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megjelenik minden szombaton

M  I  N  D  E  N  M A G Y A R H O Z .

Magyarországnak nem mostoha (tildén az el
méknek sem szabad mostoha állapotban lenniek } a’ 
körülmények olly szerencsés helyezetet adtak a’ 
nemzetnek, hogy az az elmei világ- napjánál mele
gedni kezdhet. A ’ könyvnyomtatás gondolatának 
elövillanásával tűnt elő a’ nép áltolános kifejlődé
sének első napsngára, azolta emelkedik a' tudo
mány és csmeretek napja tisztán, kilártan, min
den lelkes valóság számára. Es az áltolános bol
dogság híven áradoz belőle^ öröm, megelégedés, 
nyugalom és békesség sarjadzik azon földön , mcl- 
lyct az ő szent sugarai mcggyomláltak. Tannak 
egészen szerencsés nemzetek, kik villámhaladás
sal közelítenek az esincrcti tökélyctesség tetejé
hez , kik a’ könyvnyomtatás fölséges áldását egész 
kiterjedésében használták és használják, és hír
ben, erőben nagyok. És kétség kivül elsők itt 
az Angolok, a’ Londonnal cs londoni mivckkel 
dicsekedhető!;. Ezen egyvárosban ezer főt fog
lalatoskodtál az esmeretek terjesztése, ezer kéz, 
ezer sajtó jő mozgásba, tudományos lapok lepik 
cl az országot, mulattatnak a’ királyi, hcrczegi, 
lordi palotákban, gyönyörködtetik á’ polgárok 
nagy egyetemét, bevilágítanak a’ napszámos egy
szerű kunyhajába. Melly kevély lehet erre egy 
angol szív! És kevély is ő , de nemes gőgében 
nem áll meg pályáján — mint sok kis szivii tehet- 
hancm a’ sikert uj ösztön gyanánt használja. A ’ 
„P  e n n y - Maga z in cíí kiadatik egy honfi cgyesü- 
lettül ’s az első év rövid idejében 200 ,000  példány
nál több kel cl belőle. 31ikor dicsekedhetünk mi 
illyesscl? Pedig az emberi és nemzeti jóllétnek ez 
a’ nagy tanúja.

Az Angoloktul adott példa jó mag volt több 
európai nemzet törckcdési földébe. Elsők voltak a’ 
Francziák a’ mutatott pályára indulásban ’s az álta
luk kiadott: M a g a s i n  p i t t o r c s q u c  szinte a’ 
legjobb sikerrel áldaték meg. A ’ Németek: P fe n 
n i g - M a g a z i n j a  ezer kezeken forog ’s a’ Magya
rok honában is szerte széllel csmcrt tünemény.

Magunkra következtetem a’ sort. — Ilonom 
fiai közül kiki megegyez abban, hogy a’ mit más 
nemzetek dicséretesen tettek, mi is utánok tegyük. 
Szebb ugyan pályát nyitva elölhaladni, vezérleni, 
mint mások nyomain mendcgélni elő , azonban az 
ügyesen követés sem kicsiny erény, az elmaradás 
pedig gyalázatos. Mi sokban csak viszszahangzói 
lehetünk azon csmereteknek , gondolatoknak , mel
lyel; a’ themse és seine partjain ezer főkön mentek, 
jártak már keresztül, de az önnézetek mezeje sincs 
előlünk elzárva. — A’ munkálkodás mezeje pedig 
munkára hiv. Sokkal vagyunk hazánkban még adó
sak az emberiségnek, honfiuságnak, nemzetiség
nek , és ezen adósság soha mindaddig- le nem lesz 
fizetve, mig a’ nép lelkét az csmeretek világa által 
nem járá. Az esmeretekkel együtt tisztul a’ gon
dolkozás, az érzés, az akarat} a’ jó akarat pedig 
a’ tetteknek szülő anyja, a’ hol a’ jó akarat é l ,  a’ 
tetteknek utána kell következniek.

Ezen szent czélra dolgozzanak a’ mi lapjaink} 
gyújtsák- továb és továb az olvasni szerelés tüzet} 
tcíjcszszél; az édes lioni nyelv szeretőiét, a’ nyel
vet magát} ébreszszék társainkat a’ gondolkozásra, 
a’ kutatásra, a’ tapasztálgatásra} szélcszszék az es- 
mercteket, kcdveltcssék meg a" hasznost, a’jó t, a’ 
szépet} mutassák meg az akaratnak az erények út
ját. A ’ mit London és Paris szépet, hasznosat köz
hitt ezen utón , annak javát mi közölni fogjuk, ön
nön honunk iránt pedig különös tekintettel leszünk 
’s annak nevezetességeit, legyenek bár történetiek, 
természetiek, vagy mivészetiek, meg fogjuk társa- 
inkal csincrtctni, ’s képeiket fametszésben adandjuk. 
A ’mit az utazók’s a’ természet kutatói távol vidéke
ken csmcrt vagy esincretlen népek között, szározon 
vagy tengereken, a’ föld gyomrában a’ föld színén, 
vagy a’levegőben egész a’ csillagokig, újat, neveze
teset lelnek, mindaz helyet talál lapjainkban} azt pe
dig a’ mi csak kévéseké volt a’ természet ezen szép 
múzeumában, mi közönségessé iparkodunk tenni. 
Innét kiki láthatja milly bő és tagos kört választánk

Közhasznú e sm er e t e ke t  t e r j e sz tő  lapok.
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angol előpéldáink szerint folyóírásunknak. Körünk 
rövid átnézése e z :

1) A’ két magyar haza történetei, fold leírása 
nevezetességei.

2) A ’ világ áltolános történetei.
3) Az áltolános földleírás, stalistika, népek kü
lönösségei, szokásai stb.

4) A ’természet - tudomány egész kiterjedésében, 
ide számlálván a’ physikát, csillagtudományt, 
mechanikát, statikát stb.

3) Mulattató elbeszélések, bohózatok, ’s általá
ban mind az a’ mi olvasóinkat gyönyörködteti, 
mulatja, oktatja, a’ mi az emberiségnek hasz
not igér.
Azonban szoros kivételt is szenved folyóírásunk. 

Hogy sémi erkölcssértőnek bele nem szabad jőni, 
magátul érthető, azt pedig, hogy minden vallást és 
politikát illető tárgy ki van egészen rekesztve be
lő le, magunk határoztuk meg ’s ezennel tudatjuk. 
Mi csupán csmerctek hirdetői akarunk lenni, min
den politikai vagy vallásos pártnak bátot fordítva.

Czélunk elérése végett fölszólítjuk részvételre 
az egész hazát, a’ hazában a’ nyelv - terjedés és mi- 
velés barátait, a’ nagyokat és aprókat, a’ gazdago
kat , középsorsuakat ’s a’ mi legtöbb a’ szegénye
ket is (mert lapjaink példátlan olcsók!), a’ tudó
sokat és nemtudósokat, a’ nemest polgárt és pa
rasztot ; az öreget, férjfiut, iljnt, és gyermeket, a’ 
férjeket és nőket, a’ fiukat és leányokat5 mind ez 
leljen részint kellcmetes mulatságot, részint okta
tást, esinertetést lapjainkban. És mivel a’ dolog va

lójába akarunk egyenesen nyúlni, az az a’ nép szi 
vét, lelkét, agyát szándékozzuk képzeni, fejteni, 
világosítani, innét minden emberbarátot és honfit 
megkérünk írásunknak a’ nép közé való terjeszté
sére, törekvésünk ápolására.

Munkánk számára a’ londoni Magazinok rajzo
lataikul a’ szebbeket, minket érdeklőbbckct kiválo
gattuk , ’s rendelést tettünk, hogy a’ honi neveze
tességek is jeles mivészek által lerajzoltassanak ’s 
fába metszessenek.

A z  e lő f iz e t é s  f ö l t é t e l e i .
A ’ garasos tár, ezen papiroson, ezen belükkel 

nyomtatva jelenik meg hetenként, szombaton.
Minden szám 8 folio-oldal nyomtatást foglal 

magában, 4 — 6  Londoniján, Parisban és Berlinben 
készített rajzolattal.

Az 1. szám az 1834 év első szombatján je
lenik meg.

M in d en  p o l i t ik a ,  m in den  v a l lá s ic z i -  
vakodás szo r o sa n  k iv a n b e lő le  r e k e s z tv e .

Előfizethetni :
3 hónapra, vagy is 13 számra - - 1 for. - kr. - val. 
6  hónapra, vagy is 2G számra - - 1 - 40 - - - 
1 esztendőre vagy is 23 számra - - 3 .....................

Ezen rajzolatos folyóírásnak eddig hallatlan ol
csósága (az esztendőre előfizetőnek egy szám nem 
kerülvén négy jó krajezárba, úgyhogy majdnem ga
rason kapja egy egy számát) népi folyóírássá akarja 
ezt csinálni. Fő rakóhelye P e s te n  van W  i g and  
könyvkereskedésében.

A’ Garasos Tár Kiadói.

Az üstökös vagy bolygó csillagokrul.
, , Ü s tö k é n é l  fo g d  a’ s z e r e n c s é t “  régi 

hasznos közmondás, ’s tud juk bogy néniéi! v olvasónk 
örül ezen tanács iránt való engedelmességének, más 
pedig sajnálkozik engedetlenségén és jövendőre oko
sabb lesz. Mi is üstökénél fogjuk,— a’ szerencsét? 
— azt is, ha kedvelt magyar nemzetünk örömmel ol
vasgatja azt, a’ mit mi örömmel Írunk, nyomatunk; 
ha jó földbe hagyja hullani tiszta búzánkat, habebi- 
zonyítándja, hogy mi is nem csak sántikálni tudunk 
hátul, meszszc az olvasó és iró nemzetek után , ha
nem ina holnap versenyre is készülünk velők; — 
ezen szerencsét üstökénél fogjuk e, mondom, azt a’ 
reményvei biztató idő mutatja meg, hanem a’csilla
gos éggel úgy teszünk. írásunkat az üstökös csil
lagokkal nyitjuk meg.

Az utolsó két században szép előmenetelt tettek 
a’ csillagvisgálók, kik az újílóktul (jól vagy roszul e, 
azt a’közönség megítélése és bírálata alá adjuk) csil
lagászoknak, égészeknek neveztetnek, az üstökös 
csillagok tanulásában, de mégis igen tökéletlen es-

merclünk van ezekrül. Ennek oka pedig az ő ritka 
megjelenésűk ’s rendetlen futások. Innét valami bi
zonyosat nem tudunk mondani még természetükről, 
nem tudjuk megmondani miből vannak alkotva, an
nál kevesebbé tudjuk őket egészen meghatározni. 
Azonban azon kevés sokat, a’mivel mi eleink fölött 
rúlok bírunk, röviden itt közöljük. •— Az üstökösek 
naprendszerünk (napsystemánk) részét teszik, azaz 
valamint a’ föld és a’ többi bujdosó csillagok, úgy 
ők is a’ nap körül forognak, attul fényt és melegsé
get látszanak venni. Nagyobb részükön két féle ál
lomány vételik észre, merőhomályos, és b ig-átlát
szó. A ’ merő rész magnak n u c leu s- nak monda
tik, a’big pedig-, mclly szép ezüst fényű, különbféle 
helyezető szerint különbféle nevezetet kap. Az üstö
kösök hclvezelc a' föld és nap iránt különbfele for
mát, képet, idomot nézetet ád az üstökösöknek. Ha 
az üstökös csillag napkeletre van a’ napiul ’8 e&7‘ 
szersmiud tiilc cl is távozd;, akkor a’ higállománya 
a’mag előtt megy (minta’rajzolaton a’ fák felé sieti» 
üstökösnél láthatni) ’s ekkor sza k á lo s  b o ly g ó  
csillagnak, roszabbul szakálos üstökösnek mondalik.
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Ellenben ba nyugotnak van a’ naptul és feléje tö
rekszik , ekkor a’ fényesség- farok gyanánt követi a’ 
magot, az üstökösnek neve pedig- fark as b o ly g ó ,  
vagy farkas üstökös csillag, — millycn a’ mi képün
kön a’ bal üstökös a’ szél malom iolött, boszú vé
kony farkával. Ha pedig az üstökös csillag és a’ nap 
egészen által ellenben vágynak cgyniással, azaz, ba 
a’ föld épen köztök van, — akkor a’ fényes liigállo- 
mány a’ mag mögött van, belőle kevés látszik meg, 
az pedig köröskörén a’ magnak, üstök vagy jobban 
haj gyanánt. És ez mondatik csupán ü s tö k ö s  c s i l 
la g n a k  vagy hajas bolygónak, hajas üstökösnek. 
Rajzolatunkon illyen a’ középső üstökös. Az 1804- 
diki üstökös csillag szép példáját mutatá ez utolsó 
fajnak. Egészen gőz és köd-idomu volt minden lát

ható mag vagy szik nélkül, és ama híres franczia 
csillagvisgáló, Arago szerint, ki ezt igen ügyesen és 
tudósán visgálá meg, mintegy 2000  league*) általmé- 
rővcl, diamctcrrcl, bir. Méltán lehete kételkedni, 
ha valyon volt e merő kemény teste , magva, ezen 
gőz és ködidomu tüneménynek, mivel a’ csillagokat 
meg lehete rajta keresztül látni, — a’ mi az igazán 
merő testeken által nem történhetik. Herschcl csib 
lagvisgáló 1795ben egy hatodik nagyságú vagy in* 
káb kicsinségü csillagot láta meg egy üstökös köze
pén keresztül ’s ezen csctrül több csillagvisgáló is 
emlékezik. De az áltolános vélemény az marad, 
hogy az üstökösek teste merő, minthogy más 
csillagvisgálók csillagfogyatkozást vettek általol 
észre.

Üstökös vagy bolygó csillagok.

Az üstökös csillagok leste a’ bujdosókéhoz ha
sonlónak látszik a’ fényre ^(fénybijányra) és idomra 
vagy is formára nézve. Átmérőjük jókora : igy az 
1798-l;i üstökös magva 11 leagüe-nyi ót mérővel birt, 
az 1811 ki nagy üstökösnek át mérője pedig 1089 lea- 
guet tett. Az üstök vagy fark annál szélesebb lesz 
minél távolabb van a’ tesltül, ’s néha iszonyú hosza- 
ságu. Az 1811 ki üstökös farka 25 foknyi volt, az 
16ii0-kié 90 foknyi, az 1769-kié pedig97 foknyi, és 
mint Arago mondja, ezen két utolsó a’ fej fölött a' 
zenitig ért volna farkával, mikor a’ testük a’ láthatá
ron alul állott, — ’s következésképen az ég boltjá
nak felét áltfogták volna. Némclly üstökösek (boly
gók) minden üstök vagy fark nélkül is láttattak.

Az üstökösek a’nap körül bolyonganak, hanem 
igen rendetlen oválokban (tojás-kör-idomú utón), és 
időszakaszonkínt viszsza térnek. Mozgásoknak se
bessége iszonyú, és annál nagyobb, minél inkáb kö
zelít az üstökös a’ naphoz. —- De igen keveset 
mondhatni azon okrul, mclly a’ bolygók üstökét

szüli. Némellyek az üstökös gőzkörének mondják 
azt, mclly a’ nap közéletén a’ nedvek gőzbeszálása 
miatt igen nagyra növekszik, ha pedig az üstökös 
meszsze ment el a’ naptul, a’ gőz merőbb idomokba 
fagy, a’ test léié lehull, sőt maggá válni látszik. 
Innét a’ naptul meszsze lévő üstökösök magva min
dig nagyobb mint mikor a’boz közel esnek. —• A’ 
köz vélekedés hevítő és melegítő erőt tulajdonít az 
üstökösöknek, a’mit azonban a’szoros íigyelés nem 
bizonyított be. Mások tengert apasztó és dagasztó 
hatalmat adnak nekik, de az!811ki üstökösnél igen 
pontos visgálások és figyelések tetettek, és az üstö
kösnek épen legkevesebb behatása nem véleték 
észre a’ tenger vizének*emelkedésére vagy apadá
sára. (A’tenger apadása és dagadása, a’ mint tudva 
van , a’ holdjárással van legszorosabb egybe kötte
tésijén). Az üstökösöknek a levegőbeli változások

*) League porlugailus mérföld, 20 megy egy fokára az 
egyenlítőnek — és igy kisebb a’ német mérföldnél.
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ra és tüneményekre, mint csőre, villámlásokra, 
hulló csillagokra sem látszik sémi befolyások. An
nál kevesebbé lehet őket pestis, éh-halál, háború pos
táinak tekinteni, mint a' hajdani sötét időkben tör
tént. Az üstökösök nem egyebek szép de ritka csil
lagoknál, és épen ezen ritkaságok és különös képök 
hat olly félemletcsen az emberi elmére, melly az 
éjcli csillagos ég (kivált magányos helyeken történő) 
meglátásánál„egy kellemetes vallásos horzadást min
denkor érez. Es az erői vagy lelki világnak igen hatal
mas szava ez a’ testi életben ; az ülyen szívmozdu
latok teszik a’kétkedő philosophiának a’legnagyobb 
csapást.

Valamint a’ mi napunk körül bujdosó és üstö
kös csillagok forognak, úgy a’ többi álló csillagok 
körül, mellyck mind annyi napok, és csak megmér
hetetlen meszszcségök miatt látszanak olly kicsi
nyeknek, szinte forognak bujdosókés üstökösek is. 
Azoknak száma véghetetien lesz. A ’ mi napunk kö
rül 90-nél több üstökös számláltatok meg. Bicla 
üstököse, mellyet Bieía febr. 27. 182(1. talált föl, 
mintegy hat és három negyed (fcrtál) év alatt végzi 
futását a’ nap körül. Hozzánk legközelebb volt az 
1835ki Octob. 2o-kén, ’s akkor mintegy 5 i  millió 
(angol) mérföldnyire volt a’ földiül. Nov. 29. pe
dig legközelebb, az az 85 és félmillió angol mér
földnyire volt a’ naphoz. Mozgása iszonyú sebes ; 
a’ nap közéletén egy napi útja 2 ,456 ,000  ángoi 
mérföldet, egy órái mozgása 102,500 mérföldet ’s 
egy másodi (seeundumi) futása 27 ángoi mérföldnél 
valamivel többet tesz.

A ’ bagdadi khalifafí a’ damaski lány vásáron.
(Eredeti elbeszélés.)

, , Barátom, a’ leánynézőnek szemesnek kell 
lennie“ — szóíítá Ali a’ khalifalit, ,,te pedig éjjel 
álmodni, nappal alszol ; a’ férjliaknak kezét szorí
tod és liizelkedel, a’ leányokat tobákkal kínálod ; a’ 
villával metszesz, a’ kanállal húst szúrsz. Hlyen 
módon mi nem sok leányt fogunk kiesmerni5 úgy 
járunk mint az indus philosophus, kinek az asztalon 
az orra előtt hevertek csomókban az igazságok, ha
nem ő erőszakkal a’ csillagokon túl, sőt kivül a’ vi
lágon akarta őket öszegyüjtcni gereblyézni, ’s igen 
természetesen mindig üres maradt a’ tarisznyája. 
Mi is befutjuk a’ világot, minden lépten leányokba 
botlunk, és — leány nélkül térendünk bagdádba 
viszsza. 44

, , , , Tehetek én arcul, édes Aliin“ felele a’ 
khaliiafi, , , tehet az erkölcsi könyvet olvasó, a’ má- 
konnyal jól lakott arrul, hogy elalszik?“ 44

, , Tehet bizony“ mondá A li, „amaz ne ol
vasson , ez pedig fekete kávéval még jobban lakjék 
jó l, inintrmákonnyal lakott.“

, , , ,E s  ez micsoda alkalmaztatásu lesz én 
rcám? “ “

„ A z , hogy jöszte menjünk dévajkodni, ver
jük el aluszékonyságodat. A ’ homocopathia úgy 
is igen lábra kap , az pedig azt mondja : tüzet tűz
zel, szeget szeggel, szerelmet szerelemmel. “

, ,„Ezeket, nem mondja szivébül az én Alim“ 
felele komolyan a’ khalifalí.

,, A mint veszszük,— édes barátom, 44 vi- 
szonzá amaz , ,, ollyan értelemben nem mondom, 
mint a nagy kikötök es öblök városaiban szokás, 
hanem ollyanban igen is, hogy jó kcdvbiil vegyülj

leányok közé, kezdj velők apró szerelmet, csókolj 
kezet, és kiddel apró szerelemből lesz az öreg szere
lem, kézcsókolásrul jutni ajak és szívcsókoláshoz.“

, , , , Nagy mester vagy te ezekben, A li, hol 
volt ollyan szép gyakorlásod ?“

,, Nekem soha sem volt még gyakorlásom, — 
felelt az, hanem olly világos ez mint a’ nap, csak 
a’ vak nem látja ; ollyan könyii azt tudni, mint so
kak közül a’ legszebb leányt kikeresni, noha egy 
professor sem izzadta még magát agyon a’ leány 
szépségnek meghatározásával ’s tanítványai fejébe 
verésével. 44

,, „Hát ha vidor bölcseségedben már is elhi
báztad a’ dolgot, és én nálom nem apró szerelem
ből lett a’ nagy szerelem, hanem egyszerre óriás
nak szüleiéi;, ha én egyenesen a’ szívcsókoláshoz 
akarok jutni, kézcsókolás nélkül? 44 —

„ Azt nem jól teszed, 44 felele A li, ,, mert a’ 
legégőb leány is lasankínt ereszt be csak szerelem- 
országába^ először a’ határra bocsát; ottan meg
küzd, hanem okosan, győzni nem is akarva. Azu
tán egy lépést hátrál, viszont harczvonalba állítja 
seregeit, öszsze ütköztet, és okosan viszont egy 
lépést hátrál. Ekkor már két lépésnyire vagy az 
idegen földön, erősebb alapot vehetsz magadnak, 
a’ min ellenfeled örül, hanem mindegyre nem adja 
meg magát. A ’ harmadik csata is megtörténik, és 
néha egy kevéssé vadan is, hanem az nem tesz sé
mit, egy két lépést viszont előbbre mégysz. Ez 
igy foly, inig utób az ellenség a’ fő városra lesz 
egyedül szorítva, mellyet azonban a’ fő meg egye
zésével az álvédeícm mellett nem mesterség be
venni. 44

, , , ,Szörnyen foly matcbelőleda’bcszéd, A li,44 
felelt a’ khaliíanak Hja, „hanem ha leány ostromra 
kerülne a’ dolog alig ha úgy nem járnál mint a’ be
szédes katona, kinek teltei szóban állanak.4444

, , No no, — édes barátom, taláni csak nem 
kívánod, hogy a’ mondottam hadijátékot végig űz
zem? Akkor legaláb is hivatalba kellene áltanom, 
mert, a’ mint tudod, ajándék falatot cl nem szok
tam venni, — cmigy pedig csak egyszerű falataiin 
vannak.44

„„C sak a’ te akaratodtól függ, hogy erszé
nyem,, a’ tied is legyen. 44 44

„És én is , u g y e , erszényedtől függjek ?“ fé
léié Ali. „N em , ahhul nem lesz sémi. Bő
ségben nem úszó valék, midőn az egyetemben meg- 
csmertelek, nem tudáin ki vagy, de öszsze hang
zó érzésem gondolkozásom hozzád húzott; ma is 
ezen ponton vagyunk, de mihelyt a’ mondád pá
lyára lépnénk, viszonyunk megszűnne, én adós, 
te ur lennél.44

,, „Nyakas ember, hát mit gondolsz, mi té
vők legyünk? 44

„ Hagyjuk el ezen fogadólyukat ’s menjünk 
kalandozzunk Jjamask utszáin; bizonyosan sok szép 
fekete szeme* látandunk , ’s ki tudja nem hirand c 
valamcllyik kávéerővel mákonyozott szíved fölé
bresztésé re. 44

N tí,n rég még khalifa — lakóhely volt damask 
és a’ világ fővárosa, most már nem az; — bagdad, 
ügy szólva, az ő köveiből épült. Hanem most sem 
vala egészen dicsőségtelen. Fényének tanúi állot
tak a’ pompás épületek; hadi népek helyett mívc- 
szek, kereskedők, mesteremberek forrtak az ut- 
szákon , — egyszóval, damask hadi-fejedelmi vá
rosim! kereskedési fcjedelemváros lett. Ali a’ vá-
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ros rajzolt tervét kezében tartá ’s a’ szerint ment a’ 
két bagdadi az idegen városban, és még sem ide
genben, mert nem ritkán fordult meg már előbb is 
benne  ̂ — tudományos és lionesmereti tekintetből. 
A’ nyughatatlan arab-cbaracter e’ részben ki csap a’ 
keletisedből. Az arab alig tud soká egy helyben 
maradni; ha a’ pusztákban lakik vadonbul vadonba 
csavarog, lovait maga előtt hajtva, kardját oldalá
rul le nem oldva; ha mívész, a1 városokat ölti nya
kába , ha kereskedő világrészekbe csatangol, ha 
leányárus száz ncmzctbeli szép szemek közül hagy 
válogatni.

