenség’ esetében, ha a’ terem tömve van , igen 
veszélyezteti; a’ vakolás és festés még jövő évre vár
nak ; ezen épülethez vannak mellékelve a’ káptalan’ 
egyes tömlöczei, mellyek első használatkor czélsze- 
rütleneknek találtattak. A’káptalan’s püspök’egyes tömlö
czei lelett állnak a’ készülőben levő megyei fogházak, 
mellyek mind nagyságokra mind czélszerüségökre ama
zokat jóval felülhaladják ; ezen épület a’ megyeház’ ud
varán áll fedél alatt ugyan, de még nem készült-el 
egészen’s már is kivehető, milly czélszerü az elrende
zés ; az épület ugyan is három-emeletü, a’ tornácz 
közepén nyúlik e l , az egyes tömlöczek két oldalra es
nek , ’s igy mindenik elég tágas , erős vasrostélyu ab
lakkal van ellátva, az ajtóknál a’ fal rézsut esik , mi- 
miatt az ajtókat csak félig nyithatni-kl, a’ toruáczok 
végein minden emeleten’s földszint oltárok lesznek fel
állítva, hol mise és szónoklat fog tartatni a’ tornáczo- 
kon végig álló rabok’ számára , egyegy tornáczou 41 — 
42  egyes tömlöcz ’s egy szoba a’ felügyelő’ számára, 
mindössze mintegy 160 börtön, alul ugyanis a’ kony
hák foglaluak-el több helyt; magok az egyestömlöczök, 
hosszúk , keskenyek, magasok, tágas ablakkal, és kü
lön áruyékszékkel, felvonó ágy-és szalmazsákkal; a’ 
középfalak igen vastagok , a’ közlekedés a’ legszigo
rúbban meg van gátolva'; az épités-körüli munkákat 
nagyobb részint magok a’ rabok teszik, ’s közülök 
többrül aligha el lehetne mondani: sic vos non nobis 
. . . .  Az építés nem haladhat leggyorsabban, az 
egyes adakozások utján begyülő pénzt a’ tetemes költ
ség gyorsan fölemészti; a’ kormányt is fölkéré a’ megye 
némi segélynyújtásra a’ só fölemelt árából, miből csak 
kölcsönt akarának nyújtani, ezt azonban a’ megye nem 
fogadá-el. Ila egyes adakozások ’s kölcsönök a’ költ
ségeket födözendik, kevés év múlva az egyes tömlö- 
czekhez dolgozóház is fog kapcsoltatni; mi annál in
kább óhajtható , minthogy Biharban a’ rabok száma kö
zönségesen 500at felülhalad ’s közülök sok alig húsz 
éves korától saját laktanyájául tekinti azt,hová vénségeig 
több ízben be-beszállíttatik. A’ megyeházat kívülről kör
nyező nagy, sudaras nyárfákat kivágták a’ megye’ azon 
határzatára, miszerint azok dühöngő szél’ alkalmával 
iszonyú hányatásaik által a’ háznak tetemes kárt okoz
hatnak, a’ levéltárt már is megrepeszték ; e’ fák azon
ban a’ megyeház’ ékei lévén, többek előtt az ok hihet- 
leuuek látszik. Mai (^szerdai) hetivásár igen népes 
vala , mi nem ritkaság it t , mert Nagyváradot szá
mos falu környezi , ’s heti vásárra az itteni nép igen 
híven eljárogat. Néhány hét óta a’ városi teremben Pály 
társasága színi mutatványokkal akarja kedvre deríteni 
a’ lakosságot, ez azonban gyéren látogatja előadásait, 
mire méltán érdemes, hisz Pályné az első színésznő 
társaságában, ki a’ pesti magyar színpadon vendég- 
szerepe’ alkalmával megbukott. Egressy’ kétsze
ri itteni föllépte, bár nem igen számos közönség lá- 
togatá előadásait, mit főleg egy német bábmutatványos 
itteni mulatása okoza, hová a’ magyar hölgyek bizo
nyos okbulseregesen özönlőnek, méltányos elismerést
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aratott, a’ társaság’ tagjai egyébiránt művészi játéka 
mellett még aljasabbakká törpöltek ; egy két előadásból 
ítélve a’ társaság nem igen látszik megválogatni a’ ki
fejezésekben a1 szavakat ’s néha igen vaskos kétértel
mű kitételek aljasitják Thalia’ lakát. — Az itteni szü
retet esős ’s viharos időben kezdék két hét előtt’s 5 —
6 nap alatt véget veiének , utóbb az idő jóra fordult 
’s most már a’ legszebb napoknak örvendhetünk, a’ 
bormennyiség csak fél termésre mutat, de a’ tavaliuál 
sokkal több ’s jobb, és ára is meglehetős , öreg cseb
rét ugyanis már 5 pgő forinton veszik. — Újdonság 
gyanánt említhető, hogy a’ jövő lS39ik  évi Tichy- 
féle kalendáriumban a’ nagyváradi ügyvédek’ névjegy
zéke is helyt foglalaud, (azoké t. i . , kik nyomtatott 
köz felszólításra neveiket és szállásukat beküldők a’ 
könyvnyomó kiadónak) ezáltal a’ vidéki utazók és fő
leg ügyesbajos emberek némileg megkiméltetnek a' kér- 
dezősködéstül ; olly városban egyébiránt, mint Nagyvá
rad, hol még mindeddig a’ házak nincsenek ellátva 
számokkal, e’ névjegyzék’ közlése tökéletesen nemfe- 
ielhet-meg czéljának; hányszor nem kénytelen a’ vi
déki utas azutczán áílougani, vagy a lá ’s fel őgyeleg- 
n i, mig ollyasra akad, ki a’ keresett személy lakását 
megmondhatja, vagy legjobb esetben, mielőtt a’ vidé
ki valakinek felkeresésére indul, hon először leíratja ma
gának a’ ház’ egész külsejét, hány ablaka van , mily- 
lyen a’ kapu , ’s a’ t . , és egész utón e’ tárgyak elmé- 
ben-tartásával kénytelen foglalkozni; olly népes város, 
mint Nagyvárad, házait méltán elláthatná számokkal, 
’s ezze l, tudom, csak a’ müveit lakosság’s utazók’ 
nagyobb részének érzelmit fejezem-ki, hisz I’est-megyei 
alig 5 0 0  házu Monor helységben számokkal vannak 
ellátva a’ házak , ’s ez Várad' lakosira semmi sérelmes 
befolyást nem gyakorolhat, csak egyedül haszon há
ramlik mind a’ lakókra mind a' vidékiekre , kik igen szép 
számmal látogatják-meg e’ várost, főleg vásárok alkal
mával ’s peres ügyekben ; a’ nagyváradi ügyvédek szá
ma, mint bizonyos jól értesülttöl haliám, közel jár 
a’ nyolczvanhoz; ’s az ügyvédek’ e’ fölös számának tu
lajdoníthatni némileg, hogy a’ törvénykezés és igazság
kiszolgáltatás’ körében aránylag a’ többi megyéhez ké
pest Biharban kevesb a’ hijáuy. Nem tenne kellemetlen 
dolgot Tichy , ha 1840ik évre még az ügyvédek’ név
jegyzékéhez az orvosokét ’s mérnökökét is csatolná, 
mire nézve még a’ pesti kalendáriumok is hátramarad
tak ’s hihetőleg ezekben a’ legközelebb évben a’ pesti 
mérnökök ’s főleg orvosak’ neveit is olvasaudjuk. A’ 
bihari casino jelenleg 300nál több tagot szám lál; a’ ma
gyar lapokat egytül egyig járatja, könyvtára még csak 
3 0 0  kötetnyi. Az uj postarendszer itt annyiból nem 
kedves, mert mostan a’ váradiak később kapják a’ pes
ti hírlapokat; igy például a’ szerdán megjelent pesti 
lapokat N. Váradon csak másik hét’ keddén kapják, a’ 
szombati lapot pedig a’ másik hét' péntekén. — Az úgy
nevezett Rédeykert évrül évre csinosbul; itt foglal 
helyt a’ néhány év előtt felállított lövészház is.

L. L.
Töredékek egy flu’ leveleiből any

jához , némelly literatúrai tárgyaltról.
A’ miket édes anyám küldött, u. m. a’ gräfenber- 

gi leírást, Péczely’ históriáját, és Szigligeti Gyászvi
tézeit , minthogy elolvastam , köszönettel visszaküldöm. 
— Péczely’ históriájának literaturánk’ mezején igen szí
vesen örvendek. Jeles compendium, mellynek, még 
egyszer átnézve, ’s itt ott kijavítva’6 változtatva , több

kiadást kell érni. Én a’ munka’ becsét, érdemét telje
sen méltánylom, és szerzőjét tisztelem ; ámbár némel- 
lyekből többet, némellyekből kevesbet, némellyeket más
kép óhajtanék. Például: többet a’ nemzet’ történeteiből. 
Több századon keresztül alig van egy nemzeti emlé
kezetesség , egyetlenegy magyar polgár’ neve említve, 
alig van a’ királyén kívül más név említve. Én nem 
gondolom, hogy hazánk’ történetei annyira szegények 
lettek volna emlékezetreméltó belső tettekben, nemzeti 
charaktert ábrázoló vonásokban , említésreméltó embe
rekben , ’s ha az eddigi compilatorok e’ tekintetben nem 
nyújtónak anyagot a’ tudós szerzőnek, annál nagyobb 
az ösztön búvárkodni a’ homályban, annál szebb lehet 
a’ dicsőség. Többet kívánnék: a’ nemzet’ charakterét, 
időszakonkénti erkölcseit, szokásait, belső nemzeti éle
tét ismértetö vonásokból, mint például: Ulászló ’s 2dik 
Lajos’ korából van , de előbb az egész árpádházi idő
szak, sőt nagy Lajos alatt is úgy szólván semmi sincs 
a’ munkában. Többet kívánnék arról: miként olvadt az 
Arpádház-korábuli alkotmány, ’s vele a’ nemzet’ po
litikai élete, által az eredeti alkotmányunkkal olly rosz- 
szúl egyező leudalismusba ’s a t .  ’S ezekből pedig töb
bet kívánnék, mind a’ mellett, hogy a’ szerző mottóját 
’s élőbeszédét olvastam: mert ezek helyett kevesebbet 
kívánnék amaz aprólékos, egy párezer zsoldossal, 
nemzeti érdek, nemzeti befolyás, nemzeti erő nélkül 
vitt privát tréfa-harczocskákból, mellyek a’ magyar nem
zetet akár históriai, akár politikai, akár katonai, akár 
belső-életi tekintetben olly kevéssé ismértetik. Végre 
némellyeket máskép óhajtanék, mert juris publici né
zeteit itt ott historice hibásoknak ítélem ; például: mi 
a’ nemeseknek az arany-bulla szerint külföldön hada- 
kozási kötelességökről mondatik , egészen hibásan ; mi 
a’ várjobbágyokéról állítatik, nem egészen helyesen 
van mondva; a’ királyi városok’ politikai származásuk
ról semmi sincs mondva; nagy Lajos’ törvényeinél pe
dig épen dicsérve’s helyeselve van az (mivel nem he
lyes szempontbul, a’ kilenczedröli törvény pedig a’ va
lósággal épen ellenkezőn van felfogva), a’ mi az úgy
nevezett ősiséguek eredeti alkotmányunk előtt isméret- 
len elvét feudális szellemben behozván, azon maiglau 
tartó átoknak, mi szerint jószágot teljes biztossággal 
sem birni, sem szerezni nem lehet, ’s ezzel a’ józan 
statusgazdálkodási elvek’ gyökerestüli kiforgatásának 
lett kútfeje; ’s azért nem helyeslést, hanem olly füg
getlen ’s méltóságteljes ítéletet érdemelt volna, minőt 
a’ szerző a’ visegrádi történet, ’s a’ Lajos alatt Kas
sán tartott lengyel diaeta fölött olly szépen, olly erő
sen, olly tiszteletetérdemlőleg mondott-ki. — Végre sty- 
lusára nézve is (kivált a’ hol eompilál ’s excerpál in
kább , mint saját szép leikéből merít, mert itt nála is 
igazolva találtam azt, mit egy híres franczia író mond: 
„Quand 1’ ame est élevée, les paroles tombent d’ en 
haut , et 1’ expression noble suit toujours la noble pen- 
sée“)  — mondom: stylusára nézve is, kivált etymolo- 
g ia i, szóhelyezési ’s constructivus tekintetben, de ar-̂  
ra nézve is ,  hogy a’ közbeszédbeni kimondást, ’s eb
ben a’ debreczeui dialectust néhol betűről betűre magá
évá teszi: a’ philologoknak lehetnének némi észrevé
teleik ; mellyeket azonban , valamint azt i s , a’ mi tar- 
talmi tekintetben ne talán helyes volna, inkább tanulni 
mint bírálni óhajtó jegyzetimben, jeles munkájának má
sodik kiadásánál a’ tudós szerző maga legjobban ki fog 
javíthatni.

Szigligeti’ drámájából örömmel láttam, hogy a’ szer
zőben sok van , a’ mi őt gondos Studium mellett idővel
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igen jeles dremaköltészszé képezheti. Nem kétkedném, 
.,Gyászvitézeit“ is a jövendőre tőle joggal reméllt je
les színmüvek közé számítani, ha végig1 ollyan volna , 
minő az első felvonás. Ezt én igen jónak, sőt a1 da
rabra nézve szerfölött is jónak találom; mert mind bo- 
nyolodás, mind oldás és charakterfestés’ tekintetében 
annyit igér , annyi várakozást gerjeszt, a’ mennyit ké
sőbb ki nem elégít; sőt a’ mint előbbre halad, érdek
ben is v esz ít, színezésben is halaványodik , 's én a’ 
tervet, mellyet magának készített, dramatice kidolgo
zottnak nem találom. Ügy látszik, az njabb franczia 
dramatikusok’ iskolája lebegett irásközben lelki szeme 
előtt; de ennek (bár mennyi kifogásunk legyen külön
ben ellene) azon érdeme tagadhatóan, hogy a’ legutol
só perezig indulatfeszítö bizonytalanság’ ingerültségé
ben tud tartani. De itt a’ harmadik felvonásból előre el
mondhatni a’ negyediket, ’s véleményem szerint, a’ 
drama terve csak akkor lett volna jó , ha nem úgy vég
ződik, mint mikép már a’ harmadik felvonásból mintegy 
bizonyosan gyanítjuk. Hogy pedig egy ártatlan leányt 
tulajdon édesatyjával ’s két testvérbátyjával szerelmi 
viszonyok’ lehetségébe hoz , ez már olly valami, a’ mi
től még maga Hugo Victor is visszaborzadna, ’s úgy 
jo , úgy jöhet csak előre a’ színpadra, mint vétek, 
mint borzasztó ’s undorító bűn; de ennek lehetségét 
mint puszta fatumot előállítni nem szabad; mert a’ fa- 
tum undorodást nem okoz , én pedig , paradoxonnak lás- 
sék bár, azt hiszem: hogy illyesmiben, ’s áltáljában 
minden undorítónál szőkébbnek kell lenni a’ phantasia’ 
mint a’ valóság’ határának. — írja édesanyám, hogy 
Szigligeti egy újabb drámát is írt, czíme : a’ „Pokayak.“ 
Ha silány emlékezetem nem csal, az erdélyi históriá
ban csak egyszer lépnek-föl a’ Pókayak tragicus neve
zetességgel: t. i. Békesynek, Maximilian császár ’s 
király által is pártolt Báthory I. elleni pártütésében,melly- 
hez némellyek (Pókayak bizonyosan) nem annyira a’ 
gyáva Békesy miatt, mint inkább Erdélynek Magyar- 
országgali összekapcsolása végett szegődtek. Ha ez a’ 
drama’ tárgya, megvallom , keveset tudok históriánk
ban alkalmasbat. Már csak az is ,  hogy a’bölcs Bátho
ry azon ellenkezésből, miszerint Békesyt később ba
rátságba fogadta, párthívei közül azonban húsznál több
nek fejét vétette, becsülettel jőjön-ki, — érdekes, de 
a’ drámaírói tulajdonokon kívül, még mély politikai íté
letet ’s pragmatikai felfogást is kívánó föladás; azon
kívül azon kegyetlen kegyelem, miszerint a’ szeren
csétlen anyára bízatott elhatározni, két fia közül mcl- 
lyik éljen , mellyik vérezzék ; aztán Veseléuyi Miklós 
itélőmester, ki könnyekre fakad, midőn a’ vesztőhelyen 
elhullandók’ özvegyeit, árváit koldusbotra ítélő jószág
vesztést olvassa ’s a’ t . : magas drámáid érdekű episó- 
dok lehetnek; de én még egyet kívánnék, t. i. histó
riai drámák csak akkor tökéletesek , ha bizonyos elv 
világlik rajtuk keresztül , melly a’ drámának minden 
tájrészét olly bájos fénybe öltözteti, mint azon fáklya, 
mellyet Rousseau’ sírjának látogatásakor Rousseau’ 
sírszobrának markába szokott állitni a’ kalauz. így  
Schiller’ , dón Carlos-ábau , ezen a’ nagyszerű Posa’ 
minden lépésén átvilágló elvet e’ három szóban mondá- 
k i: „Gib uns Gedankenfreiheit“ — En egy szóban mon- 
dom-ki, mellyet itt kívánnék , ’s ez a’ szó : magyar
egység .— De illyesminek valósításához, igaz, sok tu
dományos előkészület kell; itt a’ genie nem elég. Szig
ligeti talán színész: nem ? — ha igen , volt-e legjobb 
akarata mellett is elég ideje illy előkészületekre. En 
igen keveset tudok, de végtelenül sokat olvastam; én

nem tudok szinésztől tökéletes históriai drámát; még 
az egyetlen Shakspearnek is nem históriai dramáji, s 
ezekben ismét nem a’ históriai jelenetek a’ legjelesbek. 
— Általában arról, mennyiben jó vagy nem jó a’ drá
mának históriai mezőn forogni, én nem merek szólaui, 
mert Euripidész és Sophoklesz óta e’ kérdést roppant 
authoritásek tettleg eldöntötték. Ha jó , természetes, 
hogy a’ hazai história’ mezeje legjobb , miszerint a’ dra
ma nemcsak erénynek, hanem nemzeti erénynek legyen 
iskolája. — De már az még is különösnek látszik előt
tem , hogy nincs magyar históriai drámánk, mellyben 
pártütés vagy törökháboru elő nem fordulna. Igaz , hogy 
viharos idők szülnek leginkább tragicus jeleneteket; 
de még is csak furcsa , hogy historico-dramaticus író
ink épen úgy nem nélkülözhetik a’ pártütést vagy tö
rökháborút, mint a’ német opera az ördögöt. Meglehet, 
nem értek hozzá; de nekem úgy tetszik, a’ harezos 
históriai mezőre (kivevőn a’ kiveendőket) leginkább 
azok sietnek , kik magokban nem éreznek teremtő phan- 
tasiát, ’s azt hiszik, ezt majd kipótolja a’ história; 
de csalatkoznak, mert phantasia nélkül a’ drama nem 
drama, pedig a’ phantasia’ tehetségének gyakorlása 
épen ott legnehezebb, hol a’ história hálót vont a’ re
pülőnek elibe. így szenvedett hajótörést sok talentum, 
így Kisfaludynk is Kemény Simonban ’s a’ t . , — ide 
genie, ide lángész kell.

De nincs ember, ki kevesbet tudjon e’ dolgokhoz, 
mint én. Ezt csak azért irtain, mert tudom , hogy illy 
fecsegő levélkém szegény beteg Luizámnak orvosság. 
Isten áldása miudnyájokra.

K özli T. G.

öleonnak egy gránátos-százada.
Az első franczia seregosztály oct. 24kén 1812. 

parancsot nyervén Moszkovát odahagyni, még elég jó
kor érkezett Melkigne-oslawitzba , hogy az Eugen hg- 
töl megkezdett dicsőséges ütközetben részt vegyen. 
K o b i l i n s z k y  ezredest, D a v o u s t  marsai’ segéd
tisztét, ki a’ csatavonalon újabb parancsot hozva el
vágtatott, egy álgyugolyó lesujíá lovaiul. Midőn est
ve , az ütközet után, D a v o u s t  marsai a’ csatame
zön ellovagolt, ím a’ holtak’ halmaza közül egy vér- 
relborított férfi emelkedék-föl ’s hörgő hangon mondá: 
„Bajtársak! minden segély nélkül hagytak é engemitt 
meghalni ? ‘ E’ férfi Kobilinszky ezredes volt, kiről azt 
hivék, hogy a’ köz zavarban az ellenség’ hatalmába 
került. A’ marsai a’ boldogtalan sebesültet legott a’ 
sebészeknek adá által; de ezek minden reményről le- 
mondáuak , ’s Kobilinszky, ki a’ bekötözés alatt két
szer ájult-el, a’ marsaitól néma kézszorítással vön 
örök búcsút. Másnap reggel a’ marsaihoz parancs ér
kezők , hogy a’ kalugai útról a wilnaira forduljon visz- 
sza. Midőn a’ sergek e’ hátráló mozgást tennék, jelen
té az őrnagy , kit D a v o u s t  marsai Kobilinszky álla
pot ja felöl tudakozódni kiküldött, hogy az miudeu vá
rakozáson felül még él. Mivel a’ pogyászszállító ’s 
hadi társzekerek részint hátramaradtak, részint fel- 
gyujtattak, mi történjék most a’ szegény lengyellel? 
Ezen jártatá a’ marsai elméjét, midőn egyszerre elha- 
tárzottan egy gránátos-századhoz fordul ’s azt így ezó- 
lítja-meg:„Katonák! adjutánsom, Kobilinszky ezredes, 
egy álgyugolyó által elvesztő lábszárát! Bajtársak, 
neki az oroszok’ kezébe nem szabad esni; én rátok bí
zom őt, viseljétek gondját, mint tenneít zászlótoknak!“ 
Néhány perez múlva a’ sebesült ezredes egy taboii- 
ágyon a’ század’ közepébe hozatott , s imígy követte



ő a’ visszavonuló franczia hadserget. A' hadsereg' ma- 
radványival borított utón mintegy elkülönítve haladott 
a’ gránátos-század, majd kört képezve a' szerencsét
len sebesült körül ’s a’ szilaj megrohanások ellen magát 
védve; majd ismét támadólag harczolva, hogy az ellenség 
sűrű tömegein áttörjön. Miután már három hét folyt-le így 
szünetlen harczban és veszélyben , Kobilinszky ezre
des , ki magát illy hőslelkü áldozatok’ okának lekinté, 
ismét és ismét kérte a’ gránátosokat, engedjék ót sor
sának által; de a’ katonák a’ lengyelnek hó kérelmét 
még ekkor is mint gyalázatot utasíták vissza, ’s egy 
ősz gránátos igy válaszolt: „Ezredes uram, mi Önt 
holtan v. elevenen magunkkal viszszük , ez marsalunk’ 
parancsa; a’ többit isten’ kegyelmére bízzuk.“ Végre 
egy nap’ estvéjén , miután a hosszú nyomor és ínség 
miatt a’ gránátos-század már csak öt emberre olvadt-le , 
a' ködös láthatáron egy sor ház tűnt szemükbe; ez Wil
na volt! a’ boldog Kanaán! meily menedékhely', egy 
maroknyi szalma’ ’s egy darab kenyér’ reméuyével ke
csegtetett. Örömkiáltásra fakadt az öt derék vitéz, kik 
a’ szerencsétlen, féligholt Kobiliuszkyt vivék. Hiú re
mény! e’ végső erőködésben oda lankadtak. Három kö
zülük a’ külváros előtt esett holtan l e ; a’ másik kettő 
még néhány lépést haladt előre ; — már csak egy ma
radt életben. ’S ezen egy vitéz birkózott még K o b i 
l i n s z k y ’ merevült holttestével. 0  többé nem viheté 
őt, hanem hurczolá maga után, ’s diadalkiáltással ér
kezett a’ város’ falai közé. Nem sokára néhány katona’ 
segélyével elhozta szent teihét azon házhoz , meily 
Davoust marsainak főszállása volt. Büszkén jelenteié 
neki az agg vitéz , hogy a’ gránátos-század, melly- 
nek gondviselése alá Kobilinszky ezredest bízta, meg
felelt a' feladásnak, ’s könyörög , hogy magát neki be
mutathassa. Davoust marsai nem sokáig váratott ma
gára. ,Hol adjutánsom ?‘ kérdé Davoust. — „Itt!“ fe
lelt az ősz gránátos. — ,’S a’ század?4 — „Itt, mar
sai uram!“ — , A’ század , kérdem , hol vau ?‘ — „Mon
dám , hogy: itt!“ — ,De a’ te bájtársid?4 — „Máraz 
más ; ők kün a’ hóban eltemetve feküsznek“ — Sirva 
borult a’ tábornagy most a’ vitéz’ nyakába, kinek ne
vét , fájdalom! a’ történet nem jegyzé lapjaira föl.

Ú jra -fe lta lá lt h is tó r ia i n ye lv .
Tudva van, milly nyelven beszélt Salamon: mi 

bírjuk annak prosáját ’s poésisét; ámde mindeddig is
meretlen vala előttünk , milly nyelven szólt ama’ jeles 
királyné, ki Salamon’ gazdagságának ’s bölcseségének 
Ilii ét hallván, Arábia’ belsejéből Jerusalembe jött, 
hogy saját szemeivel meggyőződhessék: valljon igazé  
az , mit Salamonrul mondanak. Az ázsiai tudós társa
ságnak egy tagja most azon nyelvet, meily a’ sabai ki
rályné' udvarában divatozott, újra feltalálta, ’s nem so
kára ugyanarról szótárt szándékozik kiadni. — E’ 
nyelvet a'mahrahi vadnépek még ma is beszélik Yemen- 
beu. F r e s n e l  F. úr , ki ott a’ Hazik, Mirbat és Zhe- 
far nevű hegységekben , az aráb félsziget’ déli-partvi
dékén , felfödözte, jelenleg ehkili nyelvnek nevezi, 
miudazáltal, véleménye szerint, tudományilag himyari- 
ti-nak kell inkább nevezni azt. — E’ nyelv egyeredetü az 
aráb, hebraeus , phoénicziai, ’s aethiopiai nyelvvel, 
csak hogy sajátságos formákkal bír , mellyek különös 
szóejtést képeznek, ‘s neki a’ s e  mi t i  nyelvek’ osz
tályzatában különös helyet jelölnek-ki. — E’ nyelv azon

sajátsággal bír, hogy három hangját csak ferdeszájjal 
mondhatni-ki; s ha hozzá teszszük, hogy ezenkívül 
még számos orrhangja is vau, úgy legkevésbbé sem két
kedünk arról, mit a’ tudós orientalista állít, t. i. hogy 
e’ nyelvet hallani ’s l á t n i  borzasztó. — Szegény 
sabai királyné! ezen uj felfödözés , az emberi képze
letben hölgykecseidet nem igen fogja emelhetni. (Blatt, 
d. Börsenhalle.)

N y ila tk o zá s .
Még t. Szentkirályi úr’ igazgatása alatt elfogad

tatván „Ludas Matyi44 czímű bohózatom, muzsikáját 
azonnal íratni kezdém; minthogy azonban a’ muzsika’ 
írója hónapok óta sem tudott megkezdett munkájának 
csak felére is jutni, — ’s ez idő alatt egy pseudo-Lu- 
das Matyival, meily mint kész mű Balog színésztől már 
repertoirban van — megelőztetvén: nyilatkozom , hogy 
érintett paródiámat, a’ t. színi választmánytól — visz- 
szavettem. Költ Pesten november’ 6d. 1838.

Beöthy Zsigmryud.

Jtlu la tta to .
A z  a n y a  é s  p s e u d o - f iai .  Nem rég a’ párisi 

rendőr-ispán egészségbiztosítás’tekintetéből hirdetményt 
bocsáta közre, inellynél fogvást a’ városon belől fiatal 
sörtéseket hizlalni tilalmas. E’ tiltóparancs rendkívüli 
zavarba ejte bizonyos asszonyt, ki már négy hónap óta 
e’ száműzetésre kárhoztatott ifjúság’ nevelése körül 
fáradozott; ő észrevevé, hogy a’ városi rendőrhajdúk 
házát gyanús szemmel kisérik. Egy nap, midőn még 
alig viradt, a’ házajtón kopogást hall. Ő ajtói nyit, 
’s íru egy csapat rendőrhajdú nyomul a’ házba. Azon 
kérdésre: hol vannak sértései ? feleié, hogy őmárnö- 
vendékinek a’ város’ vonalán kívül ada szállást. A’ ku
tató hajdúk egészen a’ hálószobáig nyomulnak. Öt ágy 
van itt egymás mellett, ’s mindegy ik ágyban valaki. 
„Itt az én 5 fiam nyugszik — jegyzé-meg az anya — 
kérem, ne verjék-föl szegénykéket álmukból!“ —
Ugyanekkor egyik ágyban különös hang hallatszik. A’ 
kutató rendőrkapitány most fülét hegyezi. „Ez Lajos 
fiam; — mond az asszony — ő rendkívül szokott hor- 
tyogni, — kérem, ne háborítsák nyugalmában!“ Egy 
másik ágyból hasonló hang nyomult. „Ez Adorján 
fiam — szólt az asszony — szegénynek most nagy 
szamárhurutja van“— „Nemde Ön’ Adorjánja fekete ha
jú?-4 kérdé a’ reudőrhajdúk’ egyike. „Igen“ felelt az 
asszony. „De hiszen e’ gyermeknek szőke haja vau. Sze
gény asszony! Ön’ gyermekeit elcserélték; ezek itt 
mind n é g y l á b ú a k . “ E’ pillanatban a’ takarók a’szo
ba’ közepére dobattak. Mindegyik ágyban egy s z á m 
ű z ö t t  rejtezék ; nem csekély bajba került őket levet
kőztetni’s börtönbe vinni. Némelly elménczek azon hirt 
terjesztgeték, hogy nemsokára ö t  v é t k e s  fog a’ tör
vényszék’ sorompi előtt megjelenni.

T a l á l ó s  k é r d é s e k .
1) Víz nélkül kiki miilyen tó n  mehet állva keresztül?

2) ’S a" nagy-urak millyen t ó n  sétálgatnak ürömmel?
3) Mellyik azon l ó ,  meily vághat láb ’s körmei nélkül?
4) Miilyen 1 ó van igen sok , még buzafüldön is őszkor ?
5) A’ gabonát tőbiil mellyik 1 ó szokta levágni ?
6) Miilyen f á t  láthatsz piaczon legtübbnyire nyerset?
7)  Mellyik l á n ynak csókja szokott vala lenni halálos *
8) Hát a’ szegény vagyonát miily v á r r a l  védi veszélytől?

t .  J. A - l .
A’ 90d. számú rejtettszó: Babér. 

Szerkeszti Ilelmeczy. — Nyomtatja Trattner-K.árolyi úri uteza 012.
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Vasmegyei régi várak és várromok.
L/e vetekben.

1. Levél.
NÉMETUJVÁR.

„Cnlllgite ne pereant.“
Mihály bátyám! Ön igen jól tudja, hogy édes ha

zánk’ kebelében köriilbelőI 4 0 0  vár és várrom létezik, 
mellyekből — a’ többit mellőzve — Pozsony 1 0 ,N y it-  
ra 19 , Trencsiuy 13 , Noki ád 20  , Tolna 10 , Somogy 
2 0 ,  Zala 1 7 , Vas 1 8 , Sáros 1 0 , Zempliny 2 0 ,  és 
Csongrád vmegye lOet számlál. A’ tatár sáskaserget, 
napkelet’ irtózatos hatalmát ’s annyi ellenséget! ’s a’ 
nagy idő’ változásit látták ezek. Győztek ’s győzettek. 
Állanak és dőltek. A’ régiségek’ baráti emelőnek még 
az omladékokbul is emléket; de maradtak történt dol
gok , mellyekről elmondhatni:

— — — ,,ignoti —. longa 
r Nncte, carent quia vate saero.“

Én i s , mint czimzém , ns megyénk’ néhaiságin 
hamvadó szemfedél alul egy két ismert ’s nem  i s m e r t  
morzsalékot szándékozom Mihály bátyám elé felhozni. 
Az olvasóknak ásítást nem okozandok, csak bátyám 
ne gondolná: Ej! mit akar a’ csöndes völgy’ gyerme
ke a’ kősziklákon rakott fészkekkel ? — mert én erre 
viszont gondolhatnám: „ezek nem holló-, hanem ma
gyar-fészk ek .“ Az istenért! , V a t e ‘ szón se ütköz- 
zék-m eg, mert miket láttam, tapasztaltam’s olvastam, 
csak azokat jegyzem-fel:

N é m e t u j v á r  (hajdan G i s c e n , Q v y z i n, 3- 
dik Béla alatt K ü s s e n ,  ma németül G ü s s i n g )  
Vasmegye’nyugati részén, Stájerral határos hasonnevű 
járásban fekszik. A’ v á r  hegyektől távolított síkon 
emelkedő kősziklára, ha m a g y a r  nevére figyelünk 
is , németek által építtetett. Géjza hg’ korában a’ hono
sított Valfer (Volphgerus) családról olvashatni: „Post 
haec de Alemania V o l p h g e r u s  cum fratre suo 
Hedrico cum trecentis dextrariis phaleratis introivit, 
cui Dux Geicha montem G i s c e n  et insulam Danubii 
circa Jaurinum dedit pro desceusu aeterno, ubi ca-  
strum ligueum facien s  , fe c i t  quoque in en monte Coe* 
t i o b i u m Thurocz Chron. part. 2. — 1 157benlld. Gejza 
alatt Valfer gr. Németujvárott sz. Benedek-rendi apát
ságot alapított, a’ sz. Mártouihoz tartozót, de alig lak
ta 3 apát, Illdik Béla tábori -várrá változtatta * ). A’

fierzetez ügyben Ilídik Honorius pápához folyamodott.
z pápasága’ 9dik évében atyailag inté Ildik András 

királyt a’ visszaadásra; minek következménye az lön, 
hogy IVd. Béla 1263ban e' helyett a’ t. szerzetnek Vág- 
ujhelyt adá. A’ 13dik században a’ várat Gi e s  s i n g  
hatalmas grófok bírták. 1280 körül Németujvár I v á n  
grófot uralta , ki Ausztriát ’s Magyarországot rablá- 
sival annyira háborgatá, hogy IV. László király alig 
törheté-meg. Ennek legyőzetése után L ó r i n  e z  sze
rén» vezérre, ’s idővel ismét a’ magyar koronára szállott, 
tnig 1523ban Ild. Lajos e’ várat és várost Batthyány 
Fereucznek ajándékozá. A’ Batthyány dicső nemzetség’ 
birtokinak e’ főhelye fölött milly zivatarok vonultak-el, 
’s benne milly változások történtek , alább olvasandjuk. 
— Ámde a’ mit olvastam, azt látni is vágytam, ’s

•  E z e n  apátságról T liurórti ezt irá : „Németujvarini obtinebant Beneclictini 
h’ V o l s t e r o  loci coniite anno 1175 couditam Abbatiarn de monle 
Güssing.“

ezért Németujvárra rándnlék-ki. Már a’ távúiból meg
lepett a’ gömbölyű sziklán emelkedő vár. Szállást tö
vében választék; hóimét a’ felkanyarodó hajdani sze- 
kér-uton, h á r o m (bolthajtásos) k a p u t  hátrahagy
ván , a’ vár’ alsó terére felballagék. Ennek nyugat- 
éjszaki része ouiladék; ’s itt legnevezetesb látvány az 
éjszaki fokra helyezett álgyu , — mellyen „G. A. D. B. 
1647 .“ olvasható; fatalapja 1828ban készült — ’s a’ 
tér’ közepén téglákkal kirakott kerekded kút. Mélysé
gét nem tudhatám meg; mondják, hogy sok ezer tég
lát veiének bele a’ várlátogatók, jelenlétemben is egy 
5 fontos ereszteték-be ; 18—20ig lehete számlálni, 
mig feuékre ért. A’ keletdélszaki meredekebb résznek 
kevésbbé ártott az idő. Udvarába 4 0 —50 kőlépcső ve- 
zet-föl. Az itteni jelességeket egy faragott-kövekkel 
falazott mély c i s t e r n  a,  mellybe az esővíz az épü
letek’ fedeleiről csatornák által szivárog (egyik kövén 
1571dik év szemlélhető) a’ kisded s z ő 1 ő k e r t ’s a’ 
fenálló épületek alatti p i n c z e  teszik. Mindenek fö
lött a’ bádog - zászlón nyugvó félholdat magasra eme
lő , villanyhárítóval ellátott vörös-fedelű torony , S. R. 
terem , mellék-csarnokok ’s a’ szentegyház Németuj
vár’ koszorújában a’ virágok. Most hát ezek felé lép
delek ’s először az alsó szobában, mellynek fekete aj
tajára , Í6 4 2 ‘ domborult számokkal metszeték-fel , a’ 
régi sisakok , fegyverek’, sarkantyúk’ ’s t. e’ f. gyűjte
ményét látám. Innét 60  fa-lépcsőn fölmenvén , a’ to
rony’ három egymásfölötti csinos szobáiban létező rit
kaságokat szemlélgetém. A’ harmadik kis képcsarnok- 
bul 48 lépés az óra fölé, melly jár ’s üt, de rosz- 
szul mutat; ismét 38 lépés a’ szarvazat közt a’ torony’ 
ablakihoz emelt. Itt az 1664ben öntetett óraharang 
körűi pihenhetni ’s kellemes kilátásban kéjelghetni. — Eu 
néhány perez múlva az egyház-fölötti terembe szállék- 
le. Ebben a’ régi bútorzat, főleg a’ Batthyányi család’ 
elődeinek képei a’ hajdaukorba varázsolják-vissza a’ 
vizsgálót.

I s m e r t  tárgyak ezek , kedves Mihály bátyám ! 
de engedje-meg, hogy e’ terem’ képeiről fűzhessem 
össze az 1523diki évvel Németujvár’ történeteinek fo
nalát, azután felmutatom a’ nem  i s m e r t  morzsalé
kot is.

Az I. szám alatti képen ezen latin czimet olvasám: 
,,Re/ioldus de Eiirs Dominus in Orss . v ix it anno 
1160.“ — Az Eürs (Ü rs, Örs) név visszaemlékezte
tett a’ hadszerető Taks hg’ Ürs vezérére. — A’ békés 
és szelid természetű Gejza hg’ alatt, kivált a’ drinápo- 
lyi (9 7 0 )  megveretés után a’ táborozó hősek munkás 
polgárok kezdőnek lenni; Ürs Stájerország’ határinál 
nyert birtokot, mellyen várat építtetett 's nevéről Ür s -  
nek hivá ; ma K ő v á g  ó - Ö r s nek mondatik. Ez volt 
ő s a t y j a  a’ jeles B a t t h y á n y i  nemzetségnek. Ke
resztyénné lett a’ magyar— 1046ban Ürs nemzetség
beli B u h n a említtetik , de miután a’ keresztyén reli
gio családi viszonyokat változtatott, István’ halála után 
pedig tüstint vérengző háború bélyegzi a’ magyar év
könyv’ első lapját, az ősatya’ fia é vagy unokája ? bi
zonynyal nem állíthatni; azonban mindenhol nevéhez 
mellékelt grófi czime magas hivatalra mutat. Ennek fi- 
ja i: U g r a  (1 0 9 5 )  és S á m u e I (1098  — 99, horvát
országi bán) hasonló méltóságban éltek. R e  nő i d ,  II-
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(lik Gejzának Manuel görög császár ellen intézett okos
czéljait elősegité.

A ’ Ildik szám alatti képen: „ Comes Miske de Kiirts 
Restaurator Ha lat ti  A v iti in K iirt Miske Palota 
ftadiedmn nominati, v ix il unnno 1230.“ Ez neveié 
Ildik András hg-fiját Belát, ki ÍVdik név alatt ország- 
lásra jutván Miskét Ederics és Zeldegeh (Zalavm.) 
helységekkel ajándékozta-meg, mellyeket a’ múlt szá
zadban Lajos nádor más jószágokért elcserélt. A’ kő
vágó-örsi hajdani várpalota ina is Miskepalotának ne
veztetik.

A’ Ilid. szám alattin : , ,Comes Mathias Kővágó 
Kiirt in Pezzei et Hulutii in K iir t , v ix il anno 
1 2 7 2 - 9 9  “

A’ IVen: „ Magister Michael de Kővágó Kiirs 
Haeres t r a t  rum deficientium , v ix il anno 1288— 
4334.“ A’ veszprémi káptalannak egy 1272ki okle
vele Mátyást czimzi mesternek (Magister} , mi arra mu
tat, hogy Írástudó volt. A’ rajzoló hihető tévedésből 
Mihály neve alá irá. Mátyás javait a’ Peczey-birtokkal 
öregbítette , de számos maradéki közöl a’ nemzetsé
get egyedül Mihály szaporította.

Az Y7d. sz. alattin: ,,Nicolaus de Kővágó Kiirs 
133 . . (a ’ kopottság miatt nem lehet olvasni) Tri
umphal contra oppugnationes Kiset Regii suis ju ri-  
bus . . • (szinte nem olvashatni.)

A’VI. sz. a .„Georgius de Kővágó Kiirs impelratis 
tandem oppidis Batthyány Holgárd novo ü li orsus 
Praedicnto de Batthyún , Castellanus Cuslri Strigo- 
niensis,ob mer. sing. Latifundiis umplissimis donalus. 
Vixit anno 1370 .“ Ez volt I. Lajos alatt (1 3 7 0  kö
rül) esztergami várnagy. Hive minden viszontagság
ban a1 királynak ’s rettenetes ellensége ellenségeinek, 
mit 1368. deeemb. 27én Esztergámban költ oklevél’ 
erejénél fogva Batthyáu, Csabja, Polgárd (Székfv- 
megy.) és Zamárd (somogymegyei) jószágok jutal? 
mázának. Nevet az első mvárostól vett-fel. Nejétől 
a’ hatalmas Guthor János’ Katalin nevű leányától (ki 
1419dikben özvegynek iratik) L á s z l ó  és A l b e r t  
fijai születtek, kik közül az e l s ő  már második ág? 
bau csupán leányi csemetében maradott fen , ’s az ujo- 
nau szerzett nevet csak az által szállítá tovább, hogy 
M a r g i t n a k  Alapi Andrással nemzett fia Benedek, 
(1 4 7 6 , Buda’ várnagyja) királyi engedelemmel hason
lóul fölvevé a’ Batthyányi nevet. —

A’ Vllk sz. alattin: „ Albertus de Batthyányi. 
V ixit anno 1 4 2 0 , Piponis de Ozora anno 1427 in 
expeditione Transalpina acquirit cnm Kral re Lu- 
dislao (1 4 3 1 )  possessionem Meres.“ Ozorai Pipo v. 
Fülöp florenczi születés vezérletté a’ Dalmátország’ 
visszavételére küldött tábort. Zászlója alatt egy volt 
a’ vitézbek közül Albertünk. A’ táborozás’ kezdete ked
vezett , de az egyenetlenség ’s elhatalmazott árulás 
miatt szaporán békét kelle kötni.

*A’ VlIIdik sz. a, képen: „ Andreas de Batthyányi, 
V ixil anno 1449 avitas auget haereditutes illata 
in Dornum Veronica de Zerduhely Pronept — Lu- 
dislai de Zákány Snccess-nis adeptisque abavo Uga- 
lianis plusquam 100  Sess. in pagis et praediisP  
Andrásunknak nagy tiszteletére válik, hogy a’ns nagy
lelkű hős Hunyady Jánosnak alattomos ellenségei, ő 
ellene is áskalódának.

A’ IXd. sz. a.képen : „Balthúsár de Batthyányi 
Cubicularius R egit Mathiae, Capilaneus Arcis Ginz 
anno 1484 Comitutus Castriferrei Snpremus Comes, 
Banns Jai/zae ac Regni Bosniae , Complures ac dif-

ficillim as legationes a Mathia et Ulladislao apud 
vurios externos Principes gessit. V'ixit 1500.“ Bat
thyányi Boldizsár az érdemeket méltánylott bölcs és 
hatalmas Má t y á s n a k  kegyencze volt. A’ nagy ki
rály csak megpróbált hadvezérekre bízta országa’ nyu
gati részeinek őrizetét, mert kaján volt az e’ tájrul 
fenyegetett ellenség, Boldizsár az erőszakos német be- 
rohanást megsemmítvén a’ várokozásnak megfelelt. Ké
sőbb Fridrikkel Mátyás végzett. Boldizsár mint bosniai 
bán a’ törökét tartá szemügygyel. Moldva és Oláhor
szág miatt (ezen tartományok vigyázatlanságból nem 
voltak a’ békekötésbefoglalva) táborba szállott, meg
ütközött de elfogatott. Rövid fogságából elbocsáttatott 
’s kára L á t v á n  somogymegyei helységgel jutalmaz
tatott. Mint követet 1499ben Krakóban látjuk. Az öz
vegy királyné Beatrix 1507ikben Ulászlóhoz utazó tiszt
jének meghagyá, hogy Batthyányit meglátogassa ’s 
irántai kegyes emlékezetéről bizonyossá tegye, 

[Folytatása következik.)

Sketches on the Danube 9 in Hungary 
and Transylvania,

By George Hering. London 1838.
( láz ia tok  a' Dunáról, Magyarországból és Erdélyből. He

ring György állal. London 1838.)
Ezen czim alatt Londonban most legközelébb egy 

lithographiai képgyűjtemény jelent-meg uémelly ma
gyar és erdélyi vidékek vázlatiból, összesen 26 tábláu, 
imp. - folio alakban, csinos kötéssel. Ki e’ rajzolatokat 
megtekinti, épen nem fog megütközni rajta, hogy azon 
egy pár példány, melly a’ munkábul a’ pesti közönség’ 
kezeibe eddig eljutott, annyira „fölkapás“ tárgya. Nem 
kell lenni honfinak arra, hogy igazi tetszést gerjeszsze- 
nek a’ szemlélőben: a’ művészeti tekintet maga elég a’ 
helyeslésre , a’ fölfogás poézise pedig ragad meglépés? 
re ’s gyönyörre egyiránt. És ha mind e’ mellett még 
is épen honfi az , ki szemléletre veszi e’ rajzokat, sa
ját azon báj és visszaemlékezés kedvessége, mellyel a’ 
uagyrészint ismert de talán figyelmünkre eddig nem 
úgy méltatott tájak élőnkbe lépnek, mintegy megszó
lalva ; „ime itt vagyok előtted régi ismerősed sőt régi 
„tied“, egy utazást tettem a’ messze Augolhonban ’s 
uj öltözettel, uj csínnal jövök elődbe, hogy ismerj és sze
ress inkább, mert viszont nincs egyéb czélom utaim- 
ban a’ miveit világ körében , mint téged ismértetni és 
méltattatni.“ Kitetszik ez a’ rajzok typusából sőt vilá
gos szavakkal a’ dedicatiobul: a’ munka nincs reánk 
számítva, mint inkább azon külföldiekre, kik hazánkat 
látni óhajtván intő ízlést kapjanak nyomosabb körülte
kintésre , kecsegtetést közelebb ismeretségre s érde
ket összeköttetés és viszonyok iránt hazánkban. Ha 
reánk lett volna számítva a’ munka, akkor a’ szerző 
(ki a’ két magyar honban ezelőtt mintegy két évvel 
hosszabb ideig tartózkodék,’s k i, mint Pesttől elválta
kor vallá , a’ külön vidékekre tett néha fáradságos ki
rándulásiért, mellyek alkalmával rajzait gyüjté, gaz
dag jutalmat von a’ táj- és nép-charakter reá nézve 
meglepő ujdonságiból) ízlésünkhöz és lelkületünkhez 
inkább szóló ’s talán a’ köz ítélet által kitünöbbeknek 
ismert tárgyakat választ va la; de ö erre nem ügyel, 
hanem, úgy látszik, szorgalmasan kerese és hévvel fo
ga föl ollyanokat, mellyek a’ művészet európai meze
jén szokatlanabbak, sőt egészen újak lehettek ’s igy ma
gában igen egyszerűk, reánk nézve pedig talán épen 
megszokottak. De minő meglépéssel hat aztán épen ezek
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nél a’ fölfogás poézise! Fölhozom például a’ XVIIIik 
vázlatot, mellynek ideáját én ugyan egy évvel előbb ol
vastam már ’s emlékezem kellemes meglepetéssel, b. 
Jósika’ Könnyelműiben, de annál nagyobb vala az öröm 
visszajönni az idea’ valójára ’s talán mint hiszem ere
deti forrására, mert Jósika maga „a1 képet egy uta
zó angoltul festettnek“ mondja, ’s hogy leírjam, csak 
az ő szavait kell fölhoznom, „Az egy magyar pusztai 
vidék, (úgymond, Könnyelműek II, köt. 211.) egy uta
zó angoltul festve, roppant zöld térség, egyetlen gé- 
mes-kúttal, nem egyéb semmi; ’s még is minő hatás
teljes ezen föstvény: végtelenre látszik terjengni a’ 
lá tás’s mentül tovább hat, annál nagyobb tér látszik a’ 
távul kékjébe terülni; ’s vérpirosán roppant karikában 
emelkedik a’ nap a’ gyep' tengeréből ’s violasziu-fölle- 
gek fogadják első sugárát, ’s a’ délibáb’ ezüst csillá
mai csalóka jegekkel borítják a’ látkör széleit, szige
tekké osztva az t ; ’s a’ kép elején a’ durva faragásu 
gémes- kút óriásként emelkedik ’s karja lógni látszik , 
hosszan nyúlik el kékes árnya, ’s a’ mellette heverő 
vastag favályú alatt buja dudva hajlong ’s itt ott egy 
kotáugkoró (ballangó) gördülni látszik a’ pusztai szel
lőben , mellynek irányát csak itt ott lehet a’ magasb 
fű hajlásúból kivenni.“ Hering ur portfoliójában az ere
deti kép színekkel ugyanaz, melly itt körülményesen le
írva , de a’ kiadásban a’ lithographia megkívánta a’ rész
letek némi másitását, ollyakra nézve kivált, mellyek- 
jiek az eredetiben a’ szin-változás adhatott életet ; igy 
itt a’ fölkelő nap el vau hagyva, hanem annál charak- 
teristikaibb helyette egy magányosan gubbaszkodó gó
lya némi vizecske szélén. Hogy monotonia, szokatlan 
nagyszerűség által nemcsak nem untat sőt hatást te
het , úgy látom ezen kép igazolja. A’ szerző a’ kötet 
elibe az első lapon miudenik kép számára rövid de igen 
érdekes textust közöl olly formán , mint Meyer Univer- 
sumáuál van ; ez felkölti az érdeket a’ nélkül, hogy fá
rasztaná a’ figyelmet. Például a’ leirt pusztai vidékről 
mondja többi közt: „Elérkezve egy olly roppant síkra, 
mellyet pusztának neveznek, ’s minők az ország majd 
harmadrészét foglalják-el, egyszerre egészen más vi
déken látja magát az utas, más lét nyílik előtte 's az 
eszmék egy teljesen uj sorát költi föl benne a’ látvány, 
Napok telnek bele, mig változatlan folytathatja útját a’ 
hosszú síkon , unalmasan taláu más megszokott szem
nek, de neki újsággal minden léptén.“ O ezen textu
sokban a’ leföstött tárgyról elmondja néhol a’ nép re
géit ( ’s ezeket úgy találom b. Mednyáuszky után) , 
másutt annak történeti nevezetességét, vagy mint leg
többnél, némi csinos leírást és ismertetést fölvezetéské- 
peu. így Visegrádnál elmondja a’ szerencsétlen Zách 
nemzetség gyász-esetét, Treucsény váránál a’ „sze
relmesek kútját“ (Lover's W ell), Dévénynél az „apá- 
cza-toronyfokot“, Beczkónál „Stibor Vajdát.“

De lássuk a’ képek sorát: I. Dévéuy vára a’Mor
va vizéről föltekiutve. II. A’ Duna ’s annak vidéke a’ 
pozsonyi váróul le nézve. III. Soprouyban a’ vásártér. 
IV. Esterházy hg’ Fraknó vára. V. Tekintet Visegrád 
romjaibul le a’ Dunára ’s vidékére. VI. Pest városa a’ 
budai partról tekintve. VII, Selmeczbánya. VIII. Egy 
tót ’s egy oláh paraszt. IX. Körmöczön a’ városkapu. 
X. Beczkó vára. XI. Parasztok Beszterczebánya vidé
kéről. XII. Trecséuy vára, XIII. Tátra ’s annak öt ta
vas völgye. XIV. Egy magyar és egy oláh leány. (Itt 
mellesleg legven mondva: Hering urnák nem rósz Ízlé
se van.) XV. Árva vára. XVI. Aggteleki barlang. XVII. 
Tokaj’s a’ Tisza folyam mellette. XVIII. Magyar pusz

tai rónaság. XIX. Magyar parasztok Hadad vidékéről. 
XX. Nándor-Fejérvár (Belgrád). XXI. A’ dunaparti uj 
út a’ Kazánnál. XXII. Orsóvá. XXIII. Mehádia. XXIV. 
A’ vaskapui kijárás Magyarország és Erdély határán. 
XXV. Egy templom még a'rómaiak idejéből Demsuson 
Hátszegben. XXVI. Vajda-Hunyad.

Különösen szerencsés hatást szülnek ezek közt: 
Beczkó vára; Pozsony vidéke a’ várbul tekintve ; To
kaj ’s a’ Tisza folyam, (soha nem láttam illy szépnek 
a’ T iszát); Visegrád romjaibul a’ Duna *s annak vidé
ke ( ’s milly különös mód, ezen nagyszerű tájat igy 
fogni fö l!); a’ magyar pusztai vidék , — de mindenek 
fölött a’ tátrai öt tavas völgy, mellyre a’ textust maga 
Hering is igy kezdi: „Azoknak, kik megunák a’ beta
nult kalauzok lépteit követni Schweiz elkoptatott vi
dékein, ajánljuk, ránduljanak a’ Kárpátokba. Magok a’ 
magyarok is csak alig ismerik ezen hegység szépségeit, 
mig a’ többi nép Európában nem is álmodik rólok, pe
dig a’ legnagyszerűbb és legregényesb scenák csak 
amúgy egymást váltják bennük. ’S mi különösen ezen 
tátrai völgyet illeti: ez egyik a’ legvadabb helyek kö
zül , mellyet valaha a’ természet alkotott ’s a’ t.“ A’ 
kopasz, barna sziklák változatos csoportban nyúlnak 
egyik oldalrul a’ felhőkig, mig alant az iszonyú völgy
katlanokban a’ kristály víztükör megfordítva folytatja 
a’ sziklák képét ’s uj felhőket ’s uj eget teremt alant. ’S 
ezen két éghöz olly közel, egy csúcson, mintegy vég
ső szélén a’ szirtvilágnak, biztos neki feszüléssel áll 
egy kárpáti hosszú tót, puskáját irányozva egy meg
riadt zerge után, melly alant a’ vízben úszva a’ túlsó 
partra tör.