,,D e ez még sem igazság,“  szóla a’ khalifaíi 
a’ leány vásárra jutván, „  hogy ennyi,, emberi te
remtmény dolog gyanánt árul tátik. És épen az 
emberi nem szebbik r felének keile ezen szomo
rú sorsra jutnia ? Én mind egyre azon oskolai 
véleményen vagyok, hogy személyével mindenki
nek, Ilimnek, nőnek, szabadnak helléné lennie; 
és a’ próféta székére jutván világi igazsággá törek
szem tenni ezen oskolai igazságot.“

,, „  Akkor igen hálátlan munkába kezdesz“ — 
felele barátja, ,,inert az emberek tetszenek magok
nak ezen állopotban. Van ugyan egy két nő, ki 
ezt embertelenségnek nézi, ’s borzad a’ tyrann férj 
előtt, de a’ nagvobb rész örömest kávéz a’ hárem
ben. Az osztott szerelem nem képes ugyan ezen 
kis paradicsom minden fáját elegendő harmattal el
látni, hanem mit gondol azzal azon lörcdékeny va
ló , mellyel mi aszszonyuak nevezünk, ha csak 
földje van, meliyben gyökerezhet. Azonban, 
mintáz ezer egy éjszakákul tudjuk, a’ hivség épen 
nem fő crényök a’ hárem nőlénycinck, a’ hol lehet 
idegen harmatot is elfogadnak virágaik élesztősére.

,, Majdnem hinni kezdek szavaidnak , “ — 
monda a’ khalifaíi, , , mert olly kevés indulatot lá
tok ezen árrba bocsátott arezokon , m int-------, de
nem akarok szárnvos állottal hasonlítást csinálni; 
az ember ember a-1 vásáron is.“

,,,,H ogy  még jobban hidj, jer, alkudjunk 
egy kevéssé. Ez nem utolsó mulatság fiataloknak. 
Nézd millycn szép görög* orr ez, kérdezzük meg 
hogy. — Hej , földi, hogy áruljuk ezen fiatalt?“  

, Hétszáz rasid - aranyon, uram4 lön a’ fe
lelet.

,,,,A z nagyon sok, annyit nem adunk érte.“ “  
, De urain, érintetlen virág ám ez még; és 

lásd csak ezen gömbölyű hóhullámos tagokat, — 
Vetkezz le csak leányom.— Ezen csipők, ezen
feszes granátmelek.-------“

„E lég , e lég ,“ — monda a’ khalifaíi ,,a’ ru
hán által is látjuk derék* termetét. Hanem, hogy 
jutott - földi, ezen leányhoz?“

,On leányom ő , lön a’ felelet.
„No az is apai szív ám még, ki leányával üz 

kereskedést.“
,Ho ! lio ! í — nevete az árus, „különös phi

losophic lehet az ur, taláni az egyik szoros gö
rög sektáhul, hogy olly szigorú. l)c  látja nekem 
pénz kell, leányomnak férj kell, nekem mindegy 
akárki adja a’ pénzt, leányomnak mindegy akárki 
lesz férje, ha aszszony lesz is, csak őt jól, pom
pásan tudja tartani. “

„ „ D e  azt már mégsem hiszem“  — vága 
közbe A li, , ,valamint azt nem hiszem, hogy ke
gyednek, földi, mindegy akár 700-bul álló ba- 
stonád, akár hétszáz rasid-arany. — Szólj te, 
leányom, engem szeretnél e jobban, vagy amaz

ősz - szabályost, ki épen hatszáz aranyat olvasott 
le két tizenhat éves fekete szemért? “

A ’ leány erre egy lopó pillantatot vele a’kérdő 
felé, mellyel nálunk szerelmes piilantatnak mon
danának, — különben pirulva hallgatott.

,Uram, itt kivétel van, fizesse csak le a’ 
kétszáz aranyat, leányomnak az urat kell szeret- 
tcnic, szeretnie, és szeretendnie,“  monda a’ ke
reskedő.

„ „ N em  értem kegyedet;“ “ felele Ali, 
„„micsoda szó az a’ szerettem?“ “

,Azt sem tudja az ur/ szóla gunymosolyval 
az apa, ,az annyit tesz: leányomnak a’ múlt idő
ben az urat kelle szcrettenic, a’ jelenben kell 
szeretnie , a’ jövendőben is kell szeretendnie ?“  

„ „ A z különös, kegyednek pedig kell tudta- 
nia, kell tudnia és kell tudandnia, hogy mi leá
nyáért annyit nem adunk.“ “

,H cj! hallják! hó! alkudjunk! hctedfélszáz! 
hatszáz! — vigyen a’ manó benneteket! Hanem 
te is leány, nyájosabb képet csinálhatnál ám; 
egy kicsit sokacska ugyan, hanem hatszázon alul 
nem örömest adnálak. —

„Gyalázatos világ! “ szóla a’ khalifafi továb 
járva az árulandó lánysorok közt, „gyűlölöm a’ 
leányokat, távol maradjon tülcm ezen alávaló por- 
tékafajzat.“

,,„V i zont igazságtalanul cselekszel“ “ felelt 
barátja, „„az eufrat áttöltésre való kövecsei kö
zött itt ott becses gyémánt lappang, — mi ollyas- 
nak keresésére indulónk. Nézd itt p. o. c’ 
könyben úszó csillagszemeket, ezen bánatos rózsa 
arezot, — mellyen egy örmény alkudozik, — ez 
aligha megelégszik portékaiságával.“ “

„H a úgy van, meg keli őt szabadítanom“  
monda hangosan a’ khalifafi, úgy kogy a’ vásár 
nagy része reá nézett. Hamar az örmény mellett 
is terme, de ez elérté a’ sasrohanást’s az árusnak 
kezébe csapva, végező az egyezést.

„Ezen leányt én akarom megvenni, — szóla 
az örményhez, hönyei just adnak nekem hozzá, 
két annyit adok érte, mint kegyed, •— tessék csak 
eltenni erszényét;“

(V ége  K ö v e tk ez ik .)

A’ n a g y  s i n a i  ( c l i i n a i ) fal .
Ezen erősség* minden kétségen kívül legna

gyobb azok közül, mellyeket valaha emberi kezek 
csináltak. — Sinának éjszaki határát magas he
gyek képezik völgyektül váltva föl; és ezen me
redekek és mélységek nem látszottak elegendőnek 
az ellenség távol tartására; a’ legmagasabb tető
kön, a’legveszedelmesebb hegyoldalakon gátfalhu- 
zaték a’ Mogolok elé. Az emberi munkásság, el
lenségeskedés és hódaltatni vágyás, kódoltaivá tar
tás örök emléke ez, az idő fogatul alig emészt
hető. A ’ sinai ember nagynak gondolja magát 
ben, az idegen pedig megáll előtte, kigyódzását 
követi szemeivel ’s akaratja ellen gondolatok jőnek 
fejébe, gondolatok az emberi vérengzésről, a’ bé
kesség áldott szentségéről, gondolatok ezen inun- 
kaszörnyrül ’s az ezt oda helyheztetett népről. — 
Ezen fa! akkor építetek, mikor még nem volt tudva, 
hogy néhány, de jó helyekre, okosan épített vár 
által egész tartományokat meg lehet őrzeni, védni. 
Európában is huzaték illyen védfal az ellenséges
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szomszédok becsapásai ellen. IUyent építettek Se
verus császár alatt a’ britusok, hogy scotok 
beütéseit meggátolják. Ez Carlisle - tül (cumbcr- 
landban) ne wcastlc-ig terjedt (northumberlandban) 5 
Jiosza mintegy 16 mérföld, magassága 12 láb 5 
szélessége 9 láb. Ezen munka sem gyermekség, 
hanem azért öszve sem hasonlítható a’ sinai fal
lal , melly 700 német mérföldnyi boszú. Ezen 
falat 215 évvel építek Kristus előtt a’ sinaiak, 
hogy országokat bátorságba helyheztessék az ak
kor igen vérengző és hadakozó Mongoloktul. A ’ 
fal igazán szólva két vékony falbul áll, de annak 
közepe földel, kövekkel van megtöltve, megtöm
ve 5 fenn ágbogasnak tetsző. Alapja és alja négy

szegletes gránitkövekből van, föle pedig nagy 
égetett tégiákbul. Alapjátul tetejéig 26 lábnyi 
magas, föle 14 lábnyi vastag. Minden száz lé
pésen tornyak állanak, azokban álgyuk öntött vas- 
bul. A ’ főtorony és főkapu öszszediiltek 5 szinte 
úgy más helyeken is vannak megkárosodott ré
szek, ezek nem javitatnak meg. Barrow angol 
utazó, ki 1795 ban és 1794 ben a’ követtel együtt 
sinában volt, ezen számolást adja róla: ezen 
700 német mértföldnyi fal elegendő anyagot adna, 
bogy 1 lábnyi vastag ’s 25-£ lábnyi magas fal épi- 
tetnék, melly a’ földgolót (5400 német mérföld
nyi körüt) kétszer általfogná.

Ezen fal készítésére egész hatalmát, erejét, 
tehetségét rá forditá a’ sinai császár. A  dolgos 
emberek egy harmadát az egész irtóztató nagy 
birodalombul munkára állítá ezen lioszú vonalon, 
úgy hogy a’ csinálás egyszerre egész kiterjedésé
ben elkezdődött. — Számtalan volt a’ nehézség 
a’ gát, az akadály, de a1 rendíthetetlen állhatatos
ság mindazon győzödelmeskedett. De egyszers
mind egy egész nemzetség, egész generatio lön 
áldozatja. Magas hegyek mászottak meg vagy 
körülvetettek, mocsáros tájak metszettek által ’s 
mély alap vetteték bennök, hogy arra győzhetet
len bástyák építessenek} merész hidholtozatok 
nyúltak at a’ folyamokon öszszekötve a’ távol par
tokat. A’ nyiltabb síkságokat, mellyck az ellen
ségnek szabadabb bejövetelt engedtek , számos

falakkal vonták körül. Végre tehát bátorságban 
gondolák magokat a’ sinaiak vagy inkáb a’ csá- 
szárjok ezen fal mögött. De iszonyúan csalódott. 
A’ holt falak soha sem állanak ellent az éleitől 
dagadó csapatoknak. Ha a’ sinai császár erkölcsi 
erőt, fölvilágosodástj ültetett és dolgoztatott volna 
alattvalói szivébe, ha szeretetöket iparkodott volna 
atyai gondoskodása által [megnyerni, akkor a’ falra 
nem lett volna szüksége, és a’ inogoloktul nem 
kellett féltenie trónusát. De igy ezen erőfölötti 
munkába milliók haltak bele; több nemzetség sitiié 
a’ volt megerőltetést, — és jöttek a’ mongolok, 
Dsingis - cháu durva csapatjai, sínát elfoglalók 
’s a’ Czin ház uralkodását a’ győzödelmcséévcl 
cserélték föl.

L ipsce .  W i g a n d  Otto f e l e l é s i  terhe a la tt

Nyomatott Breithopf és Härtel - nél.

A’ n a g y  s i n a i  f a l .
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megjelenik minden szombaton. [Jan. 11, 1854.

A’ druidok bálvány - szörnyetege,

Druidoknak neveztettek a’ régi britannusok 
vagy brittok papjai. Ezekről az mondatik bogy 
liittck egy fölső istent, ki mindentudó, minden
ható , irgalommal és kegyelemmel teljes, kiből 
minden élő szármozék. Azonban, mint a’ leg
több nemzetek régente, és ma is nem kevesen, 
nem érték be egy istennel. Annak azonban nem 
az volt annyira az oka, hogy azt az egy istent ta
lán1 elégtelennek gondolták volna ezen világ te
remtésére, eltartására, hanem mivel azzal az egy- 
vel nem tudtak elegendőleg dolgozni önhasznokra. 
Mellékes isteneket teremtettek tebát, kiknek ne
veik T c u t a t e s ,  a’ mi atyát jelent, T á rá n  is az 
az dörgő, I l c s u s  azaz csatákistcne, — kinek

H ad u r név alatt a’ magyar költők is helyet adnak 
verseikben, és— a’ hajdani pogány magyarok iste
névé teszik, A n d r a s t c  a’ győzödelmck istene, 
II u a’ hatalmas,' ki alatt némcllyck Noét vagyis 
Noábt akarják érteni $ C e r id w es, ki az emberek
nek a’ bárkában történt megtartásáért imádtatik 5 
B e á i ,  B e l i n u s ,  a’ pliocniciak Baal nevű istené
vel egy.

Ezek voltak azon valóságok, kik a’ brittok egy 
néposztályát kenyérre, könyü kenve életre, nagy 
tiszteletre ’s büntetlenül kegyetlenkedésre segítet
ték. Ezeknek segítségével jósoltak és jövendöltek 
a’ druidok, előre hirdeték azt a’ minek későbben 
kellé bekövetkeznie 5 a’ mit a’ mi időnkben így fe*

A ’ flruií lok e l ö  Í t é l e t e i .
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jeznénk k i: — nagyobb vagy kisebb hihetőséggel 
hazudoztak a’ jövendőrül (mint a’ mai czigányasz- 
szonyok). Ezen istenek szolgáinak mondák mago
kat 's ékesen bebizonyíták, hogy minden szolga 
méltó a’jutalomra. Azt is mondák hogy mások csak 
egy' urnák tudnak szolgálni, ők hétnek is, — bá
néin nem bánják La a’ bér is kétszeresen foly be. 
Azon föllül magoknak az isteneknek áldozatokat 
irtanak ki, különben T a r a n i s nem csak dörögni, 
hanem csapni is fog, H e su s  é sA n d r a s te  az el
lenséghez pártolnak ’s a’ liáladatlan elfajult, népet 
annak kezére kinzó padjaira tüzére adják.— És ezen 
utón csepegett, néha csurgóit is az áldozat- De 
jövedelmeiknek legfőb forrást nyitottak az által, 
hogy a’ té l, tehát a’ hideg kezdetével egy ugyana
zon napon cloltatták tüzét a’ néppel, —— és az 6 
megszentelt tüzökhül gyújtottak vele újat, ’s az igy- 
eselekedőt egész házával együtt szerencsésnek hir- 
deték az egész jövő esztendőre. Pedig ki nem 
akarna szerencsés lenni, kivált bizonyosan és 
egészegy esztendeig! Tehát a’ brittusnak főszük
ségévé,, vált, hogy a’ szent tüzkiil egy szikrát kap
jon. És ezen képzelődés lön egyik fő horgony 
vagyis vasmacska, melly a’druidok jövedelem tárát 
a’ veszélyes tengeren meg tartá. Annak ki eszten
dei adót nem fizetett nem adaték szikra ’s a’ szom
szédoknak is tiltva lön a’ kölcsönözés, különben 
szárnyára kel íiázoktul a’ szerencse és ejröpül.

Isteneikkel az emberek jóságárul vagy gonosz
ságáról is Ítéltettek, ’s azok természetesen az ő 
inyök szerint mondák az ítéletet. E’ végre nagy 
kődarabokat lielyheztettek egymás fölé, hanem olly 
mesterségesen , hogy ha egy bizonyos helyen csak 
újával érinté is valaki a’ fölső követ, az egész ha
tár öszveomlolt, különben pedig egyes ember alig 
volt képes öszvedönteni. A ’ szegény bűnöst és 
nemhünöst az illyen kőhatárhoz idézélí, látók és 
hallók előtt elmondák, hogy most az istenek meg
fogják mutatni, bűnös e a’ bcvádolt vagy ártatlan; 
ha bűnös, a’ rakás megromlik, ha ártotlan, épen 
marad. Ekkor meginutaták a’ helyet, hova érin
tést kelle tennie, — ’s a’ mint a’ druidok akarák a’ 
leggonoszabb is ártatlan színben állott tovább, — 
az igaz pedig vétkesnek itélteték.

A ’ fagyöngyöt, mellynek gyömolcsét a’ mada
rak megeszik éstováb hordják, ’s igy a’ növevényt 
is továbterjesztik, — igen nagy becsületben tárták 
a’ druidok és tisztelet tárgyává tették. Mihelyt 
észre vették, hogy valamelly tölgyfán növekszik il
lyen fagyöngy (mert a’ tölgyön egy kicsit ritkács- 
háb) vall ásos pompával járultak oda, ’s minden féle 
dolgok készíttettek az áldozathoz és az ünnephez. 
Két fejér bika költeték szarvánál fogva a’ fához; a’ 
szolgáló pap fölment a’ tölgyre ’s aranykéssel le
metsző a’ gyöngyöt; más papok a’ fa alatt állottak 
és a’ gyöngyöt fejér gyapjuruhába fogták föl, melly 
igen gondosan őriztetek*, vízbe áztaték, ezen viz 
pedig eladaték a' férjfiak számára*mint méreg ellen 
való szer, — és a’ nőstény barmokat termékenyítő, 
— Azután az áldozathoz kezdtek. E’ végre a’ leg
jobb , kövérebb és szebb juhok ’s barmok válosz- 
tattak ki. Az áldozat három részre osztatél;; — az 
első a tűzben az isteneknek gőzölögtetek föl, a’ 
második részen az ajándékozó vendégeskedett az 
övéivel, baráljaival; a’ harmadik a’ druidoké 
maradi

%y jutottak a’ druidok nem kevés kövér fa
lathoz. De ez még megengedhető lehetett nekik,

hanem a’ mi következik, az gyalázatjára marad örök
ké az emberi észnek és az emberi szívnek. A ’ drui
dok egyszersmind bűvölök bájolók, jövendőhirde
tők voltak és nagyobb rútabb fokon mint akarmelly 
vak régi nemzet papjai. Beái-islcnök tiszteletére 
embereket járottak a’ tűzön keresztül ’s ezek minél 
jobban megpörkölődtek annál nagyobb hasznosabb 
volt a’ tisztelet. Mig a’ görög és római pogány pa
pok az áldozott madarak, juhok, barmok beleibül 
jövendöltek, addig a’ druidok, legnemesebb áldo
zatot akarva tenni, a’ legnemesebb állatot, az em
bert áldozák fö l, álltában vágván őt le kardval, — 
’s mondák, hogy clcslénck, vére folyásának és a’ 
földön görbedezésének módjából a’ jövendő titkait 
föl tudják födözni, — ’s mcllyekkel pénzértés nagy 
ajándékokért akárkinek szolgálhatnak. Ha vala
melly fejedelem betegségben szenvedett, ők em
beri áldozatot adtak isteneiknek, mondva, hogy a’ 
leölt ember hátra volt élete amazéhoz toldatik. 
Szinte emberek (férjfiak leginkáb) vágattak le , ha 
a’ népen köz nyomorúság terjedt cl, ha háború fc- 
nyeg'etődzött. Az áldozatoknál meztelen aszszo- 
nyok állottak szolgálatra, kik a’ festő izacs által kék 
hoczkákkal voltak egészen betarkázva festőkön.

De egyes áldozatokkal még be sem érték a’ 
druidok; mert isteneik telhetetlenek voltak az ál
dozat - nézésben és kívánásban. Többeket, szá- 
zokat kelle tehát egyszerre föláldozni. És eze
ket nem vala szabad egyszerre kivégezni, mert 
Teutates és Taranis és Hesus és a’ többi szép csa
pat a’ rövid tragocdíákra haragudott. Azért jó  ko
szára törekedtek nyújtani az áldozatot. Es sze
rencsés föltalálásnak, ötlctücktvoltak ők. Azon szép 
jelenest lelték föl, a’ mi rajzolva van elöl. Egy 
iszonyú nagy emberképet alkottak fonálbul kötélből 
könyenégő vcszőkbül; rajta számos üregeket hagy
tak, azokat száz és több emberrel megtörnék, 
alant szalmával és fával körülvevék, meggyujták, 
’s a’ nagy áldozat hasonlithatatlan pompával és bő- 
gésscl lobogott föl Teutates és társai felé. A ’ raj
zolat nincs roszul eltalálva. A ’ bálvány úgy elter
jeszti lábait mint a’ gyakorlott részeg ember, hogy 
egy könyen el ne dűljön; kepeit kitálja, hogy az 
azon lévők a’többieknél még lasabban pirítassanak. 
Borzas haja, elvicsorított foga jól illenek a’ nagy 
tárgyhoz. Éejét és újait hivévén tömve látszik em
berekkel. Jobbik lábszárán látható mint tétetik be 
egy szerencsétlen nő a’ még hives de ezennel bővü
lendő üregbe; mellette még van hely és aligha a’ 
most még a’ földön síró aszszony nem foglalandja 
azt el. Kár hogy a’ lajtorján álónak a’ frakkja he
lyett nem az arcza látszik; a’ hivatalos öröm igen 
szépen rajzolható vala reá. — Az alant látszó sze
mélyek között cselekvő szerepet játszik a’ bálvány 
lába között egy botos, — a’ meggyujtó. A ’ födruid 
koszorúzott fővel méltóság-pálczával áll ott bő kön* 
fősében,— hatalmasan emclinti jobbját, — a’ meg
gyújtást késleltetve, nehogy még tál ám volna va
laki, kinek szerencséje lehet lángokban lobogni föl 
Teutates atya felé. Szent lelkesedéssel mereszti 
oldalrul mellette egy másik kopasz alsób druid, 
magasi’a a’ szemeit, egy harmadik a’ födruid mö
gött, öszszehuzza magát egész phlegmájában. A*
túlsó oldalon egy félmezételen nő sir, szemeit te- 
nverévcl födő. Mögötte ördögi derültség látszik, 
egy bajuszos férjfiu arczán (a’ miilyent csak a’ ki- 
fajzott vallásosság adliata) stb. stb.

Mint kell az embernek elszörnyedni, mikor
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komolyan gondol ezen iszonya igaz esetekre. Nem 
volt a’ bálványba dugtak közül mindenik olly ma
gas vallásos bővülésben, bogy kínjait föl sem vette, 
nem is érezte volna 5 némellylknek lehetett meleg 
szíve, a’ melly örömest csiiggött az életen, némel- 
lyiknek talám ősz apja, ki táplálást kívánt, némel- 
lyiknek hitvese, kivel menyországát élte, —- és 
azoktul illy rutul raboltaték cl vérszomjuzó druidok 
által. Mert nem csak a’ foglyokat, a’ bűnösöknek 
hirdetteket rakaták föl ezen emberszörnyek, hanem 
az ártatlanokat is , kikriil sémi vétket be nem tud
tak bizonyítani. ’S mint állhatott főn ezen szívet 
ijesztő, vért borzasztó, észt,megsértő szokás?— 
A ’ nép tudatlansága miatt. És mi teszi azt, hogy 
ma sokkal kevesebb viszszaélések vannak a’ vilá
gon? A ’ nép fölvilágosodtabbsága, — mcllynek 
nagyobbulását az igazság, emberiség, boldogság 
elmaradhatatlanul követik. Nem tudjuk elmulasz
tani , hogy olvasóinkat által ne pillantatnáuk itt a’ 
szcléd keresztény vallásra. Melly szcléd égi dicső
fényben mosolyog ez (kivált annak igazi lelke!) a’ 
vad, embertelen druid-vallás mellett!