Emlékezetemre, műi tekintetben becses tájrajz ha
zánk vidékeiből, még eddig kevés létez; egyesekben 
imitt amott igen, de gyűjteményben épen nem, mert az, 
mellyet Schmidt lithographiája Pesten néhány év előtt 
megkezdett 's mintegy 20  táblára vitt, valóban inajomi 
szeretetet tesz fö l: hahogy nem örömet megjelentén, 
de csak azt kívánja is , hogy honinak nevezni ne átül
jük; *s valóban csudálhatui: mikép haladhatott, a’ mű 
benső becséhez képest olly iszonyú ár mellett — mert 
táblája előfizetés utján öt ff. volt, — annyi számig 
is, mint mennyinél megszűnni kénytelen lön. Egy másik, 
— Meyer Universima folytatásaképen a’ „Dunai vidé
kek“ — eddigelé csupán hirdetve van ’s különben is 
csak részbeu fogja illetni Magyarországot. Addig te
hát , mig honunk vidékeivel azok méltatóit ’s kedvelőit 
valamelly művész megfelelő tehetsége ’s buzgó válla
lata teljesebb gyűjteményben ajáudékozandja-meg, min
denkor nyereség lesz bírni Hering portfoliojábul ezen 
válogatott darabokat; salouoknak előkelő disz-, honi ca- 
siuoiuknak pedig szinte szükséges csinczikkely. (Ara 
5 font st. vagy 50  fr. pens:.) Nem mellözhetem-el, mit 
Hering ura’ munka bevezetésében az angol közönség- 
höz mond: „Az angol nép feltűnő tudatlansága, úgy 
mond , egy ország felöl, melly annyi széppel ’s olly ér
dekkel bir, jelenleg kívánatossá teszeu egy illy nemű 
munkát. Azon történeti érdek, melly Magyarországhoz
__hajdan mozlim berohanások ellen Európának annyi
időhosszant ezen védfalához — vonz; az alkotmá
nyos szabadság és vallási türelem ezen bölcsője; ezen 
hazája a’ derék és harczos Magyaroknak (the land of 
the brave and warlike Magyar’s) ; összekötve most leg
közelebb azon jelentőséggel, hogy ezen ország vállal
kozása megnyitá a’Duna gazdagságit Europa kereske
désének , szépségeit pedig az utazók fürkészetinek: biz 
tatásul szolgáltak a’ művésznek, kedvező fogadtatását

. . .  ^
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reményleni munkájának.“ A’ dedicatio gróf Széchenyi
hez szól ’s megérdemli az áttekintést: „Gróf Széche
nyi Istvánnak. — Szabadságot vevék magamnak, Gróf 
ur! ezen vázlatokat Ön neve sauctioja ala helyezni, 
mivel bizonyos valék benne, miszerint Ön minden bar
mi csekély vállalatot arra, hogy hazája szépségei job
ban megismértesseuek és közönségesebben méltattas- 
sauak, mindenkor kész jóváhagyni és pártolni. Saját 
törekvései Önnek, hogy Magyarország bő forrásai az 
európai kereskedésnek’s vállalkozásnak meguyittassa- 
nak ’s az ország alkalmassá tétessék föllépui azon 
büszke állásban, mellyre azt természeti gazdagság, 
íekvés és terjedelem olly méltán jogosítják, isméretes- 
bek, mint szükség lenne azokat fölhordanom. Eddigelé 
Magyarország majd tilos föld volt az európai utazónak, 
annyi a’ nehézség mellyel küzdenie ’s annyi az aka
dály mellyet legyőznie kelle; de a’ gőzhajóval már most 
a’ Dunán majdcsak olly könnyű az u t , mint kirándulni 
a’ Temzén vagy Rajnán, ’s hiszem mentül előbb hasz
nálni fogják azt egész csapat hivalkodók és kiváncsiak, 
valamint iparszeretök és vállalkozók meglátogatni egy 
olly uj ’s annyira érdekes országot (and flocks of the 
lazy and curious, as well as the industrious and en- 
terpriziug w ill, ere long avail themselves of it to vi
sit so new and interesting a country.} Illy munka, mint 
e z , természetesen még most csak amaz első reudüek- 
hez szólhat, bár én hinni óhajtóm: mikép közvetve ta
lán mások figyelmét is felköltendi a’ tárgy iránt. — 
Nem lennék igazságos saját érzelmim iránt, ha ez 
alkalmat elmulasztanám: őszinte köszönetét mondani 
azon szívességért és nyájasságért, mellyel Ön egy ide
gent olly messze országban fogadott és fölbátoritott. 
Van szerencsém aláírni magamat Ön’ engedelmes és alá
zatos szolgájának: George Hering.“

Ézsiás.

Kölcsey Terencz’ eltemettetése ügyében.
A’ Szion’ 23d. számában, állítólag Kolosvárott 

ir t, Kölcsey Ferencz’ magányos viszonyait illető levél’ 
tárgyában hű kézből, következő sorokat közöl a’ Fi- 
gyelmezö :

„Alig volt közelebbről csapás , melly olly egyetemi 
rázkódást okozott volna a’ jóérzésüek között, mint 
Kölcsey’ halála; ’s minél inkább nem hittem, hogy 
találkozzék ember, ki e’ tiszta névhez tisztátalan ke
zekkel közelíteni alacsony legyen , annál nagyobb vala 
fájdalmam , midőn a’ Szion’ 23dik számában az ismé- 
retes névtelen czikkelyt olvasám. — Fájdalmamat emlí
tőm igen is, mert azt éreztem az első olvasás alatt;de csak 
hamar megvetéssel néztem a’ czikkelyt, ’s az egészet olly 
hangnak tartám , melly, a’ közmondás szerint, nem hallik 
az égbe. Későbben komolyabb oldalát láttam a’ dolognak, 
’s érzem kötelességemet, mi szerint felvilágosítással tar
tozom.— Örömest fordulnék olvasó közönségünkhez , ha 
eddigi literatúrai próbatételeim által nevemnek hiteles
séget szereztem volna. Mostani helyzetemben Önhez 
fordulok, ki engem ismer, 's szavaimnak hitelt adván, 
felvilágosítandja azon közönséget, mellyet némellyek 
ínystifícálni törekedtek. — A’ szioni czikkely’ névtelen 
közlőjének Kölcsey' emléke ellen irt helyét, mivel ezen 
emlék nyilvánosan még nem inditványoztatott, az érdem’ 
kérdésében pedig minden vitatáson felül van,elmellözvén, 
egyedül azokról teszek bizonyságot, miket láttam és 
hallottam , és mik Szathmár megyét és Csekét érdek

lik. — Azt mondja a’ névtelen közlő: „Egy zsibongás, 
mellynek nagyobb része éretlen ifjakból á ll, azt kiáltja: 
fel, Kölcseynek képével a’ Szathmár-megyei terem’ 
falára.“ Én jelen valék Szathmár’ folyó év’ septemberé- 
ben tartott igen is népes közgyűlésében , midőn Köl
csey’ mellképéuek a’ megyei terembe leendő felfüggesz- 
tetése indítványba hozatott, és saját tudományom sze
rint mondom, hogy a’ népes közgyűlésben csak három 
hang emelkedett az indítvány ellen, ’s a’ három is a’ 
halhatlan férfiú’ érdemeit elismerve , egyedül az illy 
megtiszteltetés’ szokatlansága felett értekezett. Három 
hang ellen százak győztek, ’s e’ százakat merészli a’ 
névtelen levél’ Írója „zsibongásnak, ’s nagy részben 
éretleneknek“ nevezni. Valóban ritka vakmerőség mu- 
nicipiumról igy szólni! — Abból, mit névtelen közlő a’cse- 
kei correlatiókról mond, nyilván van, hogy a’mondott hely
ségben feuforgott dolgokat nem ismeri; nem azért pedig, 
mert Kolosvár v. inkább Sz — N — messze van Csekétől, 
hanem mert névtelen közlőnek törvényes tárgy nem ke
nyere ; ’s könnyebb egy két mendemondát leírni, mint 
törvényes dolgot felfogni, ’s Szathmár megye’ jegyző
könyvéből megismerni azon viszonyt, mellybe a’ csekei 
közbirtokosak (nem jobbágyok} úrbéri törvények értel
me miatt jöttek. ’S óriási koholmány a z , hogy „Köl
csey’ hideg tetemeinek eltakaríttatása a’ csekeiektőli 
félelem miatt csak titkon ment végbe!“ Én két év óta 
Kölcsey’ háznépéhez tartoztam ; ’s Csekébeu valék ama’ 
szomorú napon i s , midőn mesterem és jóltevőm elte- 
mettetett. Történt pedig ez aug. 25kéu , délutáni két 
óra körül, minden pompa nélkül. A’ falusi harang’jel
adása után egybesereglett nagy, szomorú, csekei nép
tömeg rendeltetése’ helyére kiséré a’ hűség’ könnyeitől 
nedves koporsót; ’s temetés után templomba sietett, 
hol az alkalomra készített szent beszéd által erő
södve , hit’ nyugalmával nézett a’ múlandóság elébe. 
— Megemlítenem kell még azon megilletődést, mely- 
lyel Kölcsey’ halálát a’ vidékiek ’s egész Szathmár me
gye hallá; mondanom kell: miképeu a Cseke’ vidéké
ről szokatlan számú lakosok szándékoztak a’ temeté
sen megjelenni, de mivel a’ temetés a’ szokott 48  óra 
előtt történt, részben utjokból visszatértek, részben , 
kik a’ temetés hírét házaiknál vevék, otthon maradtak. 
’S e’ helyett megjegyzem, hogy Kölcseynek 48  óra 
előtti eltemettetése, a’hidegült testnek közönségesen úgy 
nevezett megindulása miatt, a’ csekei bírák’ bizonyít
ványa mellett történt. — Azóta én Csekéuek több íz
ben ’s húzamosan vendége valék;' ’s állíthatom, hogy 
ott legkisebb jele sem mutatkozik azon tiszteletlenség
nek , mellyet a' szioni czikkely’ írója emleget. -  Mind
ezekből nyilván van, hogy ama’ czikkely’ egész tartalma: 
r á g a l o m  és k o h o l má n y .  — És ezen rágalmakat, 
e’ koholmányokat a’ Rajzolatok’ szerkesztője felkapá, 
’s a’ kaján szív’ kárörömével lapjaiba iktatván , magáé
vá tévé stb. — Midőn ezen adatit egy szemmel látott 
tanúnak, ki parányisága mellett sem átalja nevét az 
előadottak alá irni, Önnel használás végett közölném , 
szokott tisztelettel stb. Pap E n d re“

R e j t e t t s z ó
Ámbár csak ráncz vagyok; hajh, de fő részemet
Másikhoz ne csatold : mert vesztem eszemet.

Tarna-Méráról.
A’ Oldik számn találós-kérdések’ megfejtése: J) ajtón. 2) hlntún. 

3) olló. 4) tarló. 5 )  sarló. 6J kofát. 7) oroszlányé. 8) závár-ral.
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Egy kitilto-inség,
A’ hazában nem egy az Ínség ’s nyavalya , melly 

orvosi és segéd-kezek után kiáltoz az élő nemzedékhez; 
de azok közt talán legkiáltóbb a’ — f a - í n s é g .  Ez 
halkan ugyan, de óriási léptekkel közelget hozzánk, 
mint valamelly ellenséges paizsos bajnok; utolér ma
holnap házainkban , ’s a’ miatta ránk (úgy is szegé
nyekre) uehézkedő nyomor előre kiszámíthatatlan. — 
Ugyan is romboltatnak a’ hazában a’ böcsös erdőségek 
mindenfelé, a'jövő maradékra nézve gondtalanul. Emész
tik azokat folytonosan épületeink , (pedig hány égés
ről hallunk eszteudőnkint!) emésztik konyháink , ke- 
menczéiuk , a’ hosszú szigorú télen által kályháink , 
és a’ sokféle famüves’ műhelyei. De még ezek fainsé- 
get nem szülnének. Mert lám emésztették ezek a’ fát 
régenten i s , ’s az erdők még sem jutottak végpusz
tulásra, miilyenhez most már közeljárnak. Hanem az 
újabb időkben támadtak az élőfáknak olly dúló ellen
ségei , mellyek előtt minden erdő megrémül, ’s mint
egy ótalmért a’ haza’ atyjaihoz folyamodik. Ezek az el
szaporodó hámorok, üveghuták, gyárok, gőzhajók ’s 
a’ mindennemű nagyszerű erőmüvek: mellyek’ minde- 
nike a’ fát sok száz ölszámra fogyasztja évenkint. Szép 
’s dicséretes dolog ugyan a' müvészségben, kereske
désben ’s iparban előhaladni más népekkel. Méltán ör
vendünk , mikor olly dicső intézeteket ’s alkotmányo
kat szemlélhetünk, miilyeneket atyáink nem láthattak. 
De hátha ezen mi nagyszerű intézkedéseinknek, ezen 
tömérdek költségbe került erőmiveinkuek nem örülhe
tünk állandóan ! Hátha velők majd fel kell hagynunk , 
egyedül a’ fábul-kifogyás miatt! Mosolyogva olvassuk 
a’ kegyes Melauchtout, ki a’ világ’ végezetének jeleit 
akarván adni, annak főjeléül a’ fából teljes kifogyást 
teszi. 0  korán jövendölt ugyau, mert még akkor több 
erdő vo lt, mint a’ mi időnkben , ’s a’ fainség iránti pa
nasznak nem volt helye. De lehet annyi igazság jósla
tában , hogy a’ fa hová-tovább illy előhaladási arányban 
szűkülvén , mint látjuk , — eljö v ég e , nem az isten’ 
roppant világának, hanem az emberi találékony ész’— az 
erőmüvek’ világának. Vele járand pedig e’ nagy rom
lással a’ konyhák’, szobák’ fázása, a’ műhelyek’ üres
sége , ’s minden esetre a’ fának meggyőzhetlen drága 
ára. Már is keseredett szívvel tapasztalja a’ nép , melly 
igen bajos, fához jutni. Ezelőtt, bár drága volt is a’ 
tüzi-fa, de illő pénzért csak lehetett szert tenni reá. 
Ellenben most a’ novemberi fa-árverések az erdőkben 
vagy megszüntetnek, vagy olly sok pénzt kívánnak, 
mennyit e’ pénz-szükös időkorban a’ vásárló felek , név- 
szerint a’ föld’ népe, meg nem bírhatnak. — Mind erre 
azt mondhatják a’ jelenbe elmerült, vagy a’ maradék
kal nem törődő hazafiak, hogy ez idétlen aggódás; ’s 
azon leleményes ész , melly most a’ fafogyasztó erő
müveket hozta létre, találand eszközt annak idejében 
a’ fának pótlására is. De ez nagy kétséget szenved. 
Pótolhatni mást akármit: de az áldott fát aligalig. Osz- 
tán a’ surrogatum csak surrogatum marad, — ’s a’ fát 
soha fel nem éri. Ennek hiánya csak azzal lenne pótol
ható , ha a’ levagdalt vagy levágatandó fák’ ’s erdők’ 
helyébe egyfelől uj erdők’ nevelésérül gondoskodnánk: 
de a’ mit hazaszerte majd egészen elmnlasztatni látunk. 
Ez volna tehát, mit a’ fa-inség kiáltoz a’ mostan élő ha

zai nemzedéknek: „Urak, birtokosak! kik a’ fának , 
életében halálában olly sok hasznait veszitek, ültesse
tek telkeiteken élőfákat; neveljetek a’ lerombolt erdők 
helyett uj erdőket. Haza’ atyjai és hatóságai! terjesz- 
szétek-ki gondoskodástokat, mig idő van, a’ faügyre. 
Mig nemzeti nyelvet, kereskedést, duuahidat, folya
mok szabályozását ’s más nagy - fontosságú ügyeket 
hévvel pártoltok: ne feledjétek el pártolni a' faügyet.

egy felől több üdves intézkedéssel jótékonyan kí
vántok hatni a maradékra, és terveitek meszsze évek
re kiszamitvák : ne engedjétek-meg , hogy a’ pártolat- 
lan maradt faügy viszont kártékonyán hasson a’ ma
radékra!“ —

Vajha e’ szózat el ne hangzanék a’ levegőbe süker 
nélkül; 's vajha e’ sorok, mellyek csak egy tekintetlen 
hunti’ tollából folytak, atkáimul szolgálnának arra, 
hogy a’ fának ügye hazánk’ tekintettel ’s uyomadékkal 
biró fiaitól felvétetnék, ’s mig nem késő, pártoltatnék 
foganattal.

Vasmegyei.

Vasmegyei végi vávak és várromok. 
Ltevelefcben,

1. Levél (folytatása és végéé)

A’ X. szám alatti képen olvasám : „Magnificus 
Balthasar de Batthyányi Cuhicularius Regis Ludo~ 
v ic i cum Stipendio 50  equorum , V. Banns Regni 
Slavoniae — Suprernus Comes complur. Comiluluum. 
Im petrat cum Fratre suo Francisco tandem Slavo- 
niae Bano Possessionem Hedervarianum E n yin g , 
Alap et Zarnárd.u — Ismét a’ Xd. sz. alattin : „Fran
ci sens de Butt, ’s a’ t. 1500 .“ — B o l d i z s á r ,  Ildik 
Lajos’ kedvencz-kamarása 1528ban meghalt. — F e 
r e  n c z, első Boldizsár’ fia, ki Ildik Ulászló’udvará
ban nevelkedett, a’ pórhadban (1 5 1 4 )  szerzé elsőér
demeit. N agy , szép ’s erős bajnok volt. A’ hősviada
lokban gyözui szokott T a r l ó  János lengyel előkelőt 
Bécsben, 3 fejdelem előtt, porba teríté. Ildik Lajos 
előbb a’ Hederváry- birtokot, azután az Usref basán 
nyert győzelméért N é m e t u j v á r t ,  mellyUjlakyMik
lós vezérnek örökös-nélküli elhunyta után, a’ koronára 
szállott vala, Ferencznek ajándékozta. De külsőkép is 
diszesíté , mert 1525ben Vasmegye’ főispánjává’s po
zsonyi várgróffá nevezte, ’s igy az ország’ bárói kö
zé iktatta. A’ szerencsétlen mohácsi ütközetből, hol 
3 0 0 0  lovagival megjelenvén az egész sereg’jobb szár
nyát kormányzá, megmenekülvén a’ nádorral Pozsony
ba sietett Mária királynéhoz. Lajos’ halála után , ámbár 
Ferencz franczia király saját-iratu levelével Zápolyá- 
hoz édesgeté, Ferdinand’ híve maradott. Az 1554diki 
országgyűlésen a’ nádori méltóságot nem fogadta-el; 
hanem Németujvárba vonult’s egészen a’ tudományok
nak élt,  több tudósak’ , jelesen: Fridiin, Molnár Albert 
és Beithe **) tanárok’ ’s tanítók’ körében. Második Mik-

° )  Hiheti", hogy Németujvárott Ferencz alapíta tudományos intézeteket 
,,15'jTben Beithe István superintendens egy kis könyvet n y o m a t o t t  
Encomion Ubiquisticon N é m e t  u j  v á r  b a n  Beithe András költségé - 
vei ; melly ben nevezet szerint megdicséri a/.alattalevő főpredikátorokat 
P  c t  h ő’ K r o n i k.
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sa' koronáztatása alkalmával még egyszer kirándulván 
sziklafészkéből 1563dikban, mint legkorosb zászlós 
megjelent. Elhunyt 1566ban örökös nélkül, nevét, mél
tóságát ’s birtokait Kristóf unokájára hagyván. íme a’ 
Németujvár’ első Batthyányija ! —

A’ Xldik szám alattin: .,Magnificus Christopho- 
rus de Batthyány. V ixit anno 1530. Pincém - Heg. 
Magist. Appellationum curn Palatino J u d e x Ész
re kell venni: hogy az A l a p i  Benedekből fakadott 
Batthyányi-ág is egykorulag virágzott. I.ásd Jánost, 
Orbánt és Farkast a’ történetekben.

A’ Xlld. sz. alattin: „ Magnificus Balthasar de 
Bullh. V ixit ao 1550. Dapif. Reg. M agist. Insign. 
Gén. Bell. D iaetaiiter ad Examen forlificandae Ca
m's a e delectus X c ander b eg u m túr cam 1581 trucidut. 
Fit indigenu Regni Bo/iemiae. Studuil etiam Pari- 
siis. ' 1— (Ezen llldik Batthyányi Boldizsárt Ferencz ne
veié. Párisban első Ferencz kir. udvarában tartózko
dott. A’ vitézi pályán Nádasdy Fereucz és Zrínyi Gy. 
voltak elválhatlau baráti. Házasságra Zrínyi Dorottyá
val lépett, ’s Zrínyi Miklós majryar Leonidásnak fejét 
ők temeték-el Csáktornyán. Meghalt 1590ben.

A’ XIlíd. sz. alattin: „ Magúif. Frunciscus de 
Balth. Supr. Com. Cot tus Sóproniens. /igaz. Reg. 
M agist Appellationum cum Palatino Judex Infe
rior is Hungáriáé General is Ca/)ilaneus Vixit 1 5 SO.'4 
— Második Ferencz Rudolf Mátyás és Ildik Ferdináud 
m. királyok alatt pályázott. 1605ben Némethy Györ
gyön, Bocskaynak vezérén, diadalmaskodott. — Ugyan
ezen évben Németujvárnak Pethő Márton, kalocsai ér
sek , vala kedves vendége, ki a’ háború’ végéig Fe- 
rencznél szállásolt. Jele Németujvár’ akkori biztossá
gának # ). Hősünket lid. Ferdinand 1619ben uj-évi kö
szöntőlevelével üdvözlé. Elhunyt 1625ben; három le
ányt , Csáki, Forgács és Erdődy nőket ’s egy fiat 
(Ádám) nemze nejével, Lobkowiczi Poppel Évával.

A' XlVd. sz. alattin: „ Adarnus Comes de Batt 
Dapif. Reg. M agist Inf. Hung. General. Capit. 
Vixit 1620.“ — Ádám (1 6 3 0 )  grófságra, három év 
múlva cs. kir. tanácsnokságra emeltetett. Kristóf és 
Pál fijait maga nevelte.

A’ XVd. sz. a. képen: „ Comes Christophorus de 
Batthyányi Cues, Reg. sub Leopoldo . 1/. Cam. Con- 
sil. Pincern. Regal. Mug. Supr Cottus Castrifer. 
Com. Inf. Bung. Gen Capit an v ix it  1650.“ — 
Pál , miután részt vett a’ törökök elleni több csatában, 
meghalt 1674beu. Kristóf 1666ban főpohárnok, 1684-  
ben vasmegyei főispán Tatát, Pápát és Veszprémet visz- 
szavette a' töröktül.

A' XVId. sz. a. képen: „ Comes Adarnus de Bat- 
thyán. natus 1664. SSae C. R. Matt is Leopoldi 
Cam. Cons. Act. Intim, per Regn. Hung. Judex Cu
riae. DAm.Croat- et Slavouiue Banns. General. Camp. 
Mar. Locumt. Cotifin. Colap. el Vunnanorum supr. 
Capit. necuou Inf. Bung. Capit. Getter. Coitus Ca
st r ij. Supr. Com. et iinius Regimin. Pedeslris Colo- 
nell. Omnibus ultima obsidione Viennensi Campi du- 
dibits in terjú it. Alburn- Regulern ao 1 6 8 0 , Cuni- 
sam 1 6 9 0 , pluraque Confinia in Croatia el Bosnia 
fe lic iler  recuperat.“ — Ez , czimzett tettein kívül, 
a' stájeri pártütőket 1682ben kötelességre vezette.

a ) A’ Bocikayak által Németujvár is szenvedett; mert a1 szombathelyiek
nek bátorság' okáért ide helyezett okleveleik , levéltárában hamvad-
tak-el.

Buda’ visszavételében munkás részt von. Meghalt 1703- 
ban.

Batthyányi L a j o s  nádor’ ( 4 7 5 1 ) ,  K á r o l y  hg’ 
(4 7 6 4 )  Á d á m ’ (herczeg 1772 örökös Strattman név
vel) , L a j o s  (rnegh. 1806) F ü l ö p ’ és gr. I v á n ’ 
neveiket a’ haza — J ó z s e f é t  (prímás cardinal), 
’s I g n á c z é t  (erdélyi püspök) a’ m. anyaszentegy- 
ház — mindig hálával fogja emlegetni.

Mindezeket látván ’s olvasván, nevemet kelle a’ 
látogatók’ sorába felírnom. Különféle emlékjegyzetet, 
ismert ’s tisztelt neveket olvasék az előttem kitárt név
könyvben. Olvasám:

,,H ej barátim őseitől
A’ magyar a ’ mostani,

Azoktól , kik fennlaktak , — ez 
Beh eltudott fujzani!

Beh leszállott a’ magasról 
Természete , termete ,

Szerencséje, tehetsége
H ire , neve, kelete“  ’s a’ t. ’s a’ t.

’S erre mármár ezen pár sort jegyzém-fel:
, ,Miért ne várjam a' kiesb j ö v ő t  !
Melly biztat és a’ meliynek j ő n i  k e l l 4* V.

De min szivem keserge , az szivárgott toliamra:
,,A ’ magyar egyházi beszédeknek e' várban és vidéken szinte 135 év 

előtti megszűntök után N— vándor magyar hitszónok.“

Most az éjszak-oldali csigalépcsők az egyházba 
vezetének-le. Ez középszerű goth-izlésü csinos épület, 
egy oltárral, szónokszékkel, karral, orgonával ’s t. 
e'félékkel van ellátva. Egyházi ünnepe: Haviboldog- 
asszouy. Bolthajtása’ közepéu 1 6 4 2 , —r a’ kar fölött 
pedig 1793ki évet, mellymegujítíatása’ korára mutat, 
olvashatni. Faajtaján az 1652dik év domború számok
kal van kimetszve. — Innét is kilépvén, az említett 
utón az uradalmi tömlöcz-őr lakta kapun keresztül, 
mellynek külhomlokzatán : C: C: D: B: 1672 C: P :  
D.“ betűk olvashatók , a’ vár’ tövébe, imez elmélkedés 
közt, hogy ma egy hajdú lakik ott,

, ,Honnan midőn úgy kívánta 
A’ hazának ideje ,

Szabadsága és honáért 
Égvén szive és feje ,

Mint a ' zápor , melly leszakad 
A’ felhőből zuhogva ,

Úgy szakadt le a’ hazafi’ ,
Vitéz szive dobogva.“

lelejték. Körüljártam a’ váralját, (ez tulajdonkép a’ mai 
mezőváros, mintegy 1500  lakossal, kik közül 5 0 0  
zsidó), megtekintém a’ hgi kastélyt, kertet, a’ grófi 
üvegházat’s a’városi kórházat. Ez 12 ágyra alapítta- 
tott; jelenleg nyolczan valának benne. Külsején ezen 
felírás: „ fraftF s V IrIbV s  papper haC ae/4e tV te  
reC V M bet.“ ötlik szembe. ’S im édes Mihály bátyám! 
euuyit a’ várról— ’s minthogy Ön mindezt úgy is tudta, 
ideje már , hogy a’ talán nem ismert morzsalékokat is fel
mutassam. Ezeket a’ sz. Ferencz-rendi németujvári 
zárda’ jegyzőkönyvéből szedém-össze. Ennek első lap
jai a’ helybeli hajdani apátságot tárgyazzák. P. Bom- 
bárdy Mihálynak (jezs.) következő szavait, méltóknak 
véltem a’ kiírásra: „Németujvarinum alias Güssinga, 
urbeculae , aut si mavis oppidimuro cincii speciem ex- 
hibet.— Arcéin praeterea in ruppe solitaria eximie mu- 
nitarn et novern propugnaculis praeter tormenta alia- 
que ad bellicum apparatum opportuna instructam osten
tat , in cujus inferiore parte puteus, in superiori autem
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et vetustiori cisterna aquas copiose suppeditant. In 
oppido , quod olim Abbatia B. M. V, ordinis Benedicti- 
norum gaudebat, visitur hodie monasterium Ordinis Se- 
raphici couditum ac Comitibus Batthyányiauis , quibus 
tum arcis tum civitatis possessio jam ab anno 1523  
competit, quo Ludovicus II. Rex Francisco Batthyányi 
Dalmatiae Proregi locum hunc dono dedit.“ Valóban, 
mint az eredeti magyar oklevél’ magyar és latin másp- 
lata bizonyítja, e’ zárdának kegyes alapítója a’ XlVd. 
szám alatt czimzett gr. Batthyányi Ádám volt. Levele’ 
előszavaiban érinti, hogy ő a’ luth. vallásról a’ kath. 
anyaszeutegyházba visszatért, a’ zárdát ’s egyházat 
sz. Ferencz „ t i s z t e l e t e s  szerzetének“ számára is
tenes czélbul alapító; azután illendő eltartásukról ren
delkezik. „Megh gondolván pedigh — igy ír a’ többi 
közt — hogy koldult alamizsnából a’ helnek vad és 
szűk volta miatt igen kevesen élhetnének el it t , — mi 
és a’ mé maradékiuk, azután is világh végezetyk inen
den Esztendőnként, Tizenkét Fratiriuek táplálására és 
Jluházattyokra szükséges alamizsnát adunk es prae-
stálunk. (Itt megnevezi az adományt czikkeukiut.) _
Költ N. Uy-Várunkban a’ boldogságos és megdücsö- 
ült Szűz Mária Látogatása napja után való szombaton 
szülése után 1649. Groff Batthyány Adam.“

Ezen alapítványt Kristóf és Pál 1677. január’ 26- 
kán— Ferencz 1691. május !3áu költ magyar levele
ikkel erősiték-meg. — Ezen levelekben Adám magát 
„királyi é t e k f o g  ó k’ mesterének“ — Kristóf pedig 
„ö Felsége’ f ő b o r t ö l t ő j é n e  k“ czimzi, ’s még a’ f ü- 
s z e r s z á m r a  is 3 0  magyar forintot ajánl a’ neve
zett szerzeteseknek. —

Az alapítás’ idejében nem egyeznek-meg az iro- 
mányok, némellyek 1 6 3 8 —48-r-49dik évre teszik. Az 
adománylevél, mint látók, az utólsórul költ, de tartal
ma’ bizonyítványa szerint: b e v é g z e t t  intézetről 
szól. ’$  csak igy lehet a' zárda’ jegyzeteit a’ mondot
takkal megegyeztetni, hogy 1641 ben Németujvárott 
P. Babindali' elöljárósága alatt szerzetesek léteztek — 
1647ben P. Talián Ferencz gargyáu alatt C o n v e n t- 
té neveztetett; a’ templom pedig 1652ben april’ 7 én 
ms. Püsky János kalocsai érsek ’s győri megyés püs
pök által fölszeuteltetett.

1560dik év körül, midőn Luthert követé e’ vidék, 
több magyar lakosi voltak. 1640 —60 körül is Német- 
ujvárott sok magyar lakott, mert 1641ben P. Babin
dali Kelemen elöjáró egyszersmind m a g y a r  prédiká
tor volt. 1669beu P. Kenyéri Tamás , 1670ben P. Lada 
Dániel, 16S3ban P. Csákány Lőriucz , 1693ban P. 
Surány Antal atyák, mint magyar hitszónokok itthuny- 
tak-el, ’s e? hivatal csak 1703dik évben szünt-meg.

Ma csak az uradalmi tisztviselők, néhány cseléd 
’s a’ zárda’ szerzetesei, kik 2 plébániában ’s több fiók
faluban német ’s horvát nyelven lelkészkednek , beszél-, 
nek magyarul; és magyar predikátzió évenkint egyszer, 
t. i. augustus’ 2dik napján tartatik.

Az említett zárda’ nevezetességei: a} a’ kisded 
de régi nyomtatványokba álló k ö n y v t á r ,  b) A’ 
s z e n t e g y h á z ,  mellyuek főajtaja' balrészéu :

„N oiti qui» fuerim , «ed qualis deimle ,
Cum J’atriae fines nndique T ú rra  preraet;

Tune passis maniltus ferat auxilium tibi Quaere« (
Séd nemo fiet qui tua damna levet.

Noicar e t in tota Patria mihi nőmén habebo,
Pogterita» no*tri sic memor omnia érit.

Me aors laeta tu lit iám vivő nuinere Christi ,
Haec vita est cunclis antefertnda bonis,“

a’ czimerek alatt: „Magnifico Do Balthusari But- 
thyáni Consil. S. Cues. Regiaeque Mujest. Dapif. 
Regül. Mag. Rio Sincero Putri Patriae Romi Mill- 
tiaeque felici. Qui excessit I. Febr. An. 1590. Po- 
steritas D icavit.u Jobbrul: embernagyságu márvány
képe , a’ templomban a’ nagy és két mellék-oltár 
(4 6 5 2 —53 54dikbeliek) ötlenek szembe. Elvégre c) 
a’ t. ez.család’ s í r b o l t j a ,  mellyuekszomorfüz-lom- 
bolta ajtaja’ homlokzatán, a’ czimer alatt: „Geut/s 
sLae post f Fuera q P le t l  eAstr FAerat AlJaMVs C. 
a’ Batthyán.“ és /ietersa Vet Fstat/s Labe restaJ'ra- 
rFnt PrfnCíp es PhfL/ppus et CoMes Joannes Nep.“ 
— felírást olvasóm.

A’ sírboltba 23 kőlépcsőn menék-le. Megtekintem 
a’ nagy család’ elhunyt tagjainak itt nyugvó pormarad- 
váuyit, kik közül az isten' szép földén csak e g y  élt 93 
évig. A’ zárda’ alapítója , nejével együtt, a’ szerzetesek’ 
melléksirboltjában fekszik. „Az elenyészett dicsnek, 
fénynek szomorúan intő koporsóji, a’ könyörületesség’ 
alamizsnáján tengett szegénységnek szipoly-ette falá- 
dáji mellett“ !! e’ tárgyrul elmélkedve az élők közé 
léptem, Téged édes Mihály bátyám! második leve
lemben V a s v á r r ó l  értesítendő,

hü E —őd mk. 
T*iktoriat Királyné.

[A l ig .  Z rendk. told.)
Bizonyos angol a' belga felségek’ minapi jelenlé

tükkor V i k t o r i a  királynénak egy vasárnapi látoga
tását a’ wiudsori teraszon , következőleg irja-le : „En 
délután a’ királyi kertekbe indultam , hol már számos 
nép vala összegyülekezve, mindegyik kiváncsi lévén 
a’ királynét láthatni. Magam is e’ kiváncsiak’ sorába tar
tozóm. Nem sokára megjelent V i k t o r i a  a’ kenti 
hgasszonynyal, a’ belga kjrálylyal ’s királynéval, Mel
bourne lorddal, ’s a’ hajadon királyné’ udvarát képező 
számos nemes ur’ és hölgy’ kíséretében. Ok a’ néptö
megen keresztül a’ „Slopes“be ménének (csinosan ren
dezett faültetvény a’ windsori palota’ keleti oldalán), 
de a’ néző-sokaság’ nagy örömére csakhamar ismét 
visszatértek. V i k t o r i a ,  nagybátyja’ karjába fogódz
kodva lépdelt. Mihelyt őt megpillantani, illy megjegy
zéssel fordultam egyik barátomhoz: „Még egyfestész 
sem találta-el tökéletesen arczképét.“ — ’S valóban 
Úgy is vau. A’ királyné alacsony-termetű ; vállai kissé 
előrehajlók, tekintete pedig asszouyias (womanly). 
N agy , sötétkék szemei kifejezés-teljesek arezszíne 
élénk ’s egészséges; vonalmai ha nem igéző-szépek is, 
legalább igen kellemesek. Oldalképe (profil) tojásdad- 
gömbölyü; ’s az arcz’ kifejezése nem olly gyermeki , 
mint némelly föstvényeken látjuk. Arczszine hasonlít 
egy fiatal hölgyéhez, ki egy hónap óta szorgalmasan 
használta a’ tengeri-fürdőket, Feltünöleg egyszerűen 
vala öltözködve; világoszöld selyem-shawl s fejérta- 
fota-fejkötö különösen ékesíté. Azon élénk kíváncsiság, 
mellyel megjelente a’ népnél okozott, legkevésbbé sem 
látszél^ terhére lenni, ’só  folyvást vígan csevegett ki
rályi bátyjával. Később a’ pentagoni teraszon sétált, 
közvetlenül a’ királyi laktermek alatt, honnan a’ kert’ 
látogatóit végig látható, a’ nélkül hogy ezek őt hábor
gassák. A' terasz mintegy 300 lépésnyi hosszú, ’s 
mindkét végén fegyveres őr áll. E’ szép sétahelyen o 
felsége közel egy óráig járdáit fel ’s ala; legkozele b 
kísérői Leopold belga király ’s Melbourne eluokmmis- 
ter valónak. A’ királyné’ élénk ’s fiatalgyors lepese 
Melbourne lord’ gyaloglási tehetségét veszélyes proba-

i
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É szre v é te l éU
P o z s o n y ’ é s  B e c s  j a v a s l o t t  v a s ú t i  ö s s z e -  
k a p c s o l t a t á s a  i r á n t  a ’ D u n á n a k  j o b b  v. 

b a l  p a r t j á n .
(P a n n ó n ia ’ 90rf. »lámából.)

Mind a’ mellett, hogy báró Sina legfensőbb hely
ről már megkapá az engedelmet a’ Duna’ jobb partján 
vasut-vonalat húzni Becstől Győrig1, fönmarad azon el
határozó kérdés: vájjon a’ Duna’ balpartján Ganseru- 
dorftul Pozsonyig egy mellék-vasutat építeni (^miután 
illyet ő fe lsége , valamint az l 8 3 2/6 : XXVI t. ez. ha
sonlóan megeuged, ’s miután ezen engedetem utján e’ 
Ferdinad-vasuti társaság reá nézve a’ szükséges élő
munkákat nagy költséggel mégis tétette), hasznos és 
kívánatos lenne é a’ hazára, vagy legalább a’ hazának 
dunáninneni részére ? mert az elhatározásnak csak ezen 
szempontbul kell kiindulnia, az összekapcsolandó or- 
ezágrészek’ lehető legnagyobb hasznából t. i. és nem 
e’ vagy ama’ társaság’ kisebb nagyobb nyereségéből. 
E’ tekintetben nem lesz nehéz a’ dunai bal oldal közö
sebb és jelesb elsőségeit kimutatni, habár távul marad 
is az ember attól, hogy az átellenben nyúló vaspálya’ 
hasznosságát megtámadja , vagy aunak kedvezéseit föl
számlálván szükségesnek találja egészen a’ lajtai mal- 
mokkali közlekedésig leereszkednie.

Elég ezen meggyőződésre csak egy pillanatot vet
ni a’ földabroszra. Ha báró Sina kizárólag a’ jobb ol
dalon épít, úgy az ő vaspályája’ vége mindenkor csak 
Bécs lesz és marad. Itt van egész jövendője ezen vál
lalatnak: az ő vásárai nem fognak soha tágasbulni, 
az ő kereskedésének újabb forrás nem nyilik másutt se
hol. Történetből nem tesz a’ főváros újabb megrende
léseket, vagy nincs szüksége a’ szállított czikkelyekre: 
’s ím az elakadás megvan. — Nem tekintvén, hogy a’ sty- 
riai hegysor , ezen pálya’ folytatását délnek le jóformán 
bizonytalanná te sz i, és megengedvén hogy szörnyű köl
tekezés mellett a’ földtáj’ nehézségei miatt, talán m égis 
le lehetne viuui a’ pályát egész Triesztig: ini remény mo- 
solyg ebből Magyarország’ termékei kereskedésére? Va
lóban , kivált a’Ludovicea-ut’ példája után, igen csekély. 
Trieszt és Bécs közt a’ vidékek nagyobbrészint lénye
ges iparűzés és kézmüi élet nélkül vannak, mint job
badán a’ legtöbb hegyi vidék a’ világou. Termékei, fa, 
v a s , kő, kátrány ’s más eféle , alig képesek a’ lako
sok’ életét takarékosan föntartaui, ’s miud a’ mellett a’ 
fogyasztás’növekvésének is , melly a’ többi bőtermesz- 
tésü országrész’ javára történuék, gátlására vannak. 
Trieszt maga, mint tenger’ révhely, elveszti látszóla
gos fontosságát, mihelyt fölveszszük, hogy onnét kerül
nek és hozatnak ugyan valamennyi fűszer- és gyógy- 
szeri áruk, de viszont oda az ország’ termékeiből sem
mi, még igen csekély értékű czikkely sem vitetik-ki. És
bár ezúton, a’ fönálló viszonyok’ fölforgatásával, nyittat
nék is világkereskedés , ez mindenkor Anglia’ jó aka
ratjától fogna függeui, mert ezen hatalom , bírván Cor- 
fu-t és Gibraltárt, azon pillanatban, mellyben tetszik, 
berekesztheti előttünk a’ középteugert, úgy, mint az 
oczeánt ’s elzárhatja előlünk minden vevőinket.

Épít ellenben a’ baloldal , és pedig épít Magyar- 
ország’ szive felé, úgy megnyílik a’ közlekedés nem
csak a’ fővárossal B écscsel, hanem ezenkívül egész

Ausztriával, Szilézia, Morva és Csehországgal, sőt az 
éjszaki és keleti tengerrel ’s mindazon néppel és sta
tussal, mellyek közben esnek. És pedig ezen tartomá
nyok és népek nincsenek beszorítva sziklák közé, sze
gény életmódra és sovány létezésre korlátozva: virág
zik bennük a kereskedés , ’s élénk közlekedés uralko
dik köztük mindenfele. A’ kézműi czikkelyek oldalon 
foglalkodtatják a’ műhelyeket, ’s Magyarország’ nyers 
termékeinek kelete csak erre veheti és fogja venni útját. 
Az Elbe, Odera és Weser már most is azon csatornák, 
mellyeken fölösleg termékink Anglia’ réveibe szállít
tatnak, tizszerezve történnék pedig ezen szállítás , mi
helyt a közlekedés könnyebb, gyorsabb ’s biztosabb le
hetne. Magyarorszag természetszerűleg van oda uta-* 
eitva. hogy közbenjáró legyen valamennyi közlekedés
nél kelet és éjszak között. P est, a’ résziut javaslott 
részint már muukába is vett vaspályák és folyami utak 
által összeköttetésben levéli Hamburg, Lübeck és Stet- 
tinuel, a’ dunai gőzhajózás’ utján pedig a’ kelettel, szük
ségkép központjává válnék ezen kereskedésnek, ’s a’ 
drága hon , lerázván naponkénti példák’ ereje által ke
reskedési előítéleteit, kétségkívül nem tagadná meg 
ezen minden status’ hatalmának ősforrása iránt azon ked
vezményeket’s intézvéuyeket, mellyek’ híjával a’ nem
zeti jólét fölszámithatatlan kárára, nem állhat főn sem
mi kereskedés, és Merkúr lakni nem települ meg kö
zöttünk soha.

Három vagy négy perez idő, tiz mérföld távolság
nál , ’s talán egy óra harmiuez ’s néhány mérföldnél 
fölosztva, nem nyomja le a’ mérleget. Ezen időviszo
nyok, meg az építés’ költségei, csak az illető vállal
kozók’ közgyűlése’ elhatározási körébe tartoznak, nem 
pedig megállapítására annak , mennyi hasznot hajthat 
áltáljában mellettük az intézet. Szinte hatvan mérföld
nél egy millióval több vagy kevesebb, nem igen érde
mel tekintetet még a’ részvényesek’ részéről sem , ki
vált ha olly fontos összeköttetés forog kérdésben, mint 
a’ szóban levő duna-balparti.

Amerikában csatornák építettek, ámbár ott valami 
osztalék-fizetés egészen hallatlan történet, de azért 
nem ötlött soha senkinek is eszébe tagadni azon föl- 
számithatlau hasznot, melly azokbul a’közönségre néz
ve háramlék és folyvást háramlik ; igy maga az orosz 
kormány is pártol és gyámolít hasonló vállalatokat, és 
pedig eszközökkel, mellyek legnagyobb méltatást érde
melnek , például: midőn az orosz czár a’ st. pétervári, 
zarskoe-seloi és pawlowski első orosz vasúti társaság
nak néhány millió rubelt húsz esztendőre minden ka
mat nélkül kölcsönöz, a’ koronajószágokat pedig, mel
lyeken a pálya keresztül vág, ingyen oda engedi ne
ki , — most pedig ezenkívül egy újabb vasúti vállala
tot, egy lengyel vaspálya-vonalt, melly Varsóbul ered
vén Gallicziábau a’ Ferdinand-éjszaki-pályával egye
sülne , hasonló vagy talán még nyomosabb gyámolitás- 
sal pártolni és elősegítni igér. — Mind ebből követke
zik , miszerint a’ vasutak, legyen azok’ haszonhajtása 
bármilly különböző alapitóira nézve, a’ közjó’ tekinte
tében s az azon alapuló status-hataloméban , mindig igen 
kívánatos intézetek lesznek.

Ezen tekintetből, a’ bécs-győri vasuti társaság 
választottsága megkezdett tanácskozásit a’ fölött, hogy
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Pozsony városával egy, a’ Dunán építendő álló-hidál
tal, szakadatlan összeköttetés eszközöltetnék, ezen 
aevezett város’ tanácsa és polgársága nemcsak teljes 
hálával értette és fogadta, hanem azonnal küldöttséget 
is nevezett-ki kebléből, melly a’netalán előforduló fon
tos kérdéseknél szükséges alkudozásba bocsátkozzék. 
Már most ezen küldöttek' bölcs belátására szállott, az 
ö polgártársaik'érdekének illy fontos ügyben képét vi
selni. Nem kétkedhetni ugyan legkevesbbé is , miként 
ők küldetésükben lélekismerettel és szemességgel fog
nak eljárni, szabad legyen azonban mégis kérdezni: 
való é, hogy csupán csak fa-állóhid van javaslatba hoz
va? A’ mi viszonyúik's azon körülmény, hogy az 1832/(i 
XXVI. t. ez. egyedül csak a’ javaslóit pesti hidrul szól, 
úgy látszik más szerkesztést nem engednek ugyan: de 
vegyük csak fontolóra, hogy a’ Dunának majd minden 
évben történő befagyásánál, mit a’ folyam’ szorulásai lát
szanak nagyrészint okozni, ezen hidat vagy olly szi
lárddá kell építeni, hogy a’ jégtoriásnak ellenálljon, vagy 
meg1 kell engedni, hogy különben minden évben ki lesz 
téve elsodortatásuak. Első esetben, mellyet egy osz
lopos fahíd különben nem könnyen áll m eg, megtörtén
hetik, sőt várhatni is : hogy itt , hol ezen fölséges folyam' 
egész víztömege egyetlen ágra szorul ö ssze , 's követ
kezőleg valamennyi jégdarabnak rajta kell keresztül 
húzódnia, a’ toriás fölhalmosul 's az ellenállhatlan viz
elem Pozsonynak 's vidékének egész vagyoni állapot- 
ját egyszerre 's menthetetlenül megsemmíti. A’ másik 
valóbbszinü esetben ismét az összeköttetés nem lenne 
szakadatlan 's igy a’ vaspálya’ czélja nem elérve; ta
lán magok a’ vasúti vállalkozók sem egyeznének meg 
a’ minden évi hídépítés’ költségeiben ; meglehet kezdetr 
ben talán elvállalnák, de nemhihető, hogy több évi ká- 
rosulás után folyvást. Azért megérdemli ezen tárgy 
a’ legérettebb megfontolást. Azonban más, egészen 
más alakot öltene ezen javaslat magára, ha a’ Ferdi- 
nand-éjszaki vaspálya s a' bécsgyöri, itt Pozsonynál 
összetorkolván, egyesülnének egy függő-hid' létreho- 
zatásán , a’ város is hozzá járulván maga illetőségével. 
Csak illyetén szövetség hozhatna nagyszerű ’s bennün
ket és másokat vésznek ki nem tevő müvet életbe , 's 
nyilványosau csak ebben fekünnék értelmes kiegyenlí
tése a’ tetszőieg szembeállott érdekeknek a’ bal és jobb 
dunapart között, mind az országra mind magokra nézve. 
Mindent, mit az éjszaki pálya személyekben vagy áruk
ban felülről a’ hidegebb tartományokbul le délnek, vagy 
délkeletnek szállítana, itt Pozsonynál átadná a’ bécs
györi vasútnak vagy a’ dunai gőzhajóknak tovább-szál- 
litás végett, és viszont ezen két utóbbi az elsőnek. A’ 
pezsouy-nagyszombati pálya nevelni fogná az általá
nyos közlekedést; összesen pedig mind ezeu vállalat 
egymást kölcsönhatással foglalkodtatná, gyámolituá , 
fölsegitné ’s egymás virágzását épen olly bizonyosan 
mozditná elő , mint az , hogy ha létesül a’ megpendített 
déli pálya-vonal, az ismét csak itt Pozsonynál egye
sülhetne haszonnal az éjszaki-pályával.

Mi egyébiránt a'pest-pozsonyi vasut-vonalta' Du
na bal partján illeti, Olgyay urnák vélekedése ala
posnak látszik az iránt: hogy két, egyeuközleg (pa
rallel) futó vasúti pálya, a’ részvényesek’ érdekének 
ugyan nem, de a’ közönség’ érdekének minden bizony
nyal 's annál inkább megfogna felelni, mivel a' két pá
lya egy hatalmas folyammal volna egymástól elkülö
n ítve 's következőleg két ut tartaná föl dél és éjszak 
közt a’ szakadatlan közlekedést mind a’ két parti la
kosokra nézve, míg a’ csupán jobbparti pályánál, a'

balparti lakosok tömérdek kedvezéstől és haszontul len
nének kizárva.

Eztiát.
Válasz

a ’ természettudományi pályamunkák' 
ügyében.

A' Hírnök 89ik számában , a' heti-szemlében Csa
tó ur ezt írja „Részemről azt gondolnám hogy itt leg
megnyugtatóbb válasz Dr. Balogh Józsefnek az iránti 
ő s z i n t e  nyilatkozása volna: valljon miért nem kül
dötte ő be pályamunkáját az árvíz előtt, és miért utá
na?“ — Látván ezekből, hogy Cs. úr ’s a’ „figyelők“ 
még folyvást nyugtalankodnak, s lelki uyugalrnok csak 
en-nyilatkozásomtul függ: sietek e’ nagyon magányos 
dolgomat is ő uraságjok előtt olly ő s z i n t é n  föltár
ni, mint azt Csató ur csak kívánhatja. — Még a’„több 
figyelő“ első fölszólitásukkor, fordult meg eszemben e’ 
tárgynak részeinrőli fölvilágosítása iránt tollat fogni, 
de attól csak hamar elállottam , mert: 1) a’ figyelők’ 
szavait csupa kötözködésuek tekintém. 2 ) Véleményem 
szerint a’ feleletet minden elnemfogult és tiszta kebel, 
minden, nemcsak a' „néhány“ figyelőnek , egy kis coin- 
binatio után megadhatá. 3 ) Egyenesen nem az én tet
tem volt gáncsolva. — Most azonban egyenesebben lé
vén személyem érintve, pályamunkám elkésésének okát 
ezekben magyarázom-ki:

1) E’ pályamunka’ készítésére magamat csak az 
1837ki sept. utolján határozám-el, midőn már a ' S z i k 
f ö l d e k r ő l  irt gazdasági munkámat azon sors érte, 
mi több hasznos kihirdetett mnukák után, később a’ 
Pozsonyban készült és sziutúgy szent czélra jövedel
mezhetett d u n a i  á r v í z i  t ö r t é n e t e t  is érte, t. 
i. hogy az kevés előfizető miatt ki nem jöhetett. ’S e’ 
szerint, az idő' rövidsége miatt több hónappal az idő
zár előtt készen nem leheték. — 2 ) Mert érdeklett 
pályamunkám nem egy-két ívnyi, könnyeden összefir
kált mesebeszéd, mellyet „stans pede in unó“ alkot
tam , vagy valamiből exscribáltam , vagy .compiláltam 
volna, hanem kísérletekből ’s observatiókbul merített, 
’s egész stúdiummal készült, 's nehéz feladatú eredeti 
munka volt, mellyre több év , annyival inkább hónapok 
i.s, alig feleslegesek. — 3 )  Mert köz hivatalom illy 
alföldi tájon, hol a’ helyek egymástól messze szórvák, 
többször egymásután több napomat is el szokták nyel
n i, 's az illy mellékes foglalatosságra különben is csak 
a’ hivataltól üres időt szántam. — 4 )  Mert — hogy 
már nagyon is ő s z i n t e  legyen nyilatkozásom — az 
illy nőtelenféle emberek', miut magam, nem nagyon si
etnek haza rendes dolgukra, hanem egy-két órát a' 
barátságnak is örömest áldoznak. — 5 ) Mert különben 
is tőlünk Pestre menő alkalmat legbizonyosabbau ’s 
legkönnyebben vásárkor kaphatni, melly idő épen al
kalmasnak látszott, hogy az irat mart. 19kére a'kel
lő helyre eljusson; ’s igy a’ versenyműnkét sem előbb 
elkészítői sem beküldeni nem látszott szükségesnek.— 
6 )  Tanácsos volt a' készülő munkát is még eredeti 
autogigphumábau az utolsó napokig mindig kéznél tarta
ni és jobbitgatni. — 7) A’ minden , fölebbi akadály' el
lenére is az alkalmas időre elkészült és letisztázott#) 
’S útra is indított pályairatom az útból ismét ke-

Ezen tiég  ő y z i n t e  nyilatkozásom , m eglehet C iató ú r ’ csndálatos sze- 
izélye elő tt ismét nem fog eléggé m egnyugtató, vagy tán h i t e l e i  ii  len
ni , — m it mai világban ro»z néven nem i i  egéizen vehetni. U gyan
azért szolgáljon i t t  bizonyságul ezen — szerencsére az elhasználástól
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zenihez visszajött, mint azon nton már a’ terjedező ár
víz miatt be nem mehető. — „Jaj de az csak egy em
ber bizonysága! tán szinte „perfídia ‘ ! — melly szó
val oily könnyelműleg szokott játszani — mondja C s. 
ár és a' „t ö b b f i g y e l  ő“.~- „Egy illy formális perben, 
minővel mi ostromoljuk a’ 100 aranyat (mert hisz’ az 
ezzel járó becsületet ám tartsa meg magának Balogh 
ur, minden késése mellett is ! ) ,  ebben, mondják, k é t  
b i z o n y s á g  kell.“ — Vegye hát a’ bizonyság’ mási
k át, sőt alább harmadikát is , ezen őszinte nyilatkozá
somban, ’s ha azt sem hinné, állítsa az érdemes bi
zonyságot ó - s z a z a d  i szellemi vagy akármi tortúrára 
érte! — A’ pályamunkát tehát mart. 14kén egészen a’ 
kellő módon elkészítvén, a’ nyaláb’ boritékára idegen 
kézzel ezt iratám : ,,T e r m é s z e t  t u d ó  m á n y i  pá
l y a m u n k a ,  i n d u l t  mart .  15kén mart .  19ig 
k é z h e z  a d a n d ó “, ’s ezt idegen pecsét alatt, ide
gen Írással Dr. Schedel Fereucz titoknok urnák uta
sítva, átadtam még mart. lJdikén kir. táblai ügyvéd 
t. M á r J á n o s  urnák, ki tőlünk Pestre vala menen
dő. Azonban más nap, mart. lók én , némelly részint 
Pestről futott, ’s messze , szinte Kecskemét felé kerin
gett, részint a’ Varsánynál talált kiöntésen veszélye
sen átgázolt, részint utjokból visszatérő kocsikkal a’ 
tisztelt úr értekezve, a’ menést még 2 —3 nappal ha
lasztani szándéklotta, mig t. i. elmenne a' Duna' árja. 
Eu e' halasztgatás által természettudományi versenezhe- 
tésemet veszélyeztetni gyanítván: siettem más utón 
igtatui azt Pestre; t. i. tudván, hogy a'dunaparti or
szágúton Dömsödön keresztül több , vármegyei hivata
los közlekedés történik, de a’ tasi izraelita lakosok is 
a’ pesti vásárra egész lelkesüléssel még életveszély- 
lyel is törekesznek: reményiéin, egyik vagy másik mó
dúi* elindíthatni a’ nyalábot. De a’ vész nőtteu nővén, 
ott is minden csak napi ul napra halasztatott: mig utóbb 
mart. 17dikén reggel azt vevérn észre , hogy magam 
is el valék zárva Sz. Miklóstól. ’S most a' késésben 
még nagyobb veszélyt látván , hátra hozva kocsimat és 
nehezebb ruhámat, a’ tolongó jegeken és hempelygő 
árvizén keresztül, jégtábláról jégtáblára lépdesve, vi- 
vém a’ véleményem szerint 100 aranyat vesztett iro
mányt, ’s „nagyon szánandó“ tejemet, több mint 3 0  
bámuló ember' szeme’ láttára. — „Patvar vigye már a’ 
száz aranyat! — elestünk biz’attól“ — gondolám ma
gamban — „csakhogy fejem megvan ! — nem adnám én 
azt több száz aranyért is“; ’s zúgolódás nélkül gyalog
lék — egymagám az egész tág környékben — a’ szom
széd majorig, hóimét ismét kocsi vitt az olvadékokon 
keresztül, a’ még ártól ment Szent-Miklósra. De meg- 
kondulának csakhamar ott is a’ vészharangok , töltésre- 
iutők minden mozogható embert 's állatot; 's 3 egész 
nap rémítének inkább, mint lelkesitének azok bennün-

m egm entett , h ite le s íte tt levélmása a ' tisztáznunk. , ,M ásolat Orvosdr, 
’« k. k. Kerületi P hysikus, tek . tuti. Balogh Jó/.sef úrnak tisz te le tte l Ív
sz. M iklóson. T ek in te tes  Physikus ú r  ! É rtvén  leveléből , hogy a ' pálya
m unkát m art. Ild ikén  okvetlen -szándékozik P es tre  expediáin! , siettem  
annak egész bevégzésével i s ; most küldöm nagy üggyelbajjal utolsó 
fogatát is lovas - ember á lta l, m ert m ár gyalog járn i nálunk lehetetlen , 
’s ha még egy nap késünk , tőlünk semmi emberi közlekedéssel Ss. M ik
lósra nem m ehetni A’ posta-enibert egy talléron fogadtam. T isz te le t
te l vagyok D V ersén m art. 12. 1838. T ek in te tes  Physikus urnák alá
zatos szolgája Adám György m.k. d-vecsei káplán “  —  Hogy ezen má
solat az eredetivel általam  öszvehasonlittatván , azzal minden pontokban 
megegyező le g y en , ezennel bizonyítom. K ún Sz Miklós. Xov. 13. 1838. 
Haky István mk. kis kún-megye> esküdt.J

két! — ’S illyenkor csak nem kívánható Cs. ur, ’s a’ 
t öbb  f i g y e l ő k ,  hogy az ő kedvökért, a’ hókotró’ 
mintájára, egy haladás’ eszközét, egy á r v i z - h  ári -  
tó t „staus pede in unó“ találjak, és általa pályamun
kámat mart. 19ke estvéjére az elemek daczára Pestre 
juttassam! De „Pesten már 19kén nem volt veszély; 
miért be nem ment hát aKkorra a’ munka?“ ezt is mon
dák a’ figyelők. — Elindnlhatás nélkül hogy nemérhet 
valaki czélra , abban semmi józan figyelő megnembot- 
ránkozik. ’S hogy különösen Kun-szent-Miklóson a’pest- 
teli szabad közlekedés 5 6 hét malva is alig állott
helyre, ezt kötelessége vala Csató urnák tudni, ki az 
árvízi történet’ leírásában, mint a’ Hírnök’ főfő munka
társa, főfő részt vett, ’s a’ munkának már készen is 
kellvén lenni, (mivel már arra előfizetés szedetett, ’s 
az ivek’ ára meghatároztatott) neki ezt könnyű is vala 
tudni; ’s egy tollvonással fölvilágosíthatta vala egy 
jegyzetben az orrukig látó figyelőket, kik elég otrom
bák azt hinni, hogy mivel Pestről 19re elszaladt az ár
víz , tehát egész világon annak kellett történni.

„De hogyan jutott hát még is , és mikor, iromá
nyom rendelt helyére?“ ezt is kérdhetik Cs ur ’s a’ 
több figyelők. Parancsolt őszinteségből igy nyilatko
zom erreuézve: A’ vész növekedése’ megállapodta 
után vagy ód.k nap sajka-formát látáuk a’ toronybul li
begni a’ Duna felől a’ végtelen oczeán’ hátán , óránkint 
közeledőt felénk, és valósággal nálunk ki is kötőt, ’a 
élő emberi lényeket húzót mi hozzánk. Dunai molnár 
hajtá a’ naszádat, mint Triptolem, a’ vészes jeges vi
zen á lt, ’s hoza egy ifjút Dömsödrül, nálunk a’ neta
lán megmaradt szüléit, vagy elseprett házak’ táját meg- 
tekinteudöt. Tőle, mint olaj-ágat hozó béke’ angya
lától küldém a’ tek. B á l l á  E n d r e  úrnak neve alá 
zárt nyalábot Döm  g ö d r e ,  megkérvén a’ jegyzői hi
vatalt , hogy ha mi hivatalos irományok érkeznének , 
azokkal ezt is a’ tisztelt megyei jegyző úrnak küldenék- 
meg. Mellynek valóságát a’ ***) alatti hitelesített le
vélmás bizonyítsa.

„De idő niufia után mikép reméllhetérn azt , 
hogy pályamunkám fölvétessék?“ hihető, azt is kér
désbe teszik a’ kötözködő figyelők. Elmondom hát ezt 
is ő s z i n t é n .  Én a’ magyar academiát olly értelmes 
testületnek tartóm, melly fenálló törvényeinek nem b e- 
t ü j é h e z  ragaszkodik, hanem azoknak l e l k é t  te
kinti. Miután hát megértők a’ pesti veszedelmet, hihe
tővé leve előttem, hogy a’ physikai lehetlenségettekiu-

e o )  M á i  ó l a t  T e k in te te*  neme« nemzete« Balogh Józ»ef urnák a ' Jász é* 
Kún kerületek  reiutes Physikusának tisz telette l Kun*zentniikló*on , 
P e*t 1838. mart. 30. T ek in te te*  Pliy*iku* u r! A’ hozzám átadó* 
végett jn tézett pályam unkát folyó hó 2"kén veven , m iután annak bo
rítékán  e ’ szavakat olvastam volna „ m a r t .  1‘lig á t a d a n d ó “  — 
nem késtem vele azonnal személyeién indulni meg Srhedelhez , mit 
neki óv. ide foglalatban g in to lt reversaiisa »zerint át is adtam. Ő mind- 
nzáltal bár á tvette  , azt m ondta, hogy nem állhat ugyan jó t . hogy a 
gyülé. , m in ' napokban leend , elfogadja e ? —  de rem ényű azt annyi
val inkább, mivel eddig csak egy pályamunka é rk e z e tt , a ’ T erm észet’ 
osztályában pedig egy *em f j  — a ' Galvácsynak szólt levelet szinte 
azon napon kézhez adattam . Melly jelentésem  után magamat ajanlva, 
vagyok t. Physikus urnák alázatos »zolgája Bállá Kndre mk.“ — Hogy ezen 
m ásolat az eredetivel általam  egybevette tvén , azzal minden pontokban 
megegyező legyen , ezennel bizonyítom. Kún sz. Miklós, november 13- 
kán 1«38 Baky István  ink. a ’ ns Kis Kún-megye’ esküdtje.

t) Kzen kis tévedés ezen nem hivatalos adatokban, akarmellyik személy
nek tulajdonítható legy en i s , könnyen elnézhető , — s a dolog’ való
ságát , m ellyet bizonyítni a k a r , nem forgatja föl. Dr. B. J .
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tetbe vevőn, az időzárra nézve m o s t  engedékenyebb 
lesz , mint máskor: ’s így küldeni b e , még mielőtt új
ságban kihirdetve volt az időhatár' megnyujtatása ; még 
pedig annál kiváncsiakban és nagyobb reméuynyel, mi
vel hihetém , hogy a’ köz pesti veszélyben tán egyik 
vagy másik versenytárs el is ázván, kevesbed-ma- 
gammal, ’s így több reméuynyel fogok pályázhatni; 
vagy ha csakugyan pedant-módra ragaszkodnék az 
academia a törvény’ betűjéhez (mit illy esetben józanon 
nem gondolhaték) : én elmondván magamról „tue litte- 
ra occidit“ — nem nagy baj lesz a’ beküldött munkát 
— ha bár egykissé meghosszabbnlt orral is — Pest
ről visszahozatni. Költ Kúu-szent-miklóson nov. 14- 
kén 1838. l)r . Balogh József mk.

4 ’ lcörötnniéreg' (Klauenseuche) beó- 
tcisa ct juhoftnál.

A’ „ J a h r b u c h  d e r  g e s a m m t e n  S t a a t s 
a r z n e i k u n d e “ 4ik kötetében, következő igen ér
dekes czikkelyt olvashatni: „Nagel, petzeudorfi földes- 
ur (^Merseburg mellett), egy ott uralkodott körömnya
valyában , az ótást ismét nagy sükerrel vitte véghez. 
(Xaudwirthschaftliche Mittheiluugen, Marienvverder Nro 
1 7 , l.Sept. 1833 .) 0  t. i. tiz még egészséges juhot, 
az egyik fülön beótott, már huszonnégy óra múlva az 
ótás’ helyén, egy n agy , veres ’s igen forró himlő mu- 
tatkozék, melly uegyvennyolcz órára az ótás után fel
fakadt, ’s nagyobbrészint áltathatott, úgy hogy a’ fül
ben nyílás lón. E’ mellett a’ juhok szokott módon élté
nek, ’s valamint azelőtt, egészségesek voltak, ’s ám
bár folyvást a’ nyájban maradtak, még is ezen beótott 
juhokra a’ nyavalya nem ragadt-el. — Később más illy 
próbatételen (ugyanazon helyen N-ro 4 ,  Febr. 183 4 )  
az ótás után 2 0 —3 4  kosnál, 4 8  — 72 óra múlva az 
óthelyeu gyulasztott pontok támadtak , mellyek 48  óra 
alatt mogyoró-nagyságú himlő-alakban vizes szürkés
sárga nedvvel fejlődtek-ki, melly nedvből az egész 
esztendős nyáj beótatott, ’s mindnyájan, ámbár szán
dékosan olly helyekre állíttattak, hol beteg állatok vol
tak , még is a’ körömkórtul menten maradtak. Hogy 
kitűnjék , valljon egyszeri beótással minden hajlomás 
a’ betegségre elveszett é vagy nem ? többszöri ótáso- 
kat szükséges tenni. Különösnek tetszik a’ himlőknek 
olly mélyeuhatása a’ fülbe, hogy ezen részt általlyu- 
kasztják.“ — (A ’ hasouszenvi orvosnak ez épen nem 
látszik különösnek, mert tudja, hogy higítatlanul a’ kö
römméreg igen erős , azért borszeszszel ’s páraviz- 
zel higitja azt addig, míg megszűnik ártani; ha
sonlókép cselekszik ö minden ragályos betegség’ mér
gével. A’ Közlő.) l)r . Kövesy.

Elegy tar.
M e z z o f a n t e ,  a’ híres nyelvtudós, története

sen meghallván , hogy a’ pápai schweizi-testőrsereg’ 
káplánja, mint graubündeni születés, a’ roman-nyel
vet beszéli, melly azon cantonnak csak néhány völgy
vidékén divatozik, eunélfogvást meglátogatá öt, hogy 
tőle e’ nyelviránt némi felvilágosítást, ’s halehet, egy 
e nyelven irt könyvet nyerhessen. A’ káplán, kit illy 
magas vendég’megjelente egészen megzavart, Ő emi- 
nentziájának csak egy imádságos könyvvel szolgálha
tott. M e z z o f a n t e  azt magával elvivé ; két nap múl

va hivatja a' kaplaut ’s mutatja neki a’ román-nyelv
nek egy , ama’ könyvecske szerint általa kidolgozott 
grammatikáját. Miután Mezzofante úr a’ káplánnal 5  
vagy ftszor ennek auyanyelvéről értekezett, a’ nagy 
philolog már e’ nyelvet is jobban érté, mint a z , ki ót 
annak titkaiba avatta.

K a r a t y g i n  úr Pétervárott, Oroszország’ mos- 
taukori leghiresb színésze. Szavának hangja menny
dörgéshez hasonlít, ’s hajtorzasztó erővel bír. Karaty
gin azelőtt ezredes volt;, 's belső vonzalorabul lépett a’ 
szinmüvészi pályára. Évi fizetése 15 ,000 tallérra ter
jed ; ámde a színház körül még egyéb foglalatossá
gai is vannak, mellyekért szintúgy gazdag jutalmat 
húz. O egyszersmind nemzeti drámaköltész.

A’ britt museum most talán a’ világon létező leg
gazdagabb újság- ’s hirlapgyüjteményuyel bír. Dr. Bar
nes urnák volt t. i. egy gy űjteménye, melly minden, 
1802től 1818dik évig megjelent hírlapot magában fog
lal , összesen 700  kötetre terjed ’s 1000  guinéere be
csültetik. A' museum nemcsak ezt vásárlá-meg, ha
nem birtokába kerité még az 1818dik év óta megje
lent külön hírlapok’ példányait is , ’s igy az egész most 
több mint 3 0 0 0  kötetet képez.

A’ „the Englishman“ illy egyeuközt von L o n 
d o n  és P á r i s  közt: A’Párishoz-közeledés izgatóbb, 
mint a’ Londouhoz-közeledés ; mert London a’ műipar’ 
és foglalatosság', Páris pedig a’ mulatságok’ ’s öröm
élvezetek’ városa; London az értelem’, Páris pedig a’ 
balgaság’ áruhelye; London egy haszonteuyésztó rop
pant épületfa-erdő: Páris pedig egy szem- ’s érzék
gyönyörködtető nagy virágoskert; London egy hatal
mas trón, mellynek lépcsőirül a’ világ’ minden tájaira 
törvények ágaznak-el: Páris pedig a’ Gratziák’ tem
ploma , mellynek arany sugárai a' világot csinosítják;
— London a' komoly és szilárd Pállasz' városa: Páris 
pedig a' szingazdag íriszé. Szóval: L o ud o n a’ világ’ 
fővárosa férfiak’ — P á r i s  pedig az asszonyok’ szá
mára.

M e g s z ü n t e t e t t  h á z a s s á g i  s ú r l ó d á s .  
E g 1 i n t o n grófnő, Skótziának egyik legszebb asszo
nya , elvesztő férje’ szeretetét, mivel neki 7 leányzót 
szü lt, fimagzatot pedig egyet sem. A’ gróf annyira 
ment e’ miatti bosszúságában, hogy nőjének kinyilat- 
koztatá: miszerint szilárdul el vau tökélve, tőle örök
re megválni. „Én kész vagyok az elválásbau megegyez
ni — válaszolt a’ grófnő — de megkívánom, hogy ne
kem Ön mindazt adja vissza , a’ mit összekelésüukkor 
Ön’ házához hoztam“ — „O abban ne legyen fogyat
kozás — pattogott a’ gróf — Ön menyasszonyi hozo
mányát egy fillérig visszanyeri“ — „Arról nincs szó 
Mylord — viszouzá a’ grófnő — ámde adja nekem Ön 
vissza ifjúságomat, szépségemet, ’s leáuyi szűz álla
potomat , mellyel bírtam, midőn Önnel oltárhoz léptem
—  ’s én legott eltávozom“ — A’ lord , ki illy válaszra 
nem számolt, meglepetve ’s elérzékeuyülve zárta kar
jai közé megbántott hitvesét, tőle bocsánatot kért; ’s 
többé soha sem teve szót — elválásról.

R e j t e t t s z ó .
R égi vezér’ neve ez ; m ondjad b á r  h á tra  ’s elő re .

I s m e r i k  a ’ m a g y a r o k ;  ’s  h ő s i  j e g y é r ő l  a ’ j á s z .

A’ 93d. számú rejtettszó: H e t v e n .

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattner-Károlyi úri utcza 61*
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Honi termesztőink következő szerke- 
zetii kérelem9 aláírására hivatnak fel.

Alulirt jószágbirtokosak ’s mezőgazdák meggyő
ződvén arról, hogy a’ pesti országos vásárok’ idősza
kai a’ czélnak nem felelnek m eg, ezen meggyőződé
sünket saját tapasztalásiukból merítve , következő okok
kal véltük szükségesnek gyámítaui, jelesen: A’józsef- 
napi vásár (melly a’ zivatarok’ évszakára esik , midőn 
az utak feneketlenek; midőu a’ Duna jege indulóban 
van ’s a’ folyók Kiáradvák) jelenleg Pesttől távolabb 
vidékeken termett honi czikkelyink ’s kereskedésünkre 
nézve semmibe sem vétethetik ; ’s egyedül az által le
hetne gazdasági iparunk téli productumit, miilyenek 
a’ szeszes italok, hízott marha, hamuzsír, 's a’ t. kí
vánt jelentőségre emelni, ha április hónapba tétetnék 
által. —

A’ két nyári vásár, melly különben a’ gazdasági 
kereskedésre, ’s főleg Magyarország’ fötekintetü ter
ményére, t. i. a’ gyapjúra nézve annyival foutosabb, mi
vel ez azon egyetlen áruczikkely, melly bennünket a’ 
külfölddel közvetlen érintésbe hoz, ’s egyedül nyújt 
segélyt arra, hogy a’ Némethon’ számtalan iparczik- 
kelyit kifizethessük, — legkevésbbé felel meg a’ czél- 
nak.

Minthogy pedig e' két vásár igen közel esik egy
máshoz , ha a’ kikeleti később tartatnék, a' baj még 
érezhetőbb lenne; ez okbul is kívánatos, hogy mind 
a’ kettő egygyéolvasztva juuius’ 3ik hétfőjére tétetvén 
át, tartása három hétre terjesztessék, annyival inkább, 
mivel a' mezőgazdának nyári bokrosabb foglalkodási, 
főkép aratáskor, midőn parasztfuvarozásunk' ereje a’ 
gazdaságtól ennek tetemes kárával vouatnék-el, a’ vá
sárok’ czélszerü beutazását áldozat nélkül ritkáu en
gednék. Mégiukább kiviláglik ezen összeolvasztás’ 
haszna a’ birkatenyésztökre nézve, ha a’ mostani divat
ban levő inedárd- napi gyapjuvásár’ kártékony oldalait te
kintjük. Ha a’ sziléziai és szász merino tenyésztőknek 
nagy megerőtetéssel valamikép sikerük, hogy néhány 
száz birkát május' végéig megmosatván gyapjokaí vá
sárra beszállíthatják, ezt a’ mi tízszerte nagyobb nyá
jainkkal eszközleui lehetetlen, ’s ki ezt közülünk ten
ni merte, az többnyire rosszul mosott gyapjút kapott, 
’s merényét a’ birka’ egészségére nézve káros eredmé
nyek követvén, ez gyakran marhája' életébe is került; 
sőt azon kifogások, mellyek eddigelö a’ hegyvidéki hi
deg hóvizbeu, vagy síksági iszapban sietve mosott 
gyapjú ellen tétettek, nagyrészben a’ pesti gyapjuvá- 
sárnak kora tartatásán alapulának. De még kártéko
nyabbak hat azon körülmény, melly szerint a’ pesti 
medárdvásár’ ideje épen a’ boroszlaival vág össze, mint 
hová a’ belgiumi, angol ’s amerikai legjelesb gyap- 
juvevők gyűlvén ö ssze , ezek ott elég gyapjút nem ta
lálva, vételi vágyok’ kielégítéséül Pestre jönnének , 's 
így honi gyapjutermesztőkkel közvetlen alkuba eresz
kednének , ha a’ hibásan számolt vásáridö száudékjo- 
kat nem hiúsítaná. A’ vevők e’ szerint épen úgy függ
nek a’ tőzsérek’ önkényétől, mint a’ termesztők, kik
nek gyapjok főkép az ország’ távolabb vidékeiről csak 
az úgy nevezett váczi vásárra érkezik-be; melly ke
reskedési hiány szülte végsősegélyhez mi is kénytele

nek vagyunk folyamodni’s legfontosabb érdekiuket vagy 
ügyetlen , vagy egyéb bizományokkal elhalmozott tö- 
zsérekre bízni, ha netán előbb sebes postán érkezeit 
boroszlai hamis gyapjuári hírek által elszédítve gyap
júnk' elvesztegetésére magunkat már el nem tökéltük; 
’s ezen vásári és tőzséri közlekedésünk okozza azt is, 
hogy mennyiségre nézve az ausztriai tartományokét 
felülmúló gyapjuterméuyünk kereskedési világban nem 
is ismértetik magyar nevezet alatt, noha a’ mi gyap
júnk, ámbár finomságra nem, de mindazon tulajdonokra 
nézve , mellyek által erős állatink’ gyapjú-tömöttségc 
gyártásközben kitűnik, a’ külföld’ gyapjának nem enged.

A’ uyári vásárnak, három hétre terjesztve, junius’ 
végén ’s julius’ elején tartatása magában is elég ok lenne 
arra, hogy a’ leopoldnapi vásár három héttel előbbre, 
vagy is October’ 3ik hétfőjére tétessék á t , ha ezen fe
lül nem forogna fen ama’ körülmény, melly szerint no
vemberben utaink igen megnehezülnek. Mivel ez idő
tájban hazánk’ legtöbb vidékiu már a’ szüret is vég
ződik, a’ szinte legczélszerűbbeu octoberre határozan
dó lóverseny mellett egyszersmind alkalom kínálkoz
nék évenkint egy mezőgazdasági ünnep’ tartásául, 
melly olly földmivelö országban, miilyen Magyarország, 
sokáig többé nem hiáuyozhatik. Hogy pedig azon áru- 
Qzikkelyek, mellyek ezen vásáron áruitatnak , mint nyá
ri gyapjú , viasz , méz , gubacs , ’s a’ t., october’ közé
péig be ne szállítathatnék, ettől a’ többséget félteni 
nem kell.

Ha e’ javaslat’ következtében az őszi ’s tavaszi 
vásárközti idő hosszúnak látszanék, egy január’ köze
pére határozandó egy-hetes vásár, melly minden sá
tor nélkül, csupán belkereskedésre szolgálna, a’ ne
hézséget annál könnyebben elmellözné; mivel a’ far
sang kezdete, ’s az utak’ ez időtáji állapotja, vala
mint a’ befagyott folyók ezen téli vásárt ajánlatosbá 
tennék a' józsefnapinál.

Illy kereskedési újítások ugyan valamint egyesek’ 
érdekeit jobban vagy kevésbbé megérintik, úgy nem 
kevés félelemre nyújtanak az iránt alkalmat, hogy a' 
pesti vásárok’ hasonló módosítása szinte összeütközé
seket szülne más vásárokkal. Azonban ez ellenvetés 
könnyen megfejthető , miután Magyarországnak a’ pes
ti után legelső vásárai: debreczeni t. i. és szegedi, a’ 
fennebbi javaslatok által vagy egészen érintetlenül ha
gyatnának , vagy olly sorba jutnának, miszerint min
dig maradna annyi idő, hogy a’ vásárosok egyik hely
ről a’ másikra idején érkezhetnének, mi a’ vásárosok
nak még könnyebbségül szolgál. Azonfelül kisebb vá
sárokra nézve rendzavartól aunyival kevésbbé félhetni, 
mivel itt nem ujvásár’ alkotása van szóban , sőt inkább 
egy már létezőnek elenyésztése, mi által egyéb vásá
rok több időközt nyernének. ’S habár egy vagy más 
helyen, egy vagy más figyelmet nem-érdemlő vásárt 
át kellene is tenni, ez tekintetbe nem jöhet akkor, mi
dőu az vétetik czélba, hogy az országnak fő ’s azon- 
egy vására (melly bennünket a’ külfölddel érintésbe 
hoz, melly a’ dunai hajózás’ örvendetes jövendőjével 
európai jelentőséghez mindinkább közeledik ) ,  e’ végre 
alkalmasb szerkezetet nyerjen.

Mi végzetül azon aggodalmat illeti, hogy a pes
ti kereskedőség’ kezén három vásár alatt kevesebb or-
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(Inland meg. mint négy alatt; hogy a' fogadósak’ jöve
delme kevesbülend, ’s a’ t . , ennek alaptalanságát nem
csak a’ tapasztalás, hanem a’tárgynak legegyszerűbb 
felvilágítása is bizonyítja. Nem száma a’ vásároknak, 
hanem tartalma határoz, különben Pest városa mar 
jelenleg Í9 irigyelhetné Buda és Pozsony’ virágzó ke
reskedését , mellyek egyenkiut hat vásárral vannak meg
áldva; úgy szinte 3 vásár alatt sem kevesebb áru , sem 
kevesebb szekeren nem fog beszállíttatui, mint négy 
alatt, sőt ugyanazon arányban annyival több, men
nyivel inkább fog szaporodni a’ vásárosak’ száma, kik 
eddigi hibás rendszerünk által akadályoztattak, vagy 
nem is mertek vásárinkon megjelenni. Reményijük , ha
zánkra is felderiilend a’ virágzás’ korszaka valahára , 
midőn kereskedési fővárosa szinte mint Hamborg, Pá- 
ris és London, minden országos vásárt nélkülezve, 
szakadatlan vásárral fog dicsekedni. Minthogy azonban 
e’ czél még jó távolra eshetik , ennélfogva hazaliúi buz
galmunkkal a’ pesti országos vásárok’ elömenetét se- 
gítni ez úttal elégnek tartjuk, minek is szivünkből a’ 
legjobb sikert óhajtjuk. Pesten nov. 15kén 1838. * )

Közli Kacskovics L^jos.

° )  F.zen kérelem , a lá íra tás r é g e t t ,  n. casinoi igazgató P reg a rd t János ú r 
nál van.

Észrevételek.,
Csaplovics lír’ nénielly állításira.

Orosz’ Századának 70  ’s 73d. számaiban C s a p -  
l o v i c s  síkra kel a’Philosophia ’s Metaphysika ellen, 
’s némelly axiómákat Schelling, Krug, Fichte, Her
bart, Malii, Descartes, Leibnitz, és Kant’ tanjaibul 
egyoldalúlag felfogván ’s elcsavarván , azt ügyekszik 
megmutatni: hogy ezek mind eszelősek valának, mert 
philosophiájok nem egyéb bolondságnál; panaszkodik : 
hogy fiatal korában kétszer is kelle a’ metaphysikát 
hallgatnia , minek egész életében egyetlenegy esetben 
legcsekélyebb hasznát sem veheté. — De végre ma
gába térvén mondja, hogy ő csupán a’ szemlélődő 
(jspeculativ) úgynevezett trauscendentalis és termé- 
szetphilosophiának a’ priori-féle agyrémei ellen ír, mely- 
lyek legkisebb haszonnal sem bírnak; — 's aggodalmát 
árulja-el, miszerint ezen állításiért Emivel talán ezek 
a’ tudományi-karnak nem nagy becsületet szereznek) 
ellenfelei majd ignoransnak nevezik; ’s azzal végzi: hogy 
ha ellene talán megczáfolásokra bocsátkoznának, vála
sza nem leend más , mint mit ama' derék ’s hatalmas 
m a l l e u s  m a l e f i c o r u m  Csató Pál a’ pesti hároin- 
bölcsnek ígért, t. i . : „itt vannak a’ f a c t u m  ok ura
im ; kérlek igen szépen, tagadjátok-el a’ factumekat.“ 
— Hogy Cs-cs úr e’ triviális okoskodását tettekkel 
bizonyíthassa be ’s ellenfeleit maleilcusoknak káromol
ván , olly hatalmas legyen, hogy tőle még rettegni is 
lehessen , azt nem hiszem ; hacsak más hatalomban 's 
auctoritásban nem bízik, mellynél fogva neki bátorul, 
mint gyakran a’ csintalan gyermek szokott, ki anyja’ 
köténye alá búván , onnan kiáltozgat: ,eb fél‘ — mig 
apja végre a’ merész kölöuczöt üstökön ragadja, ’s jól 
elvesszőzi.

Hogy valaki „malleus maleficorum“ legy en , a’- 
hoz talán elég a’ lelki-erő is ,  miszerint t. i. kimondani 
merje mindenkinek szemébe az igazat;iily emberek a’tár- 
sas életben szükségesek, 's több hasznot hajtanak a’ 
statusnak, minta hízelgők, kik hűségi buzgalom-fitog- 
tatásból embertársaikat gyanúsaknak festik, hogy ma

gokat imigy szükségeseknek mutathassák — minek fő 
rugója azonban csak — alacsony haszonlesés. — De 
valamint az igazságbarátot e’ világon legkevésbbé ked
velik, ’s már a’ hajdaukorban egy romai bölcs illy pa
naszra fakadt: „rara temporum felicitas, qua die ere 
quod sentis, sentire quod veils , liceat “: — úgy ki 
erre szánja magát, az tegyen félre minden tekintetet, 
’s egyedül ügyének igazságában bízván, legkisebb 
részrehajlást se áruljon-el; ne tüntesse-ki, hogy má
sok’ kegyelmét vadászsza, mert ez által hitelét ’s be
csületét juttatja tönkre, ’s ha physikai hatalma nincs, 
erkölcsi hatalma mint szappan-buborék enyészik-el.

Eu itt koránsem azért bocsátkozom czáfolatba, 
mintha Csaplovics’ sophismáinak csábitó erőt tulajdoní
tanék, hanem egyrészriil azért, mivel elménczkedése- 
közben ismét a természetjog’ léteiét támadja-meg, ’s 
hogy sophismáinak némi nyomadékot adjon, azokat, 
kik a’ természeti jog’ szentségét ’s boldogító erejét 
elismérik, gyanusítni akarja, mintha ezek különösen 
’s kiváltkép bárhol ’s akármikor készek volnának a’ kor
mány’ gyeplőjét megragadni. Melly rágalomtul, miután 
ez illy nyilván mondatott ki, magát tisztítani köteles
ség ; — más részrül azért, mivel a’ föntebb nevezett 
tudós férfiakat, kiket a’ müveit világ tiszteletben tart, 
illy durva megtámadásokkal illetni nem irtózott, — ’s 
imigy a’ szép tudományok’ szentségét «érté-meg. — 
Állításai azon dialógust idézik emlékezetembe, melly 
azon alkalommal fordult-elő, midőn a’ Drinápolyba ér
kezett Mehemed-Alinak tisztelkedésére ment Halil Ka- 
pudán-basa a’ padisah’ admirálja, ’s ott egy kairói tö
rökkel Ibrahimmal ’s Hasszán effendivel összejött; Ha
lil basa európaiasan vala öltözve , kihez , midőn az al- 
királyt igen komoly beszélgetésbe merülten látá Ibra
him , azt keresztyén ebnek tartván , sóhajok közt gő
gösen kiáltott-fel: „nincs más isten mint Allah, ’s Mo
hammed Allah’ prófétája“ — kérdezősködései után meg
tudván egy vén töröktől, hogy ezen frakkos ember a’ 
nagy ur’ admirálja, ellene szitkokra fakadt, de amaz 
által intetvén, hogy most a’ követség-fogadó teremben 
vaunak, hol a’ falak is figyelnek, bosszúját elfojtván 
hallgatott; — onnan eltávoztukkor összeakadtak Oz
mán agával, Halil basa’ kegyenczével, ki őket magá
hoz vacsorára meghivá, ’s odamenetre kocsijával is 
megkínálta; a’ vén törökök azt viszonzák, hogy gya
lázat izlam’ híveinek olly műszeren járni, melly prófé- 
tájok előtt isméretlen vo lt, ’s el nem fogadták, hanem 
lóháton mentek hozzá; hol is minden készületet eu
rópai módon találván, ezen a’ régi előítéletekben meg
rögzött törökök nagy megbotránkozást szinlettek — 
utóbb pedig e’ müveltlelkü vendéglőjük őket oda birá, 
hogy az izlám’ fanját félrevetvén a’ pezsgő bort ked- 
yesen szürcsölgeték; — vájjon nem álmodta é Cs-cs 
ur , hogy mi magyarok most is ugyanazon sötétség
ben veszteglüuk ’s vesztegleni akarunk, raellyben 
őseink Ázsiában laktukkor, a’ törökök’ hitsorsosi lévén, 
vesztegléuek, ’s hogy azt hiszszük, miszerint eszün
ket, lelkünket művelni az izlam tilalmazza? — Gon
dolhatja é , hogy attól, ki egyszer a’ napvilágot meg
látta , még el lehet disputáim, hogy világosság van? 
vagy talán azt gondolja , hogy mi már a’ lelki műve
lődésben a’ tökély’ tetőpontját értük-el, honnan már 
feljebb emelkedui képesek nem lévén, a’ tudatlanság’ 
örvényébe kell visszasülyeduüuk ? mert ha Csaplovics 
ur’ állításait valaki történetesen más nyelvre fordítaná 
által, valóban nemzetünk’ lelki műveltségéről nem igeit
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felleDgős fogalmat nyerne. Ezekkel Cs—cs ur a’ ma
gyar literatura’ becsét nem igen nevelte. Ezekkel ren
deltetésünk czélját, hogy t. i. tökéletesülésre töreked
jünk , bajosan érheínők-el.

Az előző theoretica phjlosophia vagy is metaphy- 
sika, objective vétetvén, nem egyéb, mint elmekikép
zési tan, vagy is transcendentalis eszmék' szárma
zásának tauja , melly az ifjúban a’ józan értelem' kifej- 
lésére eszközül szolgál. E' tan’ nehézségét csak az te
szi , hogy a’ megfogatok a’ legrövidebb módoni előa
dást kívánván, olly szókat tőnek szükségesekké, mel- 
lyek nem elég világosak; — de ugyan ez buzdítja egy
szersmind az ifjút, hogy vele észtehetségeit annál 
inkább ’s mindaddig foglalatoskodtassa, míg azt meg
érté — ez tehát az ész’ gyakorlása, melly valamint 
minden mesterségben ügyességet ’s fürgeséget sze
rez , ’s az ifjút rendes okoskodásra tanitja: úgy elmé
jéről a’ homályt levonja, épen úgy, mint midőn szín
padon a’ kárpit felvonatván a’ nézők’ látásvágya betöl
tetik, vagy midőn a’ vak, levétetvén szeméről a’hálog, 
a’ világot megpillantja.

A ’ ki e’ tant kárhoztatni m erész, az még a’ 19ik 
században a’ Parnassushoz nem emelkedett annyira fel, 
hogy onnan müveltlelkü embertársaira büszkén nézhes
sen alá. — HogyCs —cs ur a’ metaphysikának teljes 
életében egyszer sem vcheté hasznát, az nem sokat 
bizonyít; legfeljebb is annyit , hogy eszét csupa em
pirikái eszmékkel foglalatoskodtatá. — Ha minden em
ber úgy gondolkoznék, mint Cs. u r , akkor valóban a’ 
természet’ titkai örök titokban maradnának; — e’ tudo
mány a’ status’ polgárjának mindjárt gyakorlati élet
be léptekor szükséges , midőn t. i. jogaival járó köte
lességeit teljesítői kezdi; midőn magzatit, kiket nem
zett, hasznos polgárokká nevelni tartozván, hogy e’ 
czélt elérhesse ’s jövendő boldogságjokat némikép biz
tosíthassa, azok’ természetét, hajlandóságát, (jnert 
egyiknek egy , másiknak másféléhöz van több esze}  ki
tanulgatja, hogy nekik a’ pályaválasztásra irányt ad
jon. — De különben is e’ tudomány a’ gyakorlati v. 
practica életben hasznos, sőt szükséges, mert traus- 
cendentalis eszmék’ forgatása nélkül Schwarz a’ lő
port, Guttenberg a’ könyvnyomtatást, Franklin a’ vil- 
lauyfogót föl nem találhatta, ’s Papin a’ gőz’ erejét ki 
nem tanulhatta volna, melly iassankint annyira töké
letesük, hogy W att, és Boulton gőzerőmüveket készí
tettek, miket Fojiltou olly csudásan képezett-ki, hogy 
már 1807ben egy gőzkomppal a’ Hudsout körülhajóz
ta; Chasscloup tábornok 1814beu gőzalgyút készített, 
’s ím e’ tudomány annyira közönségessé lön, hogy a’ gőz
hajók már szőke Dunánkon is fel ’s alá járnak , ’s gőz
kocsik vasutakra alkalmazva Hazánk’ határáig nyilse- 
bességgel repülnek; ’s biztat a’ remény, hogy ezen 
üdvös találmány kevés idő múlva Hazánkra is kiter- 
jesztendi jótékony hatását. — E’ tudomány tehát a’ böl
cselkedésből semmikép sem zárathatik-ki.

A* Philosophia, mint tan, objective vétetvén, nem 
egyéb a’ bölcselkedési, vagy is az igazat ’s jót meg- 
ismértetö tannal; minden előforduló eszme , tárgy, cse- 
lekvéuy’ valódi okai kifürkésztetnek ’s az emberi lélek, 
melly szüuteleu tökéletesülésre törekszik, a’ test'nyű
gétől kiszabadítíatván, rajta győzelmet nyerhet; — 
kik ezt taníták, bölcseknek neveztettek. — Ezek’ szá
ma valamint széles e’ világon minden időben nagy volt, 
mert ezt egy tudomány sem nélkülözheti, — úgy e’ 
tan’ rendszeres előadása több ágra oszolván, melly-

nek előadásában némellyek lelki erejöktől elkapatva a’ 
lehetlenen is felülemelkedni ’s az isten’ tulajdonságit 
kitanulhatni gondolák; — pedig ha ez megfogható vol
na , Istenség nem is lehetne. Innen az újabb philoso- 
phusok közül némellyek a’ theologiát is oda keverték; 
ámbár ezen tant a’Philosophiából kitagadni nem lehet, 
de miután ez dogmatismusra kitért, erre pedig az ál
talányos Philosophiának föltétlenül kiterjeszkedni nem 
lehet; mivel több dogma, religio van, mellyekminden
ben egymással öszhangzásba nem hozathatnak, men
nyire azok, kiket Cs-cs ur nevez , oda elragadtattak, 
azokat ugyan annyira követni nem lehet, de azért őket 
bolondoknak, a’ Philosophiát bolondságnak állítani bal
gaság. Hanem, ha ezeknél Cs—cs úr jobbat tud, ad
jon ki egy uj tant; meglássuk aztán , mint fogja meg
érdemelni józan észtöl az elfogadtatást? mert vala
mit kritizálni könnyű, ámde alkotni — már ez vala
mivel nagyobb mesterség.

0  így ni Gáspár.
(7 ege következik^)

Vasmegyei régi várai«, és várromol«.
Ildik Levél.

V A S V Á R R Ó L .
M. B J A’ czimzettvár, melly hajdan ns megyénk

nek nevet ada , a’ mi vo lt, már most lenni megszűnt, 
’s minthogy belőle kő sem maradt a’ kövön, v á r r o m 
nak sem mondható. Fűit Ilium ! —

Erről tehát, a' szombathelyi püsp. megye’ 1830- 
diki névkönyve ntán , csak azt írhatom , hogy V a s- 
v á r o t t ,  mint királyi városban (_in Regali Civitate 
Castriferreo) hajdan Sz. Mihályról czimzett társaskáp
talan létezett. A’ sz. hiedelem István első királyt üd
vözli alapítónak, de az oklevelek a’ Xlldik század’ vé
gép (̂ 3ik Béla idejében} megszűnnek. Harmadik András 
király’ halála után a’ polgári háborúk igen megrongá- 
láka’ káptalant (^kétségkívül a’ várost is} , mert 1311- 
dik év körül Robert Károly’ egyesült serge Vasvárt 
elfoglalta ; de megérkezvén Henrik nagy bánnak fia J á- 
n o s ,  Trenchiny Máté’ párthive, a’ német katonaságot 
a’ templomba szoritá, ’s ezt a'levéltár’nagyobb részé
vel együtt összehamvasztá. Zsígmond császár és ki
rály alatt a’ sokszor említett káptalan 12 kanonokot — 
ide értve a’ prépostot is — számlált. Ezen szám a' 
későbbi mostoha időkben négyre olvadt-le. — Az 1578- 
diki országgyűlésen j^Decr. I. Art. 20 .) határoztatok, 
hogy a’ vasvári káptalan pecsétjével’s jegyzőkönyvei
vel együtt »Szombathelyre költözzék, s valóbau ez 8 
év múlva (_1586) sikerült. 164fiban (_Art. 120) a 
szombathelyi kanonokok’ lakjai minden adóiul fölmen- 
tetének # ). — Elvégre a’ v a s v á r i  társaskáptalan

P )  Ennek felvilágosítására szolgál „ P e  Rebus Hung. Prov. Ord. P rned.“  
könyvnek 517dik 1: ,,Ferreo-Ca«trensis ( t. i. Domonkos atyák1 kolosto
ra )  ab oppido Castro-ferreo , Sabaria duobns circiter hungaricis millia- 
ribns u ltra  Rábám fluvium d is ta n te , ex quo Conntatiis Castriferrei in 
U ngaria notissimus. Olim fű it florentissimnm Praepositura e t Capitn- 
la ri etiam d ignitate gaude/is; séd jam  vix justi pagi nőmén m eretur , 
adeo T urcarum  vastationibus est desulatum. Ad eum locum anno 1030. 
mense A ugusto per Ad. R. D.  Praepositum  ejusdem Capituli (quod mo
do Sabariae reside l) tu to  ciim com ita tu , propter Turcarum  excursio
n s  , perductus , non sine lacrymis , ruinas turn oppidi , tűm nostri 
Sanctae Crucis titu lo  Conventus aspexi. Is erat olim intra oppidum, 
T o ta  adhuc Ecclesia absque tecto consp ic itu r, cujus longitude ab ex- 
trem o usque ad supremi Saeelli parietem  133, la titude 45 pedum exi- 
a tit. T u r r i s , quae a laeva e s t , summitus dejecta.
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1777dikben szombathelyi s z é k e s  káptalan le tt, melly 
uyilváuyos okleveleiben Vasvárróli czimzetét ,Capitn- 
lum Cathedralis Ecclesiae Sabarieusis d e  C a s t r o -  
f e r r e o “ ma is megtartja. ( f

A’ modottakból igen hihető, hogy a káptalan tá
vozta a’ sokszor einlitett vár és város hanyatlásá
nak bélyege 5 de a’ felhozott 1636 —46  év ellenére 
1 6 6 0 —74dik körül Vasvár és e r ő s s é g e  fenállott. 
Ezt egy latin levélből , mellyet a’ kantai t. minoriták’ 
levéltárából 1836dikban másoltam-le , állítom: „Ssimo 
P. nostro Iunoceutio XI. Romano Pontifici ac sacrae 
eius Congregationi de propaganda fide omnia bona in 
Christo Jesu precor. — Ego Moyses Nagy p. t. Pa- 
rochus in pago Esztelnek sedis siculicalis Kezdi in 
Transylvania, necnon Ecclesiarum: oppidi Bereczk, 
Lemhéuy et Nyújtód pagorum propter penuriam Sacer- 
dotum debills administrator inter semper Catholicos ua- 
tus, ac ad 15 circiter aunos educatns, reliquum vitae 
tempus in partibus . . . .  Deo disponente lubens devo- 
lutus sum in partes tributarias turcico Imperio subje- 
ctas prope Cauisam et in V a s v á r  i. e. Castro-Fer- 
reo latina fingva vocatur, ultra 12 aunos feci Paro- 
chum et in f o r t  a l i t i o  pro christianis militibus ibi
dem exstructo degeus Ecclesias adjaceutes non minus 
25 admiuistravi . . . quam jucunda et admiranda erat 
eorum couversio et amor erga me ac affectus. Iude iam 
currit annus sextus , in quo licentia ab AEppo Strigo- 
uieusi Georgio Szelepcsényi obtenta, voto quod Deo 
feceram me urgente redii hue in Pátriám . . Datae 
in Eszteluec 14aNovembr. 1680.“ — E’ levelet P. Gu- 
arin Bonaventura minorita vitte Xld. Inczéhez, ki he
lyeslé Nagynak azon fogadását, melly saját telkén a’ 
kantai iskolákat szüle. (4,. Gegö Moldv. Telep, „erdé
lyi utazás“ czim alatt.)

M a, mint mondám, hasztalan keresik a’ vándor’ 
szemei a' hajdani Vasvárt. Tavaly October’ 4dikéu 
járék azon halmokon, mellyeken létezett, de egy kö
vet sem találhatók belőle. Az elöidöbeli szentegyház’ 
körét 's e’ mellett déli oldalra a’ későbbkoru kápolna’ 
helyét bemohosult gödrök jelentik. Ezeket bokrok's élő
lak környezik ; ’s a’ hol hajdan buzgó áronok és keresz
tyének imádák istent, ott a’ jelen pusztaság felett ma
darak énekelnek. Nyugotra a’ régiárkolatokat még ma 
is láthatni. Szóbeli hagyomány szeriut a' fő halom’ ke
leti részén , hol most ut vezet le ’s egykét házacska 
lejérlik , a’ káptalan’ épületei voltak. A’halmoknak töb
bi részein szőlőt miveluek, mellynek nedve mellett, 
miután

M ár ti r  b o rítja  szétm állt h am v aik a t,
K ik i t t  dicsőéit hajdan é lté n e k ,
Nem jegyzi sírkő ’s m árvány c io n tja ik a t,
Feledve van mind , a ' m it te t te n e k ;
’S  a’ hü»i kornak Ciillogé ingára  
S zé tfo sz la , m int az őszi lanyha pára —
’S elfonnyadott a ’ harezok’ pálm aága ,
M int a ’ szerelm ek’ gyenge sriíz virága!

bekében zengheti b. eml. Vitkovics’ dalosa:
Nem bántottam  s e n k i t , engem se bántson más.

Az ú r  isten , p a jtá s !  éltessen bennünke t.
T a r ts a  meg mind holtig  , vidám jó  kedvünket.

Innét leballagva, Szent-Mihályfán keresztül (V as
vár filiája 6 0 0  léi.) a’ Nagyasszony’ templomához

mentem. Ez tulajdonkép a’ plébániai egyház. Végre 
megtekintém a’ mvárost (körülbelül 700 1.) a’ sz. Do
monkos rendén levő t. atyák’ kolostorát ’s templomát #). 
Ennek sauctuariurna’ homlokzatáról e’ sorokat:
BeLa reX I lii. aaCraVIt DlC&Vlt CVLlVI sinCtae Cr l ’C /s. 
DeaoLatoM S/.éChenlVa rest/tí’/t VigorI pr/st/n/sqíe 
Vslbl*.
Deln fLVrea ManVs CooCVrrentes ornar/ nt. 
leírván, távoztam.

E —ő mk.

Természeti ritUasáyoK tára.
Berlinben , G r a e f e udvari tanáesnok' ügyes ke

zei által legközelebb egy sebészi műtétel (operatio) 
történt, mellynek eredménye eddig egyetlen a’ maga 
nemében. Bizonyos özvegy lengyel grófnőnek egyik em
lője férje' halála óta szemlátomást nőni kezde, ’s töin- 
lősdag alakot öltvén magára, minden próbált gyógy
szernek makacsul daczolt. Maga Graefe előtt is homá
lyos volt ezen nőtten növő rejtélyes dagnak alakja; 
végre elhatárzá magában, hogy a' tömlös-dagon a’ mű
tétéit (melly veszélyteljesuek látszék) m egteszi, ’s an
nak lemetszéssel véget vet. Jelen voltak a’ műtételen 
Berlin’ legjelesb ifjú orvosai, Müller és Stamm híres 
boneztudósak i s , kik előtt Graefe csudagyorsasággal 
végzé a’ műtétéit, ’s a’ levágott tömlős-dag 15 fontot 
nyomott, mellynek tartalma miuduyájok’ rendkívüli; ál- 
■nélkodására , egy több-hónapos magzat volt, melly már 
jóformán ki is fejlett. — A’ berlini buneztani mú
zeum most emlékül őrzi e’ ritka tüneményt. — Graefe 
róla egy körülményes leírást szándékozik adni. — A’ 
műtételt szerencsésen kiállott grófnő pedig legjobb 
egészségben vau.

Múlt hónapban Londonban Faraday úr, vegytudo- 
mány’ (chemia) tanítója, eg y , az Amazon folyóbul ho
zatott berzes-halon (elektrischer Fisch) nyilványos pró
bát tőn, ’s imneki sükerült abból berz-szikrákat idézhet- 
ni-elő. A’ jelenvoltak közül egy, (ki elég vakmerő volt 
a' hal’ berz-tulajdonsága felöl kétkedni) a' halat mind 
két kezével érinté , mire hatalmas ütést szenvedvén, 
csakhamar kénytelen lón az állat' kétségbehozott tu
lajdonságáról meggyőződni. — A’ berz v. villanyos
ság (Elektricität), úgy látszik, benne a’ leghatalmasb bé
lyeget kifejtő erő , mert még a’ vízben is , hol a’ hal tar
tózkodók, igen érezhető vala; egyetlen ütése képes 
volt az érő-berzmérű-tüt (Galvanometers-nadel) meg
hajlítani , ’s rögtöni vegyhatást ’s maguetizálást okozni

K özli Romántsik F erencz ,
orv. seb. t.

a) I t t  a ’ szerze t’ tag ja i lelkészkednek.

R e j t e t t s z ó .
Ot ki« ré»z az egész. Négye é tk e t j e le n t ,
’S  j ó t ,  ha illyest olasz vagy schweizi kéz terem t.
V izet je len t a ’ vég k e t tő ; de nem fo ly ó t,
Sem te n g e r t , de ehez csakugyan hasonlót.
Az egész szüretkor vég bo rt nyom a ’ kádba.
Elsőm nélkül u ta t m u ta t az szobádba.

S n A —l.

A’ 94d. számú rejtettszó: Le h e l .

S z e r k e s z t i  H e l m e c z y .  — n y o m t a t j a  T r a t t n e r - K á r o l y l  ú r i  u t c z a  6 1 2
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P écsi Selyem tenyésztö- Egyesület' 
ren dszabá lya i.

A’ pécsi S e l y e m t e n y é s z t ő  E g y e s ü l e t  
népünkre hasznos befolyást gyakorolni, lakos-társain
kat munkával elfoglalni ’s ez által a’ köz jóllétre utat 
nyitni akarván, részint mivel már sz. kir. Pécs váro
sunk’ us Tanácsa által, ’s a’ felsőbb rendelések’ kö
vetkeztében, több ezerre menő szederj-fával bír , részint 
mivel városunk’helyzete a’ selyemtenyésztésre minden- 
kép kedvező: ennélfogvást, hogy e’ hasznos kereske
dési-ág városunkban is virágzásra kapjon , ’s lakos- 
társaiuk ennek előmozdítására serkentessenek, mai na
pon tartatott gyülekezetünkben „ P é c s i  S e 1 y e m te
n y é s z t ő - E g y e s ü l e t “ cziin alatt, következő fel
tételekkel, 12 évre úgy alapítottuk, hogy e’ közös 
rendszabályok szerint az arra megrendelt elöljáróságtól 
igazgattassék:

1. §. Az egyesület 2 0  p. forintból álló, — egye
sületi elnök, péuztárnok 's egy választottsági-tagtul 
aláirt — részvényekre aláírást bocsájt-ki, mellyeket 
mindenki kor-, nem-, sors- és lakhely-különbség nél
kül nevezett hivatalunknál kész pénzen most egyszer, 
— ’s pedig 1839ik évijan. 31 ig — válthat. — 2. §. Mi
vel az egyesület 12 évre létesült, senki előbb tőke- 
pénzét ki ugyan nem veheti, de részvényét — ha t. i. 
azt az egyesület beváltani nem akarná, kinek elsőbbsé
gi joga fönmarad, — az egyesület tudtával szabadon 
másnak is eladhatja. — 3. §. Ha valamellyik részvé
nyes, időközben meghalna’s örökösei a'részvényi jog
gal élni nem akarnának, azon évi számadás’ bezártá- 
val az egyesület azt beváltaui ’s a’ járandó haszonnal 
kiadni köteles. — 4. §. Valamint a’ selyem 's a felál
lítandó gyári-épületek örökös időre a’ tűzkármeutő in
tézetnél biztosítatni fognak: úgy az egyesület’ vagyo
naért mindnyájan egyért, és egy mindnyájáért kezes
kedik. — 5. §. A’ megtakarított évi haszon, első ’s má
sodik évben , száztól-hatos kamatokon fölül szükséges 
épületekre ’s fonó- eszközök’ megszerzésére fordittat- 
ván ; a’ harmadik ’s később-évekbeli pedig, a’ mint ki- 
jeleltetik, a'péuztárnok, nyugtatvány mellett, az illető 
feleknek kezeire szolgáltatni, ’s a’ nyusrtatványekataz 
egyesületi gyűlésnek, számadásával bemutatni fogja.— 
Sziut úgy 6 . §. ha az 1. §. szerint a’ kiszabott időn 
túl, az egyesület uj részvényeket bocsátna-ki, szint 
azokra sz á z tó l-6 -os kamatokon felül esendő két évi 
haszon a’ fentebbi rendszabály szerint, az egyesület’ 
szükségére fog fordítatui. — 7. §. Azon részvénye
se k , kik jogukról 12 év múlva önkéntesen lemondaná
nak, a’ gyülekezet* törvényes becsűje szerint, minden 
gyári eszköz’ ’s épület’ értékében fognak részesülni. 
Valamiut akkor is , ha az egyesület időközben tenyész
tésének káros kimenetelét látván, eloszlanék; melly 
váratlan esetben mindenek árverés’ utján eladatván, 
egyeulően a’ részvényekre fölosztatni fog.— 8 . §. Az iu- 
tézeti-ügyek fölötti tanácskozásban, egy az egyesület
től kitűzött helyen , minden részvényes, szavazási jog
gal bír; a’ szavazatok’többsége határoz; minek követ- 
kezésiben a’ jeleuuemlevőkkel a’ gyengébb fél a’ több
ség’ végzését elfogadni tartozik ; szintúgy n’ tisztvise- 
lőség’ választatásánál is. — 9. §. Az egyesület’ dolgai

nak elintézésére hivatalos tisztviselőségre lévén szük
ség , ennélfogvást 1 elnök , 1 másodelnök, 20  válasz
tottsági tag, pénztárnok’s jegyző, minden esztendő
ben (melly két utolsónak, ha egyszer az egyesü
let’ haszna uövekedendik, illondő jutalom is fog kitü- 
zetnij ; felügyelő pedig az egyesülettől kötött szerző
dés mellett, most egyszer, választatnak.