A’ druidok házi szokásai és erkölcse sem vol
tak szebbek 5 azoktul is irtóznia kell minden jobb 
Ízlésű embernek. A ’ druid felesége közös volt 
minden atyafival, és viszont az atyafiak feleségei 
az övéi is voltak. így az atyának nem volt fija és 
a* fiúnak nem volt bizonyos atyja, és a’ kölcsönös 
szeretet melly az atya és fiák között van, hibázott 
nálok. Talám ez is volt befolyással szívok utóbi 
keménységére ? — Hlyen dolgok történtek egykor 
a’ ma olly nagy és emberiséget annyira becsülni 
tudó angolok honában, nemzete között.

A’ bagdadi kbalifafi a’ damaski lány vásáron,
( V é g e . )

A ’ kereskedő bámulva néze az aranyos iljura, 
fejét vakarva az elvégzett alku miatt 3 a’ leány 
agyában reménysugár kelt, szíve erősödék az 
ifjú hatalmas szaván, — őt nemesnek gondolva5 
az örmény gonosz nevetésre vonta el száját, er
szényét bontá ’s aranyait kifénylelteté.

,A ’ leány már enyém* — szóla az örmény, 
V  850 arany pedig ezen úré itt!

,,Hát a’ leány megegyezett ben**? kérdé a’ 
kbalifafi?

,Az arab szokás és törvény megegyez abban 
hogy a’ ki a’ vásártérre kiállított leányt megveszi, 
azé. Tudja az ur?* — szólt az örmény.

, ,Tudom, — felele a’ kbalifafi,— hanem mint 
mondám, ezen leánynak könyüje just ád nekem 
hozzá, —  nem hogy ágyosommá tegyem, hanem 
hogy szabadságának és örömének viszsza adjam.**

,Nekem pedig pénzem just ád hozzá, hogy 
ágyosommá tegyem — felele az örmény, — és 
vele örülnöm kell5 azután, ha ollyan kedve van 
hozzá az urnák, jó pénzért áltadhatom.*

A ’ leány szaporábban kezdé c’ szavakra hul
latni könyüit, majd félre tolt fátyolét előhuzá, 
meglöriilé szemeit vele, ’s arezát melét fedve lia-

fyá. De az örmény eltolá a’ fátyolt ’s az ezer 
elleniben szembujálkodni látszék. — A ’ szegény 

leánynak pedig tűrni kellett 5 orczát megcsipé az 
örmény, és nem volt czabad durczáskodnia, melét 
megnyomá, — és bár könnyesen, szívelnie kellett.

„Még egyszer szépen mondom - felele a’ kha- 
lifafi,** mondjon le kegyed a’ leányról5 — ezen 
áldozattal tartozik az emberiségnek, tartozik a’ 
szerencsétlenségnek. — Ugyan, ékes leány, tárd 
föl szívedet, boldog lehetsz e ezen örmény mellett?** 

„Én csak Mansorom mellett lehetek boldog** 
felele a’ leány lesütött szemmel, ’s kebele mély 
sóhajtástul dagadt föl.

,Arra nekem sémi gondom* — mondá az ör
mény, ,én jusoinat sem Mansornak, sem az ur
nák által nem engedem.*

,,E ’ szerint én kegyedet embertelennek mon
dom **r szólt a’ kbalifafi.

, Én pedig azzal nem gondolok* felelt az ör
mény. r

„És továb rósz embernek mondom.**
,A ’ leány szépsége pótolást ad a’ czímért.*
„ És gazembernek mondom, — szóla kitört 

haraggal a’ kbalifafi, „k i bujaságának egy öröm 
életet föl akar áldozni, dúlni.**

Az, örmény hallgata.
,, És tudod c hogy az arab szokás a’ megsér

tett becsületet kardal parancsolja védni? tudod 
e 1»°8T a? jgonosz* czim kimondásakor jus adatik 
a’ kard kivonására is. Tehát azt mondom, vagy 
halsz, vagy lemondasz jusodrul a’ leányhoz.**

A ’ gyáva örmény megfélemlett, a’czivódók pe
dig ácsorgóktól vetettek körül, kik a’ kbalifafi bá
tor kihivását tapsai liagyák helybe. Azonban több 
örmény, több lánykercskcdő tódult öszve, kik az 
örmény pártjára álltak, ’s a’ tódolgást örömest a’ 
leány léire rántására ’s továb dugására akarák hasz
nálni. Már továb is emelteték a’ leány, hanem a’ 
kbalifafi hatalmas karral ketté tolá az ellene áló
kat, ököllel hátba döbbenté a’ leány vivőt ’s a3 
leány viszont érintetlenül állott. A ’ mint pedig 
szabadon látá magát a’ leány, térdére borult a’ 
vitéz előtt, köszöné és kéré segedelmét. A ’ bajnok 
pedig fölcmelé őt és igy szóla neki:

„Semit ne félj, szüzjr a’ ki megérint, azt 
ezen kard érinti meg. ** És kardjára mutatott. 
A ’ leányhoz pedig senki nem nyúlt. — De to
váb beszéle a’ leány árosához a’ kbalifafi, mel- 
zsebébül papirosokat véve ki. „Itt van úgy szóla, 
, ,utasítás másfél ezer aranyraj a’ khalifai váltó
házban beválthatod 3 itt van még kétszázra 5 a’ 
leány pedig szabad.**

Némán és szájtátva nézének egymásra az ör
mények és lánykercskedők, az arabok pedig, di
cséretet zajgának. Azonban pedig egy idegen vi
téz járá vizben úszó paripáján keresztül a’ vásár
tért, némelly soron keresztülment és fejét rázá j 
minden árba bocsátottat megnéze ’s- búsahb lön, 
és fejét rázá, A ’ tódolgó és zajgó csapathoz is 
jő , a’ közép felé tör, ut nyittatik nekij látja a’ 
fizető khalifafit, a’ leányt 3 villámütéstül látszék 
megrázkódni, görcsös vonaglás megy lábain ke
resztül, csődöre sarkozva lön, nagyot ugrik, ’s 
a’bajnok minden szemet magára vonva középen áll.

, ,  Aline ! ** „ Mansor! ** hangzék most egy
szerre, liangzék többször ’s a’ két szerelmes egy
más melén lön. De hamar kifejtekezék a’ vitéz 
az ölclkezésbüí, fálvolát lebocsátá a’ leánynak, 
kardját és erszényét kivette, és igy szólt: ,,A ’ fő 
bűnössel, a’ rablóval mcgesókoltatá boszum vasa 
a’ földet, ’s míg az én szemeim a’ napfényt lát
hatják ezen íatyolt senki nem érinti boszulatlanul. 
Ha yalaki itt jósát véli talám a’ leányhoz, válosz-
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szón kardom és erszényem között, a’ leány mig
élek az enyém.u

Senki sem jelenté jusát a’ leányhoz; uj bá- 
mulók, uj nézők jöttek; az örmények orrokat kesz- 
kenyejökbe dugva továb álltak. Az ifjú pedig 
újra megfogá a’ leány kezét ’s a’ kis tenyér me
nyei érzetek érzéke lett nálok.

,, Mcllyik a' te vélt birtokosod, Aline? “ 
kérdé Mansor, ,,hogv senki sem jelenti magát?“

Aliue keresi — és nem találja a’ khalifafit. 
, ,Hatalmas allall!“  kiálta föl, ,,hoI van ő , hol 
van az én legnemesebb szivii megszabadítom ? “  
Hasztalan, nem vala már az látható. — Az adós
ság nagy súlyát hordva szívókon léptek be az első 
fogadóba a’ szerelmesek.

A’ lidércz- denevér (Vampyr).

Mint gyermek ezen mesét haliám a’denevérek
ről , vagy a’ mint máskép mondatnak : bőregerek- 
rül, szárnyos egerekről. A ’ négylábú vagyis az 
emlősállatok hadakoztak a’ madarakkal ’s majd ezek 
majd azok győztek; mindenik meg volt ezek között 
is sehesítve , soványodva, — csak a’ denevér ma
radt scbesíletlen és hízott, mivel mindig hátul a’ 
táborban és a’ győzők között volt. A ’ diadal- ün
neplésben pedig kevélyen járt elöl; a’ baj idején 
látható nem volt. Ha az emlősei; nem akarák a’ 
diadal javaiban részeltetni, jól kifejlett emlőire mu
tatott, ha a’ madarak kételkedtek madárlétéről, 
szárnyaira esküdött elöttök. így soká vezetgeté 
őket jégre, de elvégre csakugyan kitudódott csa
lárdsága , mindenik seregtől számkivet tét ék , ’s 
megtiltatott neki a’ magát mutatás. Ez olta sötét 
üregekben bujkál ’s csak éjszakán mer lopkodni 
kimenni.

Ezen kis mesében sok szép igazság van. Benne 
megmondatik, hogy a’ denevér emlős állat, tehát 
azon oszlálba tartozik a’ hova az oroszlány, ló, ma
jom és maga az ember i s , — hogy a’ madarakhoz 
nagy hasonlatossága van, ’s valóban ő látszik átme- 
mcnetelt tenni az emlősök osztálábul a’ madaraké
ba, — valamint az emlős ezet (czethal) a’halak osz- 
tálába. Megmondatik, hogy a’ denevér nappal ho
mályos helyeken rejtezkedik, este és éjszaka pedig 
eledele után lát.

A’ sok denevér faj között itt rajzolva látjuk a’ 
l id é r c z -  d e n e v é r t ,  mellynek nagysága 9 hő- 
vclknyi sőt egy lábnyi is, kiterjesztett szárnya 4 láb 
és több. Színe legtöbbnyire sötét veresded barna; 
feje valamicskét hasonlít a’ rókáéhoz; orra éles és 
fekete, nyelve hegyes, és éles fulánkokba végződő. 
Hazája guinea , madagasl.ár, az indus tenger többi 
szigetei, brazilia.

Lidércznek azért nevezték öt a’ természetvis- 
gálók, mivel az alvó emberek és állatok vérét ki 
szereti szivni. Azomban nem kell vélni, mintha 
egyedül ő volna vérszomjas, mert számos fajtcst- 
vérei mind részesülnek többé, kevesebbé ezen tu

lajdonságban a’ heves országokban. A’ heves ég 
alatt számok is sokkal nagyobb mint minálunl;. 
Finch ezt írja rúlok : , ,Surat körül, keletindiában, 
olly vastag g-ombolyagokhan függenek a’ fák ágain, 
hogy az ember borzadva látja Őket, lármájuk, ezin- 
ezogások pedig ollv kiállhatatlan hogy igazi kegyes 
és jótékony tett voína rendeléseket hozni a’ fáknak 
tülök való megtisztogatása végett, hogy a’ tarto
mány fölszabadulhatna olly csapás alul.

Ujhollandban roshill körül, jackson kikötőhöz 
közel számlálgaták hogy, egy angol mérföldön (a’ 
mi. a’ közönséges mérföld negvedrészét teszi) húsz 
ezernél több illy állat lakik. Valamelly házat igen 
könyen megszoknak, megfogatva hamar elkezde
nek a’ kézből enni rist és más ételt, ’s olly honia- 
sak lesznek, mintha ott születtek volna.

Szagolások élesebb és erősebb mint a’ rókáé. 
Az indusok megeszik őket, és húsokat jeles eledel
nek tartják.

Stedman kapitány Surinamban megtámodtalék 
alfában egy illy denevértől, mcllyet ő különös ked
vében igen szépen, együgyün beszél el; mi fordí
tását adjuk : ,, Nem hagyhatok — mondja ö •—• ma
gamra nézve egy különös körülményt érintetlenül, 
t. i. hogy egy reggel mintegy négy órakor föléb
redvén, függő ágyomban , nagyon megrezzentem 
midőn aludt vérben láttam magamat fötröngeni, a’ 
nélkül hogy legkevesebb fájdolinat éreztem volna. 
A ’ titok azonban az volt, hogy egy lidérczdencvér 
megcsípett, melly ujspanyolországi repülő ebnek 
is mondatik, azonban nem egyéb denevérnél, ször
nyű alakú, melly az emberek és barmok vérét al
tokban kiszívja, néha annyira hogy azok bele hal
nak. Azon mód pedig mint ezen munkálatot teszi, 
valóban csudálatos, — itt világos leirását törek
szem adni. ií

, ,Ösztönénél fogva tudván, hogy a’ megtámo- 
dandó állat mély álomban van, rendesen lábához 
közel, ereszkedik le , szárnyával egyre ver és a’ lá- 
bot kellemesen h ive sí ti; melly alatt csípést tesz a’ 
láb hüvelyk vége felé, olly finomat, hogy a’ tő foka 
alig fér a’ sebbe, melly tehát nem is fájdolmas; 
most ezen nyíláson által továb és továb szíja a’vért, 
migpem azt kihányni lesz kénytelen. Erre ujonan 
színi kezd ’s azt hányva és szíva addig folytatja, 
mig majdnem ügyetlen lesz a’ repülésre; — a’ 
szenvedő pedig képes c’ rövid életből általudni az 
örök időbe. A ’ barmoknak leginkáb a’ fülét csipi 
m eg, hanem mindig olly helyen, hol a’ vér sza
badon forog. “

Ezen állatok szeretnek méhrajkint öszszegom- 
bolyodni. Forster azt mondja, hogy a’ barátságos 
szigeteken legaláb ötszázbul álló gombolyagokat 
látott.

C o o k .
Cool; Jakab egyike a’ világés minden idő legjele

sebb tengeri hajósainak. U angolországban szil
leték, Yorkshire-ban, Nov. 5. 1728. Szül ei sze
gény parasztok voltak. Első gyermekségét az atyai 
házban tölté , hol igen kevés oktatást nyert, s a’ 
melly soha sem adta volna azon reményt, hogy a 
pornak ezen szülötte a’ történetek végetlcn könyvé
ben kitörölhetetlen nevet nyerjen. 1741-tül 17f8ig 
egy newcastle-i szénhajósnál volt szolgálatban, né- 
melly esmeretet gyűjtött magának a’hajóskodásrul, 
’s kormányos-segéd löu egy angol hajón. Az ed-
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dig jobban bevert elme buzgó munkásságra ébredt 
most, éjjel nappal tanult, a’ mathesisban (szám cs 
méréstudományban) valamint a’néki szükséges töb
bi tudományban is igen szép előmenetelt töu. A ’ 
hajózást gyakorlás által is kiesmcré, kitanulá. Ne
vezetes utazásokat tett a’ kőszirtes balti tengeren, 
a’ linni öbölbe, pétervárrá az oroszok fővárosába, 
norvégjába stb. Jártosságának szép bizonyságát 
adta ludvigsburg, ’s breton-fok elfoglalásánál, utób 
pedig Saunder admiral vezérlése alatt Canada és 
Quebeck meghódításánál, nem különben 1764tül 
17G7ig, midőn az angol igazgatás vagy kor
mány egy hajóval uj-foundlandba kőidé. O igen 
szép és pontos rajzolatját adta ezen szigetnek. 
176í)ben egy hajó vezetője (eommandcur-je) lett, 
melly a’ tudományok ángol társaságától Otahaitiba 
kiildeték csillagvisgáiói tapaszlalgatások és kutatá
sok végett. Ezen kezdeménynél vagyis alkalom
nál nagy hirt szerze magának Cook é s , a’ mi nagy 
fösvénységének igen tetsző volt, 4000 fontot 
(40,000 tor. pengő!) Nevének halhatatlanítása 
végett azon tenger szoros, melly a' két neuscclan- 
di szigetet az ő tapasztalása szerint egymástul clvá- 
losztja, Cook szorosának nevezteték} ő találka föl 
’s ugyan akkor a’ tengerszorost ujholland és ujgvi- 
nea liözött. 1772 ben az angol kormány viszont 
nevezetes utazást biza rá, mcllyct ő Fourncux-vel 
’s a’ két Forster-testvérrel együtt dicséretesen is 
ki elégített. Ez a’ déli tenger szorosabb megvis- 
gálása volt, mellyre ő 28 hajóval a’ 60-dik déli fok
nál továb behatott, ottan sok veszélyvei küzdve vis- 
gálódásait tette, és két esztendő négy hónap után 
viszszatért. Munkájának sikere megesmerteték, in
nét 1776-ban viszont elkiildcték (Clarké kapitány- 
val egyesülten), hogy keressenek föl egy éjszaki 
tengeri utat a’ déli tengerből az atlászi tengerbe. 
Cook kancsal szemekkel nézc azon parleineuti ju
talomra is, melly 23 ,000  fontbul állott, ’s annak 
igérteték, ki bizonyos fokig clőhalad az éjszaki 
foldsarok felé. Ekkor találá föl az asia ’s amerika 
közötti tengerszorost. Erőlködött, hogy továb is 
juthasson , de minden siker nélkül Fárodlialat- 
lansága falam mégis győzödelmcskedctt volna utób, 
ha mellékes kirándulásában el nem vész. Ugyan is 
ovaihi szigetének lakosai, kiktől első kiszálásakor 
barátságosan fogadtatél;, megölék őt 31 éves korá
ban. Cook komor, magátul cltaszító ember volt, 
azonban szeretteiéi; mindazoktul, kik körűié forog
tak. A’ történet írók rcndkivül és mocskos fösvény
nek mondják. De mind ez nem csorbítja meg 
az ö lőrét, melly nagyobb erényeken épült. Ugyan 
is ő rettenthetetlen bátorságai, magát föltaláló, igen 
széles csmeretekkel biró ember. De legnevezete
sebbé teszik őt föltalálásai és okos megfejtései a’ 
földleírásban, csillagvisgálásban ’s az emberi tu
dományok több ágában.

A ’ mi Cook kapitány halálát illeti, az neveze
tesebb , mintsem hogy körülményeivel meg ne 
akarnánk olvasóinkat csmcrkedtclni. Itt következ
nek. — Cook hajói Ovaihi sziget partjainál voltak, 
midőn a’ sziget lakosaival a’ hajós nép perlekedést 
kezdett. Cook kapitány parancsolá az ovaibii-la
kosoknak, adják viszsza a’ hajókrul ellopták holmi
két,— és gondatlanul igen kevés emberrel a’ part
ra kiszáll. Eleinte nem kezdődött hamar ellensé
geskedés, hanem a’ lakosok nagy számmal csopor- 
toztaköszve; és ellátták magokat dárdákkal, buzo
gányokkal, gyilkokkai; védő fegyvereik gyékény

biil voltai;. Lasankhit körülvették a’ kapitányt és 
kevés népét, mclly jó távolra haladt elő a’ part-tul. 
Cook látván a’ veszedelmes helyheztetést, hátrálást 
parancsok népének a’ partfclé 5 maga is vele ment 
’s a’ sziget királyát kezén vezette, kit a’ hajóra akart 
vinni, mint kezest alatvalói jó magokviselctéért. 
Minden ellenállás nélkül viszszamentek az angolok 
a’ partra, hol a’ sajkák czövekekhez voltak lánczol- 
va; de midőn a’ hajókra akartak szálani, egy indus 
követ, hajintott a’ kapitányra, ki lövéssel felelt neki, 
de nem talált, — hanem puskájával a’ haj in tót 
leüté. Erre zavart verekedés támodt; a’ parton 
és hajókon lévők tüzet adtak a’ lakosokra, kik ro
hanást tettek a’ parton állókra, őket a’ vizbe szorí
tották, hónán ezek a’ hajókra szóltak a’ kapitányt 
egyedül hagyva hátra.

A’ Tilágot kürüllinjozú Cook.

Cook most egyik sajkára törekedett, puskáját 
hóna alá fogta, másik kezét pedig- hátul a’ feje 
mögé tartó, hogy azt a’ reá hajintott kövek ellen 
védelmezze. Egy indus követni látszok őt, de fé
lelmét igen elárulva, midőn a’ kapitány két vagy 
háromszor megállt. Végre buzogányával hátfőbe 
iité a’ kapitányt és gyorsan viszsza szaladt. Cook 
egy ideig szédelgett, azután pedig; kezére és egyik 
térdére esett, ’s puskáját clcjté. Egy másik indus 
pedig- hozzá futott és nyakát gyilokkal színá meg. 
Ekkor még is továb mozdult ’s a’ parton egy pocsó- 
tába esett, hol többen esoportoztak körébe. De ő 
egyre harczolt velők, fejét fölemelé és a’ hajók felé 
nézett mintegy segedelmet kérve. Egyik hajó nem 
is volt továb néhány ölnyinél, de a’ hajós nép olly 
zavart és gyáva volt, hogy senki sem indult segí
teni. — Cookot az indusok ismét leverték, de ö 
inig mozdulhatott, küzdött velők ’s gyakorta fölc- 
mclé még a’ fejét. Mikor egészen elhagyatva látó 
magát, öszveszedé utolsó erejét, fölkelt, egy közel 
szikla felé indult, a’ hoz akarván mintegy lámosz- 
kodni, de ekkor egy vad indus nagyot üte reá bu
zogányával, Cook megszűnt küzdeni ’s merész lel
két föl adta. A ’ lakosok a’ szildákra vitték föl a’ 
testét; szítdarabolták ’s megették. — Utób né-
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melly csontjai megtaláltattak és nagy pompával a’ 
tengerbe bocsáttattak febr. 21kén, 1779.

Ezekből azt gondolhatnák olvasóink, bogy a’ 
sandvicb szigetek lakosai (ovaibi ezek közül az első) 
igen vadak voltak, azonban koránt sem. A ’ ter
mészet fiainak igen tulajdona az, bogy a’ dolgok
nak nem nagy becset adnak ’s a’ tulajdoni jusrul 
gyönge képzeletek van. Innét lopásra könnyen ve
temednek. Az történt az angol bajóknál is. Az 
angolok igen kemények voltak ’s az által fölingcr- 
ték a’ könyen ingerlkető természetíiait; egy kölia- 
jiutásért az angolok tüzeltek, Cook maga agyon üté 
a’ bajintót, innét a’ szerencsétlenség inkák az án- 
golok keménységének, utób pedig gyávaságának, 
mint a’ sziget lakosai vétkének tulajdonítható. — 
Ma ovaibi szigete egészen mivelve van; lakosai ke
resztények, a’rendet és törvényeket szeretők, meg
tartók. — Ezt az angoloknak köszönik, kiktől 
azonban mértékletlcnségot tanultak, ’s —• a’ része
geskedés mai fő hibájok.
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Halley bolygó csillaga (üstököse.)
Első számunkban az üstökösökről szólánk ál

talában, most azoknak egyikérül akarunk bőveb
ben beszélem, — reményivé hogy olvasóink tü- 
rödclinét hurkáit nem csigázzuk magasra általa; *— 
különben azt sugnók meg, hogy a’ tartósság és 
húzmosság a’ dolgoknál erény, a’ szakadás pedig 
gyöngeség jele. Tehát a’ türödelem szakadásiul 
nem félve Halley bolygójának történetírását kö
zöljük.

Halley üstököse többi társaival együtt soká 
és soká bolyonghatott a’ megmérhetetlen,, égüreg
ben mig emberi szemek meglátták. És midőn 
az embereknek látszatós lön is , soká forgott a’ 
nap körül, gyakran mutatta meg fényes farkát ’s 
világossággal áradozó szakálát a’ földi férgek
nek, mig egyszer reá kezdtek az emberek es- 
merni. Rajta is bebizonyodott hogy a’ fold fiijai 
kevés figyelemmel vannak eleinte az iránt, a’ mi
vel utón igen és majdnem kirckeszlőlcg foglala
toskodnak. Az angol Halley adta meg neki el
sőben is azon tiszteletet, hogy napi rendszerünk
ben rendes bolygónak elfogadta. Ezen érdemmel 
tetézett csillagvisgáló ugyan is némelly üstökösek 
pályáját kezdé kiszámolni, mcllyek között külö
nösen bárom vonta magára figyelmét. Azoknak 
egyike lö51-b cn , másika,. 1607 - ben, harmadika 
1682-ben jelent meg. És ezen üstökösöknél 
nem kevés csudálkozással vette észre, hogy utjok 
hasonló az ég üregében, hogy megjelenések köze 
majd mind a’ kétszer egyenlő, az az 75 vagy 76 
esztendő. Innét azon gondolatra vetemedett, hogy 
ezen bárom bolygó ugyan azon egy test lesz, 
és — 1758ban újra meg fog jelenni.