A’ TISZT V ISK LŐ SK G K T ILLK TÓ  RKNDSZABÁLYOK.

10. A z  e l n ö k ’ k ö t e l e s s é g e :  a’ tartan
dó gyűlések’ idejét 8 . — ezt főkép a’ selyem-eladás, 
tőkepénznek hova-forditása, és tisztujításrul; rögtön 
esetben pedig 3 nap alatt a’ részvényes urakkal tudat
ni ; a’ pénztárt megfért tagokkal többször meglepui, 
fákra ’s egyéb selyemteuyésztési tárgyakra felvigyáz- 
u i, előforduló hiányokat, vagy szükséges javításokat 
a’ gyűlésnek előterjeszteni, valamint a’ reá bizottakrul 
pontosan jelentését beadni; ezen kötelesség a’ másod
elnökre is értetik. — 11. §. V á l a s z t m á n y ’ k ö t e 
l e s s é g e .  E’ töretlen utón olly tárgyak fordulhatnak- 
elő , mellyek sietős elintézését az egyesület’ bizonyos 
kára nélkül elhalasztani nem lehet. Melly váratlan eset
ben az igazgató választmány teljes hatalommal rögtön 
végezhet, de küldöttségét felelet’ terhe alatt pontosan 
teljesíteni ’s tetteiről az elnöktül idején hirdetett gyű
lésnek jelentését mindenkor bemutatni tartozik : vala
miut arrul i s , ha az a’ közgyűléstől valami tárgy’ el-r 
intézésére megbizatik. 12. § . P é u z t á r n o k ’ k ö t e 
t e s s é g e :  a’ pénztárra szorosan gondot viselni, ér
te vagyonával jót-állani, semminemű uyugtatványt ki nem 
fizetni, kivevén ha azok a’választott gyűlés’ megbizásábul 
az elnök által jelöltetnek-ki; szintúgy számadását rende
sen az év’ végével elkészítvén, a’ gyűlésnek megbirá- 
lás végett bemutatni, nemkülönben a’ pénztár’ álla
potjárói évnegyedenkint jelentést tenni. — 13. §.
J e g y z ő ’ k ö t e l e s s é g e :  az elnök által kijelölt 
gyűlés' idejét a’ részvényes urakkal közölni, gyűlés
ben, valamint a' választmányi ülésekben is tollat vezet
ni, azok’ végzéseit híven ’s szórulszóra beiktatni, ki
vonatokat , mellyek által összes vagy egyes tag vala- 
melly tárgy’ elintézésére megbizatik, kiíratván, men- 
tülelőbb kézre szolgáltatni, a’ levéltári irományoknak 
híven gondját viselni ’s azokat számba venni. — 14 §. 
F e l ü g y e l ő ’k ö t e l e s s é g e :  a’ szederjfákra , mel
lyeket az egyesület vettet vagy elültettet, gondot egész 
éven ált viselni, lakos társinkat a’ bogár-tenyésztés
ben oktatni, az egyesület’ tenyésztésében szorgalma
san működni, a’ rá bízott ’s legombolitott selyemről 
(ha az egyesület a'kép rendelkeznék) felelet’ terhe 
alatt számolni, ’s arrul időnkint jelentését megtenni; 
szóval: az egyesület’ javát szorgalmazni, mellyre néz
ve csupán a’ választmány’ rendelésétül fog függni. — 
És azért 15. §. mindenki arrul, mire a’gyüléstül meg
bizatik, számol; számadását a’ közgyűlés szigorúan 
megvizsgálni, a’ hiányokat szorosan rostálni ’s elhárí
tani , vagy a’ kárpótláshoz , miben netalán az igazga
tóság’ valamelly tagja , vagy más részes is marasztal- 
tatuék, az egyesület javára törvényes jogot fog formál
ni. Melly esetben olly individuum magát mind a két 
rész által választandó compromissionale szóbeli bíró
ság alá vetni köteleztetik (salva appellata extra do
minium) ; ennekokáért az egyesület-képviselőnek egész
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hivatalos személysége tisztjének lélekisméret szerinti 
teljesítésére meghitelve lesz.

Mindezeknek bő megfontolására összegyűlvén, 
egyes akarattal e’ czélirányos rendszabályokat hely
benhagytuk, azoknak pontos megtartására egyenkiut 
’s mindannyian magunkat köteleztük , ’s a’ jelen szer
ződést tulajdon kezünk’aláírásával megerősítettük. Költ 
Pécsett, szent Mihály hava’ 16kán 1838. h in d i a 
h i / e r s  J á n o s  ü g yvéd , mint egyesületi jegyző .
A' moldvai magyarok , vallási tekin

tetben.
( S z i  o n -b u l.)

Hogy Moldovában nem kevés számú magyarok 
vannak, ’s pedig valóságos magyarok , ollyak t. i . , kik 
nemzetüket idegen vérrel meg nem korcsosították , két
séget sem szenvedő igazság. Hogy a’ magyar nemzet
nek ezen becsületre de egyszersmind sajnálásra méltó 
részecskéje akár religiói akár politikai pallérozódásban 
gyenge állapotban vagyon, az is való. Mi lehet tehát 
ennek oka? hiszem az itt levő magyaroknak természe
tük, elmebeli tehetségük, az erkölcsre húzakodó ki- 
vánságjok hasonlók azon magyarokéhoz, kiknek illy tu— 
lajdonságaikrul, minden tudós, ’s pallérozott nemzet 
meg %'agyon győződve. Ki kételkedhetik arrul, hogy 
a’ religiónak legnagyobb befolyása legyen az erkölcsi, 
’s innen a’ politikai pallérozódásra nézve? én tehát, ki 
moldovai nemzetem között lakom, ki állapotokat jól ös- 
inérem, sőt kötelességem is ösmérni, azt merem állí
tani , hogy az itt levő magyarok , kik mind romai cath. 
hitben vannak, pallérozatlanságának fő oka a’tulajdou re- 
ligiójokbeli tudatlanság; hát ennek mi oka? tulajdon 
lelkészeinek a’ nemzeti nyelvben való tudatlansága, 
és egyéb fogyatkozásai. 0  isten ! honnan vegyek olly 
hathatós balzamot , mellyel szívem’ sebeit öntözgessem , 
hogy ne vérezzenek már többé! o valljon elegendő 
e toliam arra, hogy fájdalmamat leírhassam ! nem, o 
nem ! Hihetetlen nemzetünk’ ezen kis részecskéjének 
állapotja, csak azok hihetik el, kik itt láthatják, csak 
azok sirathatják eléggé, kik igazszivü magyarok!!! 
— Ezen szegény magyarok , mint tulajdon hazájokou 
kívül élők,  ’s azért annak javaitul megfosztalak, csak 
tulajdon lelkészeikben bíznának, nemcsak a’ lelki dol
gokban, hanem egyéb környülállásokban is , hogy tő
lök segedelmet, v igaszta lást’s a’ t. nyernének; de sz. 
Lukács ezen papjaiban ’s levitáiban (J.uc. 10 v. 31. 32 .}  
ezeket épen nem találhatják fel. Hogy is lehetséges, 
hogy sajnálják azokat, kiket egész tehetségjökbül gyű
lölnek; hát még igy , hogy üdvözíthetik azokat? — 
Ezen magyarokhoz közönségesen Romából küldetnek az 
úgy nevezett sz. congregatiótól Minorita- szerzetbeli 
olasz papok (missionariusok}; de lehet-e, hogy ezek 
lelkészkedjeuek olly nemzet között, kinek nyelvét 
nem tudják ? már ezen egy pontból a’ vallásra nézve 
irtóztató következéseket lehet formálni leginkább azok
nak,  kik tudják, mi a’ lelkészkedés. „Ha azért nem 
tudom a" szónak erejét, annak, a’ kihez szólok, idegen 
nyelvű lészek; ’s a’ ki sz ó l, nekem idegen nyelvű lé
szen. Továbbá, ha lélekkel mondasz áldást, az, ki a’ 
tudatlan helyett vagyon , mi módon mondja az áment 
áldásodra; mert nem tudja, mit mondasz. Mert te , jól 
adsz ugyan hálákat, de nem épül. Hálákat adok Iste
nemnek , hogy miudnyájotok’ nyelvén szólok.“ így szó
lott az, ki Krisztus’ híveit nem akarta kárhozatba ejte^ 
u i, hanem üdvözíteni, sz. Pál ad Cor. Ep. 1. c. 14. 
Csuda-e tehát, hogy ezen vak vezérek miatt a’ sze

gény moldvai magyarok is verembe esnek? — Nem 
akarom , nem is lehet azon hallatlan kegyetlenségeket, 
húzás - vonásokat, önhasznuk fortélyos keresését, ön- 
kéuynyel való uradalmat, ’s erkölcsi fogyatkozásokat 
itt előhoznom, mellyeket ezen olasz lelkészek itt el
követnek, mind azért hogy Írásom messze kiterjedne, 
mindazért hogy nem akarom megpirítani azokat, kik
nek most pirulni nem szabad; mind pedig azért, hogy 
nem akarom azon szomorú századokat szemelibe ter
jeszteni , mcllyekrül most a’ szép-izlésü világ borza
dással emlékezik. Vaunak itt, az igaz, néhány esztendő 
óta magyar lelkészek is , kik ezen sok hibáuak ’s visz- 
szaélésnek kívántak ellenállási; de mit nyertek? sok
szor majdcsak fejők tányéron nem vitetett Heródes eli- 
he. Még él egy öreg tisztes jámbor-életű magyar lel
kész , kinek hajdan azt írta egy Berárdi Bonaventura 
nevezetű olasz püspök: „ti magyarok nem tudjátok-e, 
hogy az olaszok’ szolgáiéi vagytok ide hivatva ?“ Ezen 
püspök volt az, ki a’ magyar szenteket, úgymint: sz. 
Istvánt, sz. Lászlót, sz. Imrét a’ papi kaleudáriombul 
kirekesztette. Rettentő üldözéseket kellett itt kiáltani 
mindenkor a’ szegény magyar híveknek a’ magyar lel
készekkel együtt az olaszoktól; — ezek t i. ab
ban igyekeztek mindenek között leginkább, hogy a’ 
magyar nyelvet elrontsák, ’s így az itt levő magyar 
nemzetet is; ezer módot találtak ők erre: mert nálok 
volt ’s van is a’ hatalom ; de ezeu magyarok’ üldözte
tése azon grádicsra soha sem jutott, mint most már négy 
vagy öt esztendeje Magni Károly olasz praefectus’ ural
kodása alatt, ki nemcsak az itt levő magyaroknak, de 
édes hazánkban lakó egész magyar nemzetünknek ék
telen megsértésével és csúfolódásával minden erejét 
arra fordította, hogy az itt levő magyarokat egészen 
elnyomja. Nem szívelheté ezt néhány hazáját és nem
zetét szerető magyar lelkész, azért is az azt illető 
romai törvényszékek elibe vitték panaszaikat; így 
tehát a’ sz. congregatio, szentül ’s hiba nélkül akar
ván ezen Missióuak már megösmert ’s meghitt hibáin 
segíteni, már majd három esztendei könyörgések után, 
folyó esztendő junius’ hónapjában érkezett Romából 
Ardoini Ráfael nevezetű minorita barát- pap, apostoli 
visitator neve alatt, hogy a’ Missiónak perben forgó 
hibáit megismérje , igazán Ítélje , ’s minden hibát, mint 
egy szent atya, helyrehozzon. Ezen apostoli férjfiú te
hát megérkezvén Jásba, a’ Missio’ residentiájában el
olvastatta a’ pápától, és a’ szerzet’ generalis ministeré
től a’ Missio’ javítására nyert decretuinait, ’s nem is 
sokára jelentette szóval: „hogy Moldvában ő legyen 
a’ Pápa, és ő azt cselekszik, a’ mit akar“, mit híven 
is teljesített; mert minekelőtte az eligazítandó dolgo
kat vizsgálatra vette, vagy csak a’ lelkészeket is ös- 
merte vagy kérdésre vette volna, minden Ítélet nélkül 
kegyetlenségének nagy jeleit mutatta meg. Különösen 
egy magyar lelkészt ki ezen hibákat, vagy visszaé
léseket leginkább megmutatni tudta; szóval: ki a’ ma
gyar nemzetet leghathatósabban védelmezni képes vol
na , minekelőtte ösmérte, vagy kérdésre venné azt, 
egy decretuma által, mellybeu a’ bosszuállás, önkény, 
elnyomatás, részrehajlás, szóval a kegyetlenség vi
lágosan kitetszik, nemcsak a’ parochiabeli szolgálat
ból , de még Moldvából is ki akarta tiltani, olly erő
szakkal, hogy ha meg nem tenné, katonák segedelmé
hez folyamodnék ezen apostoli férfiú ; a’ mi meg is tör
tént volna, ha ezen magyar lelkésznek bátorsága, 
igazsága , és feddhetetlen élete annak igazságtalan cse
lekedetét meg uem gyengítette, vagy meg nem szé-
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gyenítette volna. „Ne vélje tehát senki, hogy ezen apos
toli férfiú békességet jött bocsátani a’ Missióra ; nem 
jött békességet bocsátani, hanem fegyvert. Máté 10. 
v. 34 .“ Azután látván, hogy ha egyenes utón járan- 
dana, gödörbe esik, és nemzeti papjainak gyalázatos 
cselekedetei neki orczapiruiást okoznának, más mes
terséghez fogott, t. i. mind maga , mind kémje a’ ma
gyar lelkészeket külön külön kisértették; és ezeket egy
más ellen haragra indítani igyekeztek , de ezen mester
sége is lejére sült. Azután (a’ mit először erőszakkal 
akart megtenni, a’ mi kitetszik ismét egy más magyar 
lelkész' írásban adott protestatiójából, melly következő: 
„E go, qui nőmén subscribo , fidem iudubitatam facio , 
quod omnia in negotio gentis Huugarae in Moldavia 
existentis, Romám , et alio quocunquo scripta coufir- 
mem. Pacem autem personalem me fovere testőr. Séd 
insimul insinuo, quod litteras indirecte retractatorias 
ddto I9ae Julii ad Ministrum Generalem, et ad Mini- 
strum Provinciáién! Hungáriáé v i ,  et m e t u ,  qui in 
virum graven» et constantem etiam cadere potuit,ada- 
ctus datus, aunihilem , rogans , ut eae ubicunque ter- 
rarum vel gentium repertae fuerint, nullum robur et 
valorem unquam habere queaut; quia d o l o ,  ut Hun- 
gari confundantur, percitus , ad eas exarandas adactus 
sum. Et haec nullius e svasu , sed comperto dolo, e 
puro conscientiae sacerdotalis dictamiue ad perennem 
rei gestae memóriám sincere omnibus , et singulis , qui- 
bus interest, testatum facio“)  egy szinlett barátsággal, 
sőt jobb parochiák’ megigérésével is , uémelly magyar 
lelkészektől ollyan bizonyságleveleket akart kicsavar
ni , mellyek által mind maga magának dicsőséget sze
rezhetne, mind a' panaszolkodók1 igazságát elnyomná, 
mind pedig azon egyházi 's világi fő uraknak, kik ezen 
dolgokat részint Magyarországban , részint másutt is 
tudják , szemeiket megvakítani akarná. He ezt a' jó- 
lelkű magyar lelkészek meg nem cselekedték , hanem 
azt felelték, hogy ők, akármi szomorú eset is érdekel
né őket, nemzetjöket eladni nem akarják. Kérve kívánták 
ugyan a’ feljebb említett visitátortul, hogy vizsgálja 
meg azokat, a' mik Rómába íeladattak az olasz papok 
ellen ; azt felelte erre : ,,Azok temeltessenek el kő alá“. 
A’ nagy tűz tehát megvan, 's tart is. A’ visitator,jól 
tudjuk, azon igyekszik, hogy azokat, kik törvénytelen 
kéréseinek eleget nem tettek, eltemesse. Mi lesz még 
ezentúl a’ dolog’ kimenetele ? örömest fogom közölni az 
érdemes magyar publicummal, vélvén , hogy ezen tárgy 
igen érdekli az egész magyar nemzetet. O magyarok’ 
Istene ! támaszsz nemzetünkből, kik ezen elnyomatások
ban segítenék veszedelemben forgó rokoninkat! Költ 
Moldovában az ó kai. szerint aug. 28. 1838. Hazáját's 
uemzetét szerető ’s Moldvában lakozó magy. lelkész NN.

É szrevételek ,
Csaplovics úr né melly állításira, (lége.)

Subjective vevén a’ Philosophiát, ez mindenegyes 
emberre kiterjed - 's minthogy a' hány ember vau , majd 
annyiféle természettel bír, már a’ régibb időkben sok
féle sectája volt; — nem csuda tehát, ha némellye- 
ket a’ scepticismusra vagy is kétkedésre vezetett, 
melly többnyire a’ sophismusból vagy is álokoskodás
ból származott; — de minthogy ennek szilárd alapja 
nem volt, csak hamar elárulá gyengeségét, 's még 
Aristoteles által Iegyözetett. — Ez ugyan a’ mai kod
ban újólag lábra törekszik kapni, mert ha valaki vala- 
melly igaztalanságot hihetővé akar tenni,e'fegy vert szok
ta használni; — de valamint az örök igazság magát el-

temettetni nem engedi, mivel Istentől származik, úgy
előbbutóbb ennek mindenen győzödelmeskedui kell. _
A’ valódi Philosophia nem egyéb, mint az igaznak, jó
nak megismerése : azért is ki az igazat szereti 's eb
ben bölcseséget keres, philosophusnak neveztetik; ha te
hát valakijez ösvényt pályájául választja,sok nehézséggel 
fog harczolni, mellyekért földi jutalmat ne várjon , ha
nem ön meggyőződésében 's igaz tettének tudalmában 
helyezze minden jutalmát. — Mindezen tudományhoz 
anyagúi a’ józan ész szolgál; melly isteni ajándék va
lamint mindnyájunknak egyenlő mértékben örökségül 
nem juta, úgy elménket ez is bővebb vagy szőkébb 
korlátok közt tartja; innen van, hogy ugyanazon egy 
dolgot egyik korábban,másik későbben,'s a’harmadik épen 
nem foghatja-meg. A’ természeti jogtanra nézve , re
ményiem, Csaplovics úr azokkal, miket a’ 3 3 —37 szá
mokban mondottam , megelégszik; de mivel a’ 87d. szám
ban újabb próbát tesz : eunélfogvást további fölvilágosi- 
tásra kényszerít. —

A' természeti jogtan , melly csak a’ scholasticis- 
musig terjed , objective vétetvén , a’ philosophiának egy 
lényeges része : mert a’ természeti jog minden jognak,sőt 
a’bölcselkedésnek is, ősanyja, melly cselekvőleges (̂ acti
vus) és szenvedőleges (^passivus) ; ezen utóbbit a’jog
gal járó kötelesség teszi. — Ezt a’ gyakorlati életre 
nézve Grotius Hugótól vagy Puffendorftól vagy mástól 
tanulni nem kell, mivel maga a’ józan ész megismeri 
azt; kérdezze-meg kiki belsejét, ’s ez legjobban meg 
fogja magyarázni, meddig terjedhet joga mások’ sérel
mezése nélkül, ’s meddig az azzal járó kötelessége? 
mellyek egymással szoros kölcsönös-viszonyban állnak, 
egymásból származnak, ’s oily szoros összeköttetés
ben vannak, hogy a z , ki az elsőt gyakorolja , de az 
utóbbit nem teljesíti, amannak csak bitorlója lehet; — 
származását veszi az ember születésével ; itt lelem el
ső nyomát „ a jus connatum bonae existimationis“- 
ban, miuélfogvást jogom vau becsületesnek tartatni, 
míg rólam ellenkező nem bizonyítatik ; — ebből foly a 
másik: „quod tibi vis fieri, mihi fac ; quod non tibi, 
noli“ — Van jogom kívánni felebarátomtól, hogy ha ve
le én becsületesen bántam, ö is a’kép bánjék velem; 
’s mivel én senkit sem csalok m eg, engem se csaljon 
meg senki; — itt vajmi nagy rézs van a’ visszaélésre, 
mellyet írott positiv törvényeink eléggé be nem töltöt
tek ; ez a’ kölcsönös-viszony’joga , mellyre minden tör
vény visszavezet, mellyet ha kiki lélekisméretesen tel
jesítene, más magányos törvényre talán szükség sem 
volna, ’s ezen értelemben veszem én B. J. urnák a’ 29- 
ik számban nyilváuyított amaz állítását, hogy a’ tör
vény szükséges rósz : mivel t. i. az ember irigy s ra
vasz volt, ’s magát másnál jobban szerette; szüksé
ges volt a’ privat jogokat positiv törvények által biz
tosítani. — De ezen törvények csak a’ világ’ elébe ju
tott esetekről hozathattak, mellyek a’ tökéletes bátor
sághoz még nem elégségesek, mert ha én csak azt 
számítgatom: milly joggal bírok, arról pedig megfe
lejtkezem, hogy azok mi kötelességeket hoznak magok
kal, ’s e ’ szerint ha én csak azért nem követek-el rosz- 
szat, mivel a’ positiv törvény a’ rósz cselekedetekre 
büntetést szabott; ha engem a’ természet’ fentebb em
lített törvénye azontúl nem tartóztat— gyakran ártalmá
ra lehetek embertársomnak, ha azt úgy követem e !, 
hogy a’ törvény hozzám nem férhet, azaz: haa tettet 
törvény előtt bebizonyítani nem lehet mitől egyedül 
a’ természet’ törvéuye tartóztatja vissza a jobb em
bert.
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A1 legitimitás’ elve sziute természeti jogon alapul; 

— miután podig nálunk az uralkodás , az uralkodó’ sze
mélyére nézve ezenlelül positiv törvények által örök 
időkre megállapítatott, a’ királynak az országgali ál
landó üsszeláuczolására pedig az 1687ki 3ik czikk ál
tal az arany-bullának 31ik czikkje eltörültetett, ’s ez
zel , mint e’ törvény maga mondja, minden bizodal- 
matlanság gyökerestül kiirtatott — a’ törvénynek ’s al
kotmányunknak biztosítéka az országra nézvemiben gyö
kerezik másban , mint azon , az uralkodóra nézve szeu- 
vedőleges , a’ nemzetre nézve tevőleges, természeti jog
ban , hogy a’ törvények sértetlenül megtartassanak — 
mire az uralkodó, koronáztatásakor megesküszik. — 
Ezen eskünek a’ természeti jogban gyökerezett erköl
csi hatalma a z , mellyet a’ nemzet elégnek tart arra, 
hogy az önkény mellőztessék, mint az 1825/7 3ik t. 
czikk nyilván kimondja, hogy „a1 király ’s ország’ sze
rencséje a’ törvények’ szigorú megtartásában alapszik,“ 
melly az önkénynek helyet nem engedhet. — Ha a’ bí
ró csupán azt tudja, hogy van hatalma Ítéletet hozni, 
’s nem tekinti a z t , hogy hitfogadást tőn, miszerint min
den személyes tekintet nélkül a’ törvények’ egyszerű 
értelmében hozand Ítéletet; ha a’ tisztviselő csak azt 
tartja szem előtt, hogy hitelességgel vau fölruházva, 
azt pedig felejti, hogy valót ’s igazat tartozik bizo
nyítani , vagy is: ha az activus jogát a’ passivusnak el- 
mellőzésével gyakorolja: valamint illy módon a' törvé
nyek hasztalanokká válnának, úgy azok, kik hivata
luknak e’ főrészét nem teljesítik, azon tiszteletre , melly- 
re őket állásuknál fogvást a’ természeti jog méltatá, 
számot nem tarthatnak. — Hogy én királyomért, ha
zámért, constitutionkért hideget, meleget, éhséget szom
júságot tűrni, szenvedni, ’s ezeknek életemet ’s min
denemet föláldozni tartozzam , elégségesek é erre a’ 
positiv törvények ? bizonyosan nem, ha azokat amaz 
erkölcsi erő t. i. a’ polgári természeti-jogbul származó 
passiv jog , vagy is erényes hazafíúi kötelesség nem 
élteti. Ha tehát Csaplovics ur, a’ természetjogot bo
londságnak tartja, ez által nem nyit é utat a’ demora- 
lisatiora ? emlékezzék csak meg arról, hogy midőn a’ 
haza veszélyben forgott, mi volt a z , mivel a’ népeket 
a’ haza’ védelmére lehete buzdítani ? mi volt az , mi ál
tal Napoleon az ö proclamatioiban az emberek’ szivét 
magához érté hódítani ? bizonyosan nem azon elv, hogy 
a’ természeti jog nem egyéb bolondságnál; nem az, hogy 
én másért ázni fázni, 's magamat agyonlövetni nem 
tartozom.

Az itt előre-bocsátottakbul tehát, úgy hiszem, 
könnyű meggyőződni arrul, hogy Cs. urnák azon állí
tása, miszerint országgyűlésre veszélyes volna philo- 
sophusokat, mint természetjog’ barátit küldeni, a’ jó
zan észszel meg nem egyezik, sőt akár pessimistákat, 
akár optimistákat, és sophistákat küldeni az okosság 
nem engedhet, csak ollyakat, kiket minden tetteikben 
igazságszeretet ’s igaz okok vezérelnek, ’s magokat 
sophismák, vagy önző tekintetek által elcsábittatni nem 
hagyják.

Csaplovics ur , a’ 84d. számban az e’ tárgy felet
ti okoskodását folytatván , kérdezi: ki a’ jurista? ’s elő
számlál mindenféle segcd-tudományt, mellyeket a’ jó 
prókátornak tudnia kell, csak a’ iuridica problémákat 
nem említette még. — Erre én csak azt jegyzem-meg : 
vajha ezekre nálunk szükség ue volna, mert ezek szol
gáltatnak okot ’s alkalmat arra , hogy századokig tar
tó pörük léteznek hazánkban; mivel illyek’ czéija ’s 
iránya nem a z , hogy az igazság kiszolgáltassák, ha
nem hogy a’ törvény, mint útközben találtató verem,

megkerültessék , vagy is söphismákkal kijátszassék; 
—• a’ mi polgártársaink’nyugalmát nem biztosítja, a’miért 
constitutióukat leginkább gúnyolják az idegenek, ’s a’ 
miért hitellel nem biruuk. — A’ juristák azaz jogtudó
sok valamint kétfélék nálunk, sziutugy kétféle, egy
mástól különböző, hitforma által szoktak kötelességeik’ 
teljesítésére megeskettetni, minthogy positiv törvényeink 
tovább nem terjeszkedhetvén, e’ morális kényszerítő 
móddal kötelezvék hivatalokhoz; az egyik felekezet 
áll a1 birákból, másik a’ prókátorokból; az első-ren
dű arra tesz esküfogadást, hogy minden kedvezést ’s 
tekintetet félretevéu a’ törvény szerint hozand ítéletet; 
másik arra, hogy a’ felfogott ügyet lehetség szeriut 
f°»ja pártolni, ’s az ellenféllel nem fog czimboráskod- 
ui; azért ez utóbbiaknak sok tudományra van szüksé
gük , hogy pártfogottjokuak jogát kivíhassák , ’s sophis- 
mákra akadjanak, mellyekkel a’ bírót részükre csábit- 
hasssák ; — a,’ bírónak is szükséges ugyan mindent tud
ni, de nagyobbrészint csak úgy, a’ mint tudnia kell, 
t* i. mi a’ törvénytelen, a’ mit elkerülhessen; — ugyan
azért talán Montesquieu-t, ki a’ törvények’ szelleméről 
olly jelesen irt, megemlíteni soknál jobb lett volna; mert 
miuáluuk nem úgy van, mint Angliában , hol a’ tör
vény betüszeriut vétetik, hauem az igazság a’ törvé
nyek’ leikéből merittetik; arra is kiterjeszkedett Cs. 
ur a’ 84ik számban: hogy „én mit akarok tudni“; erre 
ugyan őt föl nem hatalmaztam, — megvallom azon
ban , hogy sok van mit tudni akarnék, — ’s míg élek, 
örömest is tanulok; de ollyantól, ki a’ természeti jogot 
becsülni űem képes , tanulni mitsem fogok. Én nem azt 
állítám, hogy az apai hatalom korlátlan önkényes jog, 
hanem azt, hogy ezen természeti joghoz azzal járó ter
hes kötelessége is van , melly nem abból ál l , hogy gyer
mekeit minden ok nélkül verje, kínozza, hanem hogy 
földi elrendeltetésére vezesse, ’s a’ t.

Csaplovics úr még sok mindenféle más aprósá
got is hord össze, mellyekre, mint üres cseve
gésekre , felelni érdemesnek sem tartom; hanem ezek
re s a’ természet-jog-védők, ’s az általa rágalmazott 
philosophusok ellen felhozott bölcselkedésére végezetül 
csak azt felelem: hogy , miután Kant a’ tudományok’ 
egyeteménél porosz Königsbergben; Krug is ugyanitt, 
’s az ódéra- frankfurti academiánál, Fichte a’ berlini 
egyetemnél, Herbart Göttingában , Leibnitz Berlinben 
és Párisban a’ tudományos egyetem’ tagtársai voltak, e" 
fölött pedig a’ természeti jogtan minden academiában 
’s tudományok’ egyeteménél a’ Philosophia’ egyik lénye
ges részének fogadtatott-el, közölje velők észrevéte
leit, írjon német nyelven, — mellyet értenie kell, 
mert hisz Bécsben lakik — majd nyer onnan mindezekre 
kielégítő választ.

Ezen nyilatkozatom, m elly, úgy hiszem, a’ 33 ’s 
34d. szám alattival összhangzásban van, az olvasót meg- 
győzendi arról, hogy mindazok , kik a’ természeti jogot 
szükségesnek *s boldogítónak vallják, nem óhajtanak 
mást, mint igazságot, a ’ haza’ nyugalmát, a’ thrón és con
st itutio’ fenmaradását; ’s ezekre azt kenni, hogy „minden 
igyekezetök a’ kormány’ gyeplőjét akárhol ’s akármi
kép kezükbe keríteni“ , nem más, mint Cervantes’ hí
res románjában a’ vitézkedő kalandor’agyréme, ki a’ 
szélmalmot ellentábornak tekinté, ’s ellene kardot rán
tott; — csak azon különbség van e’ kettő közt, hogy 
Cervantes az ő románjával az olvasó közönségnek mu
latságot kívánt szerezni, Cs. pedig illyen agyrémekkel 
magának embertársai’ ’s hazája’ kárávaij diadalt érdem
leni. Pozsony novemb. 3kán 1838.

Olgyai Gáspár.
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Sikeres vizgyógymód, 
a* m a r h a d i i g k o r b  an.

Tudván, mennyi 's inilly tetemes károkat szül e’ 
pusztító nyavalya a' marhásgazdáknak, jónak gondol
tam a’ vizgyógymódot megpróbálni, mellyet már 1835- 
ben O é r t  e l úr, ansbachi professor Bajorországban, az 
ö „Anweisung1 zum heilsamen Wassergebrauche für 
Menschen und Vieh“ czíinü könyvében javasolt. Próba- 
tételim oily szerencsések valának , hogy a1 fris kutviz- 
használás által, minden más orvosszer' hozzájárulta 
nélkül, II o ff  er  P é t e r  helybeli kalmárnak 2 tehene; 
t. S c h ä t z e i  úr jogtauárnak 1 tehene (jnellynél már 
a’ kór’ közép fokáu alkalmaztaték a’ vizgyógymód) ; 
Z o b 1 V i l m o s ,  polgári szücsmesternek 1 tehene ; 
W ü l f i n g  J. polgárnak ’s gazdaságtulajdouosnak 1 
tehene és borja; P o s c h  F. polgárnak’s jószágbirto
kosnak 1 tehene, — igen rövid idő alatt tökéletesen hely- 
reáilott; ’s még eddig nincs példa, hogy csak egyet
len egy marha i s , melly mindjárt a' nyavalya’ kelet- 
keztékor fris vízzel gyógyítaték, elveszett volna. Mi
vel tehát e’ próbák’ üdves sikere által azon erős meg
győződést merítém, hogy ezen öldöklő nyavalyának 
mind eltávoztatására , mind megorvoslására a’hidegvíz 
legbiztosabb ezer; de egyszersmind e' foganatos gyó
gyításoknak a' közönségnél hire terjedvén, házamnál 
a' tudakozódások olly sűrűn történnek, hogy házi dol
gaim’ elmulasztása nélkül lehetetlen minden segélyke
resőnek tanácscsal és tettel személyesen szolgálnom — 
sietek ezennel tudatni a’ szabályokat, mellyek szerint 
a’ hidegvizet biztosan, veszély nélkül’s kellő haszon
nal alkalmazhatni.

A' d ö g k ó r ’ ismértető jelei következők: A'mar
ha’ feje szédül, szemei könnyeznek, orrábul sárgás 
nedvesség, ’s szájábul nyál foly; szájpadlása és tor
ka gyuladós-állapotban van ; a’ marha nehezen nyel; 
étvágya nincs; rosszúl kérődzik; erősen liheg; nyakát 
görcsös merevültségbeu tartja ; teste reszket, dugulás
ban szenved, mit végre büdös és véreshas-ürülés vált
fel. Szóval: a’ marha’ életereje rögtön oda lankad, 
minden életnedv hirtelen romlásnak indul, ’s az életre 
gyorsan halál következik. De ezen öldöklő ragályos 
ny avalyát könnyen ’s biztosan lehet nemcsak e l t á 
v o z t a t o k  hanem meg is g  y ó g y í t a n i , csak pró
báljuk bizodalmasan , bátran ’s állhatatosan a’ hideg 
vizet szabályzóit mértékben ’s erőhatással alkalmazni.

E l t á v o z t a t á s a  a’ d ö g k ó r n a k .  Minden ér
telmes , gondos és szorgalmas gazda megóhatja bizto
san a‘ közelgő dögnyavalyától marháját illy módon : 1) 
Minden reggel ’s estve meg kell kefélni, rakatni s mos
ni a’ marhát fejétől kezdve farka’ végéig alul ’s felül 
hideg vÍzzel. 2~) R eg g e l, déltájban 's estve öntessék 
a’ marha’ szájába tetemes mennyiségű fris viz. 3)M os- 
tantul fogva a’ marhának csak fél- annyi, de tiszta ta
karmány adassék. 4 )  A' marha jól kiszellőztetett tisz
ta istállóban tartassák. — A’ d ö g k ó r’ g y ó g y í t á- 
s a. Minden józan , értelmes , körüllátó ’s nem hanyag 
gazda még akkor is , ha marháját már a’ ragályos dög
kór megszálló, meggyógyíthatja azt, t. i. í )  A’ beteg: 
marha választassék-el az egészségestől, ’s állítassák 
egy távulabbfekvő száraz , ’s léghuzamtól szabad hely
re. 2 )  Mosassák 's dörgöltessék reggel, délkor ’s est

ve a’ marha fejtől kezdve farkig felül ’s alul fris vízbe 
mártott rongyokkal, vagy pedig tenyérrel dörzsöltessék 
a’ fris viz erősen nyakába, szügyébe 's hasába; hasát 
’s hátát erősen be kell pályázni hidegvízbe mártott's jól 
kifacsart lepedővel; azután mindannyiszor be kell takar
ni pokróczczal,'s egy terhelővel leszorítani, hogy a'marha 
erős gőzölgésbe jőjöu. 3 ) A’ marha’ szemébe, füleibe, 
orrlyukába, szájába , szájpadlására , nyelvére's torká
ba huzamosan fris vizet kell fecskendeni. 4 )  Óránkiut 
4  pint Iris viz öntessék szájába. 5 ) A’ marhát koplal- 
tatni kell, 's ennie még akkor sem adni, ha talán ét
vágyat mutatna. Adassék a’ marhának naponkint 
kétszer, délelőtt t.i. ’s délultán, klistély, mindannyiszor 
1 pint fris vízzel. 7 ) Ganéj ’s minden roudaság azon
nal takaríttassék félre, ’s az istálló lehetségig tisztán 
tartassák. 8} A' beteg marha nyáron meleg napfénynél 
egy óráig vezettessék a’ szabadban ide stova. 9 ) Sem
mi más bármi néven nevezhető gyógyszer a’ marhának 
ne adassék; ez fő feltétel.— ’S így a’nyavalya néhány 
nap múlva megszűnik.

A’ ki tehát észszel, bizodalommal, bátorsággal’s 
állhatatossággal bír ; ki marháját kedveli ’s életben meg
tartani kiváltja, az bizonyosan nem késendik 0  é r t é l  
professor’ tanácsát, mellyet én c s a k  megujíték, ’s a’ 
körülményekhez lélekisméretesen alkalmaztaték, jókor 
követni, ’s már az orvoslás’ első huszonnégy órájában 
a' legjobb sikert; azaz marhájának szemlátomásti javu
lását tapasztalamba; én bátran merem állítani, hogy 
egy marha sem veszhet-el, melly mindjárt a’ nyavalya’ 
támadtakor az itt előadott módszeriut hidegvízzel pon
tosan, gyógyíttatik. — Meg lévén győződve, hogy e’ 
közleményem’ elterjedése áldást hozandó a’ szorult em
beriségnek — ezennel egyik szent kötelességemet töl- 
töttem-be, ’s már csak ez által is eléggé megjutalmazott- 
nak érzem magam’. Soprouy, november hónapban, 1838.

K  ulmár György mk•
polg. kereskedő.

Takarékpénztár ! Csak takarékpénz
tár ! Ismét takarékpénzttir !

( T is zhang F ú y  A n d r á s’ felszólítására , l. Athenaeum.
1838. novhr. Skún.)

„Üdvezlégy honom’ Wilberforce - a * ) !“ — Ig>r 
szólék magamban keblem’ hevükében tegnap, midőn az 
Athenaeum' több jelességi közt szeretett írónknak , a' lel
kes hazafinak, jeles Fáy Andrásunknak felszólítását olva
sóm. Én,ki ama’csöndesebb-vérü hazafiak"egyike vagyok, 
kik bármi apró javításokat is tárt karokkal fogadnak ’s ha
tásukat terjesztgetik, hogy áldásaik alá mennél több 
vá^yó kebel juthasson; mert híjába! minden elméleti 
legjobb akaratunk mellett is igaz marad az , hogy a’ 
melly nép hirtelen s egészen elszakad a’ régitől, vagy 
ettől magát elszakasztatniengedi,hogy mindent új alak
ban mintegy átvarázsolva lásson; megszakasztja élté’ 
fonalát. Vájjon aztán az uj lét’ fonala az ö kezébe jut 
é , ’s erős lesz é vagy nem ? már ez más kérdés. Egy 
nép' élete roppant nagy eszm e, melly a’ rá hatással 
vagy7 legalább figyelemmel is befolyóknak fejőkben már 
alakítva vau. ’S itt a’ hiba az, hogy ezen befolyóknak

*) W ilberforce W illiam  a’ rabszolgákkal! kereskedés eltorlesz-
töje, ’s a’ takarékpénztárak’eszméjének IctesUoje. C l »1U. J
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vagy kellettnél lassúbb vérük tétovázást, vagy kelle- __ 
tinél pezsgőbb ugrást eszközöl. — A’ ki elég jó karban 
öröklött pusztai gazdaságát reformálni, benne egy rop- 
pant-terjedtségü, izlésteljes kertet, erdőcskéket, facso
portokat , sétasorokat, czélszerü épületeket alkotni akar
na, teremtő elméjében az egésznek eszméje szükséges 
hogy készen legyen , ’s ha czélszerüleg te sz , minden 
esetre azon fákat, növényeket ülteti mindenek előtt, 
mellyek csak idők’ hoszszú során lépnek teljességbe ;
’s úgy veti ö s s z e ’s alkalmazza az egész alkotást, hogy 
a’ hatás’ minden pontja egymást segítve ’s követve kor’
’s szükség' kivánati szerint töltessenek-be. Az idő ’s 
külső ellenségek nagy akadályokat fognak hengerítni a’ 
cselekvés elibe, sokat kell javítgatni, fótozgatni idő
vel , ’s szüntelenül szemmel tartani minden egyes tárgy’ 
haladását ’s egybehaugzását, mig unoka örvend a’ meg
termett deréknek. A’ nép’életét alkotványos hazáukbau 
a’ törvényhozó test alkotja. Főben ’s tagokban a’ leg
szentebb akarat létezik. Létezik bizonyosan az egész 
teremtés’ nagy eszméje is. Isten , a’ megváltó , kit Pál 
Apostol V ZQ̂ ffÓTrjg xou t\ qn t̂vÖQOníu (^Titushoz 3 , 4 )  
kegyességnek’s emberszeretetuek nevez, áll példányul 
ama’ nagyjelentésü ügyekben ’s vállalatokban , mellyek 
az emberiség’̂ összes tömegét, főkép az ujra-teremtest 
tárgyazzák. Ő a’ szeretet’ istene, szeretet az emberi
ség’ boldogítója , szeretet a’ legszentebb szó , mellyet 
emberi száj kimondhat; az isten csupa szeretet. Ezen
kívül szeretet azon egyetlen hatalom, melly a’ cselek
vés’ állandóságáról biztosít; melly nem keres mellék
hasznokat, nem hiúskodik, nem vetélkedik, nem las
súi, áldozatokat nem kiméi; gyümölcsei a’ természet’ 
remekei. Elég resultatum vagy következmény mind 
a’ mellett is az , hogy a’ központosítási elv fejük ’s 
erősödik. A’ k i s d e d -  ó v ó  i n t é z e t e k e t  Ma 
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  nagy 
jelentésű vállalkozás, népet a’ bölcsőtől fogva azzá, 
minek lennie kell, nevelni szoktatni, keresetmódokra 
’s a’ keresettel józanon élni oktatni: embernek legem
beribb gondolatja ’s vállalatja. De a’ siker’ élvezheté- 
sc , kivevén azon hatást, mellyet a’ gyermekek’ szor
galma, csinossága ’s erkölcsei a’ szülékre gyakorla
tiak, csak utódinké, a’ második nemzedéké. Éppen in
nen látható, hogy a’ nemzeti-lét-javulásban ez az első 
szükség, minek sikere kótségkivüli, de nem rögtön 
következő. Bár az ügy egyetemessé , a’ részvét kö
zössé , a’ siker terjedtebbé minélelőbb válnék! A’ tu 
d o m á n y o s  a k a d é m i a  fáklyát gyújt a’ haladó nem
zetnek kezébe, hogy ködben ne tévelyegjen, ’s ha je
les és férfias vezetők találkoznak, másoknak is ka
lauzul szolgálhasson. A’ g a z d a s á g i  e g y e s ü l e t  
leghelyszerübb vállalat, egy majd nem földmivelésből 
’s ezzel egybekapcsolt termesztvéuyek’ előállításából, — 
bár felkészíthetésétis említhetnék— élő országban. Fejti 
’a gyarapítja a’ központosulási elvet, ’s közössé tesz 
olly érdeket, mellyet eddig tarka nézetek ’s viszályok 
különszaggattak. C a s i u ó k  ’s o l v a s ó  t á r s a s á 
g o k  simítják az osztályok’ darabosságit, összeolvaszt
ják azon részeket, mellyek külöukülön egymást emész
tik , ’s egyesülve a' legnemesb érczet alkotják, — erőnek 
’s hatásnak érczét. G ő z h a j ó z á s ,  a’ félisten Ful- 
tonnak fél-mennyei találmánya, ledöuté a’ haza’ chinai 
falait, ’s kaput nyitott  ̂az isméretséguek , némileg ha- 
szon-beáradásnak is. Á l l ó  hi d egy kis ugrás a’ ter
mészetben kereskedés’ és jó utak’ hijáuyábau , de nagy 
elvet alapit, boldogítót! bár a'gondviselés’ mindenható 
keze ójja a’ természet’ 's más egyébnek jég-erejétől!

V a s u t a k ,  c s a t o r n á k ,  v i/, s z a b á l y o z á s o k  
nagyszerű hasznos vállalatok, virágzás’ elöpostái, 
alapkövei. —

„Az anyagi hasznok' forrásai meg vannak nyitva,“ 
mondaná egy paradoxonnal tölt-fejü etinéncz , kivevén 
a’ kereskedést. En az anyagi hasznok’ forrása' megnyí
lását érdeklő erőtől várva reményivé, csak a’ szelle
miekről kívánok még egy két tárgyat említni. Az ujjá- 
teremtés’ erkölcsi oldala, a’ uéptömeg’ nevelése, sok 
pártolóra, ápolóra, terjesztőre volt már is szerencsés 
találni. A’ kisded-ovó intézeteket terjesztő egyesület’ 
vállalatát nemcsak legmagasb helyesléssel méltánylani, 
de anyagi segedelmezéssel is elösegitni kegyeskedék 
ő felsége koronás királyunk is; továbbá sajátjává tévé 
azon néhány száz hazafi , kiknek nevei a’ jelenkor’ sir- 
dombján az utódok’ dicsőségére virágzani fognak. A’ 
jó lélek jó tettel soha sem elégszik m eg, ebben végte
lenségre törekszik azon szoros kapcsolatnál fogva , 
melly a’ szellemi hatás’ országábau kitünőleg uralkodik. 
Népnevelés, a’ uéptömeg’ egyetemes javulása’s töké- 
letesbülése fokonkint halad; boldog nép! hol atyák, 
köz-atyák a’ hatalmasok. Előre ’s visszahatás a’ ter
mészet’ tökéletes hatása. Kisdedovó intézetek a’ sarja- 
dékot; mi nevelje a’ már korosokat? Keresetmódja 
e’ hazában mindenkinek lehet i s ,  van is; csak egyol
dalú nézeteit, fonák felfogás vagy tespedtség ne kös
sön kereket a’ szorgalomnak. De fő bökkenő a’ kere- 
settel-élvezhetés , nyugalmas megőrzése ’s gyarapítása 
a’ készuek, mi nagyobb mesterség magánál a’ kere
sésnél is. Ha a’ cseléd ’s napszámos , sőt maga a’ szor- 
galmasb mezeigazda is , csak holt pénzt keres , mellyet 
ha megiszik, eldőzsöl, elprédál, nem is lehet állitni, 
hogy e l-ö l, mert ez élet nélküli, talán még szomorúbb 
állapotban vau, mint hajdan a’ patriarchal életben az 
élet’ minden szükségi alól felmentett, ’s karjai’ erejé
vel az állati ’s szellemi táplálékot nyomban leszolgá
ló cseléd vo lt; mert ezt keresete nem viheté kicsapon
gásra, de amazt viszi ’s magát vitetni engedni kényte
len. Honunk’ áldottabb vidékin a’ gazdának fekvő pénze 
ládájában hever, mert ennek használását nem érti, de 
nem is értheti, veszélyeztetésétől pedig retteg! ’S nem 
méltán ? Legfeljebb a’ keresés’ izzasztó munkáját nem 
ismerő fiú dőzsöü-el, nyomorgató szükségeket támaszt
ván magában, mellyekuek kielégítésére alkalmatlan. 
Ha keresetét gyürnölcsöztethetné, a’ nemzeti gazdál
kodásnak legüdvességesb e lvét, hogy a’ népszorgalom’ 
fő rugója az indigentiák’ nagyobbulása , teljes jótékony
ságában lenne érezni képes, Azért bátran , semmi ellen
vetéstől ’s marasztaló csüggesztéstöl sem tartva állít
hatni, hogy a’ nép’ erkölcsi ’s anyagi állapotja javulá
sának fő eszköze: a’ t a k a r é k - p é n z t á r .  Szorgal
mat csak az élénkít, a’ mi jutalmaz; munkás kart csak 
az ed z , mi gyümölcsözteti a’ nap’ hevében elhült ve
rítéket. Azért adja a’ szorgalom’ ’s erkölcs’ kegyes 
nemtője, hogy ezen szava a’ lelkes magyar Wilber- 
force-nak ezerszeres viszhangra találjon. Takarék- 
pénztár | takarék-pénztár! ’s ismét takarék- pénztár!! 
Ha minden megye kebelében takarékpénztárt, az an
gol illy pénztárak’ mintájára , alapítana , ennek keze
lésére biztos két táblabirót, kiknek az ügy nemcsak 
szivükön fekszik, hanem elég erőteljességről’s pontos
ságról biztosíthatják a’ közönséget, nevezne, kik min
den más hivatal’ elfoglalásától menttek, évnegyeden- 
kiut szoros számadást tennének; ha e* takarékpénztá
rakba két ezüst forintot meghaladó pénzmennyiségek té- 
tethetnének-le ; ha az illető száztól-hatos kamatból egy
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a kézelőké, öt pedig a’ tulajdonosé, minden évnegye- 
denkint kijáró lenne; ha kezességül a’ Megye’ egye
teme szolgálna: meunyire alapíttatuék ’s erősítetuék a’ 
cselédségben , mellynek rendezése és állásának némi
leg határozatosb javítása egyébkint is igen kívánatos , 
az erkölcsiség; hányán védetnének a’ gonosz csikarok 
ellen ; mennyire segítteínék az ipar a’ földművelőben ’s 
napszámosban; milly biztosíték uyújtatnék olly köunyü- 
szerü jótékonysággal az alsó uéposztályi utódoknak; 
milly szembetűnő sikere mutatkoznék a’ jámborságnak, 
emberségnek, takarékosságnak , józanságnak ’s min
denféle közéleti erkölcsnek! azt csak érzeui lehetne, 
de leírni nem! — Municipalis szerkezetünk azillyekre 
kimondhatlanul könnyű alkalmazást nyújt, ’s remény
iem , rövid ’s talán lelkem’ vágyaihoz nem egészen ará- 
uyozott hatású koromban még megérem, 's ekkor ősz 
fürteim hasonlíthatlanul kedvesbek lesznek ifjúságom’ 
kéjteljes tavaszánál, hogy minden megyéjében honom
nak kölcsönös tűz- ’s jégkármentesítő intézet; — egy 
anya kisdedovó intézet, melly valami országos példány- 
intézet’ mintájára alakítva gyakorló iskolául szolgáland 
kezdő kisded-óvóknak; — egy az amerikai javítási 
rendszerhez alkalmazott dolgozó-ház ; ’s takarék-pénz
tár fog lenni!! Boldog jövendő’ édes örömei töltik el 
már is keblemet, ’s legkegyelmesb uralkodónknak nem
zeti -jóllét iránti atyai hajlandósága ; ébredő nemzetem’ 
erőteljessége; ’s a’ közügy iránti egyetemes részvét 
csüggedni nem enged. Most azonban, midőn a’ felszó
lító lelkes hazafival szellemben kezet fogok, hogy a’ 
takarékpénztárak’ pártolására minden alkalommal min
denkit keblem’ teljességével felszólítok, buzdítok ’s 
lelkesítek , egészen elfogott keblemben ez egyetlen só
hajtás kél: Áldd meg Isten e’ hazát bőséggel ’s egyes- 
séggelü  November 13kán 1838,

JVarg/ia István.
Kölcsey Werencx' ügyében.

Több-rendű, Szathmár inegyébül érkezett czáfolat 
közül a’ Szion’ f. évi 23dik számára, következőt mint 
legkimeritőbbet közöljük még az azt kalauzoló sorok
kal együtt Szathmárbul nov. 16ról:

„Mióta Kölcsey meghalt, olly lelkesülés szállta 
meg Szathmár megyét, mint ha a’ dicső ült lélek nem 
szálla-fel, hanem közttünk oszlott volna fel. Nem le
het leírni, milly elkeseredést okozott légyen nálunk a’ 
Szion’ 23d. számában közlött rágalom Kölcsey ellen. 
A’ p . . a’ p . . egyezésével Írtak is már l'eddőleg a’ 
szerkesztőnek; itthon pedig az elmék a’ rágalmazó’fül- 
fedezhetésével foglalatoskodnak. Én, testvéreim , roko
nim, barátim mind tollat ragadánk: de 60  éves öreg 
apám, ki soha illyesmibe nem avatkozék, önmaga kí
vánta ezen tisztet felvállalni, ’s nekünk olly kívánatos 
volt ezen ajánlkozás, minthogy a’ Szion azt állítja, hogy 
osak éretlen fiatal emberek bálváuyozták az elhunyt 
nagyot. íme itt közlöm Önökkel apám’ feleletét“ ’stb. 
— Mellyr igy következik:

— Eu , ki életem’ folyama alatt a’ tudósokkal ’s 
újságírókkal igen kevés érintésben ’s kapcsolatban vol
tam ; minthogy munkás életem más tárgyakkal annyira 
el volt foglalva, hogy az efféle dolgokra nem is érkez
tem volna; — én , ki az elhunyt Kölcsey Ferenczczel 
olly helyhezetben állottam, hogy annak sokáig barátja 
nem lehettem, ’s több elveit nemcsak nem pártoltam, 
de azoknak ellenszegültem ; ’s kit hazám’ polgárai kik
nek ismeretségökbe jutottam, mindig kormány’ emberé
nek tekintettek, és méltán tekinthettek is : — nem az

ért , mintha a’ kormánytól valami jutalmat vártam vol
na, mit 4 0  évi közhivatal-viselés után bizonyára uem 
tagadhata meg tőlem, ha vagy hivatalért vagy titu
lusért folyamodtam volna hozzája: hanem egyedül 
azért, mert meg voltam győződve a’ felöl, hogy csak 
úgy használhatok legjobban a’ hazának, ha felséges 
koronás királyunkhoz való ragaszkodást, bizodalmát, 
egyetértést es szeretetet önthetek polgártársaim ’s 
gyermekeim’ keblökbe : ime én öreg napjaimban tollat 
emelek az elhuuyt Kölcsey Ferencz’ védelmére.

A’ „Szion“ czirnü hírlap , mellynek szerkesztője 
minden felszólítás nélkül, ajándékképen küldözi hoz
zánk lapjait, csupán csak azért gerjesztett figyelmet 
előttünk, mert 23ik száma Oldik lapján Kölcseyről 
méltatlan rágalmakat közöl.

„De mortuis aut bene , aut nihil“ régi közmondás. 
Valakinek hibáit, gyengeségeit, holta után is a’közön
ség előtt feifedezui, nem szokatlan , nem is vétkes tett: 
de egy közönségesen ’s az elragadtatásig szeretett 
nagy férfiút holta után rágalmazni, bűnös tettekkel, 
rósz charakterrel vádolni, akkor midőn már magát nem 
védheti, megbocsáthatlan vétek.

Azt írja a’ „Szion“ fennériutett lapja csúfolólag , 
hogy az elhunyt feletti keservek olly nagyok, a’ dicsé
retek olly túlzó1*', hogy Kölcseynek a’ halhatatlanok és 
szentek közé kellene számítatnia. Hogy Kölcseybeu egy 
csillag esett le magyar egünkről. Hogy ezeket egy 
éretlen ifjakból álló zsibongás mondhatja , kiknek ne
veik a’ Társalkodó 71ik számában világosan kivannak 
Írva. — Egy más csapat, úgymond, uem győzi dicsér
ni felejthetetlen jóságát, lelke’ csendes nagyságát, és 
elragadtatásai köztt emlékoszlopot állítani, mellké
pét a’ szathmári megyeház’ teremének falára függesz
teni kívánja. ’S miután ezeket gúnyosan felhordotta , 
felszólítja a’ magyar fiakat, ne tegyék-ki magokat a’ 
külföldiek előtt gúny ’s nevetség’ tárgyául; ne emel
jék őt Newton, Young, Schiller, Goethe, Klopstock 
’s Miltonnal egy polezra; mert Kölcseynek költői da
rabocskái még oszlopot nem érdemelnek. Azt mondja 
továbbá, hogy a’ csekeiek emlékoszlopát lerontani ké
szek, és igy a' vándor csak puszta romokat szemlél
hetne, ’s annyira ment már a’ csekeiekuek Kölcsey-iránti 
keseredettsége , hogy hideg tetemeinek eltakarítása ezen 
uéptőli félelem miatt, csak titkon mehetett végbe. Mind 
ezekből elég következetesen azt hozza ki, hogy korán 
sem nagy az , ki a’ magához hasonlók iránt szíves , 
nyájas és barátságos; hanem az ; ki szegények és nyo
morgókhoz mutatja nagylelkűségét, ki jobbágyait nem 
sanyargatja ; ki a’ legfelsőbb hatalom elleni rugdalko- 
zástól is távol van; minélfogva a’ józanabb rész a’ 
Kölcseyre halmozott dicséretekben egyezni teljességgel 
uem akar, ’s a’ t.

Minő vétkes ráfogások és méltatlan rágalmak le
gyenek mind ezek , azok tudhatják legjobban, s azok 
érezhetik legsajnosabban, kik ötét legközelebbről is
mervén eléggé tisztelni és szeretni nem tudták. Ugyan
is , ha ezek igazak voluáuak , minden nagy tudománya, 
közbecsülés és szeretet mellett méltán homályt hozhat
nának emlékére , minthogy ezek nem emberi gyarlósá
gok és hibák , miktől halandó ment nem lehet, de va
lójában nem jó szívből származott igaztalauságok.

Én, ki életének utolsó éveiben a’ gyakori társal
kodóé, ’s több ízben hetekig tartó mindennapi egyutt- 
lét áltál, ezen elhunyt hazafit talán egészen kiismer
vén, igaz barátja lettem; bátran merem állítani, hogy 
igazság-szeretete, jósága, szelídsége, a’ szegények
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iránt mutatott szánakozása és pártolása, és lelke'csen
des nagysága' tekintetéből, ha valakit, ötét bizonynyal 
a' halhatatlanok és szentek közé lehet számítani, 'több
ször szemmellátott tanúja voltam, milly bizodalom és 
ragaszkodással viseltetett iránta a’ köznemesség és 
adózó nép. A’ köznemes, kit a’ törvényes biró peres 
dolgaiban megnyugtatni képes nem volt, ’s több népes 
helységek’ elöljárói, — kiknek régi időktől feuuálló 
pereik voltak az uradalmakkal, ’s kiket sem a’megyei 
tisztség és gyűlési közönség, sem a’ feusőbb határo
zatok nem tudván meggyőzni keresetökuek helytelen 
voltáról, — mind addig nyugtalankodtak: inig Kölcsey- 
hez menvén, ez megmagyarázta nekik, hogy nincs 
igazságok , és őket megnyugtatta.

Miből szármozott légyen azon koholmány, hogy a’ 
csekeiektóli félelem miatt titkon kellett a’ temetésnek vég
be mennie; hogy ő életében jobbágyait sanyargatta ; 's 
innen a’ következtetés, hogy az egész csekei lakosság 
ellensége volt Kölcseynek, kitetszik a’ következőkből. 
Való hogy az elhunyt férfiú , halála' második napján, dél
után temettetett el: de ez azért történt, mivel özvegy 
ángya , kit árvástul házánál tartott, 's gyermekét nevelte, 
meghalván jólfevő rokona, mindjárt megyénk’első alis
pánjához folyamodott, jőnehozzá, 's legjobb barátjának 
hideg tetemeit önjelenlétében takarítassa e l , 's egyszer
smind őt a'követelő atyafiak ellen biztosítsa. Az alispán 
ezt szívesen meg is tévé; de minthogy másnap már ne
ki a’ megyei gyűlésre kellett indulnia, sietteté a' teme
tést. De más részről, a’ házi körülmények’ tekintetéből 
is szükséges volt a’ temetés’ siettetése, nehogy t. i. a’ 
boldogultuak számtalan baráti az utolsó tisztelet' megté
telére a’ keseredett özvegy’ házát szerfelett meglepjék, 
ki feledhetetlen jóltevő rokonának halála által okozott 
iszonyú fájdalmai közt, azok’elfogadására egyáltaljábau 
alkalmatlanná lett. Es innen származhatott a’ siettetett 
temetésnek elmagyarázása. Egyébiránt a’ temetés a’ 
legnyilványosabban ment véghez nappal. Az elhunyt le
lett a' csekei ref. pap tartott gyászbeszédet, a’ helység
beli foldesurak, atyafiak és az egész falusi nép’ jelenlé
tében , kik feleségestül gyermekestül siránkozva kisérték 
a’ temetőbe.

Mi, kik a’ köznemesség és falusi parasztlakosok közt 
lakunk ’s velők bajoskodunk, legjobban tudjuk és saj
nosán tapasztaljuk, mennyire ellene vannak ezek minden 
jó rend’ behozatalának és helyes újításoknak, főkép ha 
akad valaki, a’ ki őket panaszra és nyugtalankodásra 
íngerli. így történt Csekében. - Az elhunytnak egy 
különben érdemes jó vératyjafia, épen járásbeli szolga- 
biró , az arányosítás’ alkalmával, nyilhuzás által nem igen 
használható külső birtokot kapván, azzal nemcsak meg 
nem elégedett, de zúgolódása által példát adott a’tudat
lanabb lakosoknak a’ nyugtalankodásra ’s erőszaktéte
lekre. kik nem várván a'rendes törvényuti orvoslást, ne
ki mentek ’s az egész határt marháikkal elpocsékolták. 
Én voltam a’ megye által ezen erőszakos, ’s lázadáshoz 
közelítő tettnek megvizsgálására’s fenyítésére fegyveres 
hatalommal kirendelt törvényszék’elnöke. Az országszer
te kikiáltott fegyveres erő pedig állott egy csendbiztos
ból. négy járási hajdúval. Mi bírák megvizsgáltuk a’ dol
got : de nem az elhunytnak jobbágyai támadtak-fel, — 
mert hiszen hányadik részecskéjét bírta az elhunyt Cse- 
ke'helységének ? — Kis számú jobbágyai magokat a’ 
közzavarból ki nem húzhatták. De általán fogva, az el
hull t Kölcsey ellen csak az a’ pannezok volt a’ lako
soknak, miért nem akadályoztatta ó meg a’törvéoy’ ren
des folyamatát; miért engedte az arányosító ’s szabályozó

pert végrehajtatni; mellyről szólótörvényezikkelyt mi ma
gunk sem értjük tisztán.Xem igaz tehát, hogy a’csekei la
kosok elhunyta után is gyülölséggel viseltetnének azon 
jámbor és igaz ember ellen , ki most már az ur isten előtt 
számol tetteiről. Sőt tulajdon azon atyjafia, ki a’most érin
tett zavart okozá, ’s őt éltében sok keserűséggel illette, 
temetésekor érzékenyült szívvel és zokogva kisérte 
hideg tetemeit a' sirhoz. Mi Szathmár vmegyeiek tudjuk 
azt legjobban, hogy elhunyt barátunk, életét egészen a' 
tudományoknak szentelve, gyakran Íróasztalánál viradt 
meg; tudjuk a z t, hogy ön kis gazdaságával keveset gon
dolva , azt sem tudta, mié van; nem hogy azou törődött 
volna, mint kelljen azt igazságtalan utón szaporítani. Ő 
csak panaszkodni tudott, hogy a’ tudatlan lakosok min
den vetéseit felprédálták, ’s nem lesz neki miből élni, 
nem lesz miből tartani azon számos ifjakat, kik hivata
los helyzetében tanulás végett mindenfelől hozzá cso- 
portoztak. Ugyan ki jósolhatja józanul, hogy a’ csekeiek 
még emlékoszlopát is lerombolandják? És ez Kölcsey 
Ferenczuek, mint magányos embernek leírása.

Mint írónak ’s tudományos embernek, leírását a’ tu
dósokra bízom.

A’ politikai pályán mint ékes szónok, éles elméjű, 
mindenkit magához vonszaui tudó férfiú, mit lett légyen 
azon kévés évek alatt, mellyekbena‘ világ' piaczán tün
dökölt , arról az országgyűlési férfiak ’s az egész haza’ 
közvéleménye mondott Ítéletet. Azt mindazállal megem
líteni el nem mulaszthatom, hogy őt még a’ távolabbi me
gyékben is, ha megfordultunk, mindig dicsérve és ma
gasztalva hallottuk említetni; és hogy hazánk'megyéinek 
két harmada táblabírájának nevezte ki, melly tiszteletet 
hazánkban még eddig csak közelítve is senki sem érhet
te el. Már most kérdem: kit mondhatunk nagynak , 's ma
gunk közt felemelkedettnek? nemde azt, kit egy ország’ 
közvéleménye nagynak kiált: vox populi, voxDei. Hogy 
elvei a’ mienkkel össze nem egyeztek; hogy ő magyar 
aristocrata nem volt (de republicanus sem}: azért ne ta
gadjuk meg az ö nagyságát 's halhatatlanságát a' ma
gyarok közt elhunyta után, és ne fogjuk rá álnokul, hogy 
ő a’ legfelsőbb hatalom elleui rugdalkozással kívánta lé
gyen elveit hintegetni, mit elragadó ékesszólásával kü
lönben is megtehetett.

Rágalmazás végre, és köz fenyítéket érdemlő bűn, 
azt mondani a’ névtelen Írónak, hogy a’ Társalkodó 
71dik számában kiírt személyek, kik a’ közgyűlésen 
Kölcseynek tisztelletését indítványba hozták és vitatták, 
pártolóikkal egyetemben, éretlen fiatal emberek. Hi
szen azok a’ három utóbbi országgyűlésen jól kimivelt 
férfiak, többnyire házas és gyermekes emberek, a’ me
gyének táblabirái, vagy tisztviselői, kikhez a’ névte
len rágalmazó semmi tekintetben és legkevesebbé sem 
hasonlíthatja magát. Láthatta aziró , ki bizonyosan je
len volt a'gyűlésen, — bár mindjárt Kolosvárra repült, 
hogy ezen rágalmazást más honra tolhassa — azon 
köz elragadtatást, mellyel a’ közönség az indítványt 
fogadta és pártolta. Ellenben milly kevésre mehettek 
légyen ellenszólásaikkal azon igen kis-számu férfiak, 
kik az elhunytnak megtiszteltetését nem megtagadni : 
hauem azt szerfelett nagyolván csupán és kizárólag 
csak a' szokatlanság' tekintetéből kívánták mérsékelni.

És ime ezek azok, miket az elhunyt nagy férfin’ 
védelmére, ama’ szent újságban kiírt rágalom’ ellenében 
az egész haza előtt felhozni igaz baráti ’s lélekismére- 
ti kötelességemnek érzem. írtam Szathmáron, novemb. 
lökén 1838. Berenczei K o v á c s  Sándor, Szathmár 
vgyének táblabirája.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattner-Károlyi úri utcza 019



98. szám, Pest, december* 8 1838.

A* kisdedovőkat képező intézet Tolnán
MÁSODIK KÖZLKS.

( A’ központi választottsúgtúl javalva.')
A’ kisdedovó intézeteket Magyarországban terjesz

tő egyesület mennyiben felel meg nevezete által olly 
világosan kijelentett czéljáuak, ez a’ hon’ egyetemes kö
zönségének tudomására annál inkább tartozik, mennél 
uyilványosabb ’s terjedettebb érdekű az ü g y ; mennél 
forróbb az óhajtás, mellyel a’ siker után minden hő- 
keblü hazafi vágyakodik. Kisdedovókat képező intéze
tünkről első hivatalos közlésemben (L. a’ f. évi Társal
kodó’ 53d. számát} azokat adám elébe az igen tisztelt 
Közönségnek, mellyekre példány ovóintézetüuk mint ser
dülő tanítóinknak leghathatósb gyakorló iskolája alapí- 
tatott, fökép szellemi tekintetben. Most, azon kívül, mi 
sikere van már is intézetünknek, nem lesz még feles
leges azon módokat érinteni, mellyekkel a’ növendék 
oktatók kisded- óvói állásra szükséges isméreteket ’s 
készséget szereznek. Ezen növendék-oktatók, legye
nek segélydíjasok , (kiket az egyesület szabad lakáson, 
fűtésén , házi bútorokon 's ágynemükön kívül havonkint 
2 0  váltó forinttal jutalmaz} vagy saját költségeiken 
magokat itt képezök , a’ gyakorlati órákat a’ példáuy- 
ovó-intézetben tartozván tölteni, mellybe csupán csak 
vasárnapokon ’s ünnepeken nem járnak fel gyermekek; 
minden nap a’ gyermekek’ megjelente előtt az intézeti 
igazgatótól elméleti ’s gyakorlati leczkéket vesznek az 
elemi nevelés's oktatás’tudományában,valamint egyébben 
is , mellyek kisded-óvónak , elemi nevelőnek, elkerülhe
tetlenek , miilyenek: a’ szám- ’s mennyiség-tudomány, 
alaktudomány, természettudomány ’s történet, ember
tudomány, időszámítás, történettudomány, földleírás, 
mütudomáuy , nyelvtudomány. Eueklésbeu’s hegedülés- 
ben i s ,  mennyiben ezek a’ kisdedovás'köréhez, az ele
mi nevelés’ eszközeihez tartoznak, gyakoroltatnak. 
Azonban e’ leczkéket nem szellembilincselő disserta- 
tiók , nem végetleu divagatiók a’ tanulmány’ belsejébe, 
nem életgyakorlatbau használhatlauszőrszál-hasogatá- 
sok, mellyek annál károsbak , mennél átaláuyosabb hi
ba a’ nevelés’ tudományában az embert úgy, mint len
nie kell, nem pedig mint van, venni: hanem olly nép
szerű , kölcsönös kérdésekkel fejtegetett ’s az általá
nyos oktatás’ elvein alapuló, a’ példáuy-intézet’ napi 
történetivel támogatott ’s felvilágosított előadás tesz i, 
metly a’ még be nem avatottal nemcsak megkedveltes- 
se ’s lehető legrövidebb úton alaposan megismértesse 
a’ tárgyat, hanem olly vezérfonalat is adjon kezébe, 
mellynélfogvaisméretinek alapját megrakván, önképe- 
zésiben süker^s előmenetelt tehessen. Súlyosabb vét
ket az emberi ész’ hatásának országában nem ismérek, 
mint azon szellem-hidegség, mellyolly könnyen meg
lep tanítót, hogy hallgatóinak óránkint tartó értekezést 
szavaljon; hogy jelességét a’ terjedt stúdium’ tömkele
gében keresse ; hogy tanítványból heteukint’s hónapou- 
kint mitse kérdezzen; hogy kézikönyveket saját, min
den egybehangzás és rendszer nélkül összeférczelt, 
kéziratán kívül ne ajánljon ; hogy a’ sükert ne hallga
tóinak fogékonyságához, hanem saját módszeréhez , ha 
ez nem hat is amarra , irányozza. Tanítótól a' tanítás 
kiárad, a’ hallgató’ elméjében kell hogy megfoganjon ;

lehet é nagyobb fonákság, mint azt kívánni, hogy ez 
alkalmazkodjék amahoz, ha a’ süker van szem előtt.

Továbbá e’ leczkékben nem vonatik elkülönző határ
vonal a’ tanulmányok közt, melly a’ következményt v. 
távolítuá vagy csak nehezbítné is , hanem mint érinte
tett , az általáuyos oktatás’ elvei szerint történnek em
lékezetet ’s itélöerőt segítő összekapcsolások ; így bár
mi tanulónak is , amaz igazságnál fogva, hogy a’ tudo
mányokat kölcsönös viszony köti, szerkeszti ’s olvaszt- 
ja -össze , szembetűnő könnyebbségére szolgál, ha a1 
fejszámvetést, alak-’s mennyiség-tudományt olly kap
csolatban tanulja , hogy e’ három tanulmánynak elvei, 
igazságai ’s következményei egymást kölcsönösen tá
maszszák, ébreszszék , fürkészszék ’s felvilágosítsák. 
Hasoulókép a’ természettudomány ’s történet olly szo
ros kapcsolatban áll, hogy bármi oktató is , ha saját 
cselekvősége’ hatásától függ a’ süker , ezeket el nem 
választhatja. Mennyiben segíti a’ történettudomány a’ 
földleírást, és ez amazt, említni sem szükség; mert 
míg a’ tanuló egy tartomány’ földleirási vázlatát raj
zolja, különböző pontjai az érdeklett honnak az ebben 
lakó nemzet’ történeti viszonyait legtisztábban ébresz
tik ’s mintegy elibe rajzolják a’ tanuló elmének. ’S így 
átmehetni a’ tanulmányok’ egész országán a’ legjutal- 
mazóbb sükerrel, ha a’ szoros kapcsolat és segedel- 
mező viszony szemelőtt tartatik. Lelkes tanító , kinek 
a’ hallgatók’ előmenetele ’s tökéletesülése szivén fek
szik, míg ezekkel egy ábéczés könyvet, vagy álmos
könyvet átolvastat, minden tudományát közölheti, a’ 
hallgatók mind ezt sajátjokká tehetik; mert valamint 
a’ természetben minden porszem , növény ’s alig szem
betűnő állat is a’ vizsgálódó elnkében egész seregét tá
maszthatja a’ termékeny eszméknek : úgy a’ tanulmá
nyok’ országában egy szó , egy hang okul ’s alapul 
szolgálhat a’ legtágabb isméreteknek , tárgyul a’ szel
lem’ mivelődésének. Egyébiránt, mivel a’ kisdedovó in
tézetek’ czélja különösen az: hogy a’ munka által ha
zulról eltartóztatott szülék a’ gyermekeikre való gon
doskodástól fölmentessenek ; hogy a’ gyermekek külön
féle veszélyektől, mellyeknek a’ szüléi felvigyázás’ 
nemléte miatt kitétetvék, megovassanak ;hogy a’ közbá
torságnak , mellyet gondviselés-nélkül hagyatott gyer
mekek’ pajkossága vagy tudatlansága már nem egyszer 
veszélyeztetett, segéd-eszköz nyujtassék; hogy a' 
gyermekek az utcza helyett, hol a’ hivalkodást, dolog- 
talanságot, czivódást, ’s több faját az erkölcstelenség
nek szokhatnék meg, arra rendelt épületben ’s felvi
gyázás alatt a’ társasélet’ örömeire ’s kötelezésire , csi
nosságra , felebaráti szeretetre , becsületre, szerény
ségre, munkára, takarékosságra, szóval: erkölcsre 
szokjanak, e’ mellett pedig testi ’s lelkikép javulja
n a k ’s fejlődjenek: nyilván kitetszik, hogy ezen kis
ded-óvókat képező intézet’ növendék tauitóji a’ positiv 
tanulmányokat nem más inditóokbul gyakorolják , mint
hogy azon eszközök'birtokába jussanak, mellyek a’ 
kis gyermek’ óvására , javítására ’s fejtésére szüksé
gesek , ’s hogy fő feladásul itt az elemi-nevelés-tudo- 
mánynak kell vétetnie, melly az embert nem úgy mint 
lennie kell , hanem mint van, állítsa tiszta fogalom
ba , hogy az idomítás sükerteljes lehessen. — Czóljá
ból a’ kisdedovó intézeteket a’ nép’ sarjadékának daj-
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kajaul ’s utódinkat temérdek rosztól megmentő védesz- 
közül tekinthetni; illy intézetben valaki kellő sükerrel 
csakúgy inunkálkodhatik , ha hivatásában az ügyszere
tet majd egyedüli ingere, ’s ez az , mit a’ képező in
tézet a’ neveudék oktatóban támasztani, erösítui, örö- 
kítni főleg igyekszik. A’ jó kisdeduvó, isteni megvál
tónknak valódi apostola, ki a’ szellemi ’s testi lények kö
zötti határzatlanságban kétes jövendőnek kitett köz- 
nép-sarjadékot idomít ’s képez ; ki a' fiatal népet mint 
mindenre alkalmas anyagot az emberiség’ kivánatihoz, 
á' köztársaság' czéljaihoz illőleg neveli; ki emberi keb
lekben a’ legdrágább lelki kincset a' közczélokra mnn- 
káUodási szellem et, a’ munka’ sükere’ örömeit, a’ meg
elégedést teremti. Illy foglalkodásra készülök a’ képe- 
zö-iutézet' nevendékei; kik szívvel ’s elmével felfogják , 
hogy erkölcsi statusban, hol a' nép azzá, minek lennie 
kell, neveltetik, a’jónak, szépnek ’s igaznak virágozni 
kell; mert mindenki tudja a’ status' nagy munkájában 
azon helynek, mellyet foglal, betöltését, ’s maga ma
gának isteni ’s polgári törvénykönyv. Megtanulják és 
sajátjokká teszik az illy kisded-ovók ama’ változhatlau 
igazságot, hogy a’ népet nem az isméretek’ haszuál- 
liatlan bősége , hanem a' munkára , tisztaságra , erkölcs
re ’s igazságra-szokás boldogítja. így jöhet ismét visz- 
sza azon boldog korszak, mellybeu a’ gyermekek is
ten’ áldásának tekintettek, kiknek erényiben megifju- 
dottnak látá magát az erényes atya , ’s kiknek karjain 
vándorló viszonyos segedelem közt ez életet á lta l, ’s 
hajtá-le fejét a’ hoszszú szenderiilésre ! Munkára ter
mett , 's a' szorgalom' méltányos jutalma által meged- 
zett karok vivék hideg tetemeit sírba, melly gyászos 
de erényre buzdító emlékül domborult a’ munkás utó
doknak. Megjöhet, megjöu e' boldog korszak, ’s áldás 
követi a’ fáradozók’ izzadását.

Ezekből kitetszik, hogy a’ kisdedovókat képező 
intézet' képe nem annyira oktató-, mint nevelő-inté
zeté , mellybeu t. i. a’ jövendő kisdedovók hivatásukat 
megszeretni, tisztüket örömmel betölteni, az alsóbb 
néposztályban a' szívalkatra való hatást, ’s nem oily 
szorosan a’ körén túleső elmemiivelést eszközleni ta
nulják; ’s mellybeu saját létükkel, hivatásukkal ’s haj- 
loinásaikkal számot vetve, tiszta isinéretére jutnak ezen 
igazságoknak: a) hogy senki sem adhat másnak azt, 
mivel maga nem bír; senki sem fejthet, nevelhet ’s ké
pezhet, ki maga fejletlen , neveletlen 's képezetleu; b) 
hogy kiki olly mértékben ’s oily lépcsőit hat másokra 
a' nevelésben, mennyiben 's mennyire önnevelésében ’s 
műveltségében haladott; c) hogy csak az nevelhet tu
lajdonkép kellőleg, ki saját műveltségén ’s nevelésén 
szünetlen munkálkodik; ’s végre d) hogy tettel, példá
val, ’s nem szóval nevelünk. Ezen erős, a’ nevelő’ lé
iével összenőtt, az ő szellemi éu-jét alkató meggyő
ződések , mellyek nem mint tekintetből sajátított véle
mények léteznek emlékezetében, hanem mint szilárd 
érzésmód élnek valójában, mind elűzik azon homályo- 
sító s életgyakorlatban használhatta!) elméleti állításo
kat, mellyek az emberi haladás’ lépcsőzetét összeke
verik; — azon véleményt, hogy az ember külső for
mulák s hideg kényszerítés által lelket művelhet; — 
azon fonák állítást, hogy a’ nevelésésoktatás az élet
kor bizonyos szakaszához tartozik, ’s ezzel bevégző
dik. Ezen szilárd meggyőződés a z , mit a’ képező inté
zet hogy kisdedovóiban kifejtsen , fő feladásának tartja, 
mert hivatalos pontosság- ’s lélekisméretességröl csak 
a’ hivatal’ szeretete kezeskedhetik: valamint az önké- 
pezéi* s tudományos művelődés' egyedüli rugója az

igazság szomjuzasa, melly minden önszeretetet kizár ’s 
annak, mi mint igazság állítatik élőnkbe, minden el
fogultság -nélküli nyomozása ’s fürkészése. — Mi a’ 
szükséges isméretek’ szerzését illeti, ezekre nézve 
alulírott saját szóbeli előadásán, közlésén kívül a’ leg- 
czélszerübb kézikönyveket nemcsak megismértetui, ha
nem szükséges használatra által is adni annál szorosb 
kötelességének érzi, mennél tisztább öröm tölti-el, ha 
hivatásának utánavágyakodó keblekre, ’s rokon szel
lemi hatásra törekvő jó iudulatú ifjú honfiakra talál. 
Ösztönéül ezen vágyakodásuak ’s törekvésnek leirhat- 
lan nyilványossággal járul a’ példány ovó-intézet, melly- 
ben azon uralkodó szellemen kivül, melly a’ jelenleg 
50bül álló kis gyermeksereg egész tömegét bélyegzi, 
meglehetős talentumok, fejlésnek jól indult fejek , für
ge szorgalmas kezek, ’s mire kitünöleg figyelem for- 
dittatik , jelességgel meglepő szívalkatok találtatnak; 
’s igy ha a’ süker nevelőt buzdít, itt ifjú nevelőink a’ 
buzdítás’ leghatalinasbikát érezhetik , ’s mi még vonzóbb, 
saját hatásuknak eredményét.

Mi a’ képező iutézet’ foglalkodásáuak sükerét il
leti : e’ folyó’ év’ júliusában megjelent tudósításunk óta 
ismét két kisded-ovót adánk által hivatásának. Neve
zetesen egyikét, Grabner András urat, sz. kir. Soprony 
városa küldé ’s képezteté itt azon ovó-íntézet’ számá
ra, mellyet kebelében igen dicséretes bőkezűséggel ala
pított , ’s legközelebb mult October 1 6kán megnyitott. 
— Másikát, Buzogány György urat, a’ segesvári isko
la’ egykori növendékét báró Jósika Jánosné ö exc-ája 
(szül. Csáky grófnő) küldé szinte saját költségén ké
pező intézetünkbe, hogy a' tisztelt kegyelmes asszony 
által erdélyi jószágán alapítandó kisdedovó intézetet pél
dány-intézetünk’ miutájára szerkesztéssé, ’s mint mű
ködő kisdedovó kezelje. — Legközelebb a’ szegszárdi 
kisded-óvó intézetet alapított ’s fentartó egyesület’ vá- 
lasztottsága az ügyelése s pártfogása alatt álló kisded
ovó intézet’ számára tanítóul Tolna-megyei születés Ma
darász Antal urat, ki több ideig mint háziuevelő aján
ló sükerrel működött, hítta-meg, ’s küldötte képező- 
iutézetiiukbe , hogy , míg a’ kisdedovás’ szellemébe ’s 
módszerébe beavatottságának kielégítő jeleit adandja, 
addig e’ pályára itt képeztessék. — Elemi nevelési ta
pasztalatok és szív- ’s elmefejtő általányos oktatási gya
korlat végett több hetet töltött még képező’s példány
intézetünkben cs. k. kamarás és rí), k- helytartósági ta
nácsnok mgs. gróf Zichy László ur’ házi nevelője is , ki 
az itt gyakorlatban levő nevelési elvek’ ’s fejtő foga
tok' módszerét kis növendékénél hasonlókép létesíten- 
di. — Midőn ezekre nézve az illetőknek nyilványított 
bizodalmukért ’s hatásteljes részvétükért a' képező iu
tézet kész és pontos szolgálata után szíves köszönetét 
mondaná, felszólít egyszersmind egész bizodalommal 
mindenkit, hogy e’ példát, mennyiben kiuekkiuek köre 
’s hatása engedi ’s kiváuja, követve, a’ kisdedovó in
tézeteknek , mint szegény-sorsú embertársinkon legczél- 
szerűbb erkölcsi ’s anyagi segítésnek, a’ később iva
dék’ szorgalom- ’s erkölcsiség-iskolájának ügyét szivé
re vegye, ápolja ’s keblének teljességével terjeszsze !

Segélydíjas védnövendéke a’ képező intézetnek je- 
leuleg kettő van, a’ harmadik helyre a’ kisded-ovó in
tézeteket Magyarországbauterjesztő egyesület’ válasz- 
tottsága íolyó évi nov. 14kén megjelent Jelenkor’ 91 -  
dik számában felhívást hirdetett. Menuyiben pedig az 
egyesületi pénztár’ terjeszkedhetése eugedi, a’ segély
dijak’ megnyerése, több magát jelentő alkalmas indivi
duumra is kiterjenztetik.
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Ezekből nyilván láthatni tizenhárom hónap óta fen- 
állo képező intézetünk'foglalkozását, 's foglalkozása' 
sikerét, mellyet hogy e’ pályára induló az életnek egyik 
legszebb feladását czélúMüzö fiatal hontiaink minél ter- 
jedettebb hatásra növeszszenek , ezer meg ezer hő ke
bel várja , óhajtja, sőt követeli. Költ Tolnán nov. 33 -  
ken 1838. ÍVurgha Is tvá n ,

a' képe/.ő-inté/.et’ igazgatója.

1Franczia vasút tik.
(Fúris nov.  \Akén 1 8 3 8 . )

Méry’ prologjában, mellyet a’ már most „théatre 
de la renaissance“ nevet viselő Ventadour-terem’ meg
nyitásakor Montdidier való academiai Hiedelemmel sza
valt e l , többi között két sort szeret megtapsolni a’ kö
zönség, melly, hajói emlékezem, illyformáu hangzik:

M — — — grace á  *on chemin (a ’ vuiutat érti.)
Paris a aujonrdliui deux faubourgs Saint Germain “

A’ taps , nem kétlem, csak az elmésségnek szól; 
mert a z , hogy Francziaországnak 1837 óta van egy 
vasútja, egyetlenegy vasútja, — napjainkban, ’s oily 
közel Belgiumhoz , hol ötven lieu már készen á ll , s 
más ötven készülőben van, talán nem is dicsőség. Tud
juk azonban, hogy a’ belgiumi vasutak, mellyek ö s z -  
s z e v e t ő l e g  igen mérsékelt költségekbe kerültek, 
£500 ,000  francba egy lieu) nem olly fényesek, mint az 
angolországiak; ’s e’ tekintetben a’ Paris és Saint-Ger
main közöttit is illeti az elsőbbség. A’„Place de 1’ Eu- 
rope“tól Pecq-ig, Saint-Germain’ egyik külvárosáig vi- 
szen a’ vasút, ’s egész terjedelme 18,430 meter £egy 
meter 4 4 3 ,3  párisi vonal; 144 vonal egy láb) ’s 
hajlama 8 meter 107 centimeter. Azon különféle esz
közök , mik a’ rögtöni fel- és leszállás’ ’s a’ sebes for
dulatok’ kikerülésére eddigelé használtattak , majd mind
nyája — így ítél egy competeus angol bíró a’ Timesbau — 
alkalmaztatást talált ez egynél. Díszes pavilion fogad
ja az utasokat, ’s a'kocsik fény’ és Ízlés’ tekintetében 
is ajánlkoznak. A’ place de 1' Europe alatti boltozatból 
nyílt árokba, 's innen ismét boltozott folyosóba viszen 
az u t ; Batignolles-on túl több híddal fedett partok kö
zött a’ Szajna’ völgyéig, ’s Asniéruesnél öt íven nyug
vó hídon a’ folyam felett száguldoznak a’ waggonok, ’s 
jobbról balról az étoilei diadalív és st. Denis' tornya 
magaslatiak a' Szajna’ partjain. Bruyéresnél egy mel
lékösvény' a’ saint-cloudi kerteken által Versaillesba 
fog vezetni, Saiut-Germainuek Colombes’,Nauterre’, — 
innen Malmaisont, Josephine császárné'kedveuczlakát 
láthatni, — Chatou’ , ’s a’vesineti erdő’ hosszában me
gyen az ut, Még most faszín fogadja ott a' kiszállókat, 
inig a' szándéklott pompás épület elkészül. Egy nap 
hét ízben jőnek ’s mennek a’ kocsik, ’s e,zek‘ különfé- 
leségéhez képest egy hely’ ára 1 fr. 10 sous, vagy 1 
v. for. A’ vállalat tökéletesen sükerült, ’s a’ részvé
nyek’ £500 francosok) mostani állása 6 5 0  fr. De a' 
paris-saiutgermaini részvényeken kívül egyéb vasut- 
részvéuyeket is jelöl meg naponkint a’ börse, ’s ezek’ 
állására diadalmasan fog hivatkozhatni a' ministerség 
a’ jövő kamrák előtt. Jelenkorunk’ olvasóji emlékezni 
fognak, miképeu a' kormány maga kívánta a’ főbb vo
nalokat létesíteni, egyesületeknek juttatván az aprób
bakat. Chevaliernek ide szóló munkájából a’ terv'rész
leteivel is megbarátkozhatott kiki. De a’ kamrák’ több
sége az ipar’ emelkedését veszélyeztetve látván ez 
utón, egyesületekre bízattak a' nagyobb vonalok is. 
Mint nem bízhatni a' franczia iparegyesületek’ jóval na
gyobb részében, ha valamiből, Cleeman et Comp. pe

réből láthatá a* közönség. — A’ szándéklott vasutak’ 
részvényei, midőn e’ sorokat írom, eképen állnak:

Páris-Havreiak £1000 fr.) 907 fr. 50. c.
Paris-Versaillesiak £500 fr.) jobbról 567 f.

» v )) » o balról 337 f. 50 c.
Strassburg-baseliak „ „ 347 f. 50 c.
A’ folyam’jobb partján Versaillesba vezetendő vas

út’ részvényesei ajánlkoztak egy millió frankig része
síteni a’ balpart’ vállalkozóit, ha a’ szándéklott úttal 
felhagynak , de ezek tegnapelőtt tartatott gyülésökbeu 
visszavetették az ajánlatot. A’ közbizodalom azzal le
lelt, hogy 17 fr. 50  centimmel lejebb nyomta rész
vényeiket. Szerencse, hogy négy hét múlva összeül
nek a’ kamrák, különben rövid idő múlva a’ fagypont 
alá süllyedhetnének Fould és hívei. Stalay László .

Török történeti kalászok.
A' törökök, kik eleinte Arábiában rabló csapatokban 

tüntekfel— 1048ban Perzsiát háborgaták— 1350 körül 
Európa’partvidékire szállongájtak,hihetlen rövid idő alatt 
csaknem egész nagy- és kis- Á zsiát, Európának és Afri
kának nagyobb részét meghódítók. Szótárt kellene ol
vasnunk , ha azon tartományok’ neveit ide soroznám, 
mellyek meghódoltak, vagy véres orral nyújtottak ke
zet a’ frigyre; ámbár nekik is sokszor belutöttek az 
ellenfelek. De itt az európai török császárság’ alapi- 
tatása’ korából csak egykét ’s oily adatot akarok felmu
tatni , mellyröl sok történetíró hallgat.

Már Ildik A m u r á t h  utolsó osman vezér alatt 
a’ roppant görög birodalom’ testét halálos csapások ér
vén , annak feje is £Konstantinápoly) csüggedt ’s ha
nyatlott. — Amuráth azonban megelőzte halálát, és 
utódjára Ildik M o h a m m e d r a  bizá a’ titkos végzet, 
hogy a’ szinte e z e r s z á z h u s z  éves aggastyánt ha
lottas párna iára lefektesse, nemzeti uj sirt ásson, és 
eltemesse. Ő ezt 1453dikban végrehajtó. Drinápolybau 
tétettek meg az előkészületek ; itt alkottak faltörő gé- 
pelyeket, itt öntöttek álgyukat, itt központosuk a’ tö
rök hadsereg. Martius’ hava nyitó meg a’ tábori mene
tet ’s aprilban már 300 ,000  , csupán a’ galatai részt
70 ,000  harczfi, 330  hadi hajó s a’ t. körzé Konstan- 
tinápolyt, mellynek kebelében a' lakosokon kívül mint
egy 9 — 10 ezer görög és velenczei vitéz őrködött. A’ 
gyenge testben soká lobogott az erős lélek, inig elvégre 
május’ 39kén megkondult a'halál-harang , értsd: azon 
óriási álgyut, mellyet Drinápolybau Dácziából ( Erdély?) 
származott Or bán nevű önte, melly napjában csak 
k é t s z e r  süttetett el, de t i z e n k é t  araszos torká
ból h á r o m  mázsás köveket okádott k i, melly 50 pár 
ökör és 3000  ember által hurczoltatott Konstantiná
poly mellé, hol nem sokára, hihető az aránytalan töltés 
miatt, szétpattant, ’s melly helyett T e g e  a s ’ ostromá
nál £1460) még nagyobbak használtattak, h é t  má- 
zsányi köveket és golyókat t i z e n n é g y  stádiumig 
röpítők, — értsd: a’ szározról és vízről történt megro- 
hanást — véres csatát — ’s a’ végső elhörgést; inert 
a’ főváros, melly h u s z o n h á r o m  ostromban római 
császárokat, uj görög autokratokat, chosroeseket, 
kalifákat, despotákat, dogekat, grófokat, csakánokat, 
králokat és vezéreket látott falai alatt s még is csak 
ö t s z ö r  hajlongott, most Ildik Muhamed e l s ő  török 
császárnak otromba lábai által, miután 40,000 lakost 
felkonczolt, 60,000et rabnyügre tűzetett és úgy ki- 
rablá, hogy 385 év’ leforogta után is a pénzes embe
rekről e’ közmondás divatozik : „Ez is Konstantiuápoh 
zsákmányozásában részesült“ eltiportatott. Konstant!-
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nápoly után e’ szörnyeteg1 még 200  várost dula fel, 
hódító vágyának n y o l c / . s z á z e z e r  embert áldozván.

1509dikbeu Stambult a’ n e g y v e n  napig tartott 
földrengés és az ebből nevekedett tengerdagály úgy 
összerombolta, hogy a’ házak’ felépítésére, vagy kija
vítására n y o l c z v a u e z e r  kézműves sereglett ösz- 
sze.

Második Szolimán, a’bőkezű, ki Zápolyát 20 ,000  
arany értékű gyűrűvel ajándékozá m eg, Stambulbau 
a’ gyámtalan és jövevény törökök’ számára menedék
helyeket (asylum) alapított. E  — ő.

Elegytár.
A’ már máskor említett két megégési esethöz ím 

egy harmadik példát is csatolhatunk, melly Franczia- 
országban Avalon megye’ Annay helységében történt 
bizonyos 74 évű igen kövér asszonynyal, ki a’ pályiu- 
kát igen kedvelte ’s egyedül ezzel élt. Történt, hogy 
egykor estve haza ballagott ’s magányosan szobájá
ba zárkozott; más nap reggel az asszony, szokása 
ellen, soká meg nem jelenvén, rá törték az ajtót, ’s 
mit láttak? — közel a’ vaskályhához szokatlan men
nyiségű hamut, ’s ennek egy végében fejet, nyakat, 
a’ mellnek felső részét’s egy kezet; máson pedig uémelly 
maradványát az altestuek, egy lábat harisnyával’s czi- 
pével; a’ másik harisnya és czipe hamuvá vált. A’ tűz
nek semmi nyoma sem volt a’ csekély k é k  lángon kí
vül, melly hosszasan nyúló zsir-tócsán elolthatlanul 
pislogott. Minden körülményből az világlott ki, hogy 
a’ uéiuber a’ tüzet fúui akará , ’s a’ lélekzet tiszta pá- 
lyinkagőz gyanánt meggyűlt, ennélfogvást az egész 
szeszteli test. — A’ szesz (spiritus) nem emésztetik 
meg a’ testben, hanem átjárja azt tetőiül talpig ’s min
dene közé vegyül; — legnagyobb szerencsétlenségünk, 
hogy ártalmasságát nem igen érzi a’ test; meggyüle
kezik tehát a’ nélkül, hogy a’ test valami láz’ előho- 
zatása által ellenszegüljön. Magam is láttam gégéből 
történő pályinkaégést; de a’ pályinka elégvén a’ test’ 
egyéb része megkimélteték. — Ha Amerikának szesz
elleni szigorú egyesületei tulságok is , annyi bizonyos, 
hogy boldogabb azon nép, melly erről mitsem tud. 
Nálunk a’ szeszgyárok jól gyümölcsöznek még, mit 
nagyobb részint ugyan a’ mesterségek’ szükségei, de 
nem kissé a’ kovász-képű, ’s tehetségig gyávalelkü 
pórnépnek egy része is okoznak.

A’ W i 1 d b e r g — szerkeszti „ J a h r b u c h  d e r  
g e  sa mm t e n  S t a a t s a r z n e i k u n d e “ 4  köt. 3. 
fűz. 355 ’s köv. lapjain egyéb nevezetességek közt 
imezek is olvashatók, mellyek ránk magyarokra néz
ve sem kis érdeküek. A’ badeni nhgségben 1836. jul. 
8. rendőrségi végzés bocsátatott közre a’bor-, ser-, kávé- 
’smás nyilványos házakban tölthető időre nézve. Falukon 
’skisebb várasokban esti 1 0 , nagyobb varásokban pedig 
1 1 óra a’ határidő, meddig ott mulatni szabad, önkint 
értve, hogy a’ legilledelmesb módon. Mihelyt ez óra 
ütött, minden említett ház megvizsgáltatik, 's ha ki 
az óra-ütéskor haza nem takarodnék, a’ ház’ ura kis 
helyben 8 ,  nagyban 5 forinttal, a' mulató pedig felira
lik 's 1 fttal büntettetik. Az eltitkolásnak még nagyobb 
a’ büntetése. A' kártyajáték mindig tilalmas ; hasonló 
sőt aránylag nagyobb büntetés alatt is. (Vajmi üdves 
rendelet a' közbátorság’, polgári rend', jócrkölcs’, egész
ség’ ’s birtok’ fentartására! Nemde nálunk is szükség 
volna ezekre, fökép a’ nem kis szükséget hoz mosta
ni télen ?!)

N é m e l l y  v a d a k ’ s z a g l ó t e h e t s é g e .  A’ 
New-MonthlyMagazin-ban ezt olvassuk: P a r a m a t 
t a helységben (Uj-hollaudban) hirtelen eltűnt bizonyos 
F i s c h e r  nevű mezeigazda , kinek birtoka nem épen 
silány volt. Szolgáinak egyike nemsokárai visszatérend- 
tét rebesgette ; de ő nem tért vissza , ’s miuthogy az
alatt igen bátran foglalgatá-el ura’ javait, gyanúba 
esett. Néhány hónap’ múltával a’ szomszédok feladák 
a’ dolgot. A’ helyhatóság kémeket küldött; ezek közt 
volt bizonyos S a n ,  Sidney városbul származott vad em
ber. Miután némi csekély jelek gyaníttaták a’ gyilko
lást, valamelly fa-láda mellett sötétbarnás jelt vön ész
re S a n ;  ezt megszagolván, fejérember’ vérétől ere
detinek vallotta. Ezután a’ nyomon szaglás által egy 
tó’ partjára sietett, hol több setét habra mutató folt 
vala ; ezeket földestül fölszedve kémtársihoz v isz i, ’s 
markába vevén először kóstolgatta, azután szagolta’s 
felkiált: „érzem szagát fejér - ember’ zsírjának!“ (A z  
ujhollandi vadak minket fejéreket legdrágább vad gya
nánt falnak-fel, ha lehet) Ekkor ebkint a’ légben min
denfelé szagolgatván egy bokorhoz ment, hol kezében 
tartott vesszővel túrni kezdé a’ körüllevőnél puhább 
földet; valahányszor pedig fölemelte azt, mindig meg
szagolta ’s végre felkiált: „egy fejérnek teste van itt 
eltemetve !k‘ Asuikezdék tehát, ’s ím Fischer’ tetemé
re csakhamar ráakadtak, kinek kaponyája be volt tör
ve. Ekkor törvény elé állíttaték a’ gyilkos, ’s ámbár 
mitsem vallott, halálra Ítéltetett. Épen kivégeztetése 
előtt vallá, hogy a’ láda mellett üté agyba Fischert, 
ezután holtan a’ tóba vitte, de felfödöztetéstől fél
vén, ismét kivonta ’s a’ bokorba temette el. (Mi 
jó volna , ha mi is nem illy orvos ugyan , de legalább 
szemes és ügyes rendkémekkel bírnánk! Valljon csa
lódnak e azon természetvizsgálók, kik e’ tőlünk any- 
nyira különböző vadakat más fajuaknak, azaz: a’ ma
gunkéitól különböző első szüléktől számlázottaknak 
tartják ?)

A’ párisi orvos-egyesület’ egyik ülésének bemu- 
tattatott 1834beu bizonyos ember, ki kéuye szerint 2 
hüvelykkel hosszabbá v. rövidebbé teheté testét. Midőn 
t. i. talpon á ll, a’ minden embernél görbe ’s a’ meden- 
czecsontok közt mozdulatlan álló derékcsont kiegyeue- 
sül ’s mozog; ez által a’ hátgerincz ’s vele az egész 
test hoszabb lesz. Gyermekkorában kocsi ment hátán 
keresztül, ’s innen nyeré e’ ritka tulajdonságot. (Ná
lunk is vau orvosi egyesület Pesten, de erre vajmi 
csekély a’ köz figyelem ; vajmi kevés közöltetik ezzel.)

I)r. Ivunovics.
A’ r e s t ’ s i r v e r s e. (Knittel után) Vándor! Itt 

fekszik az ut’ és minden mozdulat’ ellensége — a’ r e s t  
ember. Itt fekszik e’ hant alatt, ki majd mindig fe
küdt , mióta a’ méhbül kijött a’ földre. Itt fekszik , és 
ha engem hitem nem kényszerít, azt mondanám, hogy 
ő soha fel nem kelem!) oily rest volt. Felkel még is a’ 
közönséges feltámadáskor; és egyszer kel fel, hogy min
dig feküdjék. Te vándor! ki itt elballagsz, semmikép 
meg ne áldjad; mert: átkozott ember, ki az ur’ dolgát 
restül végzi. Itt átkozott fekszik. Megmozdul azonban 
majd egyszer és járni fog , midőn hallandja: Menjetek 
átkozottak! —

R e j t e t t s z ó .
Hajdani korszellem’ fényűző pontja ; ma szent hely.

Visszafelé, ifjú! fuss, nyila megsebesít. F. J.
A’ 95d. számú rejtettszó: S a j t ó .

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattner-Károlyi úri utcza 619.
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Tálasz
á * 91 dik számú T á r s a l k o d ó '  következő czimii 
czikkelyére: , , T ö r e d é k e k  e g y  f i ú '  l e v e l e 
it öl  u n y  j  á h o  z,  n é  m e l  l  y  l i t e r a t ú r a i  t á r 

g y a k r ó l

Valamint olly írónak, ki elég hiú, tökéletesnek 
hinni müvét, misem lehet kedvetlenebb—, úgy annak, 
k i, önzéstől mentten, a’ Horácztól olly igen ajánlttö- 
rülgetés által igyekszik magáénak maradandó becset 
szerezni, misem lehet kedvesebb, mint hibáji’ ’s fogyatko
zásai’ kimutatása. Ki azért e z t , a' tudomány’ szent ér
dekében , tanult ’s müveit férfihoz illő kíméléssel te
sz i, hálát inkább ’s köszönetét, mint neheztelést v. 
kifakadást érdemel; mert figyelmeztetésinek a’ munka’ 
tökéletesbülése, ezzel úgy a’ tudomány’ mint az iró’ 
becsének növekedése lehet idővel egyenes eredménye. E’ 
czélból szólalt-e fel a’ T á r s a l k o d ó ’ 91d. számában 
Magyar Históriámnak egy figyelmes olvasója ? maga 
tudja legjobban; én hinni szeretem , hogy ebből; fogad
ja azért köszöuetem’, ’s a’ n. érd. Közönség ez úttal 
azon nyilatkozásom’: hogy én úgy ezen, mint minden 
ezután történhető helyes figyelmeztetést arra haszná
landók : mint tegyem — a’ megrótt hiányokat pótolva, 
roszat jóval, jót jobbal cserélve szüntelen föl — muu- 
kámat lehetőségig tökéletessé, ’s azon kitűnő kedve
zésre, mellyel — hála, nem dicsekvés mondatja velem 
ezt — első megjelenésétől fogva fogadtatni szerencsé
je vo lt, minél érdemesbbé. De szabad legyen viszont ne
kem először is tudós hazámfiáit, kik jövendőre e’ fi
gyelmeztetés’ vagy vizsgálat’ munkáját szívesek leeud- 
nek érettem, vagy a’ tudományért, vagy mindkettőért 
megtenni, arra kérnem : jelöljék-ki — mi nélkül sem
mi érdeke, semmi haszna a’ vizsgálatnak — minél vi
lágosabban a' megrovatandó hiányokat, botlásokat; 
mondják meg nemcsak miben? hanem azt is: miért? 
hibáztatnak; ne tartsák elégnek például, stílusomat 
gáncsolva, csak általányosan jegyezni m eg: hogy szó- 
szerkeztésem, a’ debreczeni dialectushoz néhol szoros 
ragaszkodásom 's a’ t. ellen lehetnének némi észrevé
telek ; hanem fejtsék k i, miben vélik állani ezen hibá
mat? hozzanak fel könyvemből példákat, győzzenek 
m ega’ jobbrul, minek az én azonnali megtérésem, ’s 
az én példám után , ki tudja , hány másnak is , kiket 
példám talán már félrevezetett, megtérése leend kívánt 
következése ; különben ők magok lesznek okai, ha 
minden figyelmeztetéseik mellett is mi megmaradunk 
hibánkban, mellyet nem ismerünk, mellyet kitalálni 
magunktól épen úgy nem tudunk, nem értünk, mint nem 
értette a’ régi romai, ’s nem érti a’ mai tudós világ a’ 
Liviushan Asinius Pollio által megrótt, de ki nem ma
gyarázott Pataviumiságot. Hogy szó-helyezés's össze
rakásomban — görög ’s diák irók után formálván lesr- 
iukább magyar stílusomat; sokáig csak diákul Írva töb
bet — lehet itt ott valami szokatlan's különös, azt elő
re is hajiadó vagyok hinni; de mi ebben rósz? miben 
ejtettem , a’ nélkül hogy akartam , vagy észrevettem 
volna, erőszakot nyelvünkön ? ezt ohajtnám kimutat- 
tatni; mert hogy átaljában minden szokatlan rósz , min
den szabálytalan kárhoztatni való volna , azt senki nem

fogja állítani, ki tudja : hányszor kénytelenek engedni 
a’ nyelvekben, világosság’, rövidség’, meghatározott
ság' , vapy szép-hangzás’ kedvéért, szokás , szabály ; 
’s mi elébb , mint szokatlan, szabálytalan, visszatet
szett, majd köz helyeslést, ’s a’ szokott ’s szabályos 
felett elsőséget nyer. — ’S most e’ kérésem' előrebo
csátása után engedje meg közelebbi névtelen figyel
meztetőm, uémelly állításai ellen magamat, nem any- 
nyira magam’, mint a’ tudomány’ érdekében, védenem. 
Azt mondja **) többek közt: „mi a’ nemeseknek az arany 
bulla szerint külföldön hadakozási kötelességjökről mon
datik , e g é s z e n  h i b á s a n ;  mi a’ várjobbágyokéról 
állíttatik; nem  e g é s z e n  h e l y e s e n  vau mondva.“ 

A' mi az elsőt illeti: két hely van munkámban a’ 
nemesség’ hadakozási kötelességéről, az első 1. 168 
„maga költségén a' nemesseg katonáskodni csak az 
ország' halárán belü l, azon k ív ü l , épen mint «’ me
g ye i katonaság , csak k irá lyi zsoldon tartozik  *' Ez 
tökéletes egybehangzásbau van azza l, mi az arany 
bulla’ 7d. articulusában £Corp. Juris. I. dar. 1562) mon
datik: ,,S i rex  ex tra  regnum exercitum ducere vo- 
l i te r i t , servientes cum ipso ire non ten ean lu r . nisi 
pro pecuniu ipsius.“ A’ másik hely 1. 199; hol tör
vénykönyvünkben ugyan nem , de Kovachichnál (p e s 
tig, Comit.) olvasható 1267d. országos végzésről lévén 
szó; ezek állanak: , ,Különösen nevezetes, mi art. 7. 
mondatik hogt/ a' nemesek , uj tartományok' fog la lá
sáért , kívül az ország' határán katonáskodni ne 
kényszerillessenek. Ez az aruny bullában még így  
volt' magok költségén’ és igy királyi költségen kel
le t t; most ez u j czikkelylyel e' kötelesség alul is fölm en
te te tt a' nemesseg.“ Ä’ törvény’ szavai, mellyekböl 
ezen hely vétetett, így vannak (̂ Kov. p. 139): „S ta - 
tűim us , quod si ad occu panda v<*l acquirendu regna 
conlingal nos exercitum m overe, nobile» invitos ad 
exercitum  non truhemus, n isi qni sponte volnerint 
profic isc i, vei pro nostra p e c u n i u E z, igaz, két
felé magyarázható ; mert a’ „pro nostra pecnniau vi
tethetik arra i s : invilos non truhemus — nisi pro pe- 
cunia nostra; vitethetik arra is: nisi qni sponte (öu- 
kint, királyi zsold nélkül, kedveskedésből) — vei pro 
pecunia nostra ^királyi zsoldon , de minden esetre kény
szerítés nélkül) voluerint proficisci. En hogy az utol
sót válaszszam, tekintet nélkül arra, mi történt későb
ben , a’ törvénynek mindjárt nyomon következő ezen sza
vai indítottak leginkább: „nec eliam in subsidtum fi- 
liorutn nostrorum , vei uliorum invitos ire compelle- 
m us. Itt nincs semmi záradék ^clausula), semmi pénz
ért - kényszeríthetés fenntartva; ’s ha ezt tulajdon 
gyermekei ügyében nem tehette a’ király, nem helyes 
é a’ következtetés: hogy „ad occupuudu v. ucquiren 
da regnau még kevésbbé tehette ? és igy utóbb is sza
bad tetszésétől függött a’ nemesnek, azaz: nem volt

e ) J e  g y i .  Nem gáncsoló, hanem egyedül az író közönséget figyelmeztető 
szándékból kérdem: nem jobb volna e „ k ö t e l e s s é g é r ő l “  s «tál
jában a’ hasonló esetekben a’ debr. Grammatics’ szabályát követnünk í 
mert „k ö t e 1 e s s é gö k r ö 1“  azt is teheti, előttem legalább azt te 
szi : hogy a’ nemeseknek magoknak mondatik az ó saját kötelességük
rő l , nem mint itt é rte tik , a’ nemesi kötelességről másnak valakinek va

lami.
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kötele«, ha maga nem akarta, hogy az ország’ hatá
rán kívül katonáskodjék.

Mi a’ várjobbágyokróli nem egészen helyes elő
adásomat illeti: minthogy ezekről munkámban többecs- 
ke van; ’s mindazt ide kiírni, találgatni azután, mi a’ 
több helyes közt nem helyes, hosszas volna; jelelje ki 
előbb a’ tudós vizsgáló úr, miben hibáztam; akkor fe
lelek, ha tudok, mint feleltem a’ felebbi pontra; ha 
nem tudok, kezet fogok; addig — mert nem csalatkoz- 
hatik é szintúgy a’ vizsgáló, mint az iró? — enged
jen könyvemben előadott véleményem mellett állanom.