Az egész világ (a’ tudományos t. i.) bámult 
ezen vakmerőségen. Az üstökösöknek pályát szab
ni hallatlan dolog volt. Némellyki örült az em
beri ész előre haladásának, másik a’ fejét csó
válta és tamáskodott, harmadik rettegett, hogy 
valamellyik üstökös bőszéit álland az őket rendbe 
szorítani akarásért, egy negyedik majdnem sirt, 
hogy költői képzeletei, mellyeknél fogva az üstö
kösöket föld páráinak, a’ gonosz lelkek alkigőzöl- 
gésének, vészostoroknak éneklé, egészen lepcr- 
zseltctnel; ’s forró lényeiből nem lesz egvéb hi
deg csavargó égi testeknél; egy ötödik a’ csízió

ban , egy hatodik a’ hármas históriában, egv he
tedik máshol kutatott utána, de okossá semiké- 
pen nem lehetett; és a’ többi, és a’ többi; addig, 
mint mondók, Halley nyomos észszcl ismét és is
mét inondá , „  1758 - ban meg fog jőni az én
üstökösöm.4<

Es Halley meghalt; tüzlelkének heve elszáll 
mint az 1682ki üstökös, hogy többé föl ne gyűljön. 
Az 1758ki év gördült az idő tengerében, a’ ta
vasz virágzott és nem jött üstökös a’ virágokat 
elliervasztani, a’ búza megérett, a’ rozs elnvom- 
tattaték és üstökös nem jött dobot iiszköt hozni, 
somión mcgszüreteltek, a’ badacsonyi zajt meg
halló a’ balaton, némelly torok a’ gyomor kárára 
izlelé budán a’ mustot, és az üstökös egyre ki
maradt; itt volt karácson, a’ duna jéghidat ka
pott, és — üstökös nem mutatta magát. Diadalt 
ünneple a’ kétkedés, boszorkányüszögnek énckcl- 
teték viszont az üstökös csillag, és a’ merre jár, 
bad dördülend utána, és vastagon folyandanak 
a’ vérfolyamok. — Halley dicsősége hanyatlani 
látsz ék.

De az igasság és tudomány győzedelmes. Csön
desen és lasan ballagott az 1759 esztendő, kivé- 
vén hogy a’ bét esztendős háború a’ hurkos ki- 
i’ály nagy tehetségeit, a’ magyarok vitézségét bi
zonyítgató , és hogy portugalliábul a’ jcsuiták kifi
zettek,'—• az üstökösre már nem is gondolták az 
emberek, midőn Halley egyszerre föltárnod ha
lottaiból, üstököse a’ megmondott pályán jár, ’s 
a’ kétkedést leveri. Nem volt ugyan olly fényes 
és nagy farkú mint 1456-ban, midőn 60 fokot 
elfoglalt az égen, sem mint 1531bcn, midőn sza- 
kálosnak iratik jobban, sem mint 1607 és 1682- 
ben midőn nagy farkú és szép fényű volt, hanem 
gyönge fenyő ’s csak tiszta éjszakánkínt látható. 
Azonban a’ kétséget meggyőzé ’s ügyesekké tön 
bennünket , hogy róla továbra is jövcndölgcssünk.

Jövendölgessiink, mondom, mert köriilforgi- 
sának ideje nem határozható meg mint a’ bujdo
sóknál, perczékre, órákra, napokra, sőt évre 
sem, mivel útjában a’ földünkön túl lévő nagy 
bujdosókhoz (jupiter, saturnus, uranus-hoz) kö
zel jöhet ’s azoktul magokhoz vonatván mentében 
clkéshctik. így az idén meg kellene jőnic, ’s le
het hogy megjő, de lehet hogy esztendőre marad 
ki. Azonban rém sokára itt leend a’ föld nya
kán, mint hajdan a’ törökök a’ magyarokén, — 
’s mi lesz belőlünk?

Itt egy kis sántikáló hasonlításra engedőimet 
kérek. A ’ bujdosók és bolygók többé kevesebbé 
úgy futnak és forognak a’ nap körül mint a’ pa- 
rityában lévő kő a’ mozgató kéz körül. Már 
most a’ kéz helyett gondolj magadnak jó olvasóm 
egy iszonyú nagy napot, a’ kövek helyett pedig 
bujdosó és üstökös csillagokat; azok iszonyú erő
vel lóbáltassanak, és történetből kettő jöjön egy
más ellen, csapódjék öszve ’s — paes ! a’ mi ezek
ből lenne, az lesz földünkhül is karegy jó izmos 
csontos üstökössel öszve ötödik. És a’ félelm- 
tetni szeretők azt hirlclék, hogy földünk öszve 
fog ütközni Halley üstökösével.

És ez, mivel azon üstökös pályája a’ földét 
áltvágja, megtörténhetik, ha az úgy nevezett ir
tózást erő (vts repulsionis), mellynél fogva egy 
égi test a’ másikat magátul távol tartja, nem se- 
gítend. Hanem csak megtörténhetik, mondom,



G a r a s o 8 T á p .

mert egyet millióra lehet tenni, hogy nem törté
nik meg-, mivel azon sok millió mérföldre kiter
jedő pálya csak cgv helyen vágja egymást által, 
’s épen azon átvágásnál kellene inimlcnik csillag
nak lenni, hogy ütközzenek, a’ minek nomtörté- 
nése legnagyobb hihetőség. A ’ rákosi verseny
pálya séminél is kisebb a’ csillagok pályájához ké
pest ; azonban a’ rendes körpályán kéviil ugyan 
azon középpont körül gondoljunk magunknak egy 
hoszudad pályát, melíy egyik felül majd pestig 
kinyul, más felül pedig a’ közép ponthoz igen 
közel kanyamlel, ’s ezen pályán futtassunk két 
fárodhatatian lovagot, meddig nem futhatnak azok, 
hogy öszsze ütközzenek?

Az egymást mcgközelétés is nagyon hihetet
len , de mivel az üstökösek farka millió mérföld- 
nyi hoszú is , előbb megtörténhető. Nem lesz c 
c’hcz szerencsénk? — A ’ csillagvisgálók biztat
nak, hogy nem. Különben a’ megközelítő üstö
kös a’ tengert magasra dágasztaná, áltoiános viz- 
árodasokat okozhatna, ’s a’ mi több, — ha elég 
erős volna — holdunkat elorozhatná a’ nélkül hogy 
mi kérdőre is vonhatnék. Ha elég erős volna, 
mondom, —- mert az üstökösek vékony anyagbul 
állanak, tehetetlenek, a’|mi abhul kitetsző, hogy 
cgyikök 1770-ben a’ jupiter holdjai között balla
gott e l, és Jupiternek mind a’ négy holdja ma is 
úgy sétál mint az előtt, sőt a’ mi több 1434-ben 
a’ föld és holdunk között ügetett cl egy üstökös, 
és — a’ törököket nem mosatta ki az akkorban 
elfoglalt istámbolbul, a’ szerencsétlen szerelme
seket nem fosztá meg azon szivbalzsamtul, hogy 
fájdolmaikat a’ hold hideg sugarainak incgpaua- 
szolkodhassák.

Halley bolygócsillaga hihetőleg most is távol 
az ég üregében fog előttünk elballagni, bár azon
ban ne igen távol, hogy nekünk is legyen sze
rencsénk jókora csillagszakált látni.

A’ vérboszú jusa a’ 15. százodban,

A ’ régi századokban sok igasságtalanság tor* 
tént a’ világon, majd nagy engedékenység majd 
nagy kegyetlenség által, lllycn volt a’ vérboszú 
jusa is , mellynéi a’ mai szátkardra vagy párvia
dalra kihívás egy betűvel sem jobb. A ’ vérboszu- 
jusnál fogva a’ 13 században nem volt a’ fölső- 
ségnek szabad valamelly gyilkost megítélni, ha
nem a’ megöletett közel atyafiaira kellett bíznia, 
megakarják és megtudják c büntetni a’ gyilkost, 
cs mimódon. így tették az emberek magokat visz- 
sza a’ vad természeti állapotba, hol nem a’ tör
vény vigyáz az cmher életére ’s vagyonára, és a’ 
sértést nem a’ törvény bünteti meg, hanem kiki 
ön magára van hagyva. Ha a’ megbüntetés a’ 
fölsőségre talált bízatni, altkor az tcmploinbcli 
poeniteutiára vagyis bünhödésre, alamisnára, ál
dozattevésre , kőkereszt - csináltatásra, a’ megölt 
atyafiainak kerülésére és kártérítésre határozta
tok. így 15o3-ben a’ goldachi birtokosnak, An
talnak (Helvetiában), gyilkosai keresztényi bün
hödésre kárhoztattak, az az a’ proccssio előtt me- 
zételenen kellett az egyházban körüljárniuk csu- 

án fejér vagy fekete gatyában , dccckokat fejér 
endővel átkötve ; egyik kezökben kivont kardot, 

másikban égő gyertyát tartaniok, a’ megölt sírján

lctérdclnick stb. Ma csak a’ világ míveletlcn ré
szeiben és népei között van ezen jus még fon.
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A’ b a o b a b f a .
Ezen pompás fa afrikénak heves éghajlatában 

él. Egy ottani part lakosai, mcllv óriási bokrok
kal bővelkedik, azt vélik hogy ezcii fa a’ növe- 
vényország lcgfölségcscbb és legnagyobb szülemé
nye ; és iszonyú nagysága ’s dicső tekintete által az 
erdők királyának is lehet őt tekinteni. Törzsöké 
ritkán magasabb 13 lábnál, ellenben gyakran 80  
lábnál több kerületű. Alsó ágai levél bokrokkal 
sűrű lombokkal ékesítve, vizszíniileg'vagyis súly
egyenesen nőinek ki belőle, és nehézségük miatt 
a’ föld felé hajolván zöld boltot képeznek, borzasztó 
nagyságút és kellcmctcs tekintetűt. Az egészen 
kinőtt fának kerülete, azon kört mérve meg, mclly 
az ágait is magában foglalja, némelly esetben na
gyobbnak mondatik négyszáz ötven lábnyinál; in
nét távolrul inkák erdőnek mint egy fának tetszik. 
Kitérőit ágainak árnyéka alatt heverésznek örömest 
a’ feketék, midőn forró éghajlatjok napja pirítva 
járja útját; az ő ágboltjainak ernyője alatt keres az 
utas menedéket a’ mutatkozó vagy már be is állott 
zivatar ellen. Afrikában azon tartományok bővel
kednek leginkáb ezen fával ’s ez azokban legjobban 
virágzik, mellyck a’ niger folyó torkolatjánál és 
partjai mellett feküsznek egészen le a’ benini or
szá g i; ...................................

Virágai viszonyilag szinte olly óriásiak mint 
maga a’ fa; mintegy július hónapban kezdenek mu
tatkozni. Gyümölcse October vége felé érik meg, 
vagy november első felében. Ez nagyon különbö
zik idomára nézve; néha hoszudad ’s mindenik 
végén csúcsos; néha egészen gömbölü; néha pe
dig középutat tart a’ hoszúkás és gömbölü között. 
Nagysága szinte különbféle mint az idoma. Zöld 
héjjal van födve, mclly ha meg szárod, sötét fakó 
néha sötét barna színű lesz. Szépen meg van csí
kozva , kocsánja majdnem két lábnyi. A ’ föltört 
gyümölcs szivacsos, csokolád színű anyagot láttat, 
és igen sok nedűvel bir, Magvai barnák ’s vesés- 
bab idomnak. Kérge majd egy liüvclknyi vastag, 
hamvas szürke, zsiros tapintatu és sima; kiviilrül 
mintegy ltcnőczés, belül szép zöld, széles veres 
foltokkal tarka zva. Maga a’ fa fejér, lágy, — a’ 
négerektől némelly crényvel fölruházott ’s innét 
igen nagy becsületben álló.

Ezen fának életkora szinte nevezetes. Némel- 
lyikcn közülök több száz esztendőről ez előtt van
nak európai nevek, úgy hogy életkora öt hatszáz; 
évre bccsültetik. Levelei mikor még fiatal a’ fa, 
hoszúkások, négy vagy öt hiivelknyi koszuk, né
hány érrel bírók, mcllyek az igen szép zöld közép 
bordáiul a’ szélek felé szaladnak; — midőn a’ fa 
női magasabb és vastagabb lesz, leveleinek idoma 
is változik, ’s azok három felé oszlanak; midőn a’ 
fa teljes kifejlődésében, erejében, nagyságában 
van, a’ három szakadásbul ö t, hat lesz, ’s ekkor 
a’ levél az ujas kézhez hasonlít.

A ’ senegali feketék megszárítják a’ kérgét és 
leveleit az árnyékon és finom porrá törik. Ezen 
port, rnelly zöld színű, apró vászon vagy karton- 
erszényben tartják ’s ü l lő  —■ nak nevezik. Ezt 
süteményeiknél ’s főzelékeiknél úgy használják, 
mint mi a’ borsot, paprikát, sót, — egy csipetnyit



az ételre hintve, — 5s ezt nem annyira a’ jobbítás
és ízesítés, hanem egésségmegtartás végett, mivel 
az húzomos gőzölgést okoz, és a’ vér nagy forró
ságát mérsékli; — ’s ha némcllv európainak hi
hetni, ezen jó siker nagy mértékben jár vele. Afri
kában egy járványos hideglelés vagyis láz van, mclly 
septerben és octobcrbcn dühödve szokott megje
lenni , midőn a’ sok esőzés mcgállott, a’ heves nap 
sugarai az öszszegyült vizeket rothasztják ’s a’ le
vegőt rósz kigőzölgéssel betöltik. Ezen betegség 
idején igen hasznos a’ baobab mult évben árnyékon 
szárított leveleinek köuyü főzete.

A’ b a o b a b  fa.

A ’ baobab gyümölcse nem kevesebbé hasznos 
a’ leveleinél és kérgénél. A ’ bélé, mellybcn a’ 
rnagvai vannak, igen kcllcnictcs hivesítő , szeléd 
savanyíts ételt ád ’s csemegekínt tekintetik a' lako- 
soktul is ; a’ gazdagok czukorral hintik he, hogy 
savanyúságát elöljék. A’ gyümölcs fásheja, ’s maga 
a’ gyümölcs is ha mcgtörctik, jeles szappan póto- 
lékot ád a’ feketéknek, kik aunak hamujából lúgot 
készítenek ’s ezt ovas pálmaolajjal fölforralják.

Abyssiniában a’ vad méhek igen szeretnek a’ 
baobab törzsökében megtelepedni, ’s azon méz mel- 
lyct ebe raknak különös jó illatú és kellemctcs sár
ga , — innét becsesebb és kereslebb minden egyéb 
méznél.

Ezen laknak törzsöké , ha inegaggottak ’s bö- 
dönüsek lettek, sírul és temető gyanánt szolgálnak 
a’ nép költőinek, musikusainak vagyis hangászai
nak, és bolondozóinak. E’ féle embereket igen 
nagy becsületben tartanak a’ feketék, mig azok él
nek , — mivel a’ szegény ördögök azt vél ik, hogy 
azok frigyben vannak a’ lclkekkel, boszorkányok
kal, kcsertőkkel, innét hatalmasabbak a’ többi em
bereknél és akárkinek is köiiyen árthatnak. Innét 
fog va a mondott költők, musikusok vagyis hangá
szok és bolondozok egész élctökbcn mintegy kézen 
hördoztatnak, hanem ugyan rósz pcnzvcl űzetnek 
nekik holtán. Sémi temetési tiszteletet vagy pom
pát nem kapnak, nem temettethetnek a’ többi em
berekkel egy helyre, sőt nem ásathatnak el a’ föld
ije, mivel ez nem teremne többé gyümölcsöt (sze
gény cgyügyü szereesenek!) ,  nem hajintathatnak 
íolyóba, tóba vagy tengerbe, mert az nem táplálná 
többé a' halait, — ’s mind ezek után tehát a’ baobab 
hödöncinck, üregeinek adatik az a’r rettenetes tisz
telet, hogy sírul szolgáljon nekik. Es az legkülönö
sebb, hogy a’ vén baobab épen nem haragszik 
érette;  ̂a mennyire aggott crejélül kitelik egyre 
terem virágokat, gyümölcsöt. A’ benne lévő testek 
pedig nem rothadásba mennek ált, hanem kiszárod-

nak, ncdvetlcnek lesznek és természeti múmiákat 
képzenek hcbalzsamozás segedelme nélkül.

A’ baobab bimbaja, levele, virágja.

T e r m é s z e t e s  j ó s o l ó k .
Mi a’ külfoldiektül sok természeti nevezetes

séget tanulunk hazánkriil; a’ következőt is német 
collegünk irá lapjaiban, — meglehet magyartól 
tanulá, vette, — de minekünk általa jött kezünk
höz. Közöljük. — Sinniumhan pétervár vidékén 
pontosan megtudják az emberek előre ha zivatar 
jövend. Ugyan is ott számtalan sok aranysas, 
(sárga, havasi sas) van, mellyek olly magason 
szoktak repkedni, hogy alig láthatók. A ’ ziva
tar előtt leszálanak ezen madarai;, százonkint 
repkedik körül a’ várt ’s oily félelmesen sívítanak, 
mintha már mindenikuek a’ háta pcrzscltetnék.

Az ö k ör v á s ár o n .
M . . königsbergi professor az ökörvásáron 

lakott. Egykor tanító órájában néhány elégedetlen 
tanítványa mesterkedése által rutul kidobottatok. 
O pedig egész csendességgel mondát „Uraim, 
ne emlékeztessenek reá, hol lakom. í( fcs tanítvá
nyainak emlékeztető kedve azonnal elmúlt.

.L ip csén , W ig a n d  O tto f e lc l é s i  terhe a la tt .

Nyomaton Breitkopf és Húr tel - nél.



megjelenik minden szombaton. Jan. 18, 1854.

E;;y bajnok az azincourtí csatákul.

Közh asz nú  e s m c r e t e k e t  t e r j e s z tő  lapok.
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Az a z i n c o u r t i  csata.

A ’ fegyverszünés végződvén franczia ország
gal , V. Henrik angol király a’ tanácsnokok meg
egyezésével meghatározd, hogy a’ franczia tró
nushoz való jusát, mint ki Isabcllátul, a’ Szép 
Fülöp leányátul szármozik, fegyverrel fogja kö
vetelni. Ekkor életének 27 évében volt, uralko
dásának pedig liarmadikában. Komoly és nemes 
magaviscletii vala ezen angol király, kedveltető 
nyájosságot kötve azon méltósággal öszve, mellv 
rangját illcté. Azon részreliajlatlanság, mellyel 
nagynak és kicsinnek alatt valói közül szoros 
igazságot szerze, minden osztál előtt kedvessé 
tette. Buzgósága őszinte volt, a’ kegyes gyakor
lásokon tűzzel és állondólag csiiggött.

Henrick Soutliamptonbul aug. 19kén, 1415, 
vitorlázott el 1600 hajóval ’s havrcnál, norman- 
diáhan, 21kén szált ki. Serege 56 ,000  ember- 
bül állott, ezek közt 6000 lovasság, 23 ,000  nyi- 
lazó, a’ többi pattantyús, ásó, árus stb. volt. 
Fegyvereik iv és nyilak, bárdok, fejszék, kard 
és buzogányok $ a’ lovasok lándsát hordtak.

Elsőben is harfleurt támadá meg, jól mege
rősített várost normandiában, melly vitézül oltal- 
maztatott, de rövid megszálás után (aug. Hitül 
sept. 2 2 -kéig) föladaték. Henrik a’ franczia la
kosokat kihajtá, angol gyarmatot helyeztete bc-lé 
’s igy birtokát biztosítván a’ franczia dauphint 
párviadalra hívta meg, de úgy látszik hogy az 
sémi feleletet sem adott a’ kihívásra.

Harílcur elfoglalása után nem sokára a’ vér- 
has ütött ki az angol seregben ’s úgy elharapód
zott a’ katonák között, hogy minden negyedik ha 
alkalmatos volt a’ fegyverfogásra. A ’ norwiclii 
püspök, a’ suífolki gróf megholtak benne, a’ cla- 
rencei herczeg, az arundeli gróf, ’s több más ve
zér kénytelen volt viszszatérni angliába mintegy 
10 ,000  katonával, ’s igy ezeket ’s az elesteket 
levonván az angol hadi sereg 2 0 ,0 0 0 -re olvadt le.

Franczia ország királya nem volt munkátlan 
ezen idő alatt. Fölszólításokat terjesztc k i, a’ 
nemességet vazallaikkal együtt fegyverre szólt tá 
’s önzászlói alá gyüjté. Henrik ezt mind meg
tudó , és mivel seregei rósz lábon állottak, a’ tél 
is beközelgetett, viszszavonulásra gondolt. Azon
ban nem havrenél akart hajókra szálúi, hanem 
hogy futáshoz ne hasonlítson a’ menetele, calais- 
hoz szándékozott szározon menni, ’s onnét kelni 
által országába. Harfleurben három ezer embert 
hagya őrizetnek, maga pedig a’ veszedelmes útra 
megindult; — a’ francziák elrontották előtte a’ 
hidakat, és az utakat és az élelemre valót, ha 
azt erősségekbe nem takaríthatták hamar el.

Somme - vizénél (Peronne táján) megérkezvén 
Henrik, azt meggázolhatatlannak találá a’ folyóba 
vert hegyes karók miatt. Minden hid cl vala szag
gatva 's a’ folyam védve a’ túlsó parton fölállított 
seregek által. A ’ vérhas egyre garázdálkodott a’ 
katonái között, ’s üröm poharának megtöltéséül 
franczia ország királya 14,000bül álló segedelmet 
küldc előre, és a’ franczia nemzet virágja a1 kirá
lyi zászlók alá csödült az idegen ellenséget leve
rendő. Hadi tanács tartaték rouenben ’s franczia 
ország fejei meghatározók, hogy csatát adnak, az 
az megküzdenek az .angolokkal, hanem bizonyosak 
lévén a’ gyözödelemben, átkagylák őket a’ somine-

vízén menni ’s a’ calaisi utón szándékoztak véget 
vetni hódoltatásoknak és élőtöknek.

Végre átment Henrik a’ folyón, ’s átmente 
után hamar három követ jött hozzá a’ franczia 
herczegcktül őt csatával kinálva meg ’s az idő és 
hely válosztását reá bízva. Henrik igy felelt:,,,A z  
én szándokom ugytenni, mint istennek tetszik. Én ez 
időben nem akarom a’ ti uratokat keresni, de ha ő 
vagy ők keresnek engem, találkozni kész vagyok 
velők, isten úgy akarván. Ha nemzetetekből va
laki háborgatánd calaisi utamon, az az ő merészle- 
tére (szerencse próbálására) legyen; és most nem 
kívánom annyira valamcllyiteknek tapasztalatlansá
gát , mint azon alkalmat, hogy fakó földeteket pi
ros véretekkel megfössem/ 4

Látván azonban hogy lehetetlen kikerülni a’ 
csatái, elkezdett készülni reá, ’soctob. 22kén meg- 
izenték neki a’ franczia generálok hogy a’ jövő 
pénteken megiitközendenek.

A ’ csata előtti három napon seregei közé ve
gyült Henrik, bátorságra tüzelte őket jutalmat és 
tisztségeket ígérve nekik ’s eleik dicsőségére emlé
kezteié , melíyet azok a’ cressy-i és poietiers-i hí
res csatákban arattak. Biztatásának olly sikere 
volt, hogy mind a’ tisztek mind a’ katonaság nem 
csak nem rettegett a’ közelgető ütközettől, hanem 
azt égve várta. A ’ csata előtti napon Gam dávid, 
egy olasz kapitány kiküldetvén az ellenség kémle
lésére , igen tréfásan regélte: ,elegen vannak a’ 
megöletésre, elegen a’ megfogatásra és mégis ele
gen az elfutásra/

Azonban a’ két sereg közötti különbség a’ leg
vitézebb melet is megrázható, megfélelmtetheté. 
A ’ legjobb hírek ’s iratok szerint (mondják az ango
lok) a’ franczia sereg 150,000-re ment föl (a’ német 
hadi Conversations lexicon azonban csak50,000-re 
teszi, — a’ mi mégis jó sok), inellybül 60 ,000  lo
vas volt, teljes fegyverzetbe öltöztetve, jó fegyve
rekkel, jó ruhában, jó élet mellett; sémiben szük
séget nem látva, önföldén, ’s a’ legjobb ütközeti 
helyet kiváloszthalva. Ezen hadi sereget majdnem 
minden franczia herczeg’s előkelő vezérelte (’s épen 
ez volt a’ rósz, hogy annyi vezér volt, ’s annyi 
akarat egymás ellen), a’ seregnek nagy részét mi
veit emberek tették. Olly bizonyosak voltak a’ győ- 
zödelcmrül hogy a’ csata előtt való éjszakát csupa 
vigadalomban töltötték, a’tisztek a’zsákmány closz- 
tásárul tanakodva, a’ közlegények a’ foglyokat el- 
koczkázva. Némclly herczegek egy tulajdon kocsit 
készíttettek, mellyen a’ fogoly angol királyt pá- 
risba viendik; ’s különbféle várasokba utasítás kül- 
deték a’ leendő nagy diadal megünneplése végett.