Folytatja tovább a’ t. Vizsg.: „N. Lajos’ törvényeinél 
épen dicsérve ’s helyeselve van az (fűivel n e m h e- 
l y e s  s z e m p o n t b ó l ,  a’ kilenczedrőli törvény pe
dig a’ v a l ó s á g g a l  é p e n  e l l e n k e z ő n  van fel
fogva) a’ mi az u. n. ősiségnek eredeti alkotmányunk 
előtt isméretleu elvét feudális szellemben behozván, 
azon maiglau tartó átoknak, mi szerint jószágot teljes 
biztossággal sem bírni, sem szerezni nem lehet, ’s ez
zel a’ józan statusgazdálkodási elvek’ gyökerestüli ki
forgatásának lett kútfeje ; ’s azért nem helyeslést, ha
nem olly független ’s méltóságteljes Ítéletet érdemelt 
volna, minőt a’ szerző a’ visegrádi történet, ’s a’ La
jos alatt Kassán tartott lengyel diaeta felett olly szé
pen, olly erősen, olly tiszteletérdemlőleg mondott-ki.“

Lássuk először is a' kilenczedct. Itt a’ törvény vi
lágos ; csak a’ r a t i o  l eg i s - rő l  lehet szó. En a tör
vénynek 2 okát adtam ; t. i. a) hogy a’ parasztok ne 
szenvedjenek az urak’ telhetetleuségétöl; de b) az urak 
se parasztjaik’ önkényétől; mert valamint voltak urak 
kik szerfelett terhelők jobbágyaikat, ugj voltak ollya- 
nok is, kivált a’ tehetősbek közt, kik mit igazságosan 
kívánhattak volna , azt sem kívánták meg jobbágyaik
tól , csak hogy — mi nem ritkán sikerült — a’ máso
kéit is magokhoz kecsegtessék. Egyik úgy, mint má
sik , sok panaszra ’s perpatvarra adott alkalmat; hogy 
az többé ne legyen, rend és egyformaság’ kedvéért 
liatároztatott a’ kileuczed. A ’ törvény maga — elég 
homályosan — csak ennyit mond art. 6. §. 3. ,,Utper 
hoc honor uoster augeatur, et regnicolae nostri nobis 
fidelius possint famulari.“ De vegyük ehez, mi az 
uj articulusoknak, mellyek közt vau a’ uonáról szó
ló is , általányosan elibe bocsáttatik : „pro tranquilliori 
statu, et pacifico commodo regnicolarum nostrorum.“ 
’S most azt kérdem: a’“ honor nosier1'1' ’s a’ ^jucificum  
commodnm regnicolarum noslrorum1"- mai mellyik ér
telem inkább megegyeztethető ?a’ t. E n g e l é  e ,  rnelly 
úgy látszik a’ vizsgálóé is : hogy u. Lajos egyedül sa
já t’s a' birtokos nemesség’ érdekeit ? vagy a z e n y i m ,  
ki azt mondom: hogy a’ parasztságéit is tartotta sze
me előtt a kilenczed’ behozatalában ? ezzel következés
kép , az akkori körülményekhez képest, véve az egé
szet , nem egyeseket, egész országára nézve köszö
net-érdemlő dolgot tett.

Mi az utolsó legnagyobb vádat illeti: teljesen igaz, 
mit a’ t. bíráló mond, hogy az ősiségnek hazánkon 
máig tartó átkát n. Lajosnak a’ magnélkül elhaló ne
mest végrendelkezéstől eltiltó törvénye származtatta ; 
’s ha, ezt előre látva, tette volna, a’ mit tett, u. La
jos akkor bizonyosan kárhoztatást, nem helyeslést 
érdemel vala. D e , kérdem , tudta e n. Lajos ? vagy 
ki voltak e a’ józan statusgazdálkodási elvek azon idő
ben már annyira fejtve, hogy tudnia lehetett ’s kellett 
volna előre : hogy a’ melly szert (V végrendelkezés’ 
eltiltatását) , egy sürgetés orvoslást kívánt bajnak (a ’ 
nemesi birtok’ nagy része’ apródonkint méltatlan, holt

kezekre jutásának) meggátlására jelenleg elővesz, az 
maga idővel egy sokkal nagyobb gonosznak (az ősi- 
ség’ nemzeti jóllétünkön máig rágó férgének) lesz szü
lője ? Kérdem : midőn tettet akarunk méltánylani, mel
lyik illőbb ’s igazságosb ; a’ tettnek indító-okait e , vagy 
következését ? ’s ha a’ következést veszszük, a’ kö
zelebbit e , mellyeta’ tevő előreláthatott, mellyetépen 
czélzott, ’s el is ért; vagy a’ távolabbit, mellyet nem 
látott ’s nem láthatott előre, mellyet nem czélzott, nem 
akart, de melly utóbb, akaratja ellen is , előállt, ven
nünk gondolóra ? nem lehetett-é következéskép nekem 
eg y , bár később káros, de czéljában tiszta, legköze
lebbi eredményében üdves intézetet ártatlanul dicsér
nem ? Egyébiránt hogy a’ távolabbi gyászos követke
zést ott mindjárt helyén lett volna , félreértés’ eltávo
lítására , érintenem, azt a’ t. Vizsg. észrevételéből látom.

Még egy kitételét, melly, a’ szerint, a’ mint vé
tetik , lehet ártatlan , lehet igen sérelmes, nem lehet 
érintetlen hagynom V, úrnak; ez a z : „hol c o m p i l a l  
inkább ’s e x c e r p a l ,  mint saját szép leikéből merit,“ 
Mit ért ezen ? Bizonyos tekintetben minden história com- 
pilatio , excerptio ; mert senki históriát csupán észből, 
adatok ’s mások’ munkái’ használata nélkül — hanem
ha értire történt olly dolgokat ír, mellyekbeu maga ben- 
forgott — nem írhat; ’s illy értelemben nincs szavam 
a’ kitétel ellen; de ha ennél többet ’s valami ollyan 
formát értett, mit rendesen ezen szón: c o m p i 1 a t i o 
érteni szoktunk, úgy kérem a’ t. f i ú t ,  ha megint ír 
é d e s a n y  j á-nak , nevezzen csak egy irót, kit, ’s 
csak egy helyet, mellyet én e o m p i l á l t a m ,  azaz: 
szóiul szóra kiírtam, vagy nyelvünkre idegenből át
tettem. Debr. nov. 31d. 1838.

Veczely József.

Utazási levéltöredékeit 
€t' 'Fiszttméílékriil Ertlélyhe és vissza,

I.
K o l o z s v á r ,  sept. 33. 1838. Kedves barátom! 

Régi óhajtásom’ sikerültét tudatom veled, midőn erdé
lyi utamról értesitlek. S, Patakon keresztül vitt az u t; 
épen ideértemkor tartaték emlékbeszéd az itteni ref. 
collegiumbeli bölcselkedéstanitó és m. t. t. r. tag, Nyi- 
ry István felelt. Sokat vesztett e’ miveit férfiban Pa
tak ’s veszteségét csak az idő pótlandja k i; ’s én mint 
egykori tanítványa tisztelem porait , — nyugodjanak 
csendesen.! — Itt Breczeuheim hg’ várkastélya, haj
dan királyi, majdfejdelmi-lak. Jeles azon felírás, mel
lyet egykori fejdelme, kandallója fölé vésetett: „For
tunám praeseutem odimus , amissam quaerimus 1700. 
F. R.“ — A’ ref. collegium’ épülete ’s jól-rendezett 
könyvtára megtekintést érdemel; az építés még nincs 
bevégezve.— Zempléuy’ utjai többnyire jók. Alsó részén 
e’ megyének sok elhagyott szőlő van, mellyuek okait 
nemcsak az 1834 óta egymást követő terméketlen 
években, hanem a’ piuczékbeu heverő borok’ vevőjiuek 
hijáuyában , a’harminczadok’ szerfölötti magasságában, 
’s a’ Galitziábul behozott pályinka’sokaságában keres
hetni. — Csudálatos , hogy Hegyalján, hol hazánkban 
a’ legjobb borok termenek , legvadabb eczettel kínozzák 
az öuhaszonkereső zsidók a’ szomjas utazót, más ven
dégfogadóst pedig ritkaság látni. — Tokajnál a’ ma
gyarhonban alkalmasint legszilárdabb építésű fahíd vi- 
szen aTiszáu át Szabolcsba.Ezen, kő’s jóvizben szűköl
ködő termékeny vidéken Dorog hajduvárosba érkeztem 
délre; itt szemtanúja valék, mint verte hat részeg em
ber agybaföbe egymást; kérdém: miért nem jelentik meg a’
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helybeli tanácsnak ezen nyilván gyakorlót borzasztó gyil
kosságot ? s erre azon száraz választ vettem: ,,nincs 
ki által megüzenni“, pedig a’ nézők'száma csorda volt; 
’s midőn épen orvosi segedelmen aggódnám , kinek leg
több lyuk volt fején, égettbort kért, fájdalmát belőlrül 
enyhítendő. — Estve Debreczenben a’ ,Fejérló1 nevű 
vendéglőbe szálltam ; ezen legmagyarabb városunkban 
német vendéglő ’s pinczér fogadott, jó étel, szoba ’s 
meglehetős szolgálattal. — A’ reformátusok’ csinos ido
mú 3 emeletes anyaiskolája ’s mellette szép kéttor
nyú-temploma, nem kevés díszt áraszt ezen város
ra ; dicséretére szolgál a’ hatóságnak azon jó rend ’s 
tisztaság, melly piaczáu divatozik ; a’ természet’ nyers 
áldásival rakottabb piaczot ennél ritkán láthatni. —

Innen N. Váradig az utas nem lát semmi neveze
test. — Biharnál (falu Váradhoz 1 órajárás) kezdődik 
azon szilárd-alapú kövecs-út, melly Kolozsvár, Torda, 
’s M-Vásárhely felé az erdélyi nagy fejdelernségen ke
resztülvezet. — Várad az emésztő tűz’ romjaibul emel
kedik, még büszkébben féuylendő. — Meglepő itt a’ 
püspöki palota, melly a'magyarhon’ pazér javaira mu
tat ; a’ körültelevő kanonokszállások, a’ sok egyház ’s 
a’ vár. — A ’ város alatt a’ Felix és püspöki fürdők; 
keresztülfolyja a’ Körös tiszta sebes vizével, és Vá- 
radot Olaszitól elválasztja. — Hálás tisztelettel emlí
tik itt Tagen János nagyprépost’elhunytát. — Vidéke 
ezen városnak olly kies és festői, millyet a’ képzelődés 
teremthet, fölötte szőlőhegyek , kertek; másfelől erdők, 
’s alatta dús aratást adó siksós:.

Az emlitett csinált-uton Élesd felé Kolozsvárnak 
haladék; ez Váradhoz 10 posta-távolságra vau; több
nyire hegyeken viszen az út. Az oláhok elszórt kali
bái egy mérföldre is terjednek ; összesített állapotban 
kevés földje közepén hevernek a’ hegyek’ tetőjin ’s a’ 
völgy’ kebelében. Házukon kémény nincs , talpig fa , fa
la összerovott gereudákbul, tetejük majd kétszer olly 
magas mint fala ; többnyire rósz ; mert míg rá nem sza
kad , mást nem épít; a’ gyújtogatás pedig itt nincs di
vatban. — A’ férfiak’ ruházata sokban a’ lengyeleké
hez hasonlít: hosszú ümög, fényes gombokkal rakott 
széles öv, ’s egy nagy kés benne, szőrfoszlány és bőr- 
melleny; — az asszonyok’ köntösei csaknem nevetség
re gerjesztők: elöl ’s hátul keskeny csíkos kötény, 
ingük uyakcsigáig érő ; mellen veres vagy kékre hí
mezve , valamint könyökig érő úja is fodor-formára; 
uyárban nagykarimáju szalmakalap , — az asszonyok 
törülkező kendőt turbánkép fejökre tekernek ’s kész a’ 
fejkötő. — Nyelvük romlott diák eredetűnek látszik. 
-— Szemét legeltetheti itt az utas a’ szép bérczeken, 
erdőkön, völgyeken’s a’ Körös’ zuhogásán , mellyen az 
oláh fenyőfát szá llít, — de valóban sovány ’s termé
ketlen föld ez , tengerinél (törükbuza) egyéb alig te
rem , zabja pedig még most is (sept. 22 .) többnyire lá
bon van ; burgonyatermesztésre fensőbb rendeletek sem 
bírhatják.

Bánfy-Hunyadon túl szélesülnek a’ völgyek ; szebb- 
fekvésű várlakot e’ vidéken nem láttam, mint Bánfy 
Diénes báróét Gyaluu ; itt már a’ természet’ adakozását 
az alattafekvő számtalan asztag, kazal, fényűző gaz
dasági épületek, csülök, gabuatárak eléggé bizonyít
ják. Éhez nem messze Szászfenesen Mikes gróf kas
télya pompás idomban; túl ezen egy kisebb partra ér
vén Erdély’ fővárosa Kolozsvár tünik-fel roppant tor
nyaival , számos zárdáival ’s a’ guberuiummal — A’ 
nemzeti színházat is megtekintém, hol épen Egressy 
Gábor pesti színész adá bucsúszerepét, ki nekik, mint

mondák „erősen tetszik“, — mit azzal is bizonyítot
tak, hogy múlt estve egy ezüst serleggel tiszte- 
lék-meg. •— Az Orchester olly jó, hogy bár melly szín
házban játszhatnék. — A’ páholyokban a’ szánmélküli 
erdélyi szépeken kívül Jósika Miklós báró vala látha
tó. (E ’ színház még 1813bau épült, öt emelet páho
lyokkal , — a’ pozsonyi német színháznál kevéssé ki
sebb, csakhogy ez is távul esik a’ város’ derekátul.)—

Említést érdemel a’ Váradrul Kolozsvárig tartó vo
nalon a’ rendes gyorskocsizas. Élj boldogul! Nem so
kára ismét fölkereslek soraimmal 's a’ t. G. G.

11.

Ma r ó  s-V á s ár h e 1 y sept. 29. 1838. Kedves ba
rátom ! Kétnapi mutatás után elhagytam Kolozsvárt ’s 
ismét kétnapi utazás után Vásárhelyre értem. Tordán 
jöttem keresztül. Itt egyéb nevezetest az Aranyos fe
lett függő ’s cseréppel fedett lábatlan hídnál nem láttam. 
Valóban remekmunka illy széles folyón. Homlokán már
ványba vésett felírás van; de betűit szemeim elől az 
est’ homálya elfedé. — Vásárhely már székelyföld. 
Nem tudom , ezen város’ lakóinál mire magyarázzam; 
talán természeti állapotba tértek-vissza , vagy utazni 
nem szoktak? 8 és 9 óra közt estve érvén be , szál
lást a lig , vacsorát pedig épen nem Iehete kapni; mert, 
úgymond, nálok még a’ casino-vendéglőben is a’ va- 
csorálás’ ideje 7 óra, ’s ők arrul nem tehetnek, hogy 
én későn jővén már mitsein kaptam. Sok béketüréssei 
szánakoztam rajtok, ’s Pestre emlékezém vissza. — 
A’ város piaczáu egy kúpfedelü kút van, melly csa
tornáin jó ivóvízzel szolgál a’ lakosoknak ; a’ csatorna
fölötti épületre lépcsőn mehetni föl, — hol időukint a’ 
helybeli hangászkar szép darabokat elég jártassággal 
játszik. — A’collegiumbeli nagyobb tanulók, magyar
honi és sarkig érő köntös helyett, mind magyarkát (atti- 
la-dolmányt) hordanak. — Piaczán a’ sót a’ kofák csak 
kő-darabokban szemmértéki alkuszeriut árulják , kupá
ja a’ tört sónak mintegy 4  fontuyi — 8 p. kr. má
zsája mint mondák 3 p.ft. — Hallottam, hogy Szeben’ 
vidékén vízgyógy-intézet részvényekből készül létre- 
jőni. — Egész Erdélyben csak egy []  mérföldnyi lapályt 
is gyéren láthatni; ’s a’ juhtartásra olly igen alkalmas 
vidéken kevés nyáj legel , ’s a'mi van is , magyarjuh. — 
A’ köznép ökrön ’s tehénén egyiránt dolgozik, 's a’ 
borjú csikókint megyen anyja után. — Küküllő me
gyében a’ halászat éjjel g> akoroltatik. A' halász egy 
tömeg égő anyagot csolnakán a' viz’ közepén meggyujt, 
a’ halak mind megállnak és a’ viz’ színén lebegnek , 
mig az oláh a’ nem mély ’s kristály-tisztaságú vízben 
egyenkint szigonyára főzi. —

Küküllövár (Csutálgyebálte) egy regényes szép 
tájon lekvő várlak, a’ Betlen grófok’ tulajdona, vala
mint a’ sz. miklósi várak is ,  mellyek’ egyike, úgy lát
szik, az enyészetnek van átengedve. Eszembe ötlött 
itt Farkas Sándor'utazási elöszavábul: „Mit ér vala- 
melly szép vidéknek látása, ha nincs kinek mondani : 
milly szép ez a’ vidék.“ — Az erdélyi hölgyeket igaz 
joggal nevezhetni szépnemnek, mert mit a’ természet 
kecsest, igazat ’s kellemest adhatott, az mind kökény- 
szemükben tükrözik, — 's fensőbb-rendü társaságban 
a’ Bajza’ bordalát és sóhajtást“ olly édesen zengik, mint 
a’ helveta-pásztor a’ haza’ szeretetét. ............

Itt a’ közgyűlések (marcales sedes) a’ főispánok 
elnöksége alatt tartatnak ; házi pénztár nincs, a’ tiszt
viselők váltóban veszik fizetésüket; a megyeház (prae
torium) előtt őr nem áll; a’ gonosztevők szama igen 
kicsiny, ’s általánvéve az utazás bátorsagosabb, mint
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Magyarországban. — Megütközöl, tudóin, ha azt írom, 
hogy itt németly perek a' foglaláson kezdődnek, pél
dául a' világos adósságbeliek ’s a’ t.

A’ szászok’ nyelve sajátszerü, mellyet semmi nem
zet meg uem ért; a’ németéhez legtöbbet hasonlít. — 
Jövét majd a’ houbul crtesitlek. Isten veled. 6 r .  G .

III.
M á d ,  nov. elején 1838. Kedves barátom! Hosz- 

szu időig hallgattam, mert dolgaim hátráltattak , ’s őszin
tén szólva, nem is tudtam mit írni. Octob. 9 ’s lOkén 
jövet Debreczenben voltam; a’ vásár elég népes volt, 
az idő is kedvezett. Sok szép erdélyi's leugyelhoni lo
vat árultak.— Estve a’ színházat látogatám meg , igaz 
hogy tömve volt, de nagyrészint vidékiekkel. Többek közt 
egy fiatal angol utazó is volt jelen, ’s állitá, hogy 
kevesebb műveltséget képzelt Magyarországrul, mint 
mennyit valódilag talál. — A’ színterem felette kicsiny, 
a’ muzsika igen silány. Ujfalusy’ társasága adáa’ „Ko
rona és Vérpad“ czímü darabot. — Játékszín után 
tánczvigalom vala hirdetve a’ „Fehérló“ vendéglőben; 
fiatalság meglehetős számmal gyűlt össze, de dámák 
csak öten lévén, ezek is oda hagyák a’ táncztermet, 
’s már félkor 11 re csak a’ hangászkar volt a’ teremben, 
’s ezeknek is a’ bú szivökre könyöklőit. — Innen Szat- 
márnak vevém utam’ ; itt a’ szüret minden silánysága 
mellett is vig volt. E’ megyében az összesítés már nagy 
részben bevégeztetett, és sok helység'határin az utak 
mérnöki jelölés után vágattak. — Azon veszteség’ fáj
dalma, mellyKölcsey’ elhuuytából származott, most is 
minden jók felett lebeg; ’s reményök olly kétségbee
sett , hogy követőjének, ki a’ főjegyzői-széket elfoglalná, 
nem mernek jeleln i, mert öt úgymond kipótolni seuki 
sem fogja. — Hallám N. N. barátomtul, hogy midőn 
bizonyos közgyűlésben a’ köz jóllét’ előmozdításáról ’s 
jelesen a’ vizek’ szabályozásárul ’s utkészitésrtil lel
kes beszédet tartana a’ megyebeli lelkes alispán ’s in
dítványát köztetszés fogadná : Kölcsey, azon fontos in
dítványok’ pártolását e’ nagyjelentőségű kevés szavai
val fejezé :

„V irág zást e’ kis hazának , boldogságot e ' m egyének,
Hosszú é lte t az alispánnak. Ha isten is úgy ak a rja .“  —

Képét a’ megye’ teremébe függeszteni Szatmár’ hálás 
Rendei, kik a' valódi érdemet tisztelni tudják, nagy 
többséggel elhatárzák.-------

Vannak emberek, kik e’ nagy férfi’ érdemeire ár
nyékot kivánnak vetni — illy rágalmazást olvasék e’ 
napokban a’ Rajzolatok’ végén. — Sok ember , kedves 
barátom, ügyekszik, küzd, izzad az élet'zajos tenge
rén ; de minden küzdése mellett sem körzi borostyán 
homlokát. Mit tesz tehát, hogy nevét örökíthesse ? meg
támad ’s rágalmaz egy valódi nagy férfiút — ’s gyak
ran holta után — ki éltét a' haza’ boldogitásában töl
tötte ! — így cselekvők a’ hajdankorban Herosztra*, ki 
csak azért gyujtá fel Diana' cphezusi templomát, hogy 
nevét az utókornak átadhassa. — Es czélt is ért! — 
Nagy Károlyban a’ Károlyi gróf kastélya és kertje, meg
tekintést érdemel. Szatmárt igen diszesíti azon kéttor
nyú 's kúptetejü templom , mellyet a’ mostani püspök 
építtetett, — jelenleg a’ temetőn egy pompás kápolna 
emelkedik; alatta sírboltok lesznek. —

De talán már untatlak is , és visszaélek béketürel
meddel; engedd meg, hogy illy nagy kaland után a’to
kaji szüretre térjek vissza. — Hegyalján az idén igen

csekély termés volt, de azt a’ tartós jó idő tökéletesen 
inegérleszté. — Itt járván, természetes, hogy a' mádi 
táuuzmulatságba is betértem. A’ bál fényes és feszes 
volt; válogatott vendégekből, többnyire főrendü neme
sekből ’s katonatisztekből állott; nagy részét a’ ven
dégeknek Abauj és Sáros megyebeliek tevék. Egy ba
jor tiszt is volt jelen. — A’ terein csinos és elég tá
gas. Bementi dij 1 p.ft.; a’ muzsika igen rósz, ’s va
lami kóbor banda volt, mellyet a’ vendéglő a’ tobor- 
zóktul csalt-el; egy keringönek sem tudta bevezetését 
’s codaját. Isten veled; ölel barátod. G. G.

Eiegytár.
K i r á l y i  k ö l e s . ö n .  Ildik Lajos magyar kirá

lyunk hadipénztárt fedezendő , a’ sz. Ferencz’ rendén 
levő pesti kolostorbul Sz. Gellértnek 219  markát nyo
mott ezüst koporsóját ; a’ budai kolostornak pedig 630  
magyar foriutját ’s 5 0 0  darab aranyát (V summát Új
laki Lörincz , Bosnia’ vezére , Kapistran János’ cano- 
nisáltatásaért szándékozott Romába küldeni) a’ mohá
csi nagy veszedelem előtt azon kegyes királyi kötelez
vény mellett vette-fól, hogy táborozás után a’ pozsonyi 
harminczadból visszafizetteti. ^Cornp. Descriptio Prov. 
Hung. Opera p. Urbaui Fridrich. Chron. Cassoviae 
1759.)

T ö m ö r i  P á l  P. Somlyói Bernárd fő elöljárósága 
alatt a' palothai zárdában 1522dikben decemb. 8kán 
lépett Sz. Ferencz’ szerzetébe. Innen illővel a’ kalo
csai érseki-székre emeltetvén, k é t  szerzetest vitt el 
magával. Ezeknek régi k é z i r a t a i k  sokszor említet
nek , például P. Fridrich által in Comp. Descriptione 
Prov. Hung.: „Ita antiquum M. S. nnius e Patribusejus- 
dem AEppi Sociis.“ — Sz. Ferencz-reudi atyák ! vájjon 
mellyik levéltárotokban hevernek?

Pórin Gergely.
K ü l ö n c z - e m b e r .  Jan. Íjén 1776. holt-meg 

H a g e m o r e ,  castehogei lelkész , kiuek vagyona kő
vetkezőkből állott: Bírt 4 5 0 0  tallér évi jövedelemmel, 
’s 700 0  tallérral készpénzben. Volt egy férfi-és leány
cselédje , kiket ő maga legszigorúbb lélekismérettel zárt 
minden estve különkülön egy terembe. Utolsó foglala
tossága vo lt: minden estve házát körüljárni, a’ kutyá
kat a' láuczról elbocsátani, ’s puskáját kisütni. Életét 
következő különös módon veszté-el. Egy reggel fölkelt, 
hogy inasát és szolgálóját a’ teremből kibocsássa, 's 
a' kutyák olly zordou nyájassággal rohanák-meg, hogy 
egy tóba esett, mellyből többé nem volt képes kiver- 
gődui. A’ két cseléd hallá urának'Kiáltását , de segé
lyül nem jöhettek, mivel bezárva valának. 0  hagyott 
maga után 30  papiköntöst, 100 nadrágot, 100 pár 
csizmát, 40 0  pár czipét, 80  parókát, ámbár még foly
vást tulajdon haját viselte; 58 kutyát, 80  talyigátés 
kocsit, 83 ekét, ámbár egygycl sem szántott; 50  nyer
get , ámbár egyszer sem lovagolt; ’s annyi pálezát, hogy 
egy kereskedő 50  tallért Ígért értök ; továbbá 60  lo
v a t, 2 0 0  irtókapát, 2 1 0  ásót és lapátot, 74 lajtorját 
’s 249  borotvakést.

R e j t e t t s z ó .
Négyem könyveidet részekre felosztani szokta.

A' két végsőmön nő szaporán az egész.
«S— n .4—l.

A’ 98d. számú rejtettszó: Roma.

Szerkeszti Helmeczy. — nyomtatja Trattner-Hárolyi úri utcza 012.
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K ö l t e m é n y e k .

1. ÁRVA FIÚ. 2. KÜZDŐ-VÁGY.

Isten hozzád, kis lakom — 
Szalma ’s nádfedél!
Tőled messze távozom , 
Pusztaság levél.

Lehetnék Orpheusz , 
Dicsőbb dalt zengenék ,
’S a’ vesztett lány helyett 
Hazámért dallanék.

Légy magadra szalmaház 
I t t  a’ völgyeken 1 
A’ mi kincsem v o lt, belől 
Többé nincs nekem !

’S a’ zengemény kezem 
Alatt nem halna el , 
Bár körmöm újamon 
Vérrel feselne fe l!

Élnyelé a1 puszta sír 
Kedves jó anyám’,
Dús karok között enyelyg 
A’ szerettem-láuy;

A’ véres csonka új 
A’ lantnak húrjain 
Szétjárna akkor is , 
Mint méh , virágain.

’S mert nem adhatók neki 
Fényes kellem et,
Megveté , megátkozó 
Árva szívemet.

És nappal ’s éjjelen 
Örökké zengenék; 
Népem’ szivébe tán 
Érzést ömlesztenék !

Most 'Üzem csatákba hát 
Keblem’ táborát ;
Vagy küldd rám egyszerre Ég 
Átkod’ ostorát 1

Lehetnék Orpheusz, 
Dicsőbb dalt zengenék , 
A’ vesztett lány helyett 
Hazámért dallanék.

huttkay Emil.

Történeti pillanat, »Ausztria' kereske
désére Törökországgal.

(Forrás„• Alig. Zeit. rendk. told.)

A u sztr ia i TörökországuaK a1 duuai’s fekete-ten
geri hajózás különös’ kedvezéseül Angliával kötött leg
újabb szerződéseik mellett, nem lesz érdekteleu egy pil
lanatot vetnünk az eddig Ausztria és Törökország kö
zött szerződések’ utján divatozott kereskedésjogra. 
Ennek első alapját Eugén hg. veté-m eg, ’s jól indult, 
mint minden , mi az ő akaratja szerint történt. O az 
által, hogy a’ katonai határvoualt létrehozta, lehetővé 
tette a’ határszéli közlekedés’ biztosítását; a’ járás
kelés a' két tartomány közt kölcsönös védelem alá 
Ion helyezve, ’s I 740  óta, midőn Ausztriának egye
dül a’ török volt ’s maradt-meg jó szomszédja, rend
kívül emelkedett. Az 1739beu kötött nándor-fejérvári 
(belgrádi) békének kereskedést-illető pontjai már 1741- 
beu, 's még inkább 17 47beu, nevezetes kiterjedést nyer
tek. Szabad ’s általányos közlekedés engedtetik mind 
vizen mind szárazon , ’s mellette az első czikkben meg- 
emlittetnek Hamburg és Lübeck is. De legfontosb a’ ne
gyedik czikk , mellynek erejénél fogva megeugedtetik , 
hogy ausztriai consulok települjenek-meg a’ török bi
rodalom’ mindazon helyein, hol ollyanok már más sta
tusokból is volnának , mivel ez által az ausztriai alatt
valók minden török hatóság alul kivétetvén, egyedül 
saját consulaik’ bíráskodása alá tartozhattak. Sőt 1783- 
ban megparancsolá a’ porta a' moldvai ’s oláhországi

fejdelmeknek, az ezen országokban tartózkodó ausztriai 
ügyviselőkre nézve is kiterjeszteni és szorosan meg
tartani mindazon bánást, szokást, kedvezést s szabad- 
ságot, mellyet a’ császári consulok ’s ügyviselők a’ 
birodalom’ többi részeiben bírnak ’s élveznek. 1775ben, 
hogy Erdély Gallicziaval érintésben legyen, megtör
tént Bukovina átengedtetése, s 1784beu egy szerző
dés mindent, mi kereskedésre nézve akkorig engedte
tett vagy jóváhagyatott, még kedvezőbben határza meg; 
egy másik szerződésnél fogva pedig Erdélyuek ’s Gal- 
lieziának az addiginál jóval szabadabb érintkezés nyit- 
tatott-meg Moldvával. Szabad lön ezen tartományok’la
kosinak Moldvában földeket vásárlani, ’s azokon — más 
belföldiek’ közelebb jogátuli tartás nélkül, — építkez
ni , kevés 's megállapított adóterhet viselni, ’s szaba
don legeltetni két hónap alatt mind azon marhát, mel
lyet ott kereskedés miatt összevásárlauak, szabadon 
vadászni ’s halászni. Illy kedvezések mellett az ausz
triaiaknak a’ török birodalomban valóban kényelmes éle
tük lehetett, ’s ők nem is mulasztók el annak lehető- 
ségighaszuát venni. Az 1788iki háború okozott ugyan 
némi megzavarodást, de csak felületest’s pillanatnyit, 
melly annyi keseredést sem hagya maga után, melly 
képes lett volna a’ volt közlekedés’ ujonföléledését né
mileg halasztani. A’ 1791 ki béke sorban föl számlálja 
az addig történt egyezkedéseket, ’s azok’ teljesítését 
legszorosb biztosítással köti ki. A’ 9ik pont a’ háború’ 
kiütése által, egyikv. másik birodalomban tartózkodott 
alattvalókat kölcsönösen mentté teszi minden károso- 
dástul, ’s visszahelyezi őket a’ háború kiütése előtti 
minden jogaikba ’s birtokaikba. Utazásaikban, mind vi
zen mind szárazon, a’ Xlik czikkben kiköttetik a’ ható
ságok’ ótalma, a’ nélkül hogy több fizetésnek vagy tar
tozásnak lennének alávetve, mint a’ birodalom’ több 
lakosi. Azon engedély, melly a’ Xllik czikkben a’ ka- 
tholika vallás , papság, kath.hívek, templom-építés és 
javítás , vallás-gyakorlás’ szabadsága ’s több ef. előbbi 
lábra helyeztetése iránt tétetik, az ő általányosságábau 
magában foglalja a’ legönállóbb közjogot. ’S a’ porta’ 
azon kötelezése, hogy a’ cs. hírnökök’ úti biztositásá- 
rul gondoskodni tartozik , némileg kezdetét teszi a’ pos
tai küldéseknek a’ török birodalomba. Francziaország 
ellen Angliával létrejött szövetségüknél fogvást a’ tö
rökök 1799beu angol kereskedőhajóknak szabad bejá
rást engedőnek a’ fekete-tengerre, mihelyt az egyezés 
a’ hajótartalom, Konstautinápolynál átkelés ’s egyéb 
nem nevezett kikötések fölött meg lenne állapítva. Ausz
triára nézve pedig máraz 178 4iki szerződés 7ikczikk- 
je ezt mondá: Német kereskedőknek ’s alattvalóknak 
a’ török birodalomban a’ partok’ hosszában ’s valamen
nyi csatornán és teugerszorosou , névszerint pedig a’ 
fekete-tenger’ csatornáján keresztül, mindenütt szabad 
és minden várntul ment átkelés engedtetik ; mennek ezen 
kereskedők akár idegen országokbul a’ cs. statusokba, 
akár irnezekbül kül-tartományokba , ’s  akár folyón akar 
tengeren, csak cs. lobogó alatt menjenek. Nem szabad 
továbbá őket bármikép is akadályoztatni, vagy áruik 
lerakására kényszeríteni. Török veszteglő-intézetek 
akkor még nem lévén, illyesekről a’ Duna-torkolatnal 
vagy a’ Dardanelláknál még álmodni sem leliete, de 
ha voltak volna is , azok az átkelést, a’ szerződés ide-
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zett szavainál fogva semmikép sem akadályozhaták, 
különben is ugyanezen szerződés mindazon kedvez
ménynyel ruházván föl az ausztriaiakat, millyeket az 
oroszok valaha nyerendők valónak. Az angolok elárasz
tók áruikkal az európai vásárokat a’ fekete-tengerről 
annál inkább , mennél több révet zárt előlük-el máshol 
a’ franczia hódítás, és mennél több status óvakodott 
velők egyenes közlekedésbe állni a’ Napoleontuli fé
lelem miatt. A’ dunai kereskedés az áruk’ ezen uj vo
nala által a’ fekete-tengerről, rendkívüli élénkséget 
nyert, ’s 1807ben vizsgálatba is vétetett Ausztria’ré
széről : vájjon nem lehetne é a’ Dunát a’ Moldvával, 
ennek útját az Elbével kapcsolatba hozni ? de a’ kikül
döttek , Palasky udv. építész-tanácsnok’ és Gerstner ta
nító’ tudósításaik a’ vállalatot Iétesíthetlennek nyilat- 
koztaták, azon szörnyű költség miatt, mellybe az ke
rülni fogna, minthogy a’ csatorna’ vonala a’ hegytér
ség’ legalautabb részén is Glossaunál, 784  lábnyi ma
gasra esnék Joachimsthal mellett a’Moldva fölött, és 
1700  lábnyira Linz mellett a’ Duna fölött ’s mert igy 
a’ vitelbér ezen csatornán egy mázsától egy mérföldre 
12 krba jőne , mig tengelyen csak 4 kr. Azon hábo
rúban, mellyet az oroszok ellen a'törökök, nem min
den avatkozás nélkül az angolok’ részéről, viseltek ’s 
IS12ben bevégeztek, nem szenvedett legkisebbet is az 
angol vagy ausztriai kereskedés a’Dunán, sőt fontosbbá 
lön a’ megkötött béke után kitört franczia mozgalmak 
alatt. Későbbi háborúk alatt, az orosz ’s török közt, 
a’ pénz mindkettőnek részéről a’szomszéd ausztriai ha
társzéli tartományokba folyt á lta l; a’ drinápolyi 
békekötés által pedig 1829 óta a’ töröknek nem ma
radt főn egyebe a’ dunai tartományokban , mint a’ vár- 
őrségi jog ’s bizonyos meghatározott adó-jövedelem. 
Az ausztriaiak ezen fordulat által e’ tartományokban 
egészen más helyzetbe jövének; határzottabb Ion sok
kal az összeférés köztük ’s a’ törvényhatóságok közt. 
De még fontosabb lön , hogy a’ 3 §. szerint ,,a’ Duna 
ounan , hol a' Pi úth szakad belé, a’ sz. György-tor- 
kolatig, az orosz birtok’ hátárát képezze, ’s minden 
sziget, melly a’ Duna’ külön ágainak torkolatai köz
ben esik , orosz birtokban maradjon, ’s csupán a’ folyam’ 
jobb partja tartozzék a’ porta alá. Kiköttetik azonban, 
hogy ezen jobb part azon parttul kezdve , hol a’ György
i g  a’ Szuliuaágtul elszakad, két órányi uiessziségbeu 
pusztán ’s laktalan hagyassák ’s rajta semmi telepü
lés ne történjék; valamint más oldalrul azon szigeteken, 
mcllyek orosz birtokban maradnak , sem szabad valami 
települési készületeket tenni vagy erősséget építeni,— 
kivevén némelly fölállítandó veszteg-intézeteket. Egyéb
iránt a’ Duna’ egész hosszában szabadon hajózhatnak 
mind a' két hatalom’ kereskedóhajói.“ Ezen szerződés
nél fogva minden idegen kereskedőhajónak szabad át- 
hajózás engedtetik Konstautiuápolynál valamennyi orosz 
révbe a’ fekete-tengeren; a’ consulok’ törvényhatósága 
pedig föltétien kiterjesztetik minden polgári ’s büntetési 
ügyekre. Mindez alatt ’s után mintegy negyven évig a’ 
magyarok békésén használók a’ gazdag aratást; ők jól 
tudók , mit bírnak— ’s még mennyit bírhatnának a’ Du
na álta l, ’s valamint ők soha sem valának azon embe
rek , kik egyszer már megszerzett jogaiktul magokat 
gyáván megfosztatni engednék , most is elsők lőnek 
kedvvel ’s lélekkel hozzáfogni a’ Duna’ medrének ha
józhatóbbá ’s kényelmesbbé tételére, Béc-sben pedig 
minden megtörtént a" kedves Duna’ kedviért. Össze kel
le kötni a’ Dunát a’ Moldva vizével: ez is megtörtént 
1830ban egy vaspálya által a’ fönebb említett rég-ja-

vaslott csatorna helyett; szakadatlan összeköttetés ’s 
sebes szállítás kelle: épülték gőzhajók egymásután 
a’ czélra , nem kiméinek pénzt ’s alkudozást vasutak 
iránt a’ folyam’ partjain, ’s gondoskodva van a’ török 
részen esp ’s rég elzátonyult dunatorkolat’ kiásatásáról. 
Nem kevesb e’ vállalat, mint valóságos összeköttetése a’ 
német- és fekete-tengernek, ’s még csupán külső biz- 
tos(tás kivántatnék hozzá, nem ugyan, mint természe
tes , magok az események ellen , mellyektől egyenlő 
természeti szükségnél fogva nem menttek a’ népek úgy, 
mint pusztító vésztől a’ vetések , — hanem csupán az 
azokbul eredő karok ellen. Ezen biztosítást vagy inkább 
kezességet a’ bécsi congressusi oklevél’ 108 — 117  
czikkjei megadak az Elbére nézve, mellynek révvárosa 
Hamburg meghagyatott régi szerződésiben a’ tengeri 
hatalmakkal, de ezek nem valának alkalmaztathatok a’ 
Dunára, mert Törökország nem vala befoglalva ’s mert 
ennek szerződései a’ dunai torkolatokra nézve még töb
bet engedőnek : a’ szabad hajózást t. i., melly egyébi
ránt a’ két határszélen az orosz és török közt folyvásti 
háborgások miatt örökös veszély alatt vo lt, ’s ennél
fogva igen megkívánta volna a’ közös ótalom’ semleges 
lobogóját. Hlyen ótalomnak látszik ’s pedig nem a’ leg
gyengébbnek , ha Ausztria a’ dunai hajózást közügy- 
gyé teszi Angliával, a’ mit az 1829ki kereskedési szer
ződésben nem tett ugyan, mert ezen szerződés még 
Máltával ’s Gibraltárral sem könnyítő meg közlekedé
sé t, de annál inkább ’s teljes mértékben tesz most mind 
erre mind amarra nézve a’most legközelebb kötött szer
ződése által.

pápai casino* ünnepe 1838. de
cember 2 kán.

Óhajtva várt nap derült fel a’ pápai casinonak de
cember’ 2kán, mellyen gr. Széchenyi István ő mgának 
képmása az olvasó-teremben felállitatott. Már 1834- 
dik évben meghozatni rendeltetett díszes olajfestvény- 
ben a’ képmás ’s azóta feszült figyelemmel kísértetve 
váratott, ’s most a’ megérkezett képmásnak ünnepélyes 
szertartással leendő felállíttatására választmányilag 
rendelt gyűlésben a’ számosán megjelent tagok’ sze
mében elégültség ’s öröm tündöklött. Az elnök ’s 
főigazgató t. Vermes Illyés uradalmi ügyviselő ur a’ 
gyűlést megnyitván — t. Stettner György aligazgató 
úr , — kire bízta a’ casino a’ tisztelt ns Gróf képmá
sának meghozatását, ezt következő beszéddel mutatta 
be: — „Tekintetes Egyesületi A’ valódi érdem nem 
szorúl ugyan külső elismértetésre, hanem szoros tarto
zásain fölül, nemesb tisztei’ teljesítésének nyugaszta- 
ló öntudatában, bírja legszebb jutalmát; mindazáltal az 
igazság’ érzelme parancsolja — hogy minden polgár, 
kész szívvel járuljon a’ valódi hazafiui erény’ méltány
lásához. ’S kétszeressé válik ezen kötelesség most, 
az önzés’ és rágalmak’ napjaiban, ’s a’t. ’s a’ t. Mellőzvén 
a’ régibb századok’ kétesfényü történetit — csak 
nemzeti újjászületésünk’ alig egy évtizedes korsza
kára szorítkozom észrevételemmel, ’s bizton kér
dem : ki érdemli méltóbb , ki csak hasonló joggal i s , 
a’ polgári koszorút — mint gróf Széchenyi István? — 
Ha minden nyelvet, ha minden tollat, fagyos hálátlan
ság tartana is lekötve: — magok a’ meghódított ele
mek, a’ megnyílt vaskapu, a’ féktelen Dunát mármár 
igázandó budapesti állóhid, a’ Bécstől Konstautinápo- 
lyig délezegen repülő gőzösök, a’ diplomatikai méltó
ságra emelt nemzeti nyelv, magyar akadémia, magyar
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játékszín, gazdasági egyesület, ’s egyéb nemzeti in- 
tézvények — melíyeknek létrejöttében övé a’ kezde- 
ményi ’s jobbára a’ kiviteli érdem is — hirdetni fog
nák a’ nemes gróf halhatatlanságát. — Büszke vagyok 
annak tudásában, hogy ezen Egyesület’ tagjainak leg
nagyobb száma szívesen osztozott a’ nemes Gróf iránti 
hálás tiszteletben, midőn díszes képmásának ezenterem- 
beni felállitatását megrendelni méltóztattak; ’s szeren
csésnek tartom magamat, hogy én lehettem a’ tekin
tetes Egyesület’ ezen szép hazaílui tettének legcse
kélyebb — bár nem utolsó buzgalmú— eszköze.’S mi
dőn ezen képet a’ tsEgyesületnek bemutatnám, azon 
forró óhajtásomat vagyok bátor kifejezni: vajha örökké 
lengjen közöttünk a’ nemes Gróf egyességre intő szel
lem e, őt pedig nemzetem’ istene még számos évig éltes
se.“ — Riadó „ é l j e n !“ hangzott többszörözve ’s eb
ben fejezte ki az egyesület határtalan örömét ’s köz 
megelégülését. — Ezután az elnök úr az aligazgató 
úrnak a’ képmás’ megszerzésében kimutatott buzgal
mát ’s fáradozásit megköszönvén, — a’ casinoi jegyző 
Stettner Lajos h. ügyvéd ur az egyesülethez hasonló 
tartalmú beszédet intézett ’s a’ t. ’s a’ t.

Ugyanezen nap’ estvélyén, a’ casinoi gyűlés’ vé
geztével , a’ tánezteremben estvéli társaság tarta
tott; mellyben a’ casinoi tagok, ’p ezek által bévezet- 
hetendő mindkét nembeli vendégek, fejenkiut fizetendő 
díjért, hangászat melletti vacsorára hivatalosak lévén; 
— az igy összegyűlt számos tag ’s válogatott vendé
gek , ősi szokás szerint a’ nemes Gróf hosszú éltéért 
pezsgötülhabzó poharakat, harsány éljen-kiáltásokközt 
üritgettek! —

C s .  S . —  W .  K O .

Kísértet Londonban,
A’ C o u r i e r  és G l o b e  hírlapok nemrég kö

vetkező eseményt köziének: „Aslop úr, bearbiud-cot- 
tagei gazdag földbirtokos, három leánya’ kíséretében, 
következő vallomást tőn a’ lambeth-streeti reudőr-bi- 
róság előtt: „Johanna, 18 éves leányom, tegnap est
ve 9 óra-tájban a’ külső házajtón erős csengetést hall
ván , odafutott, hogy megtudhassa, ki csönget. Ott 
egy férfira talált, ki a’ csöngetyüzsinort még akkor is 
kezében tartotta’s leányomnak mondá : „En rendőr va
gyok 's igenigen kérem Önt , hozzon tüstint gyertyát, 
mert itt közelben épen most fedeztük-fel a’ kisértetet, 
melly az asszonyokat ’s gyermekeket eddig olly rette
gésben tartó“ Johanna sietett lámpát hozni ’s általadá 
azt a’ férfinak, ki nagy fekete köpönyegbe vala bur
kolva, ’s kitő csakugyan rendőrnek gondolt. De ez le
vetvén köpönyegét, keble felé forditáa’ lámpát ’s imígy 
inegvilágítá utálatos testét. Száján kékes's fejéres láng 
jöve-ki, ’s üregeiben vadúl-forgó szemei izzó-szénhez 
hasonlítónak. A’ szörny’ fejét sapka fődé, ’s feszes öl
tözete zsíros pikkelyekhez hasonlíta. A’ nélkül hogy 
szólna, nyakán ’s ruhájánál megragadó a’ leánykát, 
lejét hóna alá nyomta, ’s ruháját vaskörmeivel szilajúl 
tépni kezdé. A’ félelem kettőzteté a’ fiatal Aslopnő’ ere
jé t, kiszabadító magát a’ rém’ karjai közül ’s tova fu
tott, De a’ kisértet utána rohant, a’ ház-előtti hágcsón 
utolérte, körmeivel karjait ’s nyakát megvérezte, szép 
hosszú hajábul is jó nagy csomót kitépett. Mari testvére 
hallván Johanna’jajveszéklését, segélyül sietett, ’s az 
megszabadító őt az ocsmány’ szörnyeteg' kezeiből. Jo
hanna a’ vállán, nyakán ’s karjain nyert karcz-sebek 
miatt nagy fájdalmat szenvedett. Mari is látta a’ ször

nyű alakot ’s annyira megijedt tő le , hogy eleinte ké
pes sem volt mingyárt testvérét segíteni. — A’ har
madik testvér, Harison asszony , imezt valló : „Test
véreim’ kiáltására nyomban az ajtóhoz íuték ’s láttam, 
a’ kérdéses rém mint ragadá-meg ’s véré dühösen Jo
hannát. Minden erőmet egyesítem ’s csak így sikerült 
végre őt megszabadítom a’ rém’ körmei közüí. Szegény 
Johanna szánakozásgerjesztő állapotban volt; ruhája 
széttépve, két fésűje eltörve, sok haja kiszaggatva. A’ 
szörnyeteg mind a’ mellett is szilajúl verte az a jtó t,’s 
csak akkor távozott-el, midőn a’ ház’ lakosai segítség
ért kiáltoztak.“ — A z , ki a’ rém’ gyalázatos szere
pét játszá , alkalmasint többedmagával volt, mert ám
bár a’ levetett köpönyeget nem vette föl, azt többé meg
találni még sem lehetett. A’ rendőrbiztos úr nagy bo- 
szankodását nyilványítá ez eset iránt, ’s bizonyossá 
tette Aslop’ családját, hogy mi sem lesz elmulasztva 
azon nyomorának, ki illy szilaj gazságra vetemült, ki- 
nyomozhatására. — A’ nevezett lambethstreeti rendőr- 
hivatal nyilványos hírlapokban utóbb imezt bocsátó köz
re: Lea tiszt ma adta-be Norton urnái tudósítását azon 
nyomozások felől, miket Schield tiszttársa’ segedel
mével múlt éjszakán miss Aslop’ megtámadtatása’ kö
vetkeztében tett. Vizsgálatai szerint nem szenved két
séget, hogy azon ember, ki Aslop’ családján ez undok 
tettet elkövette, több mint 4  hét óta tartózkodott már 
annak közelében , mert már több asszonyt sőt férfit is 
megriasztott, ’s egyszer majdmajd kezeibe került már 
a’ rendőrségnek. Több ember valló, hogy spanyol kö
pönyegben , égő lámpával látták öt, de ügyessége által 
ekkor is megmenekült üldözői elöl. Meggyőződött a’ 
rendőrtiszt, hogy miss Aslop’ vallomásai a’ rajta elkö
vetett erőszakról nem nagyitvák, mert a’ ház’ minden 
lakosa ugyanazt valló. Mivel Aslop-család’ háza elszi
getelt helyen fekszik, e’ körülmény a’gazlator’ éjime- 
rényeinek igen kedvezett. Gyanítják, hogy Aslop ur’ 
nevével ’s szokásival ’s á' ház’ többi lakosával ismére- 
tes volt. Az áldozat’ *s más asszonyok’ kiáltásira meg- 
futamult a’ rém, ’s három ember, kik Aslop ur’ háza 
felé mentek , vallók , hogy egy magas-termetű , bő kö
pönyegbe burkolt személylyel találkoztak, ki azt mon
dá, hogy rendőrökért inegyen, mert Aslop ur’ házánál 
valami rendkívüli történt. E’ három ember nem kétlé, 
hogy az, kivel beszéltek, maga a’ rém volt. Norton 
ur, miután csodálkozását jelenté az iránt, mint lehete 
t. i. illy szilajságot olly sokáig űzni,  nyilványitá, hogy 
komoly rendszabályok tétettek annak végképeni meg
szüntetésére. (Orig D

E l e g y t á r .

G y ó g y s z e r  a z  i s z á k o s s á g  e l l e n .  Na- 
- pier tábornagy beszéli, hogy Doyle gen. őrnagya’ 14- 

dik ezrednél, mihelyt valamelly katona megrészegszik , 
legott hólyaghuzótapaszt rakat hátára. Ezen ellen-in
ger Doyle’ ezredében az iszákosságot végkép meg
szüntette ’s így a' részegségre szabott testi-büntetés 
sem alkalmaztaték többé. Egy haditiszt Guernseyben 
hallván Doyle gén. őrnagynak e’ foganatos gyógymód
já t , eltökélő magában, hogy az ezredbeli seborvos'se
gedelmével ö is próbát tesz. Első alkalomkor, mihelyt t i. 
valamelly közlegény megrészegedett, az ezredes és 
seborvos az őrhelyre mentek ; ez utóbbi megtapintá a 
betegnek üterét, ’s kinyilatkoztatta, hogy a’beteg láz
ban szenved. Ennél mi sem volt bizonyosabb; a patiens 
euuélfogvást pokróczba takartaték, ’s négy közyitéz 
a’ laktanyán keresztül vivé öt; miközben bajtársai
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raiudoyájan e’ különös gondoskodás fölött jókedvre de
rültek. — Mihelyt a' patiens a’ kórházban volt , egy 
hólyaghuzó tapasz illesztetek vállapoczkáira; e' mel
lett egy héti legszorosb életrendre szoríttaték, 's azu
tán mint „felgyógyult“ a' kórházbul elbocsáttatott. Mi
dőn a’ katonai diszelgésuél megjelent, az ezredes sze
rencsét kívánt neki felgyógyultához, ’s visszaküldő 
öt századához, hol bajtársai emberül kinevették. — 
Más iszákosak is hasonló szorgalommal gyógyíttattak, 
’s jóllehet a’ körüiállókuak e’ műtétéi mulatságul szol
gált, a’ patieusek még is e’ gyógyszer hatását kíno
san érzék, 's a' száraz-kenyér és viz melletti szigorú 
életrend nem volt képes nekik a' szenvedett fájdalmak
ért kárpótlást nyújtani. Tizennégy nap múlva már egy 
közlegény sem részegült le az ezredben, egy sem ka
pott korbácsot büntetésül, miután az ittasok’ számára 
ennek helyébe a' hólyagtapasz lépett.

A n g o l  o r v o s .  Astley Cooper egyike a’ világon 
eddig élt leghiresb ’s ügyesebb sebészeknek. Jövedel
mét herczegiuek mondhatni. Mint jutalmazzák némelly- 
kor fáradságát, bizonyítja a’ következő példa. Egy an
gol, ki korán ietelepedék Nyugotiudiában, ugyanott 
gazdaggá 's öreggé lön. Hetven éves kerábau mindene 
volt — csak egészsége nem. A' hólyagköfájdalmak rend
kívül gyötrék, ’s végre eltökélé magában, hogy Lon
donba utazik 's Astley Cooper’ kezeire bízza sorsát. 
A' miit étel szerencsésen végbement. Egykor midőn ágyát 
a' beteg ismét elhagyhatá, összetalálkozott szabadító- 
jával, ki őt meglátogatta js imígy szólt hozzá : „A*
sebészeknek már megfizettem, de Önnek még nem; mivel 
tartozom Önnek?“ — „Száz guineé-vel“ — „Annyit 
nem adok — válaszolt a’ gazdag gyarmatos — , száz
guineét? .. nem___Vegye Ön ezt!“ — 'S itt feléje ve-
té hálósipkáját. — Astley Cooper felfogá a’ sipkát, 
zsebébe rejté, mondván: „Öutül én mindent kedvesen 
fogadok.“ — Szállására érvén a' hálósüvegben egy 
1000 guineéről (6 0 0 0  ezüst tallérról) szóló utasít- 
ványt lelt. — Astley Coopernek már némelly évben
170,000  tallérra is terjedt jövedelme, de 100 ,000  tal
léron alul még sohasem.

Egy igen különös, furcsa esemény’ színhelye volt 
nem rég sz. Pongrácz’ temploma Londonbau. — Ugyan
azon pillanatban, midőn a' protestáns lelkész két fiatal 
jegyesre a' házasság' áldását akará adni, felkiáltott a’ 
vőlegény hirtelen: „Megálljuuk , megálljunk! még van 
idő; én nem akarok megházasodni!“ — ’S midőn ezt 
inondá, a’ menyasszonynak kezét eleresztő — ’s il’ a’ 
berek nád a’ kert, azaz futott, a' mint csak lábai en
gedték. Hasztalan törtek utána az ő és az elhagyott 
leányzó' rokonai; őt utói nem érhetők, — 'e máig sem 
tudhatni, mi történt vele.