Az angol sereg ellenben legfölebb 15,000  
emberbül állott, ’s ezek közül csak 2000  volt lo
vas; nagy része vérhasban szenvedett ’s innét fél- 
mezételeu küzdött a’ szó szoros értelmében. A ’ 
nehéz ut elfárasztá a’ katonákat, idejök rósz volt, 
élclmök hibázott, ruliájok rongy. Hollinshed igy 
írja le az állapotokat: ,Nem nyughattak, annyira 
háborgatta őket lármájával az ellenség; nappal eső 
esett, éjjel fagyott; az élelemben nagy szükség, a’ 
vizben nagy bőség volt, pénz elég, de sémi venni 
való s tb / Olly távol is voltak a’ győzödclem re
ményétől , hogy a’ csata előtti esten, békét csi
náltak az istennel, bűneiket meggyónva, a’ szent
séget véve ’s más buzgóságokat is végezve,* mint 
a’ halált bizonyosnak tekintők/
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Oct. 25-kével a’ csatanap virradt föl, ’s a’ két 

sereg ki állott mindjárt szürkületkor. D ’Alkret 
constable oily bakot lőtt ezen alkalommal, mel- 
lyet eszemcntség következesének lehetne mondani. 
A ’ helyválosztáskor egy szűk közt váloszta seregé
nek egy folyócska és egy erdő között, ’s igy fölál
dozta azon szerencsét, mellyel seregének ’s kivált 
lovasságának nagy száma megáldani erővel akarta. 
Népet bárom haditestre osztá, az elsőt maga, a’ 
másikat az alcnsoni herczeg, a’ harmadikat a’ mel
lei gróf vezette.

Az elrendelés megtörténvén a’ constable pon- 
pás beszédet tarta seregéhez, mellyben mineku
tána ezen nagy hadi test hatalmas erejét ’s a’ győ- 
zödelem bizonyos voltát leirta igy szó lt: ,,és a’ má
sik oldalon, nézzétek azon kis maroknyi szegény 
angolokat, kik mivel élelmök elfogyott a’ nagy éh
ség miatt igen meggyöngültek, elfogytak ’s majd
nem lelketlenek 5 innét erejök oda van, vitézségük 
egészen öszszerogyott, ’s mihelyt a’ csata kezdő
dött, gyengeségük miatt meg is lesznek győzve és 
verve, ’s ti férjfiak helyett árnyékokkal fogtok küz
deni. Mert tudnotok k ell, hogy ha az angol egy 
holnapig meleg ágya, kövér sülthusa és szokott 
itala nélkül szűkölködik ’s azon idő alatt hideget és 
éhséget szenved, bátorsága a’ bokájába szál, teste 
roszul és hibásan női. A ’ mennyire vitéz az angol 
ha szép ideje ’s elég elesége van, olly gyáva és 
erőtlen, ha az éh és hideg háborgatja.4

Midőn Henrik megtudta mint vannak a’ fran- 
cziák fölálítva, titkon 400 lándsást küldc cl a’ csa
tamező hatfélén lévő erdő mögé} azután 200  íjászt 
jobbrul egy alacsony rétre álított, melly bokrok ál
tal volt védve ’s a’ csatatértül egy széles árok által 
elválosztva. Azután két kis csapatra osztá csekély 
seregét, az egyik csapatot Eduard, yorki herczeg 
vczérlé, a’ másikat maga Henrik, az utócsapatot, 
íjászokbul, hárdosokbul, buzgányosokbul stb. álót 
Beaufort tamás, dorseti gróf.

Fegyveresen lovaglóit el Henrik serege előtt, 
sisakján aranykoronával, ’s közel hozzá négy kirá
lyi zászló, — rövid de lelkes beszédet monda az 
övéihez, biztatva őket ne féljenek a’ durva és fe- 
nyétéktelcn csapatok sokaságátul. ,,A ’ győzöde- 
lem — monda — nem a’ számiul hanem a’ vitéz
ségtől függ, ’s mindenek fölött isten segítségétül, 
mellyben minden bizodalmátokat helyeztessétek. 
A ’ mi magamat illet, kinyilatkoztatom, hogy an- 
glia énérettem nem terhcltetik váltópénzvei, sem 
egy franczia nem kérkedik velem mint foglyával, 
hanem vagy hires halál vagy dicső győzödelem ál
tal szerezendek becsületet és hirt.44

Ezen időben egy követ jött csufolódó követ- 
séggel a’ franczia herczegektül, kik tudni vágytak, 
mennyit akar Henrik váltság-pénzül adni magáért. 
Henrik megvetőleg felelt, 4 kevés óra múlva ki fog 
tetszeni ki kérhet váltságpéuzt a’ másikátul.

A ’ csata kezdődék} de a’ hoszú eső úgy föllá- 
gyítá a’ földet, hogy a’ nehéz fegyverü francziák 
lovai clsülyedtek, süpedeztek ’s hathatós megtámo- 
dást nem lehete tenni. Azonban a’ vendomi gróf 
’s a’ brabanti Clignet mégis oldalvást rácsaptak az 
előrolianó angol íjászokra, — de a’ hely által aká- 
lyoztatva zavarba jöttek a’ seregeik, nem tudtak to- 
váb mozdulni, ’s öldöklő nyilcsőnck lettek kitéve, 
melly a’ veszteséget és megveretést teljessé tette. 
A ’ második franczia csapatbcli bajnoklovagok az 
első lármára előroliantak, viadal tüzétül hevülvc ’s

alig várhatva hogy csatázhassanak, de igen sürücn 
tolakodtak előre, lovaik pedig clsüpedtek, sem ló, 
sem ember nem mozoghata, ’s igy lön hogy a’ vi
téz franczia leventék védetleniil ölettek le az ango
lok nyilaitul, hárdjaitul, kardjától. A ’ harmadik 
franczia csapat lovagok és vezető nélkül látván ma
gát viadal nélkül neki iramlott.

Midőn az angolok az öldöklést megunták, vég
re foglyokat is kezdtek gyűjteni. Ezcrenkint adák 
meg magokat a’ franczia lovagok mivel nem moz
dulhattak , nem segíthettek magokon. A ’ foglyok 
száma majdnem nagyobb lön a’ győzőkénél. Innét 
Henrik, midőn egy gyenge franczia dandár hátul 
az angol tábort megtámodá, megölni parancsoló a’ 
foglyokat ’s igy ezeren konczoltattak le azok közül, 
kik a’ győzödelmcscik nagylelkűségére és hadi be
csületére bizták életöket. Szerencsére hamar el- 
vereték azon csapat ’s a’ vérengzésnek vége lön. 
Ezen győzödelem egy a’ legnagyobbak, legtelje
sebbel; közül a’történetek könyvében} 10 ,0 0 0 födé 
a’ csata mezőt, ezek közt 8000  nemes} 1 4 ,0 0 0 lön 
fogoly. A ’ holtak között 6 bérezését gyászolt fran- 
cziaország, közel rokonait a’ királyi háznak (a’ 
brabanti herczeget, neversi grófot, alensoni her- 
ezeget, Bar-herczeget két testvérével), D ’Alber- 
tet és más sok hatalmasat. Elfogattak az orleansi 
herczeg, hourboni herczeg, Richmond, En, Ven- 
dom grófok, Boucicault marsai ’s többek.

A ’ nehéz fegyver, cgyenetlenkedés, mérték
lécén csatahév igy döntötték meg a’ szép franczia 
sereget, igy söprék cl a’ nemzet virágát az azin- 
courti sirba, mellybül soká zivatarok szele fújt 
elő zavarosan és öldöklőn franczia országra. —  
V. Henrik azonban most az egyszer megelégedett 
a’ nyert hírrel, calaisba ment, ott hajókra szált ’s 
nov. 2. 1415 do vérben megérkezett.

A ’ k a m é l e o n .
így neveztetik a’ mászó állatok egyik neme a’ 

gyikok rendében, melly ásia ’s afrika részeiben ta- 
láltatik. Minthogy ezen állatok különös erővel bír
nak szülök megváltoztatásában, és egész testük szí
nezetének cgymásutáni meglepő át át cserélésében, 
innét már a’ legrégibb időben magokra vonták az 
emberek, kivált a’ visgálódók figyelmét. Költők 
mesélők jártatták rajtok elmésségöket, leírói tehet
ségüket, a’ kaméleont híressé tették, de utób a’ 
valódi gyikbul nemlétező ábrándozás’» képet is csi
náltak, ’s igy ma sokan ki akarják a’ kamélconrul 
beszélőt nevetni, mintha alatta a’ görög orákulu
mok csalhatatlanságát vitatná valaki.

A ’ kaméleon bőre keskeny apró pikkelyekkel 
födött, mellyeknek rendes színe zöldlő -  szürke. 
Testének áltolános idoma a’ gyikokéhoz hasonlít, 
hanem a’ törzsöké öszszenyomott, a’ háta pedig 
igen fölemelt. A ’ feje hátulja pyramis- idomban 
duzadföl} szemei nagyok, igen előre dudorodtak, 
hanem majdnem egészen befödetnek a’ bőrtől, a’ 
szemfény táját kivévén. De a' mi legkülönösebb, 
szemei egymástul függetlenül mozgathatók ug^ 
hogy mikor az egyik be felé fordult a’ másik ki 
fe lé , mikor az egyik fö l, a’ másik alá irányzódha- 
tik. Külső füle nincs} nyelve húsos, gömbölyű 
’s igen hoszan kinyújtható, fogai háromhegyiiek. 
Mindenik lábán öt úja van, de két csomóba vá
lasztva , úgy hogy egyik csomóban három, a’ má
sikban két uj van, egész a’ körömig öszszenőlve
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hártya által egymással. Farka lioszú, gömbölyű, 
göndörödő, mellyel a’ veszszőket és ásókat át tudja 
kacsolni ’s magát ion tartani. Tüdeje viszonyilag 
más állatéval hasonlíthatatlanul nagy, mcllyet ka 
fó'lfnj, az egész állat majdnem átlátszó lesz. A’ föl- 
f«j ás fokai szerint külszíne egyre változtatja a’ szí
neket, incllv változtatás .a’ vér különhfélc eloszlá
sálul szármozik, nem pedig azon test színének föl
vételétől (mint hajdan hitték), mellyen a’ kaméleon 
történetim! van.

A’ k a m é le o n .

Alig lehet valami szebbet csodálatosabbal mu
tatni azon színét más színre és viszont ’s újólag 
másra változtatásnál, mcllyet az indulatba hozott 
kaméleon mutat. A ’ kaméleonok rendkívül lasú 
buta és majdnem merevedett állatok. Csupán egy 
részük van , mcllyet igen élénken mozgatnak. 
Ugyan mcllyik lehet az? — A ’ nyelvük. -— Ezen 
műszernek vége be van ragadós enyvidomu nválká- 
vál füdvc (tak-onyval tak-arva), ’s gyors mozgá
sának nincs egyéb czélja mint — bogarakat vadász
n i, mellyel; az enyvhez künyen ragadnak, ’s a’ 
vitéz gyomrába kénytelenek lesétálni. Mert .1’ ka
méleon bogarakkal él. Hanem ritkán tart lako
mát, —> igen kevés eledellel beéri, — ellenben 
annál erősebben szipogalja, lélckzi a’ levegőt, ma
gát fül lülfujva, színein a’ napsugarakat játszo- 
dozlatva. A ’ régiek innét jöttek azon hamis véle
ményre hogy a’ kaméleon levegővel él ; és sok ma
gasan héjázó irigylctte nekik, hogy ő nem érheti 
he olly finom eledellel. Ma már tudjuk, hogy a’ 
kaméleon is — (szinte mint a’ leghevesebb szerelő) 
durváb testi eledelekre szorul.

A ’ régibb állattudósoknál a’ gvik- (gyél;-) nem 
egyik faja volt a’ kaméleon, ma már tulajdon ne
met tesz négy fajjal, mellyel; afrikéban ’s a’ mo- 
luccai szigeteken élnek. 3Iindnyája a’ fákon tar
tózkodik, apró bogarakkal táplálva magát, — ’s 
ezen életmódra látszanak rendelve lenni egész al
kotások által.

Jó szíviiség, gyémánt a’ trónuson.
II. Katalin nagy fejedelem aszszony volt az 

orosz ezári trónuson. -— Uralkodása elején gyak
ran ki szokott lovagolni. Egy illy sélálás al
kalmával a késérője megláta az ulszélen egy 
rongyba takart csecsemőt j — a’ czárné nem vette 
észre. „  Fél re a' falynval, monda amaz az ina
sokhoz, — jobb volna az illycncket egyenest ki- 
tudui a’ világból. “ A ’ czárné ez utolsó szava
kat meghalló ’s megfordulva: „ini dolog?“ kér
őé. — .Sémi fontosí felelt a’ késérő, — egy

szennyes csecsemő van olt az útfélen, kit én to- 
váb tetettem, hogy a’ sétálókat ne háborgassa. í

A ’ császárné boszonkodva nézett a’ férjíiura 
’s magához hozató a’ csecsemőt. Ez az emelés 
által fölébresztetvén, szemeit fülnyitá és sirt. Ka
talin elvette a’ késérötiil, hízelkedett neki, meg
békélte! te ’s lasu lépésekkel haza vivé. A ’ cse
csemő nyngottan mosolygott, szép képű és ép tes
tű volt. Otthon a’ czárnő szobájában tiszta ru
hákba öltöztetek ’s fejedelmi költségen nevel leiék. 
A’ leány fülnült, nagy, miveit, szép le lt5 a’ 
czárnő egész gyönyörűségét találta benne $ grófi 
rangra emelte, ünrendével megajándékozó, melly 
évenkínt 5000 rubel jövödclcmmcl volt kapcsolva.

Szüleit semiképen ki nem lehetett találni. A ’ 
szép leány kezét némelly derék és gazdag ifjú 
kérte, de az azt mondó: mig jóltévője é li, nem 
mozdul cl mellőle, ’s ez is kevés hála, a’ legne
mesebb tettért.

Sesal, a’ levegőben ülő Lramin.
Angliában az idegenek áttolóban jobban érte

nek a’ pénzköltéshez, mint a’ pénz - szerzéshez, 
azonban vannak kik isten nevében mennek az an
golokhoz , úgyszólván lapos crszényvel, — és ra
kottal tömöttel jönek viszsza. Hlyének a’ remekelő 
mívészek, sőt a’ remekelő bűbájosok is. Mivel 
pedig a’ szemfényvesztésnek távol kelet (india) a’ 
hazája , ’s a’ mi legnagyobb mestereink inasai sem 
lehetnek az indus mestereknek, nem kevés illy in
dus mutatja magát londoniján. A ’ múlt években 
volt p. o. egy ottan, ki kést, kardot evett, — ha
nem mestersége áldozatjává lelt; rósz irányt vett 
az éles kés, belül megsértő őt, ’s rángalódzás kö
zött elemészté.

Az itt lerajzolt bramin nem oliv veszedelmes 
játékot üz, hanem ártatlant és mégis meglepőt. 
Ezen rajzolat az igazgatói házban készült madras- 
ban ’s a’ bramint a’ levegőben mutatja ülve.

Sesal nyúlánk középkorú ember ’s jó idős már. 
Hoszií pamut ruhát visel, sárga turbánt, széles 
övét; nyaka körül nagy pondcrauii gombfüző van. 
Gyakorta clhivatik madrasban az angol nagyok 
kertjeibe mestersége mutatása végett, ’s nem kevés 
pénzt visz cl. Egy őt látott igy ir róla: Sesal igy 
tette előttem mutatványait: először is egy 111 hü- 
vclknyi magas széket ada ált inegvisgálás végett, 
mcllynek színén két rézcsillag volt megerősítve 
egy tallérnál valamivel nagyobb; azután egy üres 
(kifúrt) hambus pálezát vett elő, melly mintegy 
2 lábnyi hoszű és 2-| tijnyi át rnérőjü volt. Utó!) 
egy öszszegömbölviteti zergebőrt mutatott, mclly- 
nek köre (végköre) mintegy 4 ujnvi, kuszasága pe
dig- 2 lábnyi volt. — Ezek után a’ brainiu egy bő 
sál alá elbújt, a’ mondott eszközökkel és égj nagy 
zsákkal; öt órahatvanod (minutum) után (melly idő 
alatt munkásságát észre lehetett venni) kilakartatta 
magát, és valóban a’ levegőben Játszók ülni ke
resztbe tett lábokkal; hanem jobb kezével a zer- 
gebőr végéhez támoszkodolt, melly koszában ál
lott és az üres bambus-pálczával öszszeköttelésben 
volt. A ’ függőleg vagy magasában álló hambus 
pedig öszsze volt kötve a’székkel mindjárt az egyik 
rézcsillag fölött. — A ’ hramin fél óránál továb ült 
úgy; markában az olvasója gombjait eregetve, 
sémi legkevesebb erőltetést nem mutatva, mintha 
természeti bel vezetéken lett volna.
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,, Négyszer látám ól ezen mesterség: mutatás
ban, ’s törekedtem a’ titok föl födözésére, de si
ker nélkül. Nagy ajándék is ígérteiéi; a1 bramin- 
nal;, hogy mestersége nyilvánosítására birassék, 
de ő megtagadta a’ magyarázatot.“

Scsal, a’ leveliiben ülő bramin.

„Én igy vélekedem rula. A ’ rézcsillagok egy 
aczélveszszöt vesznek fö l, melly az üres bambu- 
son által megy} a’ zerge bőr szinte aczélveszszöt 
rejt magába, melly a’ hambusban lévővel öszsze- 
sró fólia tik} hasonló gépelves készület megy a’bra
in in ruhán ján által testén alá, alant pedig aezél- 
kört, aczélabroncsot tart, mellyen a’ bramin ül.“

Sélúlás .az éjszaki tenger alján.
(Eredetileg előadva.)

Sötéten ült nagy éj vizek fölött,
Sötét balál nyilongott a’ babok 
Tajtékiban; de képed ób leány 
Napfényt deríte a’ szorult kebelbe. — 
Rád gondolák mig inás imádkozott.
’S tündér világot ölte föl víz, éj;
Es c’ világbul szívein jóllakott,
Hogy ébezísb legyen szemeid után.

A’ iimonáda jól esketik a’ tenger bánykolódása 
által fölingcrlett gyomornak,— gondolám magam
ban — és leszaladtam a’ bajorul, czitromot ezukrot

veendő. A ’ bányástul mentendő szerek kezemben 
voltak midőn a’ komáromi vándorló magyarral vi- 
zont találkozóin, oda kint, távol a’ karpatoktul, a’ 
dunátnl, a’ balatoniul, közel a’ háborgó éjszaki 
tengerhez. Hóna alatt vitte szépen kisimított csc- 
resnyefa - szekrénykéjét, bajusztalan arczán is 
volt valami magyaros.

„ J ó  napot, édes földi44 kiáltánk egyszerre 
mind a’ ketten, és örülve szorítok egymás jobjait.

.Miben töri a’ fejét4 kérdém én tiilc, , ’s re
ményi c jó szerencsét rotterdámban?4

„Csak tudnám a’ kollandnyelvet — felele — , 
úgy látszik jó rformán liullbatna a’ szép aranyokbul 
a’zsebembe. Épen c:en szappanoshoz szándéko
zom.44,

, Én pedig indulóban vagyok4 mondám.
„Londonba? 44 kérdé, és azután francziaor- 

szágon által haza? — Boldog- ember} nekem még 
soká kell csavarognom mig a’ kellő pénzt öszveke- 
resein.

,Hova szándékozik majd innét? 4 kérdém.
„Hangon, leidenen által ainsterdamba44 felelt 

,,és onnan utrecktcn által viszsza felé.44
,No a’ mcllyikünk előbb haza ér, höszöntsc a’ 

bont másika nevében is , -— mondám, ’s az első 
pohárbort másika egésségére, a’ még talám boly
góéra, ürítse ki.4

Komáromiin nevetett ’s a’ gőzhajóra gondolt, 
mellyen a’ bámuló hollandusok előtt poharakat 
cscndíténk ’s azoktul soka nem hallott hangokon 
éltetők egymást és a’ távol liazát.

„Legyen , 44 moiulá , „ én pedig pesten meg- 
heresendem kegyedet.44

,„Jó egésséget4“ mondánk, ’s én sicték a’ ha
jóra , nehogy elkéssem, ő t, az illatozó viaszgyer
tya csinálás tanítása végett rotterdámban maradót, 
elhagyva.

Ä ’ közel torony déli muzsikáját kezdé hal
latni} a' nap kipillanta a’ ködös égen mintha őt is 
a’ hangok gyönyörködtetnék} én tudtam hogy utol- 
szor hallom holland földön a1 harangok ezen játé
kát, és érzékenyen íigyelék. Szép volt a’ darab, 
de rövid. Lasüdan enyésztek cl a’melódiás hangok 
rottcrdain élettömött keblében, — ’s az óra rá böm- 
bölé a’ tizenkettőt. Ez volt az indulás ideje. A ’ 
hajón is megluízalék a’ harang, ki és be pezsgettek 
a’ maradók és menendők} a’ kémény egyre füstöl
gőit, a’ páraoőn böfög-vc és sivítva tört elő a’ gőz. 
Recsegve huzaléi; föl a’ horgony , a’ kerekek vag- 
dalkozni kezdtek ’s kétes útjára megindult a’ hajó.

„Béke fölötted te nvugotéjszahi vclcncze, kegy 
és áldás harmatozzék szép leányaidra44 szóltam 
magamban midőn kibontakozott hajónk teljes futás
ban vala a’ raj na - maazon , ’s a* két part tárgyai 
álomkínt tűntek le előttünk. -— A ’ folyam csava
rodott, a’ város magas épület sorai elrejtettek sze
meink elül, csak a’ végső kertek ’s a’ magas, bás
tyatorony gyanánt épített szélmalmok látszottak 
keresztet verő szárnyaikkal. Hátul pedig Lőrincz 
tornya láttaiá sárkányon ülő réz emberét. A ’ hajó- 
födcl merő élet volt, sétálókkal, beszélgetőkkel, 
csincrhedőhhcl, vizsgálódókkal tele. Azonban vis- 
gálni való nem sok volt} a’ köd ugyan egy kevéssé 
fölszált, liánéin ezen lapály földön magasra nyúló 
szélmalmoknál és egyes tornyaknál egyebet nem le
hető látni.

A ’ folyam szélesedni kezdett, alacsony nádos 
partjai távolabb és távolabb vonultak egymástul,
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tengeri halász madarak sivítottak körül és úsztak 
gázoltak előttünk. A ’ víz kicsinségét gvanítám ; 
a’ hajós legények csáklákat vettek kezeikbe, de 
hasztalan, ■—• akadnunk kellett. Egy nagy íökő- 
dés ingatá meg a’ hajót, egy két gyöngén álló le 
bukott álltábul reá, a’ kerekek egyre dolgoztak, de 
a’ hajó sebessége szemlátomást szűnt, ’s egyszer 
azt veszszük észre hogy a’ folyó simulva hagyja el 
hajónk oldalait.

Tehát fön akadtunk. A ’ kerekek nyugodtak, 
a’ gőz hasztalanul sipított föl a’ levegőbe, az apró 
vitorlás bajók, mellyeket előbb büszkén hagytunk 
e l, lelebegtek mellettünk. Yégetlen buszúnak tet- 
szék előttem az idő ; szemeim a’ közel tengeren 
úszkáltak és az oldalvást elmaradó partokat nézék 
dél és éjszak felé. A ’ távolon füstfölhő tűnt föl, 
meglátszó!; a’ kürt, a’ jövő gőzhajó, — a’ , véle
ményem szerint álló társnak jövendő. De nem lett 
úgy; a’ tenger sebesen dagadt, ’s a’ gőzhajtotta 
társvai a’ mélyen találkozónk.