F a n a t i s m u s .  Bizonyos utazó, ki csak imént 
tért vissza Ázsia’ beltartomáuyiból, — úgymond a’ 
National — újabb tanújeleit közli a' napkeleti vakbuz
galomnak. Egy igen ajtatosjámbor fakir, helyet akar
ván érdemelni a' paradicsomban , még igen ifjantan azon 
rendkívüli sanyargatásra tökélé magát, hogy t. i. tizen
két év’ folytában sem nem fekszik, sem nem ül, h a 
nem  f o l y v á s t  ál l .  Hogy az álom' hatalma őt le ne 
döntse lábárul, fához kötözé magát. Midőn e' 12 év le
folyt , egy másik fogadást tőn; t. i. hogy ö s s z e 
k u l c s o l t  k e z e i t  t i z e n k é t  é v i g  m o z d u l a t 

l a n u l  f e j e  f ö l ö t t  t a r t a n d j a .  A’ tizenkettedik 
év’ utolján megvizsgáltatván a’ fakir, kitetszett, hogy 
karjaibau a’ vérnek már minden keringése megszűnt ; 
a’ karok szárazok, merevültek’s érzéketlenekvaláuak. 
Ezen huszonnégy évi kegyetlen öusanyargatás után 
még nem tartaték méltónak egy „p o g i s“ (szent) ne
vére; hanem még más két próbát kelle kiállnia, melly- 
uél a’ fönebbi utazó is szemtanú volt. A’ fanatikus lá
bainál fogvást némi akasztófához kötözteték, alatta nagy 
lángoló tűz gyujtaték, 's őt majd négy óráig a’ tűzön 
idestova lódiuták oliy sebesen, hogy haját a’ láng meg 
nem pörzsölheté. Midőn a’ fáról leoldaték, már közel 
volt a’ halálhoz. Mind a’ mellett a’ másik próbát is 
megtevők rajta: t. i. testét beásták fris földbe, hol is
mét közel négy óráig eltemetve maradt. A’ határozott 
idő lefolyván kiásatott, 's a’ fakir még élt. — Most 
p o g i s u a k  k i á l t a t o t  t-k i. Ekkor a’ szegény fakir- 
uak még csak annyi ereje volt, hogy szemeit felnyissa, 
's azután kiadá lelkét. — Min lehet itt inkább csodál
kozni , a’ szellemi élet’ gyöngeségéu é ? vagy a’ phy- 
sikai élet’ erején ?

Egy angol katonatiszt nem levőn barátja a’ kor- 
bácsolásuak , katonáit, ha valami csínyt kővettek-el , 
azzal büntető, hogy a' diszpompáná! nagy golyót 
akasztatott egyik lábukra. Egynap midőn több katona 
ugyanezen büntetést szenvedő, bizonyos matróz , kit 
történetesen erre vitt útja, imigy kiálta kisérő társá
hoz: „N ézzd, nézzd pajtás! istenemre mondom, it t  
e g y  k a t o n a  f e k s z i k  h o r g o n y o n ! “

Egy angol hirlap nem rég felszámítá , mennyi pénz- 
’s ember-áldozatba kerültek Angliának 1697dik év óta 
a’ Francziaország ellen viselt háborúk: Az Iső hábo
rú, melly 1697ben végződött, került Angliának
100 .000  emberbe, kik mindnyájan a’ csatasíkon estek
el ; (ezen kívül 8 0 ,0 0 0 et az éhség ölt-meg) ’s 20  
millió 50 0  ezer f. sterlingbe. — IL Az 1702ki háború
2 5 0 .0 0 0  emberbe ’s 43  millió font sterlgbe. — III. 
Az 1739ki háború 2 4 0 ,0 0 0  emberbe ’s 48  millió font 
stgbe. — IV. Az 1756ki háború 2 5 0 ,000  emberbe’s 
111 millió f. stgbe. — V. Az 1778ki amerikai háború
2 0 0 .0 0 0  emberbe's 131 millió f. stgbe. — VI. Az 
1785dik évtől 1815ig viselt háború 2 0 0 ,0 0 0  ember
be ’s egy ezer száz millió font stgbe. (A ’ status
adósság ezen utolsó háború’ végén 1 milliárd ’s 50  
millió f. sterlingre nőtt. Miudazáltal Angliának embe
rekben szenvedett vesztesége, ezen utóbbi háborúk
ban , úgy látszik sokkal tetemesebb.)

Bosuiának L i w u o nevű invárosában a’ várfokon 
láthatni e’ tartomány’ legnagyobb pár álgyuját. Egyik
nek neve: K e r u j o  (csorba), másiknak: Z e l e u k a  
(zöld) ez illyr felírással: „Takoti Svetog Luke ue- 
dajme u turske ruke“ azaz : Kérlek sz. Lukács! ne 
adj engem a’ törökök’ kezébe.

R e j t e t t s z ó .

Tagom végről k o n-o/.d : hozzád nem idegen ;
B o t-ozva a’ pórnép fogadja hidegen.
Ma hire* városnak által változtatja;

- Z sa  taggal a’ kertek’ legdiszesb magzatja.

f*. J. A—ml.

A’ 99d. számú rejtettszó: S z a k á i .

S z e r k e s z t i  H e l m e c z y .  — N y o m t a t j a  T r a t t n e r - K á r o l y i  u r l  u t c z a  6 1 *



A' marhadög' ügyében.
Nem cseke'iy fontossága közlemény érkezett hoz

zám Székes- Fejérvárról B a b o c s a y  F e r e n c z  úr
tól , ugyanazon ns. vmgye’ rendes baromorvosától; ’s 
én a z t , a’ hozzá mellékelt bizonyítványokkal együtt, 
közrebocsátani kötelességemnek tartom. Dr. I v á n o- 
v i c s mk.

„Szék-Fejérvár, november 2 9 .1 8 3 8 . T. t. orvosdo- 
ctor úr! Méltán figyelmet érdemel ajánlott gyógyta- 
lálmánya , mert az sikerült. Eugedelinet kérek, hogy a’ 
tek. Úrnak a’ rendes időpontra , úgy a’ mint megígér
tem , tudósitó választ nem küldheték; nyomos fogla
latosságán miatt e’ dolgot akaratom ellen is továbbra 
kelle halasztanom ; reményiem mindazáltal, hogy jöven
dőben tek. Uraságodat a’ közjó’ dolgairól, a’ szarvas- 
marhák’ mintlétéről, azok’ dögkóros és gyógyulási ál
lapotukról pontosabban fogom értesíthetni. — Fájda
lom ! meg kell vallanom, hogy ezen ajánlott orvoslás
módnak igen sok ellenzője van, sőt találkoznak nem 
csekély számmal ollyanok i s , kik ezen üdves gyógy
módot figyelemre sem méltatván, előre már szemfény
vesztő orvoslásnak nevezik; de éreztette is rögtön illy 
makacs gazdák’ marháji közt hatalmát a’ pusztító dög
vész , miről elég világosan szólnak a’ bizonyítványok. 
— lm ez alkalommal küldöm P á t k a  és B i c s k e  
helységek’ b i z o n y i t v á n y i t  másolatban; origiuál- 
jai nálam vannak; ha a’ szükség kívánná, elküldhe- 
tem , sőt ha szükséges leuue a’ főszolgabíró uraktól 
aláíratni, azt is kieszközlöm , legalább jövendőre néz
ve; most, mivel igen kevés időm és sok járásom-kelésem 
van, nem jöheték a’ tiszt, urakkal össze. Később talán több 
helység is adand bizonyítványokat; addig is jónak tar
tanám e’ kettőt a’ hazai hírlapokban közrebocsátani, 
hogy több mezei gazda’ kezeihez jutna olvasásul. A’ 
schveizi marhák iránt rövid idő múlva majd szemé
lyesen fogok értekezni. Jelenleg Megyénk’ 25 helysé
gében keres áldozatokat a’ pusztító dögnyavalya, ’s 
a’ t. Maradván tisztelettel a’ tek. Úr’ kész szolgája 
Babocsay F eren cz , tek. ns. Fejér-vmgye’ állatorvosa.

Pátka helység' Bizonyítványa.
Tek. ns. Fejér vmgyének csákvári járásában he

lyezett Pátka helységben f. évi oct. 4kén kiütvén a’ 
marhaveszély, megbetegedett összesen 11 darab , mel- 
lyek közül 3 darab elveszett. — A’ nyavalya kiütött 
2 falkában, t. i. ökör-és tehén-csordán, egymás utáu 
betegedének, mellyek azonban felgyógyultak.— A’ be
t e g e k e n  k ü l s ő  j e l e k :  az ételvágy elmúlt; az 
italt nem kívánták ; nyögtek , szemeikből könnyek, or- 
rukbul takony, szájokbul nyál folyt; fogaikat csikor
gatták ; a' nyavalya’ elején keményet gáuéjlottak , utóbb 
lúgszinii hasmenés váltotta fel; minden beteg 4. 5 .6 . 
nap alatt elveszett. Belsőképen találtatott: a’ tüdők’ 
fele vérrel teli volt, a’ máj dagadt, a’ vékony belek 
’s a’ gyomrok veressek, ’s a’ százrétü paczal’ leveles 
részei ólom-szinü foltokkal, ’s könnyen elszakítható a’ 
benlevő emészték, ’s leveleihez száradtau ragadva; — 
October 4ik napjától fogva, midőn kiütött, 9dikig, míg 
t. i. Babocsay Ferencz állatorvos úr ide érkezett, 3 
darab veszett el; — talált pedig nálunk még 8 beteget, 
mellyek közt szorulásban és hasmenésben sinylő-

dőket is ’s ezeknek némi cseppekből # )  egy kanálnyi 
vízben minden nap egy csep adaték, ’s e’ szerint folytatta- 
tott egész felgyógyultokig. Az egészségesekre nézve, 
helységünknek minden darab marhájára, minden 4ed- 
nap egy kanálnyi vízben egy cseppet rendelt; ’s adása 
ezen szernek mai napig folytattatik 4ed naponkint J ó l
lehet még 3 egészséges csordánk van. Hogy Helysé
günkben több egy sem betegedett-meg, hitünk’ tétele 
mellett ’s nevünk’ aláírásával bizonyítjuk. Költ Pátkán 
novemb. 4kén 1838. Papp Mihály biró. Szűcs Pál tör- 
véuybiró. Bársony Ferencz eskütt. Bárány Mihály es
küit, (a’ Helység pecsétjével erősítve.) Goda Ferencz 
jegyző által.

Bicske mváros’ Bizonyítvány a.
Végrül-irtak hitelesen valljuk azt, hogy t. Fejér 

megyében kebelezett B i c s k e  mezővárosban a’ mar
hadög 1838ik év’ October hónapjában kiütvén, míg or
vosi vizsgálat alá vétetett volna , azaz: October hónap 
19ik napjáig, már 8 darabot ragadott-el. Az érintett 
napon több helyekről tett hivatalos jelentésekre a’tek. 
M egye, Babocsay Ferencz állatorvos urat kiküldvén, 
helységünkben a’ legutóbbi dicalis couseriptio szerint, 
az állatok’ mennyiségét számba vette (melly 513 da
rab szarvasmarhára terjed) a’ dög’ pusztító okát für
készvén, a’ néhány év óta pusztító százrétü paczal- 
bél-vészt födözte-fel. Bölcs rendelkezése’ következési- 
ben tanácsolt orvos-szerével, hat egész hétig, szaka
datlanul éltek is marháink egyűl-egyig. Örömmel va
gyunk bátrak kinyilatkoztatni, hogy" a’ mirigy ez or
vosiszerrel rendesen élt marhák közül csak egyet sem 
ragadott el. Ellenben a’ jó tanácsot gőggel megvetök’ 
istállóit siralmas állapotig meglepte, ’sigynem is szám
lálhatunk hathéti szorgalmas orvoslásunk alatt többet 
12 darab dögnél. Demostau — ámbár a’ józanabbak
nak örökös fájdalmával legyen mondva , azt néminemű 
veszélyes lelkesítők’ tanácsibul közönségünk megszün
tetni óhajtván , oda nyilatkozék, hogy azzal tovább nem 
élend , ’s igy abban hagyatott; t. orvos urnák bölcs 
rendelkezését, szorgosságát, jó-példáju tanácsát, szó
val: irántunk mutatott minden hasznos iparát, az em
beriség’ példájára hála-emlékül a’ mezőváros’ jegyző
könyvébe iktatni összes akarattal elvégeztetett. Költ 
Bicskén nov. 25kéu 1838. Fehér István biró. Szabó 
János törvénybiró (Helység’ pecsétjével megerősítve.) 
Kiadta Bodrik Lajos mk. jegyző.

É s z r e v é t e l e k :  lör Bicskén az esküttembe- 
rek’ vallomása szerint: találkoztak ollyanok is , kik 
nem akarták elfogadni az orvoslást ’s nem is fogad
ták el. — Az alsó- ’s felső szomszédoknál egy marha 
sem betegedett-meg, az el nem vállaló középsőnél 7 
darab döglött-el. — 2or: Egy jobbágynál 4  ökörnek 
’s 2 borjúnak beadatott; azonban a’ konyhábul kisza
ladt a’ gazdasszony, mondván: hogy az ő nagyhasu te
henének ne adjanak, félvén, hogy elborjazik; ’s így 
mivel a’ tehén orvoslás nélkül hagyatott, 14 nap alatt

° )  A’ fenemlített cseppek készíttettek h a s o n s z e n v i  gyógymód rend- 
szabályai szerint , a’ beteg marhái,’ orrából ’s a’ lOOrétü paczalbél’ le
veles részeikül levakart genybőí, a’ lOtul a’ lökig dilutio. B a b o c s a y  
F e r e n e z , t. ns. Fejér-vmgye’ állatorvosa.
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megdöglött; a’ 4  ökör és 2 borjú még élnek , ’s nem 
is betegek. —
JWarliadiig-elleni próbált ovo- 's orvos

lőszer.
Miután hírlapokban olvassuk , ’s közhirekbül ér- 

tegetjük a’ marhadögnek Hazánk’ több helyein isméti 
kiütését, sietek emberbaráti szeretetből tudatni a’ ma
gyar közönséggel azou hathatós ’s eléggé nem ajánl
ható ovószert, mellyet én a’ néhány év előtt hazánk
ban uralkodott szörnyű marhadög-vészkor legjobb si
kerrel használtam. „Minden jó közölnivaló 4 magyar 
közmondás. Adja isten, hogy minden gazdánál, ki azt 
használja, oily foganatos legyen , mint nálom volt! Én 
legalább állíthatom, hogy a’ fen érintett legutóbbi mar- 
hadögvészkor helységünkben talán egy pór-'s közbir- 
tokos-udvar sem találkozott, hol marha nem dög
lött, annyival iukább beteg nem lett volna ; az euyi- 
mek pedig ezen ovószerrel -élés által — minden hé
ten használván azt — folyvást legjobb egészséggel bír
tak , ’s minden betegségtől mentien maradtak. — Ezen 
nemcsak óvó-, hanem a’ marha’ megbetegülésébeu egy
szersmind orvosló-szert a’ „Jó  G a z d a e m b e  r“ czi- 
mü gazdasági köuyvbül, mellyet kőhalmi Fekete Ger
gely augolbul magyarra fordított, olvastam, ’s abbul 
kimerítve ekép használtam: fél font közöns. sóbul, i 
font összetört fenyümagból, 7 v. 8. hasonlag összetört 
fej fokhagymábul, eczettel keverve tésztát csináltaték, 
's belőle minden öregebb marhának egy tyúktojás-nagy
ságú darabot, hordóba-taposott káposzta-levélbe takar
gatván , torkába nyomattam ; a' fiatalabb marhákkal is 
hasonlag cselekvérn, csakhogy ezeknek e’ tésztából 
félaunyit adaték, ’s ezt minden héten egyszer szigorú 
pontossággal, — valamig a’ marhadög meg uem szűnt. 
— Azonban még akkor is, ha nem uralkodik marhadög, 
igen hasznos az illy módon készült tésztából ovószer 
gyanánt évenkint kétszer, tavaszkor t. i. ’s őszkor, 
minden marhának beadni; ezenkívül a’ dög’ idején gon
dosan vakartassék a’ marha , ’s ködös időben száraz 
istállóban tartván azokat, napjában fenyűmaggal füs- 
töltessenek-meg. Közli ezt öntapasztalása után , 1838. 
dec. 8kán Heves megye’ Tisza-Bő helységebül.

H. L.
me/.ei ga/.da.

Töredékek.
Mfrabowszley utazási-rajzai' Sdih ré

széből.
I. DÁN VISZONYOK.

N é p s z o r g a 1 o m. Hogy a’ forgásbanlevő arany- 
’s ezüstpéuz’ mennyisége bizonyos mérszerül szolgál
hat a’ nemzeti szorgalom’ ’s jóllét’ megítélésében, azt 
elevenen szembetünteti a’ Dán ’s Svédország között e’ 
tekintetben teendő hasonlítás. Aljg képzelhetni e’ rész
ben két szomszédországot tetemesb különbséggel. Itt 
tapasztalám, hogy két,  egymással aunyifélekép meg
egyező , tárgy milly tetemesen külöubözhetik több te
kintetben ; milly kevéssé kell gyakran keresni kültá- 
volságban az igy emelkedő közfal’ okát; mennyire sze- 
géuyülhet-el egy hajóban evezés’ daczára a’szorgalom
ban hátramaradt atyafi, Milly szellemi elválás szü- 
lemlik innét aztán a' külsőleg még olly igen hasonlító 
rokonok közt! Milly élénk mozgalom, milly virágzó 
kereskedés mutatkozik Dániában: ellenben milly szo
morú csend fogadja az utast az oda csak egykét mér- 
löldnyire fekvő Schonen, svéd tartomány' partjain! El

ső tekintetre illy különbség' okát politikai viszonyok
nak tulajdoníthatnék, mellyek e’ kettő közt talán úgy 
szövődhettek, hogy áltatok egyik részről a’ másik’ ká
rára szolgáló körülmények alakultak. De a’ két ország’ 
külső állapotánál fogvást ezt egykönnyen még Bem te- 
hetui-föl; mivel egyiknek hatalma a’ másikáét századok 
óta egyensúlyban tartja. Ugyauazonok itt az elemek 
is ,  mellyek a nép ’s nép közötti állapotot gyakran olly 
különböző irányban képezik ki. Nyelv , Charakter , szo
kás , részint égalj is , — a' föld’ minemüségét kivéve— 
e két szomszéd honban egészen rokonok. De mi a’ 
népszorgalmat illeti, mennyire fölötte áll Svecziának 
Dánia! S milly szörnyű hátramaradást szül az illy cse
kélyebb haladás! Milly ingatag ott a’ pénzügy, ’s in
nét milly zsibbadas ! milly tompa nyúgalom fogja el az 
egészet! ’S fájdalom! e’ viszonyok fölötti eszméletek 
egészen azon észrevételeket újítják meg emlékezetem
ben , mellyek szemlélődésem’ szamára kínálkoznak, 
valahányszor keleti elől Bécs felé megyek!

Mi hasznát látja szegény Svédország, hogy ben
ne olly képtelen olcsóság’ uralkodik ; hogy a’ pénznek 
is sokkal nagyobb értéket szab, ’s azon néhány uta
zó , kik másutt hasonló áruezikkekért sokkal tetemesb 
péuzsummát szoktak kiadni, Svédhonba jővén , kelle
mes érzés közt váltogatnak be egykét kemény tallér
ért egész pamat svéd bankjegyet ? E’ különbség csak 
idegeneknek válik javokra. Úgyszólván gazdagabb le- 
szeu az angol, mihelyt a' Calais’ szorulatán általjött. 
Azonban csak képzelet’ szülötti maradnak pénzügyek
ben a’ papirjegyek ; mindig megrendíthetik ezek, kép
telen elszaporodtuk által, a’ szövetséges Éjszakameri- 
kát. igaz ugyan , hogy gazdag országokban a’ drága
ság is rendszerint uralkodóbb ; mindig közelebb sodor
hatja olt Plutusz a’ földi vagyon után esengő halandó
kat Tautalusz’kádjához; de mind ez csak észrevehető ár- 
uyéklat a’ hatalmasb erőmutatás körül.

D á n o k ’ n y e l v e .  A’ mostani dán is osztozik 
több néppel a’ honi nyelv iránti hő buzgóságban. Ez 
épen uem lehet meglepő, — látván, milly magas lép
csőjén áll már e’ nemzet is a’ culturáuak. Miveit em
ber láthatja csak valódilag által a’ nemzeti nyelv’ fon
tosságát, ’s mennél tökéletesb öszhangzatban fejlődnek 
a’ lélek’ hajlomási, annál észrevehetőbb az emberek’ ra
gaszkodása e’ természeti kincshez. Nagy mértékben 
tapasztalám igazoltuak e’ népéleti axiómát a’ dánok
nál. Jóllehet uyelvök, — értsük bár a’ svécziait is 
ide — olly messze sem ágozott el , mint a’ miénk , — ’s 
csak a’ uagy német-törzsök’ egy kisded ágának lát
szik lenni; bár a’ nemzet’ érintkezése más népekkel, 
főkép a’ németekkel, nemcsak külföldön, vagy határ
széleken , hanem otthon is igen gyakori; még is elha- 
tárzott elsőséget tud ő nyelve’ számára kivíni a’ nép- 
élet' minden ügyeiben , kormánynál úgy mint népnél, 
városokban ’s falun, bel- 's küléletben, tudatlanoknál 
’s tanultadnál. Sőt a’ dán is , mint felejthetleu Kö l 
e s  e y n k  nemzeti nyelvünk’ ügyében mondott lelkes 
beszédei'egyikében említő, legnagyobb szorgalommal 
virágoztatja parányi literaturáját, ’s megszégyenít 
bennünket. Csak magában fővárosában több ’s neveze- 
tesb elmeszülemény lát napfényt, mint összevéve az 
egész magyar világban; sokféle hírlapjaival láttam bo
rítva uyilványos helyeken az asztalokat ; ’s milly ne
vezetes jelenetekkel dicsekhetik a’ dán nemzet már a’ 
köz európai világ:’ színpadján is ! Milly sok ’s nagysze
rű müveket szült már népszorgalma; mennyire kiter
jesztő nemzeti culturáját a’nép’ minden osztályi közt!
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Divatoz ugyan Kopenhanhágában is a’ honi nyelv 
mellett a’ n é m e t ,  ’s nem természetellenileg, mert 
a lakosok’ nem csekély része , főkép a’ kereskedők, 
művesek ’s a’ sütők nagy részint németek. Mindé’ mel
lett uyilványos helyeken igen ritkán hallhatni mást, mint 
a’ dán-nemzeti nyelvet, utczákon pedig majd sohasem, 
ámbár alig találkozik omber a’ fővárosban , ki legalább 
valamit ne értene a’ német nyelvből is , miután ezt min
den iskolában tanulja. Csupán a’ Holsteini és Schless- 
vvigi két herczegséget illető ügyek vitetnek a’ főváros
ban , az úgynevezett német kanczellária által, néme
tül. A’ tudományok’ avatottjai’ stúdiumának pedig, de 
nem egyszersmind közéleti használatának, megosztott 
tárgya a’ két nyelv ; sokkal ritkábban az angol, ’s még 
ritkábban a’ franczia. A’ tanulók’ museumában a’ hír
lapoknak mintegy harmadrésze német. De a’ dánnak ezt 
annál kevésbbé vehetjük rósz néven, minthogy nyelve 
a’ német törzsöknek még igen sok eredeti bélyegét vi
selő ága , tehát valódi rokona, sőt a’ honjához minden 
német földek közt legközelebb eső siknémet tájszólás
nak első hallásra is megismerhető atyafia ; sokféle sa
játsággal bir ugyan, mellyek közűi egyedül a’ nemi
szócskákat említem, miilyen nála három helyett csak 
kettő találtatható. A’miveltséguek már több könnyen ész
revehető jegyét bírja. Legközelebbi rokonánál, a’ sik- 
németuél, kellemesebben hangzik, nem olly selypes, ’s 
miveltségénél fogva gazdagabb. Az angolnál pedig ke
vésbbé sziszegő , gömbölyűbb ejtésű , kivált a' szép- 
nem’ szájában. De játékszínen még kissé nehézkesnek, 
’s nagyobb gyalulásra várakozónak látszik. — Egy 
fajú vele a’ svéd’ nyelve , nem nagy különbözéssel, 
minek oka alkalmasint csekélyebb virágoztatásában lé
tezik; kitűnő az éneklő hangnyomásnál fogva, vala
mint nálunk az alföldi köz magyar’szóejtése, szemközt 
a’ miveitekkel. —

Említnem kell még ez alkalommal bizonyos s ú r 
l ó d á s t ,  melly Kopenhágában a’ h o n i  n y e l v , ’s en
nek felebb említett v e n d é g e  k ö z ö t t  sokféle élet- 
jelenetekben tapasztalható. Úgy látszik , hogy két nyelv 
egyenlő hatalommal , ugyanazon országban mindig két 
napot képez egy nap-rendszerben , mellyek’ összeüt
köző sugárai egymást keresztben járván m eg, az él
tetés helyett égető ’s a’ nemzet’ életfáját gyökérig el
perzselő tüzet gerjesztnek. Úgy látszik, nem osztoz
hatnak békén , ha csak gyengülésig meg nem oszol
nak áltatok a’ nemzeti erő' forrásai; ’s hatáskörük’ 
békítő választékának egyszersmind országos válasz
téknak kell lenni. Bizonyos, hogy mind azon sok ’s élénk 
részvét’ daczára, mellyel a’ dánok viseltetnek nyelvük 
törzsöké iránt, ennek fővárosukban diszléssel sarjad- 
zó szép terjedelmű galyjához nem igen vonszódnak. Sőt 
e’ helyett élénk idegenkedés választja a’ testvéreket. 
Már első estve tapasztalán» ennek példáját. Ármány
kodásról vádolják a’ benföldiek a’ jövevényeket, míg 
ezek az ármánykodást csak élesb szemességnek , élén
kebben kémlelődő szellemnek nézvén,irigység'koholmá- 
uyinak tartják e’ vádat. Ez már valóban , comme chez 
nous. Én ugyan bizonyos határig semmi veszélyt sem 
sejtek illy súrlódásban , sem általányosan az emberiség’ 
ügyére nézve, sém a’ nemzeti életet illetőleg; — fel
tevén , hogy mellette olly hatalmas , az idegen elemet 
magához édesgethető, ’s ön sajátságai’ veszélyezte
tése nélkül ugyanazonosítható szellem lelkesítse a’ nem
zet’ nagy tömegét, mint minőt ezen eszméletek’ fő tár
gyánál tapasztaltam. Hasznos oltványoknak nézhetni 
nyers vad fa’ számára az illy jövevényeket: Sokszor

felébreszték már ők az elszenderült nemzeti szellemet 
ujuló szökésre késztetvén benne a’ vérkeringést. Csak 
szerfelett el ne borítsák illy oltványok a’ régi törzsö- 
köt. És én ettől nem féltem a’ dánokat, kiben úgyis 
annyi tekintetben ’s többnyire ép jelenetek által mu
tatkozik a’ német eredet. A’ mi ezeken kívül dán saját
ság , azt e1 népnek szigeti fekvése hozza magával. E’ 
fekvésben találok én igen tartós ’s az életnedvre igen 
gazdag gyökeret a’ nemzet' élet-fájának számára. Itt 
alapszik minden csapás után mindannyiszor megújult 
tengerészete; itt azon sokféle részleges forrás az olly 
sokfelé mutatkozó, sokfélekép gyümölcsöző nemzeti 
erő’ számára. Ez már maga tetemes különbözéssel tá- 
voztatja el törzsökétől a’ dán nemzetet.

II. A’ JENÁI ÜTKÖZET.
Magas, sovány ’s rideg hegyháton fekszik, Je

nához fél órányira, C o s p o d a  falu, körülte a’ \ a -  
p o le  on h e g y .  Itt állott a’ sors’ fia, midőn egy csa
pással Prusszia’ trónját, a’ múlt század' legmagasbra 
nőtt hatalomszékét lesujtá. Méltán mondható akkor 
a‘ nagy hadmester Cromwellel: „Az úr kezeinkbe ad
ta őket.“ Alig hiheti ember, milly siralmasan hangzott 
össze akkor minden körülmény, elveszteni a’ porosz 
hadat ’s a’ hont. A’ vesztő fél választó az ütközetnek 
ránézve épen nem alkalmatlan helyét, ’s maga tévé 
azt végveszélyhozóvá, helytelen mo.zdulatok, fonák rend
szabások , ’s megboesáthatlan késlekedések által. Leg
főbb hiba volt, el nem foglalni a’ weimari útra szol
gáló malomvölgyet, mellynek meredek, de még sem 
járhatlan horgasai határozzák nyugat-felől a’ csata’ he
lyét, egy terjedelmes hegyhátat, E’ völgybe nyomultak 
a’ francziák; még itt is sok kárt lehete csapatikban 
eleinte tenni, ha gátoltatott volna a’hegyi-síkra felju
tásuk. Azonban nemcsak ez mulasztatott-el, hanem még 
leiül rá illő távolságban maradónak amazok , hogy biz
tosan, — bárha kényelemmel épen nem, — húzhassák 
fel álgyuikat a’ meredek partokon a’félelmes hódító’ lel
kesült bajnoki. Ez mind éjjel történt meg, reggel már 
hadirendben állott Napoleon , olly helyen , inellyre küz
dés nélkül eresztetnie sem szükség nem vala , sem le
hetetlenség. Azonkívül a’ hegyhát’ keletre-dülő martjai 
felől is ,  hol Saale folyam’ nagy völgye nyílik, megle
pettek a’ poroszok egy másik franczia hadtest által. 
Hamar kigördült a’ hadi szerencse’ rémes koczkája. A’ 
zűrzavar nem sokára olly nagy leve , hogy úgyszól
ván előbb ért Weimarba a' diadalnyerő fél’ üldöző lo
vassága, mint az arra ’s Erfurtba menekülni kívánó 
meggyőzettek. Háta mögött esik a’csatahelynek Auer
slädt , ’s ott ugyanaz napon kelle a’ porosz had’ másszin- 
te meglepetett részének csatázni egy Naumburg fe
lől uekikerült frauezia sereggel. Három oldalról egy
szerre lepettek meg a’ szerencsétlen harezfiak, majd 
a’ negyedik részről is zárva valának, kivált a’ Jena 
mellett állók. Jena ’s Auerstädt a’ poroszok’ Mohácsa. 
Teljesen visszakapák ők itt a’ roszbachi kölcsönt. A 
meggyőzettek’elcsüggedése nem kevésbbé megfoghatat
lan, mint irtóztató vala. Több mint öt mérföldre esik 
Halle Auerstädthez, ’s még ott is egyre űzettek, ron- 
tattak a’ hátrálok. Egyes francziák’ megjelenése egész 
porosz csapatokat rémített-el. Halle kellő közepén 
lakók valának többek közt tanúi, mint adá-meg egész 
csoport porosz magát egy franczia harezfinak. Creel- 
vicz falunál lekaszabolás , vagy Saale vizébe fulasz- 
tás által tétetett semmivé szinte egy ezred. Illyenko» 
tapasztalhatni : mennyire uralkodik minden ügyeinkben 
a’ képzelet; milly rémítő módon neveli a’ Szerencset-
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len , sryáva elcsüggedése által a’ sorstól rá mért csa
pásnak erejét. Nem Haliéig, — több napi járó földön 
ált, majd száz mérföldnyire, — szakadatlanul tartott a’ 
Jena ’s Auerstüdtnél megverettek’ vad üzetése; neui 
volt e’ naptól fogva országszerte, Thuringia’ erdősége, 
a’ keleti tenger ’s Memel’ vize közt, — a’ Lübeckbe 
menekült vitéz Blüchert kivéve, — csak egy dandár 
i s , mellynek harczosai a’ hódító’ rémes hadainak sze
mébe mertek volna nézni; míg az éjszaki kettős-sas’ 
védő szárnyait, hazájok’ túlsó szélein fejeik fölött su
hogni nem érzék. „Egy nap lerontá Prusszia’ trónját.“

III. KASSEL.

1. A r c z k é p e .  Szabályzottabbat, ’s minden 
részben azon helyhez , meliyet elfoglal, illőbbet, mint 
Kassel’ ú j v á r o s a ,  ritkán találhatni. Szinte Berlin 
elibe tehetjük e’ tekintetben. Ennek példája mutatja, 
hogy alkotását egység vezérlé, 's a’ keletkezését in
téző erőnek kormánya egy hatalomban vala központo
sítva. ’S ezt német földön , különféle mértékben több
ször tapasztaljuk. Legszebb, valamint legrégibb váro
sit fejdelmi-hataimu intézkedésinek köszönheti Német
ország. Madarász Henrik unszolá a’ németeket, hogy 
építsenek városokat ’s zárkózzanak ezeknek szűk tért 
korlátozó falai közé ; fejdelmi hatalomszó alkotá múlt 
században Berlin’, Kassel’, Drezda’ , München’ újváro
sait,  szépité a’ sok apró székhelyet. Rendszerint köz
pontosuk intéző erő jó a’ keletkező, bizonytalan viszo
nyoknak, ha rövid idő alatt nagyszerű müvekre, so- 
kat-igéró törekvésekre akarónk számolni részükről; rit
kán mutatkozik mindjárt kezdetben az illy hathatós 
központosítás’ hiányát pótló közértelmüség’ ereje ; nem 
mindennapi kivételt képez c’ feltét ellen az egészen ma
gából fejledező Ejszakamerika , melly bámulatos gyor
sasággal teremt elő szép városokat. Jó Ízlés 's szépség 
minden esetre olly tünemények, minőket keletkező tár
saságok, ha magokra hagyatva fejledezuek , szükség
telen függelékül tekintuek az általok alkotandó müve
ken , fökép kezdetben , midőn a’ fáradság úgyis alig 
képes kielégítői a’ legsürgetőbb szükségeket. 'S hát, 
midőn csak vak-eset ’s a’ minden pillanatban más kö
veteléssel unszoló hosszas idő csoportozta-össze az 
egymás mellé jutott épületeket? — Kassel azon ritka 
városokhoz tartozik, mellyekről mondhatjuk, hogy 
t e r v  s z e r i n t  épültek. Viszony ’s arányban állnak 
szép utczáihoz még szebb téréi. Szépségre nézve fek
vés ’s változatosság’ tekintetében Berlint is felülmúlja.

2. W i l h e l m s h ö h e ,  K a s s e l  m e l l e t t .  Fél 
órányira esik Kasselhez W i l h e l m s h ö h e ,  (Vilmos- 
halma}, a’ gyönyörű székhely’ ragyogó koronája; e’ 
kéjhelynek mását még eddig nem láttam. Lépcsőukiut 
emelkedő terjedelmes hegyháton, mintegy négy mérföld- 
körületü erdőség, olly kéjhelylyé van itt alakítva, melly- 
ben a’ fő épület, — a’ szélső hegyfokon emelkedő ’s 
egész Kasselt igéző panoramakint előttünk kitáró rop
pant fénylak , — csak mellékes tárgynak látszik lenni. 
Mert ezenkívül annyi mellékalkotmány van elhintve a’ 
hegységen ; annyi apróbb kéjlak, kioszk, pavilion, 
mesterséges zuhatag, szobrok ’s majorság; ’s mind 
ezek fekvésre's alakzatra olly ügyesen elszórvák ; kö
rültök a’ diszkért, távolabb a’ terjedelmes erdőség, olly 
öszhangzólag illesztve hozzájok , sőt az egész telepít- 
vény-alkotásuál még maga a’ város is tekintetbe véve,

annyira, hogy lehetetlen itt szellemdúsnak nem tartani 
azon erőt, melly mind ezt létesíté. Óriási létszeres 
egész gyanánt hangzik össze e’ szélesen kiterjedő te- 
lepítvény’ aunyiféle tárgya. Innét tekintve, Kassel —  
roppant féuylak; Wilhelmshöhe ennek megfelelő rop
pant kert, hol fő épület a’ kerti féuylak, egy naprend
szer’ messze kiragyogó középlete. így mutatkozik mind 
ez a’ hegytetőről, nagyobb távolságban, hol kis alak
ba húzódik bár össze az egész , ’s enyészvén, vagy 
egybevegyülvén a’ részek, szépség ’s öszhangzat an
nál kitünőbben mutatkoznak. Alig vevém a’ kertmüvé- 
szet’ ennyi remekei közt észre, hogy az egész téli alak
jában dermedezett.

E le g y tá r .
A’ Máriáról czimzett sz. Ferencz-rendi szerzetes 

társaság’ 1839diki uévkönyve (4 0  1.) megjelent. E’ 
szerint a’ Provinczia XX. zárdában, mellyek t i z e n 
h á r o m  vár- és h é t  püspökmegyébeu keblezvék, 397  
személyt, jelesen: 25 0  áldozópapot, 47 növendéket, 
kik közt 10 boszniai, ’s 90  úgynevezett frátert szám
lál. H a t s z á z  t i z e d i k  é v e , hogy e’ szerzet ma
gyar hazánkban létez. Czimzett ágozatának jelen hi
vatása az egyházi szónoklat; sajnálhatni, hogy, hacsak 
e’ szempontbul is , mint a’ t. Salvatorianus atyáknál, 
magy. uyelvtanitót nem olvasunk. Az A. M. V. P. P. C. 
D. C. ’s t. eféle belső szerkezetet illető czimek igen 
szembeötlők, mellyek változás’alkalmával azonkívül is 
közöltetnek. Fóris Gergely. —

N ő - b o s z ú .  Három angol nő, kiknek, mint lát
szik , nem csekély okuk van a’ férfi nemre neheztelni, 
nem rég Párisba mentek ’s ott maguknak egy elszige
telt helyen szállást fogadtak. Mind a’ három csinos , el
més és müveit nőszemély; ámde ünnepélyes fogadást 
tevének, hogy többé nem szeretnek, ’s gyűlölni fog
ják az angol nyelvet, mint mellyen őket megcsalák. 
Más hölgyek illy rideg elvonultságban regényeket olvas
nának v. talán még írnának is; mások vizet fogúénak inni, 
’s hajukat levágni ’s a’t.; de ezen angol nők egy madár ál
tal boszulák meg magokat. Ok t. i. egy papagályt vá
sárlovak ’s azt szólásra tauíták; mihelyt moste’ cse
vegő madár valamelly piperkőczöt v. hegyke uracsot 
az utezáu megpillant, hangosan kiáltozza: „Óvakodjatok 
a’ férfiaktól!“

I g a z í t á s .
G r a e f e ’ cmlő-műtételct (mellynek tartalma a’ tünemé

nyek’ országában előttünk is s/.intolly rendkívülinek , miut 
a’ fogauzásróli élettudománjos (pbjsiologiai) eszménknél fog
va gyanúsnak látszottJ a’ későbbi berlini tudósítások ollyké- 
pen tagadják : bőgj’ a’ vélt magzat nem egyel» lebete , egy 
izom-rostos tömegnél , melly természeti sajátságánál fogvást 
összehúzódásokat ’s vonaglásokat mutatott légyen ; mellj'tüne
mény a’ látott táagynak szokatlanságától elragadott jelenvol
takban az emlő-magzat valószínűségét szülhette; miről tehát 
(mint ollyanról) a’ Graefétóli kői iilménj esb leírást , alkalma
sint híjában várjuk. H.

R e j t e t t s z ó .
Tested’ része elfősz ; de ha melléknév : az erényes 
Emberről monliat’d. Három jegye vonva elől — csíp.

i*. J.
A’ lOOd. száma rejtettszó: ro-kou, ro-bot, Ró-ma, 

ró-zsa.

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattner-Károlyi nrl utcza 013.
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•4T t. n. K o m á r o m  megyében, felállí
tandó javító-dolog ház' ügyében.
T. Komárom megye’ nemeslelkű Rendei bölcsen 

általlátván, mikép a’ fenálló hijáuyos-szerkezetü bör
tönökben raboskodók mind lelki mind testileg sínylőd
nek ’s e’ munkátlanságban-veszteglés miatt terhére vál
nak az adózó népnek, ’s unalmokban egymás’ vétsé- 
gibe avattatnak , ’s kiáltván büntetésük’ idejét, gyak- 
rau romlottabb erkölcscsel lépnek-ki a’ börtönből, mint 
millyennei oda kerültek, ’s a’ fenyítéknek kívánt si
kere , a’ javulás t. i . , ritkán éretik-el: — eunélfogvást 
a’ tisztelt nemes Megye a’ keblében létező börtön he
lyett egy alkalmas javitó-dologháznak — a’ müveit kül
föld’ mintája szerinti— felállíttatásáról emberszeretőleg 
gondoskodik, mellyben a’ foglyok, alkalmas felvigyá
zat alatt, czélszerüleg foglalatoskodtatván, munkájuk’ 
béréből tápláitatuának, 's a’ helyett, hogy terhére es
senek a’ köztársaságnak , inkább jámbor 's hasznos em
berekül képeztessenek, ’s a’ bűnt megutálni tanulván 
az erényt kedveljék-meg. Illy nemes czélnak elérésére 
a’ tisztelt nemeslelkű M egye, kebléből két táblabirót 
küldött a’ külföldre ki, névszerint Münchenbe is,hogy  
az ott már létező javitóházakat szemügyre vevéu a’ 
szükséges terveket megkészífhessék. Ez megtörtént, 
’s a’ lelkes Komárom-megyeiek vetélkedve áldoztak 
ezen közhasznú intézet’ létesülendésére. A’ felséges 
kincstár is elősegité azt tetemes tökével. Ennek követ
keztében végzésül hozatott: hogy az e’ czélra egybe- 
gyült tőkének gyarapítására tartandó tánczvigalom lottó
játékkal is tétessék érdekessé , ’s mindezek' elintézésé
re 's diszesítésére O inga , gróf Nádasdy Leopold fő
ispán úr’ tiszt, szeretett hitvese szül. Forray Julia bárónő 
kéressék meg. Talált is e’ kérelem hő kebelre, mert 
e’ müveltlelkü dáma , mint a’ jóltevőségben jeles grófnő 
Brunszvik-Majthény Anna ö excjának méltó unokája, 
forrón fogta fel az ügynek pártját; nem kiméi semmi fá
radságot, semmi költséget, semmi áldozatot, csakhogy 
a’ várakozásnak lehető legjobban ’s úgy feleljen-meg, 
a’ mint az ügy1 szentsége , 's az emberi méltóság meg
kívánják. Nem ismer, nem is keres ezen jeles-erényü 
grófuő édesb örömet, mint ha szenvedő embertársink’ 
bajait enyhítheti, ’s a’ közjót előmozdíthatja. Ugyane
zen czélra országszerte gyűjti folyvást a'kijátszatandó 
kéz-, gyár- 's remekmüczikkeket, s a’ begyültelíre 
veeudö sorsokkal kínálja Hazánknak áldozatokhoz szo
kott hatalmasit. Eddig 5 ezer sors osztaték-el; — re- 
méllhetni , hogjr még ugyanannyi elkeleud. A’ főispán
ná ő mlga’ buzgó segédei, kik a’ megyében munkálkod
nak , ezek: t, t. Pázmándy Diénesné, Ghyczy Rafa- 
elné , Ghyczy Iguáczné, Thege-Konkolyné , és Ordó- 
dy Vinczéné Asszonyságok. A’ választás példás eréuyü 
nőkre esett, ’s e' szerencsés választás a’ czélba vett 
intézetre egyszersmind áldás-hozandó. Minden az e’ 
czélra munkáló asszonyság a' grófnéval együtt külön 
asztallal bír, mellyen kiuekkinek öngyüjteményei dísz- 
lendenek. E’ gyűjtemények a’ tánczvigalmat megelőző 
héten a’ megye’ teremében fognak közszemléletül kité
tetni. A’ nézők egyeukiut fizetnek 6 pengő krt, az 
alaptőke’ öregbítésére fordítatandót. A’ tánczmulatság’ 
napját körülmények fogják kitűzni. A’ belépti jegynek
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ara a’ sorséval együtt I pengő forint, külön pedig két- 
két váltó fut. Mindkettőt szerezhetni a’ t. t. munkálko
dó asszonyságoknál, ’s a’ megyei tisztviselő uraknál; 
Budán László Jozefa buzgó muiiKatársnénál; Pesten 
a’ Jelenkor-szerkesztőségnél ’s nálam alulírottnál. A’ 
nemes grófnő szándékozik a’ jóllevők’ becses neveit 
az e’ végre kiuyomatandó könyvekbe foglalni hálás em
lékül.  ̂ Nem tartózkodhatom ez úttal hálaérzelmemet 
nyilváuyítni a’ pesti kereskedőségi Casino iránt, melly- 
nek majd valamennyi tagja élénk részvéttel fogadta ke
zemből a’ sorsokat, 's csak ez úttal is szépmennyisé- 
gü pénz gyűlt nálam a’ feuforgó czélra össze. Nem 
kétlem, utánozni fogják e’ szép példát a’ haladásnak 
örveudő egyéb budapestiek, ’s más hazaszerte lakó 
nemes gondolkozásu hazafiak is , meggondolván, 
hogy az ezen sokérdekü mulatság által nyerendő töke 
a’ szenvedő emberiség’ oltárára tétetik, ’s kedves Ha
zánk’ egyik megyéje olly jelességgel tündöklendik, melly 
eddig a’ maga nemében legelső, legtökéletesb ’s a’ 
müncheninek hű mása.

Külkey Henrik.
Néhány szó egy Pesten alapítandó 

művészeti egyesület' ügyében.
Hőslelkü hadvezérek ’s derék státusférfiak nem 

árasztáuak ős Görögország’ történetére több fényt, mint 
ama’ Iáugelméjü művészek, kiknek lélekemelő szülemé
nyeik minden időre remekpéldányokul fognak szolgálni. 
Szivrehatóbban mint Thucydidesz vagy Xenophon, ta
nít bennünket a' medicei Vénusz ’s belvederi Apollo,a’ 
pallérozottság’ milly magas fokán állott egykor Görög
ország. Parthenon a’ mindent leromboló ’s feloszlató idő’ 
daczára, még most is Athene’ dísze ’s büszkesége ; 's 
ha századok múlva alapjábul egyetlen talpkő sem rna- 
radand is , a’ vándor e‘ szent helyhez ugyanazon mély 
tisztelettel fog járulni, mint Thermophylae’ útszorosá- 
hoz. — Róma mint művészetek’ fővárosa a’ lőik szá
zadban, nem kevésbbé dicső, mint hajdani világural- 
kodása’ idejében. Raphael, Angelo Mihály, Tizian, ’s 
más nagy nevek azon föladást, mellyet Olaszország 
magára vállalt Európa’ polgárosításában , dicsőén fe j
tették meg. A’ müvészetkedvelés, műipar’s ezek' gyü
mölcsei általában elhatározzák a’ nép’ műveltség-fo
kát; s bárha egykor a’ Vezúv’ tfizvinnyéje délrül, ’s 
a’ havasok’ hógörgetegei éjszakrut legyőzhetetlen hata
lommal fognák is Olaszországot megsemmíteui; bár 
minden szellemkincsei 's évkönyvei szétporlanának ’s 
hamvadnának is, Raphael’ egyetlen dicső föstvénye elég 
lenne az olasznak mint polgárisodási magas fokon álló 
népnek nevét kiküzdeni. —

A’ szépség szorosan 's bensőleg van az erkölcsi- 
seggel összekötve. Kire egy torz-alak vagy majomkép 
kellemetlen bonyomást szü l, annak erkölcstelen eselek- 
vény sem fog tetszhetni. Az ideális szépség’ látása ne
mesítve hat. A’ művészet pótolja szellemi szüksége
ket , ’s ébreszt ott, hol azok még nem éreztetnek. 
Szárnyakat kölcsönz a’ léleknek , hogy az aljas , szűk
keblű 's önző törekvést nemesebb hivatásunktól tisztán 
megkülönböztetni tanuljuk. — A’jeles föstvény, mellj 
nagyszerű tettet ábrázol, erősebben hat a’ phantasiára, 
mint puszta sz ó , vagy holt betű. Egy szép tájzat égő
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vágyakat szül bennünk a’ szép vidékek után, de egy
szersmind szükséget, kerületünket szépíteni. Ha a’ szem 
a’ szépet egyszer megszokta, a’ törekvő szellem fá- 
radhatlan leend, míg maga az életuélküli száraz siva
tag mosolygó kertté változik. A’ képező művészetek, 
valaminttestvérjök a’ költészet, dicsőítik az életet, ’s 
müveik’ szemlélgetése a’ gyönyörködésnek legméltóbb 
anyagot szolgáltat. — Corueliusnak, a’ német mester
nek , Párisban nyert fogadtatása mutatja, mennyire tisz
telik ott a' művészetet. Mindenki tudja, mi történik er- 
renézve Bécsbena’ dicsőén uralkodó fejdelmi-ház’ótal- 
ma alatt. Németországban még a' másod-’s harmadren
dű városok is biruak művészeti egyesületekkel. Ideje 
volna tehát már honunkban is illyesmit alapítani, egy
szersmind mükiállítást eszközleni. Teljes joggal reméll- 
hetjük , hogy egy jó terv, — közbizodalommal biró haza
fiaktul pártoltatva ’s mtéztetve— a’ miveit közönség’ tet
szésé t’s helybenhagyását meg fogná nyerni. Ezer rész
vény bizonyosan fogna vevőkre találni, ’s egyet5pgő  
forinttal számítván , évenkiut 500 0  pgő forintból álló 
summát teuue, melly — leróván az admiuistratiobeli ’s 
műkiállitási költségeket, mellyek hihetőleg 5 0 0  pengő 
forintot nem haladnának-meg , a’ kiállított festvények’ 
legjelesbjeinek megvételére lenne fordítandó. Néhányat 
a' megveti képek közül megtarthatna az egyesület ön
magának, egy majd idővel felállitataudó képtár’számára , 
a' többi pedig a' részvényesek közt lenne sorshúzás ál
tal kiosztandó. — Teljes reménynyel várhatni ezen in
tézet’ üdvös eredményeit. Az alap a’ képező művésze
tek’ templomához ez által le volna tév e , ’s a’ vállalat 
gyönge kezdeményivei is a’ magyar nemzet díszére 
fogna válni. A’ mükiállítás a’ vagyonosabbakban ked
vet fogna ébreszteni, hogy salonjaikatremekművekkel 
díszesitsék , ’s a’ magyar művészek, kilátásuk lévén 
foglalkozásra ’s müszüleméuyeik’ méltányoltatására, 
kedvük lenne a’ hazában megmaradni. A’ még szun
nyadó talentomok lassudan ébredeznének, ’s mód ajánl
koznék önkiképezésökre. A’ templomok, mellyek’ szent 
hősei most olly gyakran torzképekben előállítva jelen- 
nek-meg, lassankintfönséges életmosolygó föstvények- 
kel fognának megtelni, ’s a’jövendőben épülendő isten
házakhoz imigy kellőbb aránymértékek szerint fogna 
terv készíttetni ’s valósíttatni. Illy nemes intézkedés ha
zánkban is , mint minden más tartományban, a’ nép' 
érzelmére hatna, 's okvetlenül annak erkölcs-szelídü- 
lését fogná nemzeui. Minden esetre az ország szelle
mi tekintetben ez által uj irányt nyerne; az eszmék' kö
re tágasbulHa ; a’ munkásságra új mező nyílnék; végre 
sok olly erő és szenvedély, melly most rendes ösvény 
nélkül ide ’s tova lézeng, fel fogná keresni a' művé
szet’ hazáját, mellyben az álmák olly szerencsésen 
valósulnak-meg. Trefonr Ágoston. •

• I9 j u h hinti ö.
( P o c k e n ,  B l a t t e r n ,  S c h a f p o c k e n s e u c h e ,  

o d e r  S c h a f b l a t t e r n . }
.Mutatványul a’ nem sokára kijövendő hasonszenves (homoiopa- 
tliicus) baromJi vuskönyv’ Jső kötéléből , melly a’ juhbetegsér 

gekről szól.

Legelső biztos tudósítások e’ betegségről, csak 
a 16dik században találtatnak (közié J o n b e r t  1578, 
és H e g m a n n  Németországban 1 6 9 8 .); azóta ’s 
kivált az utolsó évtizedekben igen gyakran 's dühösen 
uralkodott. — Ez , a’ juhokra nézve legveszélyesb dög

nyavalya, az ember- ’s tehénhimlőhöz hasonló forró
kiütésben á ll, melly szálló-ragadváuy által többnyire 
egész nyájakra elterjed, ’s ámbár az állatot minden 
időkorban meglepheti, még is leginkább a’ fiatalabba
kat szokja megtámadni, de csak egyszer minden juhot 
életében. Mihelyt a’ himlőnedvből egy csep , vagy a’ 
bőr-izzadás az egészséges juh’ bőrére ju t, p.o. ha az ép a' 
beteg juh mellett á ll, m egy, vagy vele egy edényből 
eszik , vagy egy helyen fekszik, azonnal általragad. 
így  tehát könnyen ragad e’ nyavalya legelők, istálók, 
sót szél által is ;  azért tilalmas a' juhászoknak, ha a' 
nyajakban e’ ragályos betegség uralkodik, a’ betege
ket az egészséges nyájhoz igen közel hajtani, mert ha 
a’ nyavalya egyszer valamelly nagy nyájba lopózik; 5 — 
6 hét alatt sem szűnik meg. Eleintenem sok juhotra- 
gad-meg , sőt négy hét múlva már megszűnni látszik, 
de annál dühösebben tör-ki újra, ’s még több juh be
tegszik meg. Később veszt ugyan erejéből, de aztán 
a’ többit is meg szokja látogatni. —

A’ juhhimlök vagy j ó t e r m é s z e t ü e k ,  azaz 
re n d e s e k , vagy r o s z t e r m é s z e t ü e k  , azaz 
r e n d e t l e n e k .  — Ha természetes a’ nyavalya, ak
kor , mint az emberhimlőnek, négy szaka van, mellyek 
egymásután következnek t. i , : az e l r a g a d  ás', k i
ü t é s ’ ( k i f a k a d á s ,  k i t ö r é s )  é r é s ” s e i s z á r a -  
d á s' szakaszai.— Az első t.i.az elragadás' szakának első 
napjaiban többnyire mitsem vehetni észre, mi az állatok 
némi változására mutatna, de később szomorúk 's bágy
adtak lesznek, étvágyjok fogyni kezd , szomjaznak , 
lomhán ’s merően járnak, hátuljokat maguk után mint
egy hurczolják. Néha e’ jelenségek igen csekélyek , 
úgy hogy nem is figyelünk azokra; sőt sokszor csak 
akkor veszszük észre , midőn már láz van jelen. — 
A’ m á s o d i k  t. i. a’ k i f a k a d á s ’ szakában 6 , 7 ,  
vagy 8dik napon kezdődik a' láz , melly rendszerint 
az elragadás után 1 1 — 12 napig tart, borzadással ’s 
reszketőssel kezdődik, az állat’ egész teste forró, de 
kiváltkép orra és fülei; a’ nyálkahártyák és szemek ve
resednek, a’ beteg szorosan a' has alatt összerakott 
lábakkal áll , fejét mélyen lesüti, hátulsó lábaira sán
tít ; lehelete igen m eleg, érütése sebes ; étvágya és ké- 
rődzésemajd egészen megszűnnek. Többnyire 7 —9dik 
napra a’ testnek minden kopár részén bolhacsipéshez 
hasonló sok veres foltocska látszik, mellyek’ közepén a’ 
himlők fejér hegygyei emelkedni kezdenek, egy pár 
nap múlva a’ juh’ orrából nyálkás vizes nedv foly, sze
mei könnyeznek, a’ köt-hártya veres és csomós lesz , 
megkeményül bennök a' takony, a’ szemhéjak néha vas- 
tagszanak ’s megdagaduak. Minél több himlő mutat
kozik, annál dagadtabb a' bőr, kiváltkép fején; az iz
zadság különös kellemetlen szagú , ’s a' hasas juh né
ha az első’s második korszakban elvetél. — A’ h a r- 
m a d i k ,  t. i., az é r é s ’ szakában, többnyire a’ 11 — 
13d. napon e’ veres foltocskák jobban emelkesznek, ’s 
himlőkké képződnek; lassankint fejérebb ’s puhábbak 
lesznek , lencse-, vagy borsószem- nagyságúak, sőt 
még nagyobbak is; egyenkint állók, veres karimával 
körülvéve , gömbölyegesen fejlődnek ki, ’s viztisztaságu 
fejér vagy sárga , néha vereses nyúlós nedv gyűl ösz- 
sze bennök. — Ez állapotban nagy a’ daganat a’ szem
héjak 's ajakok körül, sok nyál ’s tajték foly a’ juh’ 
szájából. — A’ n e g y e d i k  vagy is az é l s z  á r a 
d á s ’ szakasza a’ 12— 14 napon áll-be, ’s vele a’ jó- 
természetü betegség’ lefolyása , melly az elragadás után 
1 8 —21 napig szokott eltartani, végződik; a’ himlők 
’s pedig legelsöbb a' legkorábban kiképezettek apad
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ni s elszáradni kezdenek, átlátszóságok elvesz, ’s el
sárgulnak, mert a’ genyetség sűrűvé leszen; míg ez tör
ténik, a’ himlő' közepén egy barna pont látszik, ’s las- 
eankint varrá válik, melly egy pár nap múlva leesik, 
a' himlők’helyén pedig a’ gyapjú kiveszni szokott. Ezen 
szak közönségesen 3 — 7 napig tart; melly idő alatt 
az étvágy újra visszatér , ’s az állat egészséges lesz; 
’s minél kevesebb himlő mutatkozott, annyival gyen
gébb is a’ nyavalya. Kellemetlen befolyások néha a’ jó- 
természetű himlőt roszszá változtatják.