A ’köd aláb ereszkedett ’s láthatárunkat szűkké 
tette. Hasztalan nézék viszsza felé, a’ partok el
tűntek, alantunk sárgás szürke viz, körűlünk és 
fölöttünk fejér szürke köd. A ’ viz azonban zöldebb 
és zöldebb lett, a’ kerekek egyre fejérebb tajtékot 
vertek, a’ hajó volt remegő mozgása hoszű, kábító 
huUámingássá' változott, megannyi jelei, hogy a’ 
tengerre érünk, ’s a’ rajna kifutó folyamát hátra 
hagyjuk.

Végig járók a’ hajófödelen ’s visgálgatám az 
úti társok indulatjait, magok viseletét. \oltak  kik 
most jöttek először tengerre és azok kielégíthetet
lenek voltak a’ nézésben. A ’ gyönyörködést arezvo- 
nataikon lehete olvasni, szemeikben rajzolva látni, 
szavaikból érteni. De a’bátortalanság is igen szem
be tűnt rajtok. A ’ hajónak egy kissé nagyobb in- 
gása kábulóvá 's botorkálóvá tette őket. Az angol 
hajósok és utasok pedig futkostak alá és fö l, hátra 
és előre; némellyikök megáit és riézé az ujonczo- 
kat, mosolygott a’ mint azokat szédclegni ’s egy 
helyre mintegy leszegezve látó.

Egy czövekhez közelítőnk mclly oldalvást előt
tünk a' ködben kifeketéit. A ’ zaj árbocznak hir
dető azt. És közelebb jutván látók a’ fő és két ki
sebb árboczot a’ kifeszített kötelekkel, ’s kivált mi 
szároz földiek kérdőleg ’s kétes arczvonatokkal né
zőnk egymásra. Kellemetlen tanúja volt ez előt
tünk a’ tenger biztalanságának. ,,A ’ víznek nincs 
rakonczája“ gondolám magyarul; mások pedig ki
mondák német, holland, franczia nyelven. Az 
angolok legfölebb egyet mosolyogtak viszont. Mig 
gondolataimat azon futtatám, nem meredhetne c a’ 
mi fűstkürtiink valahogy úgy ki a’ vizek fölé , mint 
ezen árboczok; és sajnálkodni kezdek, hogy még 
le sem írhatnám, mint vesztünk el; addig mondom 
zaj támodt a’ hajó hátulján. Volt a’ ki megijedt ’s 
az elsülyedést várta, mind hátúira néztünk, én hát
ra szaladtam ’s a’ zaj nem volt egyéb, mint vagy 
öten kérték egyik pozsgás angolt, mondja el azon 
elsülyedt bajorul tudott regéjét. O szolgálatját 
ebédkorra igére; a’ mit az étclárus jó néven vehe
tett , mivel az elbeszélés kedvéért néhány vendég
gel többet kapott.

Ötre járt az óra 's az idő beszürkült volt midőn 
asztalhoz ülőnk. Minden szem és figyelem az án- 
golra volt fordítva, ki pofbajuszát többször börzön- 
getve középen ült, mintegy készakarva válosztva 
magának azon helyet, hogy az egész társaság jól

hallhassa. Újával körüljáró nyakát, kötőjét tágítva, 
hihető, hogy hoszat regélendő torka olly könyen el 
ne fárodjon. Malagás palaczkjábul már kétszer töl
tött a’ kis pohárba, elég siklóssá tehetve torkát, de 
abbul még sem jött ki hang. A ’ leves fölhozaték, 
ő jól mert ki belőle; marha hús adaték föl burgo- 
nyázott körrel, ő jó darabot bökött k i, pörkölt hal 
következők, angolunk példásan megdicsérte; bor- 
nyú sült után eezetcs ökörnyelv adaték föl, a’ re
gélés egyre késett, birskása, torták tétettek föl, 
szónokunk egyre mozgatta a’ száját; majd alma, 
körtvély, lasponya, rajnai és portugál szőlők le- 

ék el az asztalt, ’s a' themse fi ja megmutató, hogy 
örte után a' lasponyáuak ’s azután a’ nagy szemű 

szülőnek is mondhatni néma dicséretet. Némelly 
palaczk kiürült már, ’s hála az ivásra késztető szomj- 
nak, ángolunk is utolsó poharát hajtotta föl. Ez
zel oldalvást fordult, a’ régvárt hangokra öszszc- 
szorúlt gégéje ’s : ,,Egy palaezk malagát“ kiálta. 
A ’ csapiár szaladt, engem a’ türödelem hagyni 
készült.

, , Uraim“  kezdé végre az angol, mig azon
ban az uj palaczkbul poharába töltc, ,, ha hallani 
akarják, Ígéretem szerint elmondom azon elsülyedt 
hajó történetét.“  Mind kérve kiáliánk föl, melly- 
rc ő föl látszék derülni ’s egész komolysággal, 
mintha alkoránt magyarázna, igy beszélt.

, ,Uraim, én igen rövid leszek. Azon hajó
nak neve J á z o n  volt, birtokosa van F e l d c n ,  
kapitányja No r t o n .  Sok utat tön kclctindiába, 
némelly hasznot hajta birtokosának, hogy örökén 
nem élhetett természetes, mint mi sem fogunk örö
kén élni. (Itt újra egyet ivott, mintegy használni 
akarva a’ rövid élet idejét.) Sírját, a’ történet úgy 
hozván magával, itt találta, mig mások másutt le
lik. Ezen tehát sémi különös nincs. Hanem a’ 
hajón volt a’ birtokosnak Beck nevű leánya, kit 
londonbul jövőt folkestonenál vett föl a’ kapitány. 
A ’ leány pedig szép volt, szebb a’ hajdani Rebe
kánál, és szerelmes volt, a’ mi azonban nem nagy 
vétek lett volna, liancm egy belgába volt szerel
mes, a’ mi két év olta megbocsáthatatlan vétek volt 
az öreg van Fehlen szemeiben. Es ez is természe
tes, inert van Felden kereskedő létére is buzgó 
hollandus volt. Hanem a’ leány apjának gondol
kozásmódjával ’s briisselbiil elköltözésével nem 
gondolva , a’ távolban is szerette L e p e r e n e y t , 
ki a’ hadi zivatarok közül is talála módot érzései 
ingadatlanságának Beckkel való közlésére. Csín
ján rajta érte egykor a’lányt az apa, megpirongatá, 
az örökségből kirekesztéssel fenyegető, a'levele
zési könyüséget pedig átkozá, és a’ mi több árgus 
szemekkel vigyázott leányára. Most is maga bozta 
folkenstoneig kocsin, maga adta ált a' kapitánynak 
’s a’ gondviselést lelkérebizta. De az apa alig hagy
ta el folkenstonet, midőn egy csmcretlen idegen 
a’ hajóra jött, ’s a’ kapitányt jó pénzért fölvételre 
kérte meg. Éz tiltva volt a’ kapitánynak , hanem 
a’ nagy jutalom ingerlő, ’s azon föltétel alatt, hogy 
Beek van Feldcn birtokos kisaszszony előtt nem 
igen mutogatja magát, fölvette. A ’ szegény ka
pitánynak eleinte a’ két szerelmessel, utób a’ szél
vészszel lön baja. De minden orvoskodása híjá
ban volt, a’ mint uraim szemeitekkel meggyőződ
tetek róla, a’ hajó a’ holland partokon, czéljához 
közel, sirját lelte. A ’ népség sajkára takarodott, 
és.a’ hömbölygő habokon sietett a’ part felé. Vi
szont a’ biztos nádoshoz közel merült egy nagy
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hullám miatt el a’sajka} ki magát, ki mást is vágyott 
meg menteni, de nem mindenik lön szerencsés. 
Le Pereney már a’ hajón megszabadná magát a’ 
ruha terhektől } a’ sajkában pétiig pőrére vetkezett 
’s úgy látszott mintha karjaiban hízni akarna. Azt 
a’ sülvedéskor meg is mutatá } a’ leányt rá tanítá, 
h°gy szükség idejében hátulrul hóna alatt jó erősen 
karolja át, a’ mit az megtön, ’s az iQu kedvés ter
hével annyira vergődött, hogy lábai nem sokára fe
neket értek. De azért a’ veszedelemnek nem volt 
vége, a’ fenék mocsáros és siipedő volt, a’ hullá
mok erősen tódolgtak ’s néha elönték a’ mcnckedők 
szemét száját Mikor már csak derékig ért nekik 
a’ simult viz ’s kézkezen mentek, még egykétszer 
leiité őket láhaikrul a’ széllel versenygő hullám, ’s 
féliszaposan juttatta a’ partra. Mit éreztek, mit 
szóltak ott, az viszont nem az én dolgom, — ha
nem annyi e lég , hogy a’ parton továh mentek, az 
első halász tanyákon szározha öltözködtek ’s az éjt 
ott tölték, inig a’ többi menekedtek is hasonlót cse
lekedtek az első házoknál } kunyhóknál. Másnap 
jöttek rotterdámba, hol a’ leány otthon volt, ’s 
inegmcntőjének hihető jó bort adatott.“

Itt újra teli tölté poharát az angol, ’s kiszárodt 
torkát megáztatá } de hamar folytatta : ,,IIogyhoszú 
ne legyek; — van Feldcn, hajójánál ezerszerte 
jobban sajnálta a’ leányát, sirt é s — bánatja re
ményében mindenét, a’ milliókra terjedőt, neki 
szánta, a’ ki leányát, az egyetlent viszsza adná 
neki} ’s midőn leánya levelét megkapta, közel 
volt az örömgutához. Mikor pedig olvasá, hogy 
S w e e t s o n ,  egy szép és bátor ifjú, menté meg, 
’s a’ s z é p  szó alatt a’ leány szerelmét látni gya- 
nítá, lelkében néki szánta őt ’s az első gőzhajón 
lakodalom tartás végett indult haza. — Azonban 
az ál-Sweetson feje fölött nagy zivatar gyűlt ösz- 
vc} rá esmertek rotterdámhan , belgakémnek liir- 
deték, ’s épen mikor van Fclden megérkezik, a’ 
hadi törvény szerint főbe kelleték lövetnie. Két
ségbe esetten, félőrülten térdelt Beek az oraniai 
herczcg lábai előtt, majd térdeit kucsolá öszve, 
majd kezeit ragadá meg ’s a’ kegyelem szót erőnek 
erejével akará kicsikarni a’ lierczeg ajakairul. Ek
kor lépett elő van Felden , meglátá leányát ’s re
megve tántorgott melleje. Kérését cgyesíté leányá
éval , ’s minden birtokát zálogul adá leánya élet
mentőjének neinkémségéért. A ’ herczcg engedett, 
az ifjú mentve lön , az elsőben megütköző apa ha
mar félre tette hajdani idegenségét ’s a’ szép Beck 
a’ belga iljué lön.“

Mig az ángol igy beszéle, az éjszaka beállt, a’ 
szellő széllé változott ’s jól tánczoltatá hajónkat. 
Két franczia utasunk ellopódzott ’s mint hamar 
inegtudám, lilában fizetett az ebédért. Az én fe
jem is kábult, — a’ hajófödelre mentem, de nem 
tetszett a’ botorkálás. Hagytam tehát a’ tengert 
tengernek, a’ hánykolódást bánykolódásnak, — 
’s lefekvém.

A ’ szél nagy nem volt, de arra elég hogy az 
ujonezoknak ipekakuána gyökér helyett szolgáljon. 
— A ’ mint éjféltájban fölébredtem, csendes volt 
minden, kivévén hogy az alvók közül egyik erő
sebben másik kevesebbé szuszogott, és a’ kiutáló 
hajónak oldalait recsegteték és ropogtaták a’ küzdő 
hullámok. Borzadtam és mégis ke vél y valék az em
beri ész és mív hatalmán, melly az életölő eleme
ket is szolgáivá teszi. — Közel feküdtem a’ hajó 
oldalhoz, köztem és a’ mormogó habok között csak

néhány deszka és gerende, minden locscsanást jól 
hallék, ’s a’ mint hullámrul hullámra dűltünk, meg 
meg fordult agyamban azon gondolat: — hát ha 
egy szegnek, egy gerendének eszébe jutna az en
gedés? A ’ sárga halál képe nem kellemesen ál
lott előttem.

Második ébredésem után föl mentem a’ födélre 
’s a’ tengeri éjszaka gyönyörűségén mohón legelte- 
tém szemeimet. A ’ szél elhajtá a’ ködöt, egész 
dicsőségében kékiett fölöttem és a’ hánykolódó vi
zek fölött a’ csillagos ég. A ’ vizek zajgó tükre pe
dig némelly csillagképét viszszarczegteté törede
zetten a’ mélységben. A ’ félnél kisebb hold éppen 
most hajtá le fejét a’ nyűgöt hullámaiba ’s gyönge 
sugárfényt vetett felém a’ tenger színén által. A ’ 
jövő és menő hajók árboczain pedig lámpák világí
tottak, meg annyi földi csillag a’ hizodalmatlan vi
zeken. Balra pedig előttünk nagy világosság tűnt 
ki a’ hullámok közül, nagyobb a’ teljes fényű haj
nal csillagnál, kék és fejér(fényű minta’ tűzi játéko
sok úgynevezett napja. Arbocz lámpának véltem. 
De nem volt az. Margate fohjánál volt az intőfény.

Egészen sötét volt midőn Margatet megközelí- 
téük, ’s a’ várost nem lehete kivennünk hanem ki
kötőjében számos árboczlámpák csillogtak kisebb 
nagyobb csoportozatokban, előbbre pedig a’magas 
fejér partok, a’ büszke albion partjai, mutatkoztak 
meglepöleg. Most látám előszót angliát, ésr örül
tem mintha önhazámba kellene röpülnöm. És kö- 
rülnézék és éjjel is csupa életet mutattak a’ vándor 
földi csillagok , anglia dicsősége általvillant agya
mon, és sohajték.

Szürkülni kezdett} keleten halaványabbak let
tek a’ csillagok, pirosán lövellődtek elő a’ gyönge 
fénycsomók épen a’ margatei csucsfölött. Hajónk 
sietett, az ég vörösebbült, a’ tenger színe fejérfejii 
zöldhullámrendeivel látszatós lön, a’margatei csúcs 
a’ vizekbe tűnt előlünk. A ’ vitorlák minden felé fe- 
jéredztek, ’s közelebb távolabb négy gőzhajót lá
tónk füstölgő kürtjeikkel. Egyikét elfogtuk vagy 
elértük futtában midőn keleten egy kis vérfölleg 
a’ viz fölött egészen sárga szegélyt kapott hirdetve 
a’ nap ezcnneli följövetelét. Orömlárma hirdeté 
a’ szép tüneményt m*ind a’ két hajón ’s a’ födél né
zőkkel lön tele. Az első föltűnő sagár szemeimbe 
ötlött, ’s az elébe csapódott bulláin által viszont 
megtöreték. De jobban és jobban kipillanta a’ nap, 
tüzesebb és tüzesebb lön a’ tenger, mig egyszer a’ 
tűzgolyó egész kerekségében előttünk állott. Majd
nem napimádóvá lettem. Kebelem száz érzés által 
vívaték, és az ostrom édes ostrom volt. A ’ zöld 
végetlen viz ’s az őt határozó tiszta kék é g , a’ fol- 
ragyogó nap a’ szép jelent izlelteték velem, de a’ 
jelen a’ múlt képeit húzta maga után, ’s keleti sze
relmem , onnan hol a’ nap fénylett, bájvilággaí 
járta át valómat.

Balrul a’ partokat nem veszténk el szemeink 
elö l, majd jobrul is halmokat vettünk k i, a’ két 
part pedig egymás felé látszék sietni. A ’ tenger 
egyre élettül pezsgőb lön. A ’ tárgy okát meg kezd
tük csmcrni a’ partokon. A ’ halmok oldalai vetés- 
tül zöldültek, fasorok’s facsoportozatok által szi
getelve, tetejök pedig erdőség volt, az erdő pedig 
őszi tarkaságában mosolgott élénkbe, mint az erény 
mikor a’ sirba akar lianyatlani. A ’ távol halmo
kon köd ült , és a’ nyugotdéli szél által felénk ho- 
zaték, és a’ nyugoti ég úszó föllegekkel kezde bő
velkedni. De keletrül a’ nap egyre szépen fénylett
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’s száz és száz hajó vitorláin , mint megannyi fejér 
tornyon, láttató sugarainak erejét. A ’ hajók elén li
ke jöttek, kedvező széllel, ’s többnyire kőszén hor
dók voltak. A ’ tenger vize szőkéi» és szőkék lett, 
a’ partok Őszveközelítettek, a’ theinsén valánk ’s 
jobrul balról élet köszöntgetc felénk a’ mívelt an
gol partsikokrul ’s a’ közel halmok felül. —

Londonban, a’ londonhid előtt, délután két 
órakor álltunk meg.

N i a g a r a  e s é s e .

Szándékunk vala a’ világ vagy inkák a’ föld 
nevezetesebb vízeséseit egyszerre adni, hanem egy 
kis házi ügybaj azt okozá , bogy őket megtörjük ’s 
most a’Niagara hullását írjuk le ’s adjuk rajzolatban.

Amerika a’ legnagyobb vizekkel és vízesések
kel bővelkedik, mellyel; közölt a’ niagara esése az 
újvilág legszebb tüneményei közé számláltatik. 
Vannak ugyan magasabb vízesések is ennél, de 
szélesebb , sebesebb , vízzel bővelkedő!) nines. -— 
A 1 niagara 53^ angol mérföldnyi boszú, jó u»ély$ 
szélessége egy negyed mérföldtől háromnegyed kö
zönséges mérföldig változó $ és csupa rohanásnak 
mondható, mivel igen siet alá és a’ fejőket fölülő 
szildáktul megtöretik. Mintegy háromnegyed mér- 
földnyire a’ leesésétül 51 lábnyira rohan alá ’s hul
lámai olly szörnyű erőszakkal töretnek meg a’ szik
lákon hogy a’ parton álló csupa látására, is borzad 
és fázik ’s bőre kezén arczán ludazik. Épen az e- 
sése előtt egyet kanyarul a’folyó, nyugotrul éjszak- 
kelet felé, és a’hullás vonala keresztben nyúl el, a’ 
helyett hogy egyik partiul a’ másikhoz a’legrövidebb 
irányban terjedne cl. Itt egyszersmind két darabra 
oszlik el a’ folyam, goat-szigete emelkedvén föl 
közepe táján, mcily szigetnek színe 990 lábnvi 
széles, és a’ vizcsés fölségcs látványát végetlcnül 
ékessé, úgynevezett regényessé teszi$ és a’ hullás 
sziléivel együtt mintegy 5500 lábnyi ,ívet képez 
egyik partiul a’ másikig.

N ia g a r a  e s é s e .

A ’ n a g y o b b i k  vagy idoma szerint nevezve 
a’ patkó esés  a’ kanadai oldalon van 5 görbülete 
2100  ’s esése 149 lábnyinak számláltatok5 a’ k i 
sebb  vagy s c h 1 o s e r i c s é s, a’ parton lévő schlo-

L i p c s é n ,  W i g a n d  Otto

ser nevű vártul úgy nevezve, az együselctel; földje 
felén van; görbevonalu hoszasága mintegy 1125 
láb, függő magassága pedig 102 láb. Ezen viz- 
hullás montmorenczi kis szigete által viszont két 
részre osztatik, ’s innét van, hogy a’ niagara esése 
néha háromszakadatunak iratik.

Midőn a’ niagara folyama közelít az eséshez, 
volt liánykolódása megszün ’s csöndesen tágosan 
nyugottan sikandik továb egész a’ mélység széléig-, 
lionan erőszakkal rohan alá és majdnem megsü
ketítő ordítással, sziklák által azonban meg- nem 
töretve. A ’megzúzott hullámok gőzíolhőkínt emel
kednek az egekre , mellyekbcn a’ napsugarai visz- 
szahajlanak ’s folyvást a legszebb szivárvány szí
neket mutatják. A ’ zaj olly nagy hogy csendes 
időben ’s kedvező szellő mellett tiz rendes mérföld- 
nyire meghallatszik, a’gőz pedig olly magasra emel
kedik, hogy tiszta napon 12 — 15 mérföldre meg
látható. Égy angol iró költői fölemelkedésében 
ezen , , fölségcs és irtózatos zajt, a’ levegőbe folgöin- 
bölgő gőzfölhőivelu az , ,egyszerre elsütött ezer 
álgyuk dörgéséhöz és fiistéhözu hasonlító. A ’leeső 
vizek menyisége egy órahatvanod alatt 070,250  
tonnára becsültetik.

H a s z n o s  z s e b  be l i .
A ’ ki az embereket megakarja esmerni, óhaj

tásaikra nézzen.
Az embernek bor a’ mázsálója. Mázsáid meg 

vele, kiben bízhatsz; ’s tapasztalni fogod hogy 
több latos mint fontos, és több fontos mint má
zsás-embert találsz.

Az embereket gonoszoknak hirdetni, annyi 
mint a’gonoszság pályája felé irányzani lovai gyep- 
lőjét.

E r ő l k ö d é s .
’Egész világon egy barátra szert 
(Ekkép busúla a’ szélvész) nem tehetek; 
A’ tenger, erdő, állat és hegyek 
Hatalmamat mindegyig gyűlölik. 
Megjobbulok hát és szeléd leszek,
’S leánykehelhen és virágokon 
Szcléden űzök kis játékokat.
Síit a’ szclédség képe én leszek,
Hogy a’ galambról is dicsérve mondják : 
,,Szép állat, és mint a’ szélvész szeled.“  
Mig ez így tűnődőit sziklákat döntő, 
Paripának készült völgyben a’ csiga. 
Miként remekle ez ’s a z , tudhat«).

A ’ s z í v .
Csudálatos geijedelmck 

Forrása az emberszív
------- ■ — — a’ leánysziv

Különösen csuda miv.
Szeret és nem tudja okál; •—

Gyűlöl, és nem tudja, m’ért? 
Megutálja, mit előbb még

Szívszakadva kívánt ’s kért; —
’S a’ mit tegnap úgy gyülölc,
Hogy irtózva futott tőle,

Ma — változván kedvében —
Már mélyen ül szivében.

Kisfaludy Sándor.

f e l e l é s t  terhe a latt .

Nyomatott Brcilkopf és Härtel - nél.
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Indus balvclckedések Jagganatá-rul.

(Ax orissai JaggaitalTia-tcinploin liepc.)'

A ’ híres jagganalha vagyis juggernaut - tem
plom Cuttack kerületében vagyon, orissa tenger
partján, bengala tartományában, az angol kormány 
alatt, az éjszaki szélesség 19° 4 9 5 a’ keleti ho- 
szaság 85° 54' — nál. Nevezetesen pedig khoorda 
— rajah kis lierczcgsége dicsekcszik a’ templom 
birtokával, mellynck fő városa mintegy öt mérföld- 
nyire van cuttacktul. A ’ tartomány tekintete a’ ten
ger felül alacsony, erdőséggel födött ’s a’ tenger 
dagadásakor egészen áröntött} és az ő kőleien 
mocsár és erdősikjára sok csatornákon bocsátják a’ 
belföld folyamai vizeiket, mint bengala és cgyip- 
íom partjain. A ’ kerületben csupán három város 
van, úgy nevezhető, mellyiknek egyike, a’ tem
plom közéletén „ p o o r e e “ (puri) azaz Yáros 
nevezetű.

Úgy látszik hogy a’ hindus uralkodás idején 
euttack földje több apró fejedelem közölt föl vala 
osztva, kikegy rendes fő nélkül szűkölködtek. Kö
zölök egy volt a’ khoordai rajah, jagganathának 
örökös főpapja ’s ruhatárának őrzője. Ez hihető
leg nagy befolyással volt a’ többiekre.

Már régi időkben a’ mohamedánusok által tá- 
modtaték meg ezen tartomány, 1758b an a’ marat

tok állal foglaltaték e l, ’s ezeké maradt mígnem 
1803ban az angolok kerítették kezükre. Későbben, 
a’ marattok kiűzetésekor, megegyezés készült az 
adózó rajáhkkal, de ezek közül némellyek nem íi- 
zettek adót, noha alattvalóknak vallák és esinerék 
magokat. Ezen adótul szabadok között volt a’ 
khoorda rajah is, akkor 18 éves ifjú, ki (talám sze
retője kezére akarván magát érdemesíteni, vagy 
Visnujának kedvet szándékozva szerezni) kardot 
kötött a’ derekára, és a’ határ vidékeket tűzzel vas
sal pusztitá. Az ang-oloknak azonban nem tetszett 
ő szentségének tréfája, ’s kedve szarvait leütendők 
sereget küldtek ellene. Mocsáros, ingoványos, 
alkalmatlan földön kellett harczolni, ’s a’ nehézsé
gek a’ ra jah papi szent léte által nem kévéssé tor- 
nyasodtal; öszve. De végtére nagyon megszorult 
a’ rajah kapezája, ’s ő önkínt megadá szentsége* 
magát. Midőn az angol táborba viteték a’ vidék 
népe elébe tódult ’s a’ földre borult mély imádásá- 
ban. Ezen önkényes kódolásért bő nyugpénzt ka
pott ’s jagganatha templom fő papja maradt.

Minden hindus egyház vagy búcsuhely bir va- 
lamelly csudálatos legendával vagyis történetírás
sal , inelly azon körülményeket rajzolja és beszéli

K öz h as z nú  e s m e r e t e k e t  t e r j e s z t ő  lapok.
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c l , mcMyck miatt a’ hely szent. Ezen esetek több
nyire a’ világ rég-*! agg; korábul valók. A ’ legenda 
továb magában foglalja a’ templom vagy oltár első 
alapítását, azon különbféle látogatást, mellyel bál
ványisteneik és győzhetetlen bőseik a5 helyet meg
tisztelők, annak újabb időbeli föltalálását ’s meg
újítását, a’ benne tartott isteni szolgálatbul eredt 
csudákat ’s az újabb fejedelmektől nyerte jótétemé
nyeket — Hogy az egész hamis históriának sémi 
történeti becse nincs, nem is szükség mondani; 
igazság- legfölebb az utolsó pontban van.

A ’ jaganatbai legenda azt álltja, hogy egy ős 
utkalai (igy nevezik orissát a’ hindusok) király bű
neinek és vétkeinek sulyjátul porba nyomatva brá- 
inához folyamodott, mclly bálványistent tulajdon 
istenségének fogadott fö l, hogy az adjon neki uta
sítást, mit csináljon a’jövendő élet boldogságának 
megnyerhetésc végett. Brahma látván bánatjának 
és kegyességének őszinteségét, azt mondá neki, 

_ keressen föl egy oltárt mellyet az ő elei készítettek, 
5s mclly eleinte egy balom oldalában állott ’s merő 
aranybul volt és visnu — istennek lakásul szolgált. 
A ’ tenger hozta homok által lett utób eltemetve. 
A ’ király utób azon kegyelmet is ballá, hogy ha a’ 
templom szentségét viszont helyre állítja, ’s az 
itt hajdanta tett áldozatokat megujítandja, akkor 
bizonyos lehet a’ boldogság lakhelyére való mene
tel felül halála után, ’s ha ezen visnu istent viszont 
hajdani lakhelyére tudja bő keziisége által idézni, 
akkor az egész emberi nemzet számára megszere- 
zendi ezen halálutáni szerencsét, idvességet. To
vábbi utasítás végett azon hely felül hol az oltár ál
lott egy tekenős békához kíildcték a’ király, olly 
vénhez mint a’ világ, és nila halom közéletén la
kóhoz.

A ’ szegény törödeímes szívii király alig birta 
el ezen nagy kegyelmet, örült a’ csudálatos utasí
tásnak és útnak indult továbi igazítóját keresendő. 
Mikor pedig egy tóhoz közelített egy balom alatt 
egy csudálatos tekenős béka közelített hozzá, és 
megnyitá ajakait és kérdé tőle : ,,mit keressz Hja a’ 
röpülő időnek, ezen pusztában itt? A ’ király mély 
tisztelettel állott az örök idő békája előtt és elpa- 
naszlá neki vétkét és törödeímes szívét, és bráma 
parancsolatját. Az öreg tekenős pedig komoly, 
méltóságos ránezokba szedé homlokát (mint a’ mi 
öregeink, mikor a’ múltat dicsérik), és elmondá, 
hogy emlékezik a’ hajdani templom fényére, hanem 
a’ rongáló idő rutul játszott az ő emlékezetével is, 
és ez okbul nem tudja neki megmondani azon he
lyet, hol a’ templom állott. Azonban a’ szavak- 
bul nem tudott kifogyni a’ jó öreg; elmondá hogy 
soká lakott visnu a' templomban, és őt sok isten lá
togató meg tanyáján mulatós és vendégeskedés ked
véért; és akkor nem volt illyen puszta ezen tájék, 
— a’ buzgó búcsujárók az ő számára is hullattak el 
némelly morzsát. Hanem az idők naprul napra 
roszabbak, az emberek istentelenek elfajultak let
tek, az áldozatok elhallgatlak, visnunal; álla mint 
az övé is folkopott; az fölment tulajdon paradicso
mába , ez — a’ szegény öreg — a’ pusztában vár 
még egy szép napfényt elhunyta előtt.

A ’ jó öreg sorsában igen nagy részt vett a’ ki
rály ’s megigérte neki, hogy viszont jó morsákat 
kap, mihelyt ő megtalálja az oltárt. Ezen még 
jobban folderült a’ tekenős és mondá a’ királynak, 
menjen csak továb , egy másik tó partján egy hol
lót fog találni, halhatatlant, vénségc miatt fejér

tollút, de azért egyre hatalmas nyelvüt, ifjúi em
lékező erővel fbirót, attul mindent megtudhat az 
utolsó pontig. És a’király nem késve továb ment; el
jutott a’ másik tóhoz, megtalálta a’ halhatatlan ma
darat, és ügyét neki ékesen elő adta. Megkérő 
visnu szent nevére, hogy sémit cl ne hagyjon a’mit 
a’ szent oltárrul tud, ésannak alkotóirul. A ’ holló 
igen járlos volt a’ régi történetekben és a’ mit tu
dott és ncmtudolt bőven előadta a’király nagy eldö- 
deirül, dicsérte azoknak kegyességét, számtalan 
áblozatját, mcllycknck ő hű tanúja volt, ’s mcllyek 
visnu kegyelmét annyira megnyerők, hogy az isten 
leszálott a’ templomba ’s ott ütötte föl lakását. A ’ 
templom pedig aranybul volt csinálva és drágakö
vekkel kitarkázva- Az idő pedig, mclly minden 
dolgot elront és megemészt, ezen dicső épületet 
megkérnél te , mclly csupán csak cl van 10 (angol) 
mérföldnyirc a’ föld színe alá temetve. Az egyház 
eltűnése után pedig visnu, a’ kedves halmot nem 
akarván elhagyni, fává, margosafává (Malia azadi- 
rachta, L.) változott. De a’ Markandia nevű szent 
remete megtudván hogy ezen fa nem ád árnyékot, 
tanyájának fogadó ’s egy részét hamuvá változtatta; 
a’fa mégis hallhatatlansága miatt ki nem irtható ma
rad ’s egy része ma is főn áll.

Ezen fontos dolgokat elbeszélve a’ királynak 
útra készült a’ holló. És hamar megindult a’ nyug
talan királyval, megmutató neki a’ templom hajdani 
állásának helyét, orrával szítpiszkálá a’ fövényét, 
megmutató királyi utitársának az arany templomot, 
és viszont befodc azt.

Ezen szerencsés ut után a’ király viszszatert 
brámához ’s tanácsát kéré további tetteihez, mint 
költse föl a’ nép szívében azon buzgóságot, melly 
ezen helyet örök idők olta illeti. Az isten arra ok
tató, építsen uj templomot az ónak helyére; ha
nem minthogy a’jelcnkor ollyan rósz, hogy az épí
tési anyagot nem volna tanácsos aranybul venni, 
minthogy a’ búcsusok magok el lopnált lasankínt, 
azért kövekből és téglábul építse azt.

A ’ név mclly alatt az istenség esmertetni és 
imádtalni kíván, S r i J e o vagyis szent lélek; azon 
fölül egy város épitetendő a’ templom közéletén, ’s 
mikor ezen munkák véget értek — beszélő brahma 
— akkor visnu maga meg fog a’ tengerparton je
lenni a’ részint megégetett fa törzsökének képében. 
,,Ezcn törzsüköt — monda az isten — pompásan 
víended te az új templomba. Az istenek ácsa, Vis- 
vakarma, ,maga fog eljőni ’s azt visnu képére át fa- 
ragandja. Es te oldalai mellé helyheztetended bu
gát Subbodrát, és öcsét Balaramát; ’s te kövér és 
gazdag áldozatokat hozatandasz elébe, ’s mind a’ 
kik példádat követik egyenes-egyenest bemennek 
Vajkoontába, a’ paradicsomba. Midőn visnu nem 
ebeti meg mind a’ néki készített eledeleket, a’ ma
radékok a’ népéi legyenek azt megtisztítandó!; ’s 
nekik bünbocsánatot szerzendők. Boldogok kik 
csak legkisebb morzsát is nyerendenek. Hogy ezen 
maradékok erejérül képzeleted legyen, — hatörté- 
nctbül valamelly darabocska leesnék a’ földre, az 
istenek banvathomlok rohannának érte , még akkor 
is ha az cbeh ettek volna már belőle; vagy ha vala
melly tisztátalan kivenne az eb szájábul ülvén vis- 
nunak áldozott rizst és azt egy bramin szájába vetné, 
tüstént megtisztulna minden bűneitől, — illy nagy 
azon rizsnek a’ hatalma. A ’ templom igazi meg
nézése számlálhatatlan jótéteményeket okozand a’ 
látogatóknak. Különös érdemet gyűjt pcdigjT le
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jérc a’ ki a’ rizsosztó hramiiioktul ütéseket cs vcsz- 
szözést nyer és fogad el. Indra és mind a’ többi 
isten meglátogatják a’ várost, nem különben visnu, 
a’ ki itt is tanyázand. Azon föveny, mellyct a’ 
tenger a’ templom elébe mosand, aranypornak ne
veztessék, (Röhögi elneveti magát), és a’ ki azon 
fövenyen incghaland, bizonyosan visnu paradicso
mába mencnd.4í

A ’ fejedelem minden késedelem nélkül a’mun
kához látott, várost alkota és templomot épített } 
cs a’ kellő időben pontosan látá megérkezni az ígé
ret fáját a’ tengerparton. Az isteni tuskónak kellő 
imádást téve a’ király és több más ezcrck, diada
lommal viteték az a’ városba. Az égi ács sem fe
ledé el az eljövetelt "s a’kép faragáshoz kezdett ígér
ve hogy a’ munkát egy éjszaka elvégzendi azon föl
tétel alatt ha senki be nem néz hozzá; a’ legkisebb 
bepillantás pedig, — mondá nagy komolysággal — 
tüstént eltűnésre birja, és akkor soha viszsza nem 
jövend.

A ’ képfaragó nagy csöndcsségbcn munkálkod
ván, a’ király gyanús lett, nem szegte c meg foga
dását , — ’s hogy e’ pontban teljes meggyőződést 
nyerjen, csendesen bckandikált az ajtó egyik basa- 
dékán által, és örömmel látá mclly szorgalmatosán 
dolgozott a’ mívész a’ tuskó kifaragásán, — ’s ha
mar és csöndesen továb ált. De Yisvakaram észre 
vette őt ’s nyomban eltűnt, a’ tüsköt legdurváb ha
sonlatosságban hagyva azon képpel mellyet ábrá
zolnia kellett volna. A ’ király azonban ezen töké
lyeden képet is isteninek tekintve, imádást tön 
neki, és lányát nőül adta hozzá. —

A ’ hindusok ezen históriát igen szeretik, szo
rul szóra elhiszik, ’s igaz volta bebizonyításáért 
gyón hagyják magokat verni. Mi azt mondjuk, 

hogy náluuk a’ barmoknak is tapogatható csalás, 
mesélés, hazudozás volna ez 5 de ők ezen hitetlen
ségünkért minket visnu paradicsomába nem jutan- 
dóknak hirdetnek 5 ők pedig ezen durva tuskó kép 
alatt ma is az angolok szeme előtt, visnut imádják 
cs őt jagganathának, azaz világurának nevezik.

A* s p a n y o l  armada
vagy

A ’ g y ő z h e t e t l e n  h a j ó s s e r e g .

Ki nem hallott volna valamit a’ spanyol arma- 
dárul és a’ győzhetetlen hajós Seregrül, a’ ki a’ tör
ténetek felül csak valamicskét is tud? Mi ezen 
pompás csalódást ’s győzhetetlen mcgvcrctést 
szinte készek volnánk versekben énekelni, ha az 
a’ pogány isten, kinek műhelyékül kerül minden 
lant ki, ki magát Pliocbusnak és Apollónak Íratja, 
minket is lantval megtisztelt ’s bűpálczájával kör
meinket megérintette volna, hogy szavaink mér
tékre és rímekre harangoznának öszve. Ez nem 
lévén «gy, a’ szoros történeti igazsághoz vagyunk 
magunkat tartani kénytelenek ’s a’ levegőben röpü- 
lés helyett íasan a’ földön kell járnunk.

Ezen hadi és hajóssereg a’ kevély Fülöp, spa
nyol király által gyüjtcték öszve } czélja az ango
lok megalázása volt ’s a’ katholika vallásnak a’ szi- 

ethe viszsza vitele. Ugyan is Fülöpriil az mon- 
atik, hogy az angol királynétElisabethát el akarta 

nőül venni, hanem az diána kegyeneze akarván ma
radni, megtagadta kezét, ’s a’mi több az angol val

lást, a’ mit a’ spanyolok ma is eretneknek mondanak, 
egészen meg hagyta gyökerezni. Kettős szín és 
ok a’ haddal megtámodásra. Azt mondhatni, hogy 
az egész spanyol erő és hatalom állítá e’ sereget és 
hajókat öszve. A ’ szent atya nem csak megegye
zett a’ hadban, hanem áldását is mondta a’ spanyol 
részre 5 a’ spanyol papság önkényt és szívesen ada 

énzt, beszéde pénze befolyása által pedig szive- 
ct hevite föl ’s igy lön a’ hadhoz ember, pénz, 

cleség, hajó, fegyver. A ’ király rá fordítá ame
rikai gazdag bányáinak jövedelmét, népére pedig 
majdnem nyomó adót vetett} a’ gazdag házok csa
ládok vagyis famíliák nagy ajándékokkal járul
tak elő.

Mig ezen készületek tétettek a’ spanyol rész- 
riil, az angol királyné nem volt gondatlan azon ve
szedelem felül mclly őt és az angol népet fenye- 
geté. Minek előtte a’ spanyol sereg a’ tengerre 
száll volna, Drake Fcrencz, azon híres admirál 
elküldeték egy fegyveres hajó osztállal az ellenség 
háborgatására. O kevés erejével is vakmerőén be
keríti a’ kadixi kikötőt ’s tűz által nem kevesebbet 
rontott cl száz vitorlás hajónál} az egész spanyol 
part hoszáhan pusztított és rontott, ’s diadallal tért 
viszsza augliába magával hozva egy gazdagon ter
helt spanyol galeont.

Ä ’ spanyol tengeri sereg hajói főképen kétfé
lék voltak. Ä ’ nagyobbak, g a l l e o n  névvel bírók, 
igen különösen voltak építve, hátuljokon t. i. öt 
bat födéllel is bírván ’s távolrul úszó vároknak tet
szettek. Az aprób hajóknak neve g a l l e y  vagy 
g a l l  eas  volt, ’s evezők és vitorlák által hajtattak.

Midőn ezen hatalmas sereg a’ spanyol partot 
elhagyta, száz és ötven hajóval birt, mcllyek kö
zül nem kevés volt nagyobb az angol hajóknál. 
Volt rajta 2 0 ,000  zsoldos katona, 8000  liajóslc- 
gény, és 2000  önkénytes vitéz Spanyolország első 
esaládai vagyis familiáibul} 2650 tiizokádó álgyu 
’s félévi eleség mindenféle hadi készületek véget- 
len számával. A ’ hajón lévő katonasághoz pedig 
54 ,000  ember vala még járulandó a’Parmaherczeg 
vezérlése alatt, kik nieuport és dunkirk táján a’ 
franczia és németalföldi határokon gyülekeztek 
öszve ’s kiknek átszállására a’ herczeg végetlcn 
munkával igen számos lapfödelii hajókat szerzett.

Az angolok előtt tudva volt mind ezen készü
let honok megtámodására, hanem ők csak akkor 
ijedtek meg ’s majdnem fejőket veszték, mikor az 
újság ’s a’ hir elérkezett, hogy a’ sereg indulóban 
van. Nem is tudtak a’ spanyoloknak tengeren har- 
mincz hadihajónál többet cllcnök állítani, a’ mi 
valóban csekélység volt, annál inkáb mivel hajóik 
is aprók voltak. Azonban minden kereskedő város 
fölszólítaték bizonyos számú hajók kiálítása ’s a’ 
hajósereg öregbítése végett, melly kívánság olly 
híven tcljesíteték hogy nem ritka város két annyi 
hajót is ada, mint kötelességében állott. így  lon- 
donrul tudati!; hogy a’ reá szabott tizenöt hajó he
lyett harminczat állíta ki. A ’ nemesség 45 hajót 
fegyverkeztete föl önköltségén. Adrnirállá lord 
Howard tétetik, alatta szolgáltak Drake, Howkins 
és Frobisher, mindenik vitéz és ügyes hadi ember. 
A’ fő hajóoszlál plyinouth-nál állott} egy kisebb 
csapat, 40 hajókul álló, lord Seymour által vezérel
teiéi; ’s dunkirknál feküdt, hogy Parma - kcrczeget 
elfogja.

A’ spanyol ármada egészen készen állott má
jus kezdetével, hanem elindulása késlelteték az ad-
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mi nil , Sant«*» Croce marquis, halála által. Az al- 
admirál, Paliano lierczcg, szinte meghalt. A' ve
zérlés ekkor Medina Sidonia herczegre bizaték. A ’ 
lisaboni öblöt elhagyván a’ hajósság, másnap szél
vész támodt, melly az apró hajókbul néhányat a’ 
babokba temete ’s az egész sereget viszszaveré a’ 
kikötőbe. A ’javításra idő kivántaték, melly után 
viszont tengerre száltak. Ekkor pedig egy Fle
ming nevezetű skot tengeri rabló észre vette őket, 
ki sebesen az angol flottához vagyis bájossághoz vi
torlázott és a’ spanyolok jövetelérül meginté az ad
ni irált. Efíinghamnak épen ideje volt még elhagy
ni a’ kikötőt hajóival, midőn jul. 19. 1Ő88 meg- 
láták a’ spanyol hajóságot magas tornyocskáival, 
várokhoz hasonlót, homlokba állítottál ’s íellioldá
sán előre haladót. Szárnyai két (angol) mérföld- 
nyire széledtek ki. Igen lasan jőtek teljes vitor
lákkal, , ,a’szél mintegy elfárodva az őket hajtásban, 
és az oczeán nyögve terheik alatt. í(

S p a n y o l  g a l l e o n .

Az angol admiral látván hogy zárt csatában 
hihetőleg a' spanyolok lennének győzödelmcsck 
hajóik nagysága és katonáik többsége miatt, innét 
bölcsen arra határozó magát, hogy megelégszik az 
őket háborgatással és liiuz-szemekkel lesend min
den alkalmat, mellyet a’ spanyolok megvcrésérc 
a' szélvészek, keresztszelek és más hasonló köriil- 
állások adhatnak. És nem sokára lelt is alkalmat az 
aladiniral Recaldo megtámodására. Ezt ő szemé
lyesen vezette ’s annyi ügyességet fejtett ki hajója 
forgatásában ’s az ágyukkal dolgoztatásban, hogy 
a’ spanyolok mind megrezzentek és vezérek sorsát 
féltették. Ezen idő olta szorosabb rendben vitor
láztak a spanyolok, de mind azon által még az nap 
jól meg forgattak egy galleyt az angolok. Más spa
nyol hajók ennek segedelmére jöttek, de veréb he
lyett túzokot kelle veszteinek , mert Drake elfogá 
az egyik nagy galeont, mellyen a’ kincsek nagy ré
sze vala. Álás illy in eg tárnod ások is szerencsésen 
sültek cl ’s áltolában az angolok győzödelmcsck

voltak hasznot huzva hajóik könyűségétül ’s legé
nyeik ügyességétül.

Spanyol galley vagyis galleas.

A’ spanyolok azonban egyre továb haladtak 
mig ealais városa ellenébe értek, hol Medina her- 
czeg horgonyt vagyis vasmaeskát hányata l e , és 
Párma hcrczeghez követet kiilde sürgettetve öt se
regeinek hajóra szálítása végett. Farnese készült 
a' seregek fölszálítására de tudatá Medinával, hogy 
az ő hajói csupán csak a’ katonaság átvitelére nem 
pedig hadakozásra valók és igy ha az armada nem 
jő a’ parthoz közelebbre ’s azt az angol és holland 
hajóktól meg nem tisztítja, ő nem képes a’ hajóra 
szálítást véghez vinni. E ’ hez képest az armada 
előre ment, ’s dunkirkhez ért hol egyik oldalán az 
angol, másikon a’ holland hajóság volt, de a’ be 
állott szélesönd minden mozdulhatásnak véget vete. 
Mintegy éjfélkor (az első éjszakán) egy kis szellő 
támodt; lord Howard tizenegy hajót megtöltele 
kénkővel szurokkal és más könyen égő szerekkel, 
tüzet tön beléjök és a’ szél elébe bocsátá, melly a’ 
spanyol flotta különbféle osztályaihoz hajtá azokat. 
A ’ spanyolok inegláták ezen lángba gőzbe füstbe 
burkolt hajókat, feléjök közelítőket ’s az éjszaka 
homálya borzasztóvá tette elöltök a’ jelenést. A ’ 
tüzliajókat a’ szél közel hajtván rettegés száll a’ha
jóság egyik végétül a’ másikig; némellyek fölhúz
ták a’ horgonyaikat, de mások a’ zavarban csak a’ 
köteleket vagdalták cl ’s a’ szélre bizlák magok és 
hajójok sorsát. így a’ zavarban egymáshoz verőd
tek a’ spanyol hajók, inegzúzák és ronlák egymást, 
és nem keveset ügyetlenné tettek a’ továbi szolgá
latra. 3Iidön a’ napvilág föltűnt nagy rendetlen
ségben láták magokat, hajóik mcszsze elhányva 
és szítszórva.

Az angol hajósereg egyesülve lord Seymour 
és lord Howard alatt, Drake és más tisztektől em
berül segítetve, sietett ezen szerencsés helyezetet 
használni, és miaden oldaléul egyszerre megtá- 
modá az ellenséget. A ’ verekedés reggeli négy 
órátul estéii balig tartott. A ’ spanyolok dühösen 
liarczoltak, hanem az ágyúik keveset tehettek az 
angolokéi ellen, mivel otromba nehéz hajóik nagy 
részint meg voltak rongálva, és 12 a’ legnagyobbak 
közül részint clsülyedclt, részint sülyedő félben 
volt.

Most már világos volt, hogy- a’ spanyol armada 
czélját veszté, és az admiral haza készült. Az el
lenkező szél miatt nem lehetett a’ csatornán átmen- 
nie, innét meg akará anglia szigetét kerülni’s 
éjszak felé indult. Az angolok követték egy ideig, 
de lőszereik elfogyván elmaradtak ’s a’ spanyolok 
a’ csataiildözéstül mentek lettek. Az orkneyi vagy
is orkádi szigeteknél nagy szélvész fogta elő az 
armadát és sok hajó elveszte horgonyát, szíthánya-
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fék, némellyel* a’ skotnyugoti szigeteknél, mások 
irland parija in szenvedtek ha jótörést. így ezen 
nagy és győzhetetlen seregbül a’ hajók fele nem 
jutott soha haza Spanyolországba, a’ katonaságból 
’s legényekből pedig még kevesebb.