A’ rósz természetű himlőknél (brandige Blattern 
oder Aaspocken) mind a’ lefolyás, mind pedig az idő
szakaszok rendetlenek , ’s rothasztó-láz’ jelenségei is 
szokták a’ betegséget kisérni. E’ himlők többnyire igen 
közel állnak egymáshoz, vöröseskékek, barnások, fe- 
ketesek, setetver^s karimával; fel nem domborodnak, 
lehorpadtak ’s laposak, összefolynak szomszédaikkal, 
’s mérges rágó hig genyetséggel megtelvék. Az állat 
lesütött fejjel, melly igen dagadt, ingadozva áll, vagy 
sokat fekszik; szemét hehúnyja, orra büdös rút- 
szinü, nyúlós takonynyal telik meg, lehelete rövid 
’s nehezült, szuszogva és tátott szájjal történik; fo
gait csikorgatja, és mind hígganéja, mind kipárolgása 
igen kellemetlen bűzt okoz. Az összefolyó himlők ha
mar elterjednek a’ beteg’ fején, ’s sokszor igen ve
szélyes fekélyek formálódnak, mellyek tovább terjedve 
a'juh’ szemeit ragadják-meg, v. néha egész darabokat aj
kaik ’s füleikből elrágnak; egész teste büdös geny- 
nyel ’s utálatos varakkal látszik bevonva; szóval: 
szörnyen elrutitja a’ beteg állatot. A’ halál itt az elra- 
gadás után már a’ 8 11 — 13— 16 napon bekövetkezik,
de nem ritkán még sokkal előbb is kifejlődnek a’ himlők, 
’s az állat is megdöglik; melly esetben a’ közönséges 
takarók kékszinüek. Gyakran a’ belső orr vagy száj és 
torok-üregben is himlők mutatkoznak , mellyek a’ lehe- 
lést, kérődzést és nyelést igen nehezítik, ’s végre 
egészen megakadályoztatják, ’s a’ juh megdöglik. — 
Bonczolásnál himlőket, vagy azok’ nyomait, vehetni ész
re az orr, nyeldeklő ’s gége-takonyhártyában is ,  és 
sok gyulasztott foltocskák és fekélyek találtatnak a’ 
gyomorbélhuzamban, ’s más hasbélrészekben. Több
nyire a’ tüdők, a’ csep lez, és belek giliszták- ’s rivó- 
kákkal (hydatides) telvék. Az agy puha ’s kásás, ’s 
annak véredényei fekete vérrel telvék, a’ köztakarók 
a’ sok fekélytől szétrágva, ’s kilyukasztva is talál
tattak.

A’ himlő olly ragadós, hogy a’ levegőn által még 
nagyobb távolságra is elragad a’ juhra ; sőt ta
pasztalás tanúsítja, hogy csupán onnan is rá ragad
hat a’ betegség, ha olly helyeken vagy legelőkön haj- 
tatik, mellyeken nem rég himlős juhok legeltek. Kü
lönösnek látszik, hogy a’ melly juh e’betegségben már 
volt, soha többé azt meg nem kapja.— A’j ó ’s rósz ter
mészetű himlőn kívül még olly himlőfajra is akadunk, 
melly a’ valóságostól sokban különbözik, és s z e m ö l -  
c s ö s  vagy kő h i ml ő  név alatt isméretes, Igen rósz 
tavasz-időben csak némelly juhoknál, de bőven fordul
nak elő; kölesszem-nagyságuak’skemények, szemöl- 
csösek, egyenetlenek , ’s fejér-sárgás genynyel telnek- 
m eg, 3 v. 6od napra a’ kifakadás után ismét elszá
radnak ; a’ juh e’ nyavalyában magát nem érzi roszul, 
’s ezen himlők nem is ragályosak.

Az o v ó s z e r e k  közt, mellyek a’ juhhimlő ellen 
régibb 's újabb időben ajánltattak, kétségkívül legjobb 
a’ h i ml ö-b e ó tá  s. Ennek haszna abban á ll: l)h o g y  
az ez által okozott betegség sokkal szelídebb a’ ter

mészeti himlőnél, és vagy semmi, vagy csak igen ke
vés juh döglik benne meg. — 2 ) hogy az egész nyájt 
egy pár hét alatt egyszerre keresztülvihetni a’ nya
valyán , holott a’ természeti himlőnél sokszor fél év is 
kívántatik, hogy minden, illy betegségre hajlandó juh 
megkapja ezt. — Es 3 ) a’ tapasztalás is bizonyítja, 
hogy a' természeti himlőktől megtámadott juhokból fe
lénél több elvesz ; mi a’ beótott juhoknál igen ritkán 
történik, úgy hogy száz beótott közül legföljebb egy 
vesz el.

A’ himlőótás felosztatik a’ szükségi (Nothimpfung) 
’s az ótalmi ótásra (Schutzimpíung). Az első a’ már 
himlős-nyájban csak olly juhoknál vitetik véghez, mel
lyek még nem betegek ; az utóbbit pedig egy még egé
szen ép nyájban azért szükséges tenni, hogy ótal- 
mazva legyen a’ himlőbetegség ellen.

A’ szükségi ótásban mindenek előtt a’ nyájból olly 
himlős juhot kell választani, mellyen kevés, de szép 
’s domború himlő van; ’s erről kell ótanyagot venni a’ 
beótásra; melljet közönséges ótó-tüvel, annak t. i. he
gyét megtöltve a’ himlő’ lymphájával, viszünk véghez , 
az ótásuak pedig legalkalmasb helye a’ fark’ alsó ko
pár lapja, mintegy 3 —4 ujnyira a’ végbéltől. A’ műté
tel igen egyszerű ’s könnyű; a’ beótandó juhot t. i. hát
tal fektetjük egy asztalra, lábait pedig két segéd tart
ja ; az ótó megfogja bal-kézzel az állat’ farkát, azon 
szorosan meghúzza a’ bőrt, ’s az ótanyaggalmegned
vesített tűt a’ kül bőr alá szúrja ’s forgatja, hogy az 
anyag benmaradhasson, azután pedig ismét kihúzza. 
De nagy vigyázat kívántatik, hogy az ótó igen mélyen 
ne szúrjon, mert ha a’ bőrnek nemcsak legkülsőbb , 
hanem több rétegei is megsértetnek , úgy hogy sok vér 
kifoly , igen kemény gyuladt daganat támadhat, melly 
hamar megkékül ’s fenébe niegyen által.

Az ótalmi ótás is épen úgy történik, mint az előb
bi , csak hogy itt a’ már beótott himlőiül is vétethetik 
ótanyag, ’s nemcsak tiszta lymphát, hanem ennek 
nemlétében a’ vért is, melly a’ felszúrt himlőbül kijő , 
használhatjuk ; de tanácsos , a' hol lehet, csak a’ lym
phát vagy is az átlátszó genyt venni.

Ótás után a’ II  — 13d. napon újólag megvizsgál
juk a’ beótott juhokat, ’smellyeknél nem foganzott vol
na a’ himlő meg, azt ismét beótani szükséges; különös 
ápolgatás nem kiváutatik ugyan a’ beótottaknál, de 
ótalmazni kell őket a’ nedves hidegtől, mert akkor 
egyetlen egy eső is igen nagy kárt okozhat. Történ
hetik azonban az ótás belsőkép is: Veszünk t. i. egy 
csep lymphát a’ legegészségesb juh’ himlőjéből, azt 
egy tiszta üvegbe teszszük, és töltünk rá mintegy 100 
csep kétszer üvegcn-lepárolt borszeszt, ’s jól öszsze- 
vegyitjük többszöri megrázás által; ezt használni még 
nem lehet, mert az egész betegséget általyiunők a’ 
többi juhra; hígítjuk tehát tovább: vétetik t. i. e’ higi- 
tékből egy csep , ’s ismét vegyítetik 100 csep tiszta 
borszesszel; a’ második higitékből készítessek harma
dik, ebből pedig a’ negyedik, ’s igy tovább a’ 12ikig. 
Ez utolsó vegyiték töltessék egy meszely tiszta bor
szeszbe; ’s ez lesz azon szer, mellyet a’ beótaudó juhok
nak belsőkép adui lehet ’s kell eképen: minden 10 
juhra egy cseppet számítva vegyitünk 10 kanalnyi fns 
viz közé, ’s e’ vegyitékböl adatik egy egy darabnak 
egy kanállal minden negyed napon, mit legtanacsosb
négyszer ismételni. Számos tapasztalás javalja ez otas-
módot. Hol igen számos a’ juhnyáj , ott önthetni egy 
kanalnyit a’ mondott 12ik vegyitékböl fris vízzel toltott 
válúba, hogy ezt a’ juhok megigyak, ’s pedig annyi
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szór, a’ hányszor a’ vain megörül, de ezt is csak minden 
negyed napon. — O r v o s l á s  a' r o s z - t e r r a é s z e -  
t ü  himlőknél: Itt a r s e n i c  um é s  r h u s  t o x i c o 
d e n d r o n  a’ főszerek ; ezeket dr. G r o s s  is ajánlja 
az Archiv f. h. H. IX. 3 czimü folyóiratban, hol igy 
ir: „Egy egész nyájt, mellyben rosz-természetö himlők 
uralkodtak, a r s e u .  és r h u s  t o x i c o d .  változtatva 
igen kis adagban használván, megmenték , ’s a’ melly 
állatok még nem ragadtattak meg a'himlőtől, ótalmaz- 
va maradtak, mert a' jó természetű himlőkön óltales- 
tek. Azoknál pedig, mellyek már himlőbetegségben 
voltak, ez orvosság által szelidebb lefolyásúvá lett, 
úgy hogy egy sem döglött m eg; az előtt pedig áltál
jában 100 darabból bizonyosan 3 0 —30 veszett-el. A’ 
kőhimlö ellen t h i i j á t  é s s e p i á t  próbálhatni. — 
Utógyógyszer gyanánt pedig mindenütt ajánlható a’ 
s u l p h u r .  — Pesten december 4kén 1838.

Kövesy Pál.  
oivosdoctor.

(Lakik Szénpiarzon , Kaizalek-házban , az u. n. arany A. B. C nél.)

Jjevéltöredéle.
Gy ő r ,  télelő’ 14d. 1838. A’hossza téli esték’unal

mai nálunk annyival kellemetlenebbek , mert kebelünk
ben ecélirányos ellenszert nem igen lelünk azoknak el
űzésére. Casino nálunk —  mi már utón útfélen, még 
falukon is elég van a’ két magyar honban — némi 
pirulás közt kell írnom, hogy mind eddig nem létesül- 
hete. Kávéházunk igaz hogy derék van, mellyben sok 
ember együtt pipázhatik megfulás' veszélye nélkül, 
sőt mi több , a’ J e l e n k o r  mellett az O f n e r - P e s -  
t h e r-, W i e n e r-,T h e a t e r-és A l i g .  Z e i t u n g - o k  
— sőt még az Ö s t e r r e i c h i s c h e r  B e o b a c h 
t e r  is olvashatók. De az ember ezeu örökös egyfor
maságot is megunja. Színházunk is volna; de télen ez 
többnyire csukva áll. M eglehet, mivel egész nyáron- 
át németül áldoznak benne Thalia' papjai; utánuk a' 
magyar nem igen akar diszleni; ’s igy e’ tekintetben 
is mulatság nélkül vagyunk. Annál dicsérendőbb M a s- 
s á k  F e r e u c z  urnák, az itt szállásozó Don-Míguel 
ezrede’ derék karmesterének vállalata, ki hogy a’ fent 
említett bajon némileg segítsen , a’ folyó advent-va
sárnapok’ esti óráin a’ városi nagy táucz teremben egész 
hangászkarával 4  hangászati mulatságot adand, vá
rosunk’ műveltebb osztályának ez által valódi mű-éle- 
ményt nyújtó. Az első haugászati mulatság múlt va
sárnap tartaték igen számos hallgatóság előtt, mel- 
lyet elöbbkelőink’ ’s szépeink’ tarka koszorúja díszesí- 
tett. Az előadott darabok jeles karmesterünk’ önszerze- 
ményeiu kívül a’ legkedveltebb daljátékokbul voltak 
véve , ’s a' szépszámú gyülekezet 3 órai kellemes idő
töltés után — megelégülve hagyá-el a’ teremet.

Felelet
F or is  G e r g e l y  úr’ kérdésére : ,,Ss. Ferencxrendi atyák-/ 

mellyik levéltárotokban hevernek ?“ (Társaik. 99. s/.)

Azon munkának, meliy bői a’ Társaik, nevezett szá
mának elegytári czikke alá sorozott adatok merítve 
vaunak, tartalmából, sőt czímjéből is a’ Kérdező úr 
könnyen kihozható a’ szerzetes megyét, mellyben azon 
levéltárnak kebeleznie kelle; mert a’ czím igy foly

tatok: „Provinciáé Hungáriáé — — Sanctissimi Salva
tor*8*“ — Ezen szerzetes megyének levéltára állandón 
a’ gyöngyösi monostorban létezik; mellyben a’ kérdé
ses kéziratok, más, többnyire a’ szerzetet érdeklő em
lékiratokkal őriztetnek ugyan,» de épen nem h e v e r 
n e k ,  hanem idő- és czéíszerűleg kézbe kerülve hasz
náltatnak is : a’ mint ezt tévé az idézett szerző Fridrich 
Orbán, midőn előjárósága’ meghagytából szerkesztené 
munkáját. De közelebbről i s : midőn honi nyelvünk’ ér
demében ugyanezen levéltár néhány régi emléket a’ t. 
m. t. Társasággal, ’s több saját becsűeket másokkal 
közlött, és ezentúl is ha mi köztudomásra méltó, min
denkor közleni kész. CL. Társaik. 53d. sz. 1836 ., Gegö 
Elek Moldv. utaz.) — Minthogy ezen készségüket más 
szerzetbeli levéltárak is bizouyiták, aligha nem ki- 
mélőbben kellettvala kérdezni?!

Mugócsy István.

Néhány vonás Sutvarowml.
Suwarow’ híres orosz tábornok' kifejezései igen 

egyszerűek ’s czikornyátlauok valónak. Ütközet előtti 
jelszava imígy hangzott: „Isten ótalma velünk ! előre! 
hurrah!“ — Lengyelországból Katalin orosz czárnét 
illy szavakkal tudósitá nyertgyőzödelméről: „Hurrah, 
Vrarsó, Suwarow.“ — Katalin pedig így válaszolt: „Hur
rah, Suwarow t á b o r n a g y ,  Katalin.“ -  Varsóbul 
a’ lengyelek követséget kőidének a’ város’ falaihoz , 
hogy vele capitulatiora lépjenek. Suwarow alig pillan
tó meg a’ követséget, legott pongyolán, a’ mint 
volt, elébe vágtat, rendre megöleli ellenségeit, ’s könnyes 
szemekkel felkiált: „Békesség ! Békesség !“ A’ követ
ség’ tagjai megfelejtkezuek bizományukról, ’s megnyit
ják neki a’ város’ kapuit. Potemkin kétségbe vonta Su
warow’ lelke’ jelességét. Katalin, kegyenczét erről 
meggyőzni akarván , megengedő neki, hogy tanúja 
legyen egy közötte és Suwarow közt tartandó beszél
getésnek. Potemkin a’ tábornagy’ éleselméjén álmél- 
kodva, bizonyos szemrehányással kérdező tőle : „De 
miért Ön tábornagy velem is nem beszél így ?“ — 
„Uralkodókkal — felelt Suwarow — más nyelven be
szélek , ’s más nyelven Önnel!“ — Katonáihoz gyakran 
imígy szó lt: ,,A’ golyó ostoba , de a’ szurony okos!“ 
’S a’ katonák mindig győztek, ha az ősz hadvezér imígy 
kiálta: „Szuronyhoz, gyermekim, hurrah !“ — Ó való
ságos atyja volt katonáinak; sokszor ismétlő ö ezen 
mondást. „Sietnünk kel l , jót cselekedni!' Sándor czár 
Pétervárott neki pompás emléket állitatott; de még 
sokkal inkább dicsőíti őt az általa még éltében készí
tett egyszerű sírkőirás: „ I t t  f e k s z i k  S u w a -  
r o w.“

R e j t e t t s z ó .
S z é p  s z a b a d  k i r á l y i  v á r o s  

N a g y o b b  f o l y ó n k ’ m e n t ib e n  ;

B e n n e  v a n  s o k  v e v ő  ’s  á r o s  ,

S o k  n e m e s  szív  k e b l ib e n .

V i s s z á o  : f ő z e l é k '  n e v e ,

B ú z á b ó l  k ő  k ö z t  l e v e .

Salamon Antal.

A’ lO ldik számú rejtettszó: D e r é k .

Szerkeszti Helmeczy. — Nyomtatja Trattner-Károlyi úri utcza 61*
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Almanach-tarsasag,
A' fokonként emelkedő nemzeti fejlődés, az olva

só közönség’ csinosbult ízlése , 's a’ honi irók iránt 
növekedő figyelem, új időszakát kezdik alkotni litera- 
taránknak ; de egyszersmind e’ körülményekben a’ ha
ladó kor’ magasb , nagyobbszerü kivánata veszi ere
detét. E kívánat lehetőségig kielégítése melegebb 
részvétet, sükeresb méltánylást ébresztené , a1 mit is
mét literaturánk előlepése fog követni. íme nézetek 
lelkesítőnek, V a j d a  P é t e r ’, E r d é l y i  J á n o s ’ 
és V a c h o t t  I m r e ’ indítványozására, néhány mű
kedvelő ’s literatura-barátot, hogy e’ nemes czél’, e’ 
szép reményű jövő’ létrehozását munkálatba vegyék, 
így keletkezett az a I m a n a c h-1 á r s a s á g, fő- és elő- 
czélul tűzvén k i: hogy egy bel érdemére nézve jelen 
literaturánk’ legjobb termékeiből fűzött, külsejére pe
dig a’ külföld’ akármellyikével versenyező hazai al
manachot adjon-ki; jövőre azonban , ha a'vállolat'óhaj
tott sükere , ’s egyesült akarat terjedtebbé teendi ere
jét , — jelesb müvek’ díjazása által Írókat ébresztve, 
közrebocsátásával az olvasó közönségnek szellemi él
vezetet nyújtva, — literaturánk' virágzásának remény- 
teljes magvait vesse el. A’ czél’ tisztaságából kitűnik , 
hogy kútfeje honszeretet, ’s ezért nyitvák a’ részvé
nyek mindazoknak, kiket honunk magáéinak nevez; 
sőt nemzetünk’ lelkes leányait, — kiknek toll és ta
nácstereinek helyett, gyöngéd kebel juta hazaszeretet’ 
eszközéül, — tisztelettel híja meg pályatársakul az 
egyesület. Mivel pedig ezen almanach’czélba vett kia
dásához , hiteles számítás szerint, mintegy 2 0 0 0  pgő 
forint kívántatik: hogy a’ vállolat’ miuélelöbb - létre
hozása iránti rendelkezés .illő foganatot nyerhessen, az 
1839diki január’ végéig 20 0  részvény’ elkelése ok
vetlenül szükséges; ’s e’ körülmény’ következtében az 
ügy’ rokonkeblü baráti megkéretuek, hogy aláírási száu- 
dékjokat, b ér  m e n t e s  l e v e l e i k  által az ideigleni 
elnöknél ( k e c s k e m é t i  u t c z a ,  Ve n k h e i r n - h á z )  
a’ fenn jelelt határidőig nyilváuyítaui szíveskedje
nek.

AZ ALMANACH-TÁRSASÁG’ ALAPSZABÁLYAI.
I. C z é l .  1)  A’Jelenkor' kiváuatinak lehetőségig 

megfelelő almanach’ kiadása. 2 ) A’ pénztár’ fölöslegé
ből jeles szép-literatúrai müvek’ közrebocsátása__II.
R é s z v é n y e k .  1) Ezeu czél részvényesekből ala
kult egyesület által lévén legbiztosabban létrehozható, 
10 pengő forint értékű részvényekre aláírás nyittatik. 
—  2 )  A’ czélba vett almanach’ kiadásához 200 0  pen
gő forint kivántatván, mig 20 0  aláírók nem vállalkoz
nak, a’ részvény’ lefizetésére senki nem köteleztetik. 
3} Ha a’ részvényes előtt, valamelly távollevő ügyba
rát aláíróul ajánlkozik, attól, egy az elnöknél lett be
mutatás után levéltárba teendő , kötelezvényt tartozik 
áltvenni, hogy annak ereje mellett az aláírni kívánó’ 
neve a’ részvénykönyvbe iktattathassék. 4 )  Az aláíró, 
vagy megbízottja által befizetett részvényeket a’ pénz
tárnok veendi á t , ’s csak az ő aláírása alatt költ uyug- 
tatvány tekintetik hitelesnek. 5 )  A’ részvény két ízben 
fizettetik-le , első fele az 1839diki martius’ 31 kéig, a’ 
második junius' 30kaig bezárólag; úgy miudazáltal, 
hogy ha január’ végéig 20 0  aláíró nem vállalkoznék, 
a’ fizetési határnapok egy évvel későbbre tétetnek. A’

1838.

júniuson túl aláírók a’ részvény’ felét az aláíráskor, 
más felét hat héttel későbben fizetendik-le. — 6} A’ 
kitűzött határidő’ elteltével, az 1832 6 20. czikkely’ 
értelmében fognak a’ késlekedők fizetésre kényszerít- 
tetui. 7) A’ befizetendő részvények három éviga'tár
saság szabad rendelkezése alatt maradnak ; azoknak 
elteltével, ha az egyesület állandónak nyilványitandja 
is magát,egyesek visszaléphetnek. —III. R é s z v é n  y- 
j og o k. 1) Az aláírás’ napjától mindenki a’ társaság’ 
tagjává leven, szavazattal bír. 2 ) A’ szavazatijog sze
mélyeket, néma' részvények’ számát illeti. 3} A’rész
vényesek , minden a’ pénztár’ költségén kiadandó mü
vekből, harmadrész árral olcsóbban fognak, a’ rész
vények’ mennyisége után számítandó , példányokat nyer
ni ; ’s ezek a’ pénztárnoknál lesznek ellennyugtatvány 
mellett átveendők. — IV. A’ t á r s a s á g ’ s z e r k e 
z e t e .  I )  Az egyesület’ neve: almanach-társaság. —
2 ) A’ föigazgatás a' közgyűlésnél van , mellynek ha
tásköre ezekre terjed: a) Tisztviselőit évenként vá
lasztja. b) A’ számadásokra nézve ellenőrködik, c) 
írói jutalmakat ajánl, ’s a’ szerkesztő’ és pénztárnok’ 
fizetéseit meghatározza, d) A’ könyvek’ közrebocsátá
sa , ’s pénztár’ kiadásai iránt tisztviselőinek rendsza
bályokat alkot, e) A’ fölöslegről rendelkezik, f) Az 
igazgató és bíráló választmány' munkálatait megvizs
gálja. 3 ) Közgyűlés évenként novemberi vásár alatt fog 
tartatni.—V . K é p v i s e l e t i  r e n d s z e r .  1 ) Igazgató  
választmány. — a) Tagjai: az elnök, jegyző, és 7 
választott részvényes, b} Hogy határozatai kötelezők 
legyenek, legalább 5 tag’ jelenléte szükséges, c} A’ 
pénztárt havonként vizsgálja, d} A’ pénztárnoknak ki
adási utalványokat ad. e) Szükség’ esetében helyettes 
tisztviselőket nevez ki. f) Az almanachhoz képeket vá
laszt, azon alapszabály' korlátái közt mindazáltal, 
hogy a’ czimkép mindig a’ nemzet előtt köztiszteletben 
álló hazafi', vagy honleány’arczképe legyen. Továbbá 
a’ kiadandó könyvek körűi papiros’, nyomás’, ’s kötés’ 
minőségéről határoz, és e’ tárgyban szükséges szer
ződéseket köt. g ) A’ közgyűlés’ napját meghatá
rozza. If) A’ szerkesztőnek 10 pengő forintig előlegez, 
f) Munkálatairól a’ közgyűlésnek előterjesztést teszen. 
— 2} Bíráló választmány, a) Tagjai a’ szerkesztő , 
és 4  választott részvényes, b) Az almauachba iktatan
dó szépliteraturai müveket a’ szerkesztő, ’s egyik vá
lasztmányi tag birálandja meg. Ha ítéletük egyező, a’ 
munka fölvétetik ; ellenkező esetben másik választmányi 
tag bizatik meg eldöntő szavazattal. — c} Külön ki
adandó munkák' fölvételére három tag’ egyező ítélete 
kívántatik.—VI. T i s z t v i s e l ö s é g .  1} Tisztviselő 
csak részvényes lehet, ’s 2} állandóul budapesti lakos.
3 ) Egy évre választatnak, de minden közgyűlés által 
újra választathatok. 4 ) Két hivatalt egy személy nem 
viselhet. 5} Fizetési díjt csak a’ szerkesztő ’s pénz
tárnok nyerendenek. 6} Általányos többséggel titkos 
szavazás’ utján választatnak. Elnök. Előlül, ’s az igaz
gató választmány’ üléseit meghatározza. Jegyző. Az 
ülések’ naplóját, hirdetményeket, ’s minden a’ társa
ság’ ügyében közrebocsátandó jelentéseket pontosan 
szerkeszti Szerkesztő, a} A’ bíráló választmány által 
elfogadott müvekből az almanachot szerkeszti, b) 
A’ pénztár’ költségén kiadandó müvek’ megjelenéséle
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fölfigyel, sajtó hibákat javít, ’a a’ kiadás’ tárgyában 
szükséges levelezést folytatja, c ) Saját müve fölött item 
bírálhat. — Pénztáritok, a) Önállásu, ’s biztosító ér
tékű részvényes lehet, b) Kiadásai csak az igazgató 
választmány’ utalványai mellett vétetnek föl a’ száma
dásba. c) A’ pénztárnál netalán keletkezendő hiány’ 
kiegyenlítésére magát az 183%: 20. ez. értelmében 
kötelezi, d) A’ részvények’ befizetésére fölügyel, ’s a’ 
határidők’ elmulasztóit az elnöknél bejelenti. Ügyvéd. 
A’ társaság’ mindennemű szerződéseinek teljesülését, 
szükség’ esetében, törvény utján eszközli.—VII. H ir
d e t m é n y e k .  Az elnök és jegyző’ aláírása alatt bo
csáttatnak közre. Költ az almanach-társaság’ ÍVdik 
ülésében, december 23kán 1838. Ideiglenelnök: Gaal 
József.

In d ítvá n y  a 9 czimek' ügyében .
Újév’ táján , — midőn a’ mindennemű hírlapok’ iró- 

szobáiban a’ járatók’ neveivel van bibelődés ’s foglal
kozás ; nagy szorongó gonddal ’s óvatossággal, ne
hogy a’ nevek előtt vagy után álló sokféléből valami 
kihagyassék: elmélkedésében az ész könnyen rá ötlik 
(többek közt) a’ czimekre i s ; kivált a’ feltörekvő ma
gyar honfinak a’ czimek fontos elmefuttatási tárgyat ad
nak. Mert tudnivaló , hogy a’müveit európai népek közt 
a’ társas-élet egyben sincs terhelve olly sok tarka czim- 
me l , mint édes magunkéban; ezt füleivel kiki minde
nütthallhatja, szemeivel pedig a’ levelező könyvekben 
’s valóságos leveleken olvashatja. Ha tehát akarjuk, 
hogy elöhaladásunk minden oldalú legyen: illő halad
nunk a’ czimek’ hagyogatásával is. Hazánkban a’ czi- 
meknek köztársalkodásban divatozó soka és fölöslege 
újabb idők’terméke é , vagy olly uszály , melly ős ele
inktől czifra örökségül maradt reánk? meghatározni 
nem tadom. De ha Ázsiából hoztuk volna is a z t , —  
mint ugyancsak Keleten diszlenek máig is a’ legdagá- 
lyo sb 's nevetségesb cziinzések; miután hazánkra néz
ve nyugati néppé ’s olly nyugati müveit népek’ szom
szédivá lettünk , mellyek’ sorába illeni — legfőbb tö
rekvésünk ; azok’helyesb szokásait is föl kell vennünk, 
’s a’ keletiekből mind az t , — a’ mivel nemzetiségünk’ 
sérelme nélkül felhagyhatunk, — lassankint elhagyo- 
gatuuuk. Czimekről értekezést’s kimerítő monographiát, 
nem emlékezem, hogy valaha bárraelly nyelven is ol
vastam volna. Nagyon érdekletes munka lenne pedig, 
kivált ránk magyarokra nézve, egy külön értekezés
ben előadni: társas-életben minémü czimek divatoztak 
a’ két régi classicus népnél, t. i. a’ görögök’s romaiak
nál? minő változásokon ment által újabb nemzeteknél 
a’ közttök divatozó mindennemű czimezés ? miből állott 
ez régibb ’s közelebbi eleinknél, ’s. miből áll az a’ mai 
müveit európai népeknél ? Mind ezt a’ történeti köny
vekből ’s utazásokból kikeresni, méltó tárgya volna 
bármelly tudós hazánkfiának, ’s folyóírásunk’ t.ez. ol
vasóitól bizonyosan köszönettel fogadtatnék. Sőt hogy 
nemzetünk a’ maga szokásait más nemzetekéivel ösz- 
gzehasonlithassa, ’s ész-okok által birassék jobbra : 
szükséges volna a' czimek’ történeti és statistikai leí
rását minél hamarább elibe tükröztetni. Hanem e’ cse
kélységnek látszó tárgyhoz nagy históriai olvasottság 
’s nagy könyvtár kívántatik , mellyekkel én , ki ezen 
munkát indítványba kívántam hozni, helyzetemhez ké
pest nem dicsekhetem. Csak egyetmást jegyzék m eg, 
ide szolgáló tárgyazatúl. Tudom p. o. hogy (lön kezd
vén) nagyobb uraknak a’ 15dik század’ közepén kez- 
dénck szembeötlő czimeket adni; hogy koronás fejek 
között a' Majestast azon időig csak a' német császá

rok viselték, kiknek kanczelláriájából e* czim semmi 
más királynak nem adatott; — hogy a’ spanyol ’s por- 
tugáli királyt igy szóliták : , ,magosságod“ ; az angol ki
rályt: „kegyelmességed“ ; a’ lengyel királyt: „excellen- 
tziád“ ; ’s hogy a’ franczia királyok között is Xld. La
jos volt az ( f  1492), ki a’ „majestas“ czimet legelső fel
vette. Tudom, hogy orvosaink Mária -  Terézia’ idejéig 
excellentziásokuak czimeztettek, ’s a’ t. ’sa 't.

r f V utm egyei,
Értekezés ez’ marhadogriil.

( L ö e e r d ü r r e ,  R i n d e r p e s t ,  R i n d v i e h s e n i b e ,  
Üb e r g ä l l e . )

Hazánkban naprulnapra mindinkább terjedvén ezen 
dögnyavalya, ’s dühösen uralkodván, nem tártán» ér
dektelennek, e’ betegség’ főjelenségeit, ’s a’ mennyire 
lehet, gyógymódját, résziut mások’, részint saját ta
pasztalásomból a’ Közönség’elibe terjeszteni.E’ betegség 
egyedül csak a’ szarvasmarhát szokta megtámadni, ’a 
más állatfajra nem megyen által, azon egy marhát pe
dig csak egyszer ragadja-meg életében; a’ marhának 
miuden nyavalyája közül ez a’ legveszélyesb, egy
szersmind olly ragadós, hogy, ha valamelly csordába 
befúrakozik, egyetlenegy darab sem marad ment tőle. 
— Kezdődik a’ nyavalya étvágy-’s kérödzés-hiánynyal, 
hideg rázkódással, a’ test’reszketésével, ’s rövid szá
raz köhögéssel; a’ beteg állat többnyire szomorún áll, 
fejét a’ jászolra ereszti, lábait közel egymáshoz ösz- 
szehúzza, de néha szilajkodik , lábaival dobog, ’s fo
gait többször csikorgatja. A’ teheneknél illyenkor a’ 
téj is elapad, a’ köhögésnek különös éles hangja van, 
szőrük áltáljában borzad és durva, az állat szemei 
könnyeznek, a’ nyelés nehéz , nyaka görcsös-merevült, 
melly görcs miatt a’ vizet is nehezen nyelheti. Orra 
és szája eleinte száraz és forró, de nem sokára nyú
lós nyálka foly-ki; a’ szájpadláson és foghuson fejér 
pattanások képeződnek, mellyek felfakadnak 's nagy da
rabokban elválnak; a’ test melegsége változik , a’ szarv 
’s fülhegyek néha hidegek, néha pedig igen forrók, ’s 
a' lábak a’ has alatt összehúzva találtatnak; a’ hát 
görbedt, kivált ganéjláskor, farkát folyvást csóválja, 
ganéja rekedt, lehelete nehéz ’s lihegő. Végre a’ bőr 
alatt pöffedékek látszanak, később erösbüzűhasmenés 
mutatkozik, ’s a' marha 5ik napon többnyire megdög
lik. A’ dög felbonczoltatván, az első ’s második gyo
mor sok büdös, elromlott eledellel van megtelve , a’ 
harmadik r é t e g e s  vagy s z á z r é t ü  g y o m o r  pe
dig felpuffadtnak ’s keménynek találtatik; ha ezt fel
vágjuk, rétegei közt száraz ’s könnyen morzsolható 
eledelre akadunk, olly mennyiségben , hogy a’ rétegek 
az eledellel összenőve látszanak lenni (mellyek egész
séges állatnál lágy pépet képeznek); 's azért ha ezen 
száraz eleséget kivenni akarjuk, a’ rétegek’ felső bőre 
könnyen leválik; az oltó-gyomor (Laabmagen) ’s a’ 
belek meg vannak gyuladva, és sok veres, kék ’s fe
kete folttal borítva. Az epehólyag igen n agy, és sok 
híg epét foglal magában ; a’ lép hervadt ’s kicsiny, a’ 
máj fakó és purhanyó. A’ tüdő , ’s a’ test’ többi része 
egészséges , de a’ hús lágy és színtelen. — A’ dög- 
kór-támadás’ első okát nem tudjuk, de miután valahol 
kiütött a’ baj, tovább terjedhet elragadás által, hacsak 
szoros rendőri szabályok bejövetelét nem akadályoz
tatják; a’’ legtávolabb tartományokbul is elterjed, ’s ha 
már valamellyik megyébe, városba vagy faluba magát 
befészkel«, akkor azt onnét kiirtani igen nehéz, mert 
számtalan az u t , mellyek által az elragadás történik, 
’s igy a’ betegséget tovább terjesztik; p. a. a* ra
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gad vány még emberek által i s , kik csak kevés ideig 
voltak illy beteg marha' közelébe , 's aztán egészséges 
marhához közelitnek , azzal igen könnyen közöltetik; 's 
azért a' még egészséges marhára az elragadás hamar 
történik országutakon, legelőkön 's főkép istállók ’s 
ivóhelyeken, mert mindennemű tárgy, fnellyek a’ 
beteg állattal érintkezésbe jöttek, a’ ragályt tovább ter
jeszti. Éhez járul m ég, hogy gyakran az elragadás 
után 4 —5 ,  sőt 8 nap is elmúlik , míg a’ betegség ki
törik; úgy hogy többnyire olly darabok , uiellyeket egész
ségeseknek gondolunk, a’ betegségei egy helyről má
sikra viszik. —

O r v o s l á s ,  főgyógyszer e’ dögkór ellen kétség
kívül a’ hasonszenv’ törvényei szerint meghigitott ’s 
beadott takony, ( r̂nucus luis coruutorum) melly igy ké
szül: az elesett mai ha'orrából csüggő takon) ból, melly 
fő helyet foglal e betegség’ ragályai között, vétetik 
egy csep , vagy ehez hasonló nagyságú darab, 'sté 
tetik tiszta üvegbe , 's erre öntetik üvegből lepárolt bor
szesz (^spiritus viui chcmice purus} mintegy száz csep, 
’s e’ kettő rázás által jól összevegyitetik. Ezen első 
vegyitekből nem adathatik sem az egészséges, séma’ 
beteg marhának, mert olly erős, hogy képes lenne az 
egész betegséget általvinui; ez első vegyitékböl véte
tik egy csep, ’s ismét összevegyittetikuj száz csepnyi 
borszesszel jól megrázva ; ez is erős lévén , készíte
tik a’ harmadik vegyiték, ebből ismét a’ negyedik, ’s 
igy tovább a’ tizenkettedikig. A’ 12dik vegyíltetik egy 
messzely tiszta borszesszel: ez lészen aztán a’ gyógyí
tásra alkalmas szer, melly az egészségeseknek bea
datva , ezeket megója, a’ betegeket pedig meggyógyít
ja ; mint ezt bizonyítja dr. Ivanovics úr’ számos ta
pasztalata, mellyek umlt években a’ hazai hírlapokban 
hitelesen közöltettek; bizonyítják Babocsay Fereucz t. 
Fejér-megyei rendes állatorvosnak, nemrég közlött 's 
még tovább is közlendő tapasztalatai; végre saját ta
pasztalatim is. — A’ beadás ekép történik: 3 vagy 4  
csep a’ mondott 12dik vegyitékböl öntetik egy me- 
szely fris vízbe , ebből adatik az egészséges barmok
nak minden 4ik napon, a’ betegeknek pedig minden 
nap egy evő-kauálnyi; ha pedig az ovataudó egész
séges , vagy gyógyítandó beteg marhák szilajok vol
nának, 15 vagy 20  csep öntetik a’ váluba, melly fris 
vízzel megtöltetett, hogy ezt a’ barmok igyák; ez is 
az egészségeseknél csak minden 4dik napon , betegek
nél pedig minden napon történjék , jól megjegyezvén , 
hogy az egészségesek más váluval éljenek, mint a 
betegek. E’ gyógyszert ótás gyanánt tekinthetni, melty- 
uek, ha közönségessé válnék, jó sikere kiszámíthatlan 
lenne, mert úgy véget érne a’ hazánkat már több évig 
sanyargató csapás, ’s a’ dögkór tökéletesen kiirtat
nék. Bár előítéletek ne állnák útját ezen elmés talál
mánynak. — Hasonszenv’ törvényei szerint jó sikerű
nek találtatott továbbá: T i n e  t ú r a  n u c i s  v o m i 
c a e  ott, hola’ ganéjzás megakadt; ott pedig, hol ez 
folyó, M e r c u r i u s  s u b l i m a t u s  c o r r o s i v u s ,  
mindegyikből egy szemért (granurn} két lat tiszta bor
szeszben felolvasztva , ’s épen úgy adatva , mint előbb 
a’ takonyról mondatott. Ajánltatik végre a’ betegség
nek utolsó szakában a r s e n i c u m  4dik higitékben , 
mások által pedig so  la  ni n um; erről bővebb tudósí
tást találhatni az illy czimü értekezésben „Über die 
Wirkung des in den Erdäpfeln und dem Erdäpfelkraute 
enthaltenen s o l a  ui ns  auf die Gesundheit des Rind
viehes, im täten Ergäuzungshefte von Ilenkes Zeit
schrift für Staateheilkunde , 1. Band. 2 . Heft. Seite 24 .“

— Mult évben ajánltatott egy németországi gazda által 
a’ kénsavany ( a c i d  um s u l p h u r i c u m ) ;  ez évben 
pedig nem rég a’ hideg víz, de e' két utolsó gyógy
mód’ sikerét a’ jövendő fogja elhatározni. — Pesten, 
december’ 19kén 1838.

Kövesy P á l , orvosdoctor.
Vágy társnők»

(A 11 e g o r i a.)
Bizonyos városkában több ifjú legény élt, ’s ugyan

itt néhány férjhezmenö leány is találtatott. Mi termé- 
szetesb, minthogy az ízlés’ külöuféleségéhez képest 
egyiknek egy , másiknak más hódolt; — uémellyik ked
vesét oltárhoz vezette , többen pedig csak messziről 
jelentgetek a szépeknek hol áll- , hol valódi tisztele
tüket. Ez igy folyt egydarabig; de reménytelen körül
mény változást szült a’ dologban, ’s kivált egyhangú
ságából a' városka — érdekes zajra emelkedők. Ezen 
körülmény — bizonyos vidéki hölgy t. i, özvegy Hi r-  
v á r y n é  asszonyság volt, ki lakását e’ városkába 
helyezé által. Igaz, hogy a’ szokatlan pompa, melly- 
ben fellépett, sokat megvakíthata ifjaink közül, kik 
hanyat-homlok rohantak a’ csaknem légbül-szállt tün
dér’ hódolatára; voltak miudazáltal ollyak is, kik meg
lepetve bár — visszatartózkodtak, bevárni akarván, 
míg a’ külsőleg bájos alaknak lelkét szívét is kiösmer- 
hetnék. Annyi bizonyos , hogy a’ városka’ ifjai ezen 
jelenet-óta finyásabbak lettek , ’s eddig üsmert szé
peiket az új tündér Ilona mellett becsmérelni kezdet
ték. — Az egykor olly nagyrabecsült T h e o d o r a  
most már kissé ócskának kiáltatott-ki. J o l á n  ka  
csak öuhasznát mondaték mindenben keresni, ’s a' di- 
vatszerü II í r v á r y u é mellett, öltözete szegény’s igen 
pórias volt. R e g i n a ,  a' hajdan egyetlen szépség, 
Hírváryué mellett szinte sokat vesztett, mert ez a’ 
bölcset szerété játszani;’s ö csak olly együgyücskéuek 
tartaték most, ki finomabb-szellemű társalkodáshoz 
nem ért, ’s legfölebb is egykét kávé-nénikével regély- 
gethet, ellentétben testvérével, kiről állíták, hogy szin
te tudákosságig akarna mindenhez érteni; azonban a' 
művész nevet, mellyetkövetel, nem épen érdemli, mert 
mindössze is csak a' hangászat teszi némi műveltségét, 
’s a'városkában kóborló színész - társaságokról szokott 
közölni legtöbbnyire igen hijányos tudósításokat. — 
R ó z á m  un da kivétel volt. 0  ezelőtt már általában 
rósz hitelben állott szörnyű nyelvességeért ’s a’ rágal
makért, mellyekért gyakrau nyilványosan is megpiríta- 
ték; azonban mivel H í r v á r y u é  egypárszor meglá- 
togatá, ’s egykét társas körben kedvezőleg szólt róla, 
sőt néha a’ tőle kapott fris fáukokbul is kedveskedett 
vendégiuek : illy viszonyoknál fogva , mondom, akadt, 
ki őt is a’ szánandót H í r v á r y u é ’ kedvéért egykét 
üres bókolattal boldogitá!— S z i d ó n i a is eleinte úgy 
látszék kedvességben állt H í r v á r y u é  előtt, a’ mint 
ennek hízelgő nyilatkozásból gyanítni lehete ; de csak 
hamar felbomlott közttük a' barátság, mert ez még több 
hízelgést kívánt, Hírváryué pedig mármár az elsőséget 
kezdé félteni, azért röviden felhagyott a’ veszedelmes 
szövetséggel. — Legnagyobb szálka volt pedig H i r v á- 
r y n é’ szemében A t h a n á z i a ,  ki önerejébe bizakod
va őt fel sem vévé ’s J o l á n k a  után legtöbb hódú
iéval dicsekhetctt. — Erre H í r v á r y u é  mindenrosz- 
szat költött , ’s ritka alkalom mult-el, hogy vendégi 
előtt annak gycngeségiről gúnyosan nem szólott vol
na. Különösen sok baja volt A t h a u a z i a’ testvérével, 
kit emberszólásárul akart híressé tenni, mert ez paj- 
záuságbul itt ott ollyakról hallatá fúlánkos Ítéletét'
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kik H i r v á r y n é n a k  kegyenczei valának. Ez eddig 
miud csak ment, ’s függőben vala a’ városkabeli ifjak’ 
nagy részének véleménye az új vendég felől. Azonban 
ez most, hogy annál nagyobb lármát üssön, egy szá- 
jas titoknokot fogadott magának , ki jó pénzért minden 
felé őt dicsérné, ügyes bajos dolgait vinné, minél több 
hódulót szerezne ’s kivált veszedelmes vágy-társnéit 
_J o l a u k á t  és A t h a n á z i á t — ulon útfélen becs
mérelni meg ne szűnjék. De igy lön aztán, hogy az 
élesb- látású emberismerők hölgyünket, ki az egész 
városkát orránál fogva akará hurczolni, tökéletesen 
kiüsmerék , leginkább társalkodásábul H o z a m ú  ndá-  
v a l ,  ki csakugyan rósz hírben állt mindenfelé, ’s va- 
laineliy T é r é  znevü személyij ei, ki ugyan soká e’ sze
rencsével nem dicsekhetett, mert élte’ tavaszán asz- 
kórságban elhala, mielőtt a’ derék párnak reményteljes 
harmadik levele lehetett volna. Most már át kezdék lát
n i, hogy Hi r v á r y n é n a k  csak külseje szép, de lel
két hiúság és álfény megvesztegeték, szenvedélye 
a' nagyravágyóé ’s mások1 elnyomása, — sötétséget 
szeret maga körülterjeszteni, hogy egyedül ragyogjon; 
szíve rósz; színből tesz mindent ’s haszonért. — ’S ez
ért a1 józanabb rész most megvetve fordul az álnok 
sziréntől v issza , néhány hízelgők maradván-meg csak 
mellette, kiket bélben tart! — és a1 városka szépei is 
visszanyerék előbbi hitelüket. T h e o d o r a  legalább ré
gi családjáért becsültetik. J o l á n  ka,  ki hogy meg
mutassa Hi r v á r y n é n a k  tehetségét — most vele egy 
díszben pompáz , újra sok hódulót számlál ’s különö
sen nviltszivüsége ’s a’ hon1 boldogságáért dagadó 
keble tiszteltetik. R e g i n á v a l  elégszer kellemesen 
eleuyelgenek régi ösmerősei, s A t h a n á z i a  mulat
va tanítja naponkint számosban gyülekező vendégeit. 
— Csak R o z a m u n d a  és S z i d ó n i a  nem nyerhe- 
ték többé vissza elvesztett hitelüket, ’s sorsuk annyi
val keservesebb H ir v á r y néénál, mert ez legalább 
gazdag , ’s értéke mindig tart számára hízelgőket; de 
e' két szerencsétlen mostohább körülmények közt ma
holnap részvét nélkül leeud kénytelen a’ magától ásott 
sírba zuhanni, hogy ott boldog emlékezetét örök fele- 
dékenj'ség' leple takarja! —

T a n u l s á g :  Nem mind arany, a’ mi fénylik,
Csal a’ kül-szin — jól regélik!

Aszszonyi féltékenység' boszúja.
Minél szebb az asszony, annál undokabb , ha meg

szűnik jó és szép lenni. Minél erőteljesb a’ férfi, annál 
megvetendöbb, ha öt alacsony érzékiség vezérli. Ach- 
met bey az elébbi század’ második felében török hely- 
tartó volt Aegyiptusban , ’s lakását szokás szerint Ka
iróban tartá. 0  Kelet’ legszebb férfiai’ egyike volt, 
de egyszersmind legbujább ’s pazérlóbb ember; és 
hogy mindkettő lehessen — az ország’ legtelhetlenebb 
zsáruokainak’s vérszopóinak volt egyike.Háreme egymás 
után már ezerkétszáz hölgyre szaporodott a’ föld’ leg
első- rangú szépségiből; kiket ő minden rabuő - pia- 
czokon nagy szorgalommal öszszevásároltatott. De 
közöttük csak egyetlenegy hóditá meg egészen szivét. 
Fatime volt ez. Achmet bej’ őt elválasztá kegyencz- 
hölgyének, ’s két egész esztendeig hagyta magán ural
kodni. De most pillanata Irénére esett, egy fiatal gö
rög nőre , ki őt már régóta hőn szerette , és bírása 
után epedett. Fatime szebb volt, de gőgös, kívánatos, 
uralkodnivágyó ; Irene ellenben igénytelen , de szelíd , 
szerény, jó; — szóval: szeretetre méltó. Achmet bej’

e’ szép elsőségeket hamar megismerte; szíve hódúit ne
kik; Irene lön kegjreuczévé, és Fatime a’ háremben 
szerepét elvégző. Ö Achmet’ indulatiban a’ változást 
elég gyorsan észrevette; ’s sziutolly gyorsan válto
zott el fúriává. Vágytársuéját méreg 's tör által törek
vők az útból elmozdítani: de Achmet’ vigyázékonysá- 
ga gonosz tervét mindig meggátiá. Végre az őrjöngő 
asszony azon gondolatra vetemült, hogj’ a’ serailt 
mind négy’ szögletén felgyújtja, mit végbe is vitt de
cember’ SOkára következett éjjel 1755beu , épen midőn 
erőszakos nagy szél dühöngött. Először is azon szo
bákban vetett tüzet, hol lreuéjével Achmet lakott. 
Látván, hogy a’ lángok már magasan lobognak, az un
dok asszony a’ serailnak három többi szegletére sie
tett, mellyek már eleve égő-szerekkel megrakattak. 
Egy pillanatban láng-özön fogta-körül az egész rop
pant épületet. Achmet a’fenyegető vészt még jókor ész
revette. Megmenekült, ’s Irénével egyik főrangú ud
vari tisztjének palotájába futott; háreme’ lakónéi közül 
is háromszázan másztak nagybajjal a’ szerail’ tetejére, 
félmeztelenen ’s életveszély közt; ’s ők is hasonlókép 
megmenekültek. A’ többi pedig mind Fatimével a’ gyil
kos gyújtogató nővel együtt, elveszett a’ lángok között. 
A’ szélvész a’ tüzet a’ városba sodrá, és mielőtt a’ 
nap felviradt, hamuban feküdt tízezer ház. Hasonló 
sors érte volna egész Kairót, ha több házat le nem 
szaggatnak ’s szét nem hánynak. A’ leégett épületek 
közt találkozott ötven mecset; ’s ezek közt a’ fő me
cset is , az építészet’ remekműve. Az ezen tűzveszély’ 
miatt okozott kár 36 millió piaszterre becsülteték. 

Elegytár.
A’ k é t  ú r ., Kicsoda ön?, kérdé az uj földesúr 

a’ szószólóiul, ki őt épen versekkel üdvezlé. — ,,A’ 
falu’ kántora és egyik parancsoló ura, Nagyságod’ 
eugedelmével,“ lön a’ felelet — , Hogyhogy? e’ fala 
egyik parancsoló ura?‘ — „Igen is , Nagyságod’ en- 
gedelmével mondva; — én parancsolok a’ gyermekek
nek, a’ gyermekek parancsolnak az anyáknak, az 
anyák parancsolnak a’ falu’ atyjainak; így tehát én 
az egész falu’ ura vagyok. “ — Az uj földesúr nevetett 
a’ kántor’ ötletén, ’s megajándékozta.

Bizonyos dalszinész egy operában álhangou énekelt, 
’s mép ügyetlenebből játszott. Néhány bérlett ifjú őt 
megtapsoló, a’ néző közönség pedig kisziszegte. Az 
előadásnak nagy iigygj’el-bajjal vége lön. Az ifjak 
előkiáltozák a’ dalszinészt. A’ publicum pisszegett ’s 
fütyült; csupán égj’ úr a’ parterre’ közepén rivalgott 
teli torokkal szüntelen : „ V* úr, lóra! fora ! itt kell 
maradni! Itt kell maradni! “ Miután a’ legélénkebb szi- 
szegés és fütyentés sem volt képes ezen egy értkorú 
tetszés-kiáltozót hallgatásra bírni, tehát egy másik el
szánt férfi hozzá ment, mondván: „Uram, mint kiáltoz
hat Ön, ,kimaradást!1 miután ezen embernek éneke és 
játéka minden kritikán alul van?“ — „Epen azért! — 
válaszolt nyugalmasan a’ kiáltozó— én idegen vagyok, 
’s holnap reggel elutazom ; ha öitt marad, úgy másutt 
többé nem fog engem botránkoztatni!“

— I g a z i t á i .  Társalkodónk’ 102d. számában, (4 0J. lap. 1. hasáb.) a’ 
2dik czikk alatti név így olvaitasiék : „ T r e f o r t  Ágoston.“

R e j t e t t s z ó .
Kertedben van egész. Ha igaz ’s hű vont feje ; legfőbb

Kincsed. Láb nélkül vég taga: élt nagy időt.
F. J.

A’ 102dik számú rejtettszó: Ar ad.

Szerkeszti Ilelmeczy. — Nyomtatja Trattner-Károlyi úri utcza 612.
( V é g e  az  1838ki f o l y a m a t n a k . )
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