A ’ hajókon talált becses és becstelen zsákmány 
között különbféle kinzó eszközök is találtattak, 
mellyckct a’ spanyolok elmésen gondoltak ki és 
elhoztak a’ mcghódoltatandó angolok számára. De 
egy kicsit hiú és magas volt az előre számolások ’s 
az öszvehasonlításkor ők voltak adósságban. Itt 
a’ kinzószerek közül három van lerajzolva a’ liii- 
v e l y k s o r ó f ,  mellynek alsó felére a’ hüvelykek
nek keile jutniok ’s kínosan öszve szorítatniok. A ’ 
másik egy v a s - n y a k r a v a l ó ,  a’ sclyemkeszkc- 
nyőnél valamicskével nehezebb, ’s belső felén he
gyes örvökkcl biró. De legkülönösebb a’ harma
dik, mellyet u t s e p r ő  vagyis u t m e s t e r  l e á n y á 
nak (scavengers daughter) neveztek cl az ángolok. 
Ez által a1 testnek egy kínos helyezetet akartak 
adni a’jó spanyolok, hogy t. i. a’ félsziget örömei
ben az egész szigetnek is legyen részesülni szeren
cséje. A ’ nyaknak ugyanis a’ fölső lyukba kellé 
jőnie 5 középen a’ félkörös kimetszés a’ kézfő ize- 
sülésc számára való, az alsó karimákkal a’ bokák 
tisztelteitek meg. Ezen szerszámok a’ londoni to- 
>vcrban tartatnak, ’s Írónak volt szerencséje őket 
(a’ jó súlyosakat) emelgetni. A ’ zsákmánv öbbi 
és nagyobb része a’ csatázok javára (úgy látszik) 
eladaték.

H ü v e ly k  - so r ó f . A z  u t s z a m e s te r  l á n y a .  
V a s - n y a k r a v a l ó .

A’ bagdadi hlialifafi küprosz szigetén.
(Eredeti tréfázat.)

Ncmelly szeretőnek kellett lapulnia, 
Miollu nappalt cs éjt csínéi' liunnia;
De ki nem tenné azt örömest? a’ kölcsön 
Itt többnyire gazdag uzsorával megjön. 
En azonban 
A’ kuczkóban 
Bujva lenni nem szeretnék.
Mást máskép’ feszít az ék.

A 1 fekete kutyánál történt, hogy a’ görög bor 
igen megdicsérte magát és a’ vendégek félrészegen 
mind félre vonultak, a’ prófétának nem akarva gya
lázatjára lenni, az az félvén raz örömöst csúfo
lod« keresztények szemeitől. Épen jó viz volt ez 
Jussul' malmára, a’ csapkert leghátulába ment, 
egyik vad gesztenyefára hamar fölugrott és a’ szom
szédkertbe álkandikáSt. P st! sziszentc , és egy 
fiatal vidor valóság a’ másik egyszerűbb ártotla- 
nabb nemből hamar a’ falnál termett.

,,Jösztc le Jussuf44 monda a’ barna leány 
,,nagy újságot mondok neked.44 Jussul* pedig ha
mar alant volt, forró villámölelést tön a’ pirulón, 
ki röviden ezeket regéié.

, ,Jussul**4 monda és csintalanul szemébe né
zett, ,,ba liczkó vagy a’ talpadon még ma a’ tied 
lehetek; ha pedig ezen alkalmat clszalasztod, tá
lául soha sem. — Mert látod, édes Jussul’, az én 
apám engetn erőszakkal a’ szent próféta famíliá
jába akar bedugni. Férjemnek, uramnak zöld tur
bánt és sárga papucsot kellene hordani. Igen ke
gyes emberek az én szüleim. Apám már négyszer 
volt Mekkában és még háromszor cl akar menni, 
hogy a’ szent szám beteljesedjék. Utolsó útjában 
a’ zivatar utolérte a’ tengeren, majdnem hajójok 
törött, és ó nagyon sajnálta, hogy szent uljábul 
egyenesen a’ paradiesonba nem viteték. Mert a’ 
harmadik szám is szent őneki. Innét napjában há
romszor mosdik, hétszer imádkozik, háromszor 
eszik hétszer kávéz, hetenkint háromszor alainisnát 
oszt, hétszer adósságot szed , íclesége három vau, 
rabszolgálója hét, kocsit hármat, lovat hetet tart, 
háza rhárom, kertje hét van — —

,És édes Nurmahál, talám én is három és hét 
legyek hogy téged még ma megkapjalak.4

„Várj csak44 felele a’ leány, az orrára pöez- 
kölve, ,,cz csak bevezetés, a’ jova még hátra van. 
— Egy szép arab herczeg jött küproszba, azt 
mondják magának a’ khalifának íija. Az én apám 
bizonyosan azt fogja gondolni, hogy öt allah és a’ 
szent próféta küldék én érettem, ’s engem hírének 
első hallásakor bizonyosan neki szánaud. Megle
het, hogy az em ir-------

„Nurmahál, nurmahál! 44 hangzók a’ kert ele
jén, és az apa darutollas turbánjával megjelent — 
a’ játékszínen. Egérré kívánt változni Jussul, 
vagy fejére azon veres turbánt óhajtá, melly haj
dani dajkájának meséje szerint a’ szerelmes kalan
dozókat látatlanná tette. De egyik sem történt. 
Sőt a’ falon sem ugorhatolt észrevetctleniil által.

,,Búj ide a’ rózsabokorba44 sugá Nurmahál, 
és „Itt vagyok! 44 kiáltá apjának, az együgyü, — 
mert apját az öröm szárnyas bocskorral áldámeg 
’s az mint a’ gondolat Nunnakálnáí s a’ rózsabo
kornál termett.
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,Örök dicsőség a’ próféta nevének* monda az 
örömében magán kívül való apa. ,Leányom, ernir- 
nö ’s klialífanö lesz belőled. Bagdadbul Ama- 
tliusbajött a’ khalifalia, a’ legszebb berezeg a’ vi
lágon, ’s a’ mi több háromszor bét esztendős és 
házosulandó. Oh őt bizonyosan allab kőidé éret
ted; ’s ő meg is fogja mint szerelmes fúlemile a’ 
prófétáiul neki szánt rózsát találni; a’ rózsának pe
dig őt szeretnie kell. Ollyan szép pár lesztek, 
leányom, a’ millycnt a’ világ még nem látott. A ’ 
liúrik leszoknék a’ párád iesombul, hogy ezen két le
gelő zergén gyönyörködtethessék szemeiket. — És 
ha ő nem találna rózsájára, akkor nekem atyai kö
telességem, téged elébe vezetnem; mert allab aka
ratjának be kell telnie.**

A ’ szegény Jussufot szúrták a’ tövisek, de 
még jobban szurá ezen beszéd. A ’ nagy allahra 
akart esküdni, hogy inkáb agyon töri a’ khalifa 
íi ját vagy magát a’ khalifát i s , mintsem Nurinahált 
ki hagyná csikarni kezei közül.

, ,Azért, édes leányom,4*— folytatá az apa, 
,,szakaszsz jövendő uradnak és férjednek bárom 
rózsát ezen bokorrul, majd én hetet szakasztok, 
hogy a’ kettős szent szám szerencsédet alapítsa.**

Jussuf szipegett a’ bokorban, erősebben la
pult meg; a’ leány látá kínját, nevetett rajta noha 
sajnálá ’s dévajságában igy szólt az apának: Oh 
apám,1 ez csak magányos rózsabokor, ennek rózsái 
nem idvcsségesek. Amott egyik virágágyban épen 
három a’ másikban hét rózsabokor van, azokrul 
kell szakasztanunk.

,,Okos leány te** felelt az apa ’s leányát mc- 
lére szorítá, ,,a’ kadia hozzád képest öszvér. Most 
már markunkban a’ szerencse. Zöld turbán és 
sárga papucs lesz vöm.**

,Dc apám alig ha zöld turbánban jön ő érettem* 
szólt a’ leány.

,,Viszont igazságod van** felelt az apa ,,a’ 
klialifali közönséges öltözetbe rcjtczkcdctt, hogy 
annál észrcvctetlenebbül kémlelhesse ki nőjét. 
Oh leány tcbelőled Gábriel angyal beszél, ki a’ 
szent prófétának az egész alkoránt fiilébe súgta. 
’S tudod még mit leányom, a’ khalifafi egyetlen 
egy nőt akar csak tartani. No nem is örülsz 
neki?**

,,De hogy nem örülök apám, felele a’ leány, 
mell 7. boldogság lehet nagyobb, mint mikor a’ nő 
meg nem osztott szerelmet kap.**

Lasankínt eltávoztak, a’ szent számú rózsákat 
megszedék, a’ kertet clhagyák. Jussuf nagy nehe
zen kivergődött a’ bokorbul, elneveté magát ’s egy 
pillantat alatt túl volt a’ falon.

Délután lön az idő ; Nurmahál három kis, apja 
hét nagy íindsa kávét szörbölt föl a’ nagyobb ebéd 
könyebb megemésztése ’s a’ szent szám előterem
tése végett. A ’ szedett rózsák szép japani porczel- 
lánban állottak a" szoba középén. A ’ vőlegény 
váraték nagy várakozással. Nurmahál szíve reme
gett az öröm és félelem miatt, apja álmainak be
teljesedésén zabolátlan örömben volt; még a’ rab
szolgáknak is ménesit osztatott. Különben hatal
masan eregeté a’ füstöt szájábul és ökölnyi vastag 
tajtékpipájábul. Mellette a’ hetedik íindsakávét 
szörbölé.

,,Ha urad és férjed addig el nem jő, mig ezen 
findsábau tart** szólt az apa a’ leányhoz, „nagy 
csorba lesz a’ szerencsében, mert ez már a’ hetedik 
íindsa, és a’ szent szám telics.**

,El fog ő jönni bizonnyal, apám* — felelt 
a’ leány ’s örömest a’ szemét körmöltc volna ki 
Jussufnak, hogy olly soká marad el; ,hancm ne 
siess olly igen a’ szörböléssel.*

Csillogó szemekkel jőve most be egyik rab
szolga, a’ bor bátorrá tévé, a’ földre hullás helyett 
fejét biczenté, mintha el akarná ejteni, és igy 
szólt: , ,Dicsőség allábnak örökén! Uram, egy 
derék íiezkó van odakínn , magas és nyúlánk és pi
ros ; és szabálya fekete mint az é j, szeme sötét 
mint az éjfél, oldalán pedig egy aranyozott görbe 
kard van; gondolom sok hitetlen vért kiöntött 
már. És az uram tchozzád akar jőni, azt mondja 
bagdadi, és liázosodni vágy. És nekem (sugá 
magában) egy derék aranyat nyomott a’ mar
komba.**

„Allábnak áldása járjon előtte** szólt az apa, 
„ereszd be őt, te pedig szaladj az imám-ért.**

A ’ rabszolga megvakará lábaival a' földet és 
futott mintha korbácsolták volna. Jussuf belépett; 
Nurmahál arcza fátyolfüdött léve.

„Allab hozott kedves vőlegény** szóla az apa 
és kezet ada néki, „leányom úgy cpedett utánad 
mint tavaszi gerlicze zöld erdőben a’ párja után. 
Csókolj neki kezet leányom.**

A ’ leány megtevé, a’ szoríntó kezet fályola 
alá húzva.

,,A ’ szent szám még kettőt kíván** kezdé Jus- 
suf a’ beszédet.

, Igasság!* kiáltá örömében az apa, „csókold 
meg még kétszer, liánéin most állát és ajakát.**

A ’ leány engedelmeskedett.
„Mikor a’ leány három, akkor a’ férjPm hét** 

— folytatá Jussuf, , , ’s mikor ezen kettő egyesül, 
akkor van a’ dolog egészen kimerítve.**

,Gábriel beszél tebclőled bölcs vőlegény** 
felele a’ bámuló apa, ,, adj hét csókot leá
nyomnak.*

Vigyázva olvasá meg mind a’ hetet Jussuf, 
mint a’ tojásáruló parasztnő tojásait, ’s kedve lett 
volna újra számlálni.

, ,Készen a’ fürdők** kiáltá egy rabszolga. 
Jussuf és Nurmahál elvezettettek, azt szolgák , ez 
szolgálók füröszték, dörzsölék, illattal kenék. Mire 
készen lettek, és Nurmahál ünnepicsen föl volt 
öltözve, főjén gyéinántos pártája ragyogva, — ak
korra az imám is megjelent, a’koránnak legnagyobb 
áldását hozva, ’s a’ két szerelmes hamar kötve lön; 
a’ levett párta Jussuf birtokában.

Az ámen még ajkai között hangzott az imám
nak, midőn egyik rabszolga az apa-nrhoz lopód- 
zék ’s elmondá, hogy oda ki egy kevély, zöld tur- 
bános vitéz van, ki bejövetelt kíván.

(V eg e  k öv é tk e z i li.)

A* f e j .
Mivel épen üres helyem maradt, verseket 

akartam a’ fejről csinálni, de bár mint csigáztam 
is a’ magamét, seini okos vagy inkáb szép nem 
sült ki belőle; az az aranyhüru Apolló mostoha 
isten én hozzám. Dehogy daczoljak vele, azért 
is mondok valamit a’ főrül. — A ’ fej vagyis fő 
egy dolog a’ törzsök és válak fölött, többször üres 
mint telt, mint a’ szegény ember bordája; néha 
félben áll és bora cczetcs lesz. Agyval kellene teli 
lennie, de itt ott a’ nevelő Prométheusz korpát ta-
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Iáit kezébe venni ; gondolatokat kellene szőnie, 
erősen mint dunántuí szövik a’ vásznot és mégis 
liliomán mint a’ hollandus patyolat készítők, de ő 
többnyire föllcgvárokon kotlik és tollatlan csibéket 
költ ki. ■— A” fő lágyának a’ csccscmőséggel be 
kellene nőni, de az a’ gyermekségben ifjúságban 
is többnyire megvan ’s a’ koponyát jó puhának mu
tatja, miilyen decemberben a’ vad körte 5 férjfikor- 
bau mégis szűkül egy keveset, hanem mikor az 
emberek este fele ballagnak, igen és igen tágul; 
sőt azt mondják, hogy a’ kinél előbb egészen be
nőit i s , itt mikor készülni kell a’ fekvésre, egész 
erejében megújul ’s halálfélelem ’s kapkodás füstö
lög ki belőle, mint a’ tengerben fuldoklónál. A’ 
lejnek kellene a’ szívet vezetnie ’s ezen húgával 
együtt kellene a" többi testet, kezeket, lábokat stb. 
igazgatnia, azonban a’ dolog legtöbbször megfor
dítva van, ’s csudálni lehel, bogy a’ lábak reá nem 
tolták kötelességöket. — D e, — insallah — az 
üres hely kitelt, — egy szót se többet erről.

A* szent bernliarndhegyi szerzetesek.
A’ mint az ember esze cs szíve minden jóbul 

roszat és a’ roszbul jót tud csinálni szini terem
teni, úgy a’ szeléd kcrcsztényvallásbul is nem rit
kán véres liadistcnnét szándékoztak curopának né-

Eei képzeni. Szomorúan tekint azokra az ember
arát ; hanem bizonyosan örömre, szcrctctre fog 

derülni szíve, midőn ollyan keresztény egyesüle
teket lát, mellycknck egyetlen czclja az embertár- 
sokon segítés. Vannak illyenek több országokban, 
több felckczeteknél, hanem azon dicsőséget a’ ro
mai egyháznak kell meghagynunk, hogy az itt leg 
mcglcpőb képet az ő kebele adja. Az irgalmas 
testvérek ki előtt csmerctlcnek ? ’s bár az agyerő 
mindenütt olly fokon mívelt legyen közöltök, mint 
a’ szívereje! De magasan állanak ezek fölött a’ 
bernardinusok, mint zordon hegyeik a’ sikság fö
lött. Ott az örök jég és hózivatar között meglepő 
ellentételben tűn föl az emberi szív,  a’ jóság a’ 
segedelemre készség melegsége a’ természet fa
gyával. Nagy áldozat az ottan tartózkodás, a’ ter
mészet örömeiről, a’ virágzó völgyek könyü életé
ről való lemondás, hogy oda fönn néhány emberi 
élet az elhalástól megmentessék. A ’ szároz ész 
alig volna képes illy áldozatra, a’ keresztény vallás 
szeléd lelkének hevítése pedig ennyire fölma
gasztal.

Az ut helvctia vallis - kantonábul a’ piemonti 
aosta-völgybe a’ nagy sz. hernhard begyén visz 
keresztül és veszedelemmel teljes. Az utas tiszta 
napfényben indul továb rajta, a’jéghegyeken egész 
dicsőségben látja fényleni a’nap sugarait; lábai alatt 
a’ rózsás ragyabura olly szépen fcjledcztcti virá
gait, mintha ezen zivatarak honát örök tavasz bír
ná, de öröme igen hamar és könyen keserű búvá 
változhatik. Észre vétetlenül zivatarban látja ma
gát, a’ hó szakad, az utak és ösvények eltcmcttct- 
nek, a’ gödrök hóval telnek cl, a’ magaséul laviuák- 
bógömbölyök dörögnek alá, és igen gyakran halál 
lija a’ vándor. Hasztalan siet, pályája tévesztve 
van, hasztalanul kiált, hangja süket bérczeken 
enyészik cl hallatlanul, hasztalanul sir, könyűin 
a’ zivatar nem esik meg, — és imádkozik és az ég- 
csudát tenni nem nyilik meg. Hideg és érzéketlen

az egész természet, és minden a’ mi viszonyban 
van vele a’ természetben, csak az emberi szeretet 
gondoskodik rula védő angyalkínt, a’ szeretet val
lásos lelke lebegi körül mentő géniusz gyanánt. 
A ’ szerzetes testvérek elhagyják illyenkor öröktéli 
lakhelyűket, bekalandozzák a’ hegy oldalait, utat 
mutatnak az cltévelcdtnck, fölmelcgítik az elhízot
tat, kiássák a’ botul cltcmcttet, életre törckcsznck 
hozni a’ megfagyottat. Hanem ezen szent munkát 
ezen szent önadta kötelességet nem volnának ké
pesek teljesíteni, ha egy tulajdon fajú ebek ügyes
ségét nem használnák hozzá. Ezen ebek a’ ke
reső barátokat késérik, magán is hefutkossák a’ he
gyet, és a’ veszedelemben lévőnek majd vezérül 
szolgálnak, majd uraiknak tudtára adják a’ vesze
delmet.

Rajzolatunk jeles darab, L a n d s e e r  keze 
rajzolása szerint. Látni rajta egy bolt embert, 
egyik eb által kikaparva a’ bobul. Az eb most is 
nyalja és melegíti az ember kezét; a’ másik eb 
pedig egyre ugat, jelet adva a’ klastrom lakosai
nak. Látható mint sietnek a’ jószivü szerzete
sek keresztes botjaikkal kezökben. Főn a’ job 
szeglet felé látszik a’ klastrom; középen főn a’ 
havasok, jéghegyek fejérzenek elő.

A ’ klastrom a’ hegy tetejéhez közel fekszik 
mintegy 5200 lábbal a’ tenger fölött; erős és 
hatalmas épület ’s kivált az utolsó időkben egy 
ügyes mivész által a’ nedvesség és hideg ellen bá- 
torabbá tétetett. Van benne egy kis ásvány gyüjte- 
mény, és némclly régiségek, mcllyck az ezen he
gyen volt jupitertcmploina körül találtattak. A ’ 
klastrom körül egy különös madárfaj is láttatik jó 
bőségben, mclly télen hófejér, tavaszszal és nyá
ron tekéiével és fejérrel tarka, őszszel majdnem 
fekete, neve ott herbe  ne.  — A ’ kápolna nagy és 
pompás; a’ szerzetesek mind honiak, azaz pic- 
montiak és vallisiak.

A ’ bernardinusok szerzete az ős régiségben 
augustin rendéhez tartozott, mig a’mostani idomba 
liozaték sz. Bernhard állal 962 évben. Erről az 
mondalik hogy százhatvan klastroinot álííott föl 
’s a’ bernhardhegyi azoknak legnagyobb számát 
túl élte. Itt a’ szerzetesek száma időről időre kü
lönböző, többnyire azonban 2 0  és 2 d között áll. 
Ezeknek szabályokban van az utasoknak és ide
geneknek eledellel és lakással szolgálni minden év 
és időszakban, ’s őket a’ hegységen keresztül ve
zérlem jutalom és fizetés nélkül. Törvények kü
lönösen télen azt parancsolja hogy akánnillycn le
gyen az idő két ügyes embert, — ezeknek maro-  
n i e r  a’ nevök, — visgálódásra kihűldjenek, egyet 
a’ vallisi, egyet az olasz oldal felé. Ézek az em
lített és említendő ebek által vezéreltetve egész 
nap átcsatangolják a’ vidéket ’s vigyáznak az lila- 
sokért.

Ha a’ szolga vagy maronier valamclly elbó
dult vagy kifáradt vándorral találkozik, vagy ha jó 
orrú utilársa a’ hó alatt talál valamclly embert, 
azonnal egész sietéssel viszsza megy az a’ kla- 
stromhoz és segedelemért kiált. Ekkor a’ szerze
tesek nagy száma nyomban megindul az élesztés 
és ápolásra szükséges szerekkel, négye azután a’ 
testet fölveszi (ha az mozdulatlan és erőtclen), a’ 
többi előre megy a’ havat letiporva mclly nem 
ritkán húsz lábnál is mélyebb.

Hideg jeges viz van otthon inár ekkorra, mint 
lcgsihcrcsb ébresztő szer, elkészítve, mellybc a’
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fagyott test betétetik; lia ez nem adat életjeleket 
elő, a’ föl ébresztés reménye cltün.

A ’ bernhardi ebek fajtája nagy és ügyes, jő 
szaglásit; eredetét spanyolországbul veszi, ütév- 
vel ez előtt, egy Jupiter nevezetű eb ezen faj- 
bul, mclly különös hírben és becsületben tartaték 
mivel sokakat mente meg; jó nagy volt és a’ szo
káson fölül ügyes. 1827-ben a’ következő módon 
mente meg egy aszszonyt és gyermekét a’ bálákul. 
Eszrc kellett vennie, bogy valaki elutazott a’ kla- 
strom közéletén, ’s ő azonnal szárain volt ’s köve
tésére indult. A ’ klastrombán egy idő múlva 
észre vették a’ távollétét; egy szolga a’ nyomain 
útnak indult és meglelte ötét egy aszszonyval és 
gyermekével egyhatáron, kik már majdnem meg
dermedtek, ’s az eb által mclcgíttetgettek.

Egy másik egy lavina által elöntött anyát lelt 
föl még élő gyermekével, a’ gyermeknek addig hí
zelkedett mig az hátára ült, — kit azután a’ kla
stromba vitt.

Egy igen hires eb 1816 ban balt meg ezen 
fajbul, melly érdempénzt hordozott a’ nyakán, mi* 
vei 22 embert mente meg a’ háláltuk Utolsó útjá
ban egy póstaférjfiut késére, ki a’ bernhard hegy 
alatt lakott ’s famíliája gyorsabb meg látása végett 
sietett. Két késérőt adtak a’ szerzetesek melleje 
két ebbel, mellyeknek egyike az érdempénzes volt. 
Még nem távoztak el meszszc a’ klastrorntul, mi
dőn két hógömb mindnyájokat eltemető, ’s nem 
különben a’ hirlcvélhordó famíliáját is , melly a’ 
kedves vendégnek elébe jött.

A ’ bernhardi szerzetesek többnyire szároz 
erősemberek; de közülök kevés él jó hoszú vén- 
séget, a’ mi hihetőleg a’ kemény és szigorú fogla
latosság és kötelesség miatt történik. Egyszerűek, 
őszinte buzgósággal látnak azon hivatalhoz, mel- 
lyet magokra váloltak, és igy rövid életidejüket az 
érdem hoszúnak mutatja. — Közülök az elfárod- 
taknak szabad nyugalmasabb klastromba költöz
ködnie!;.

E g y  j e l e n é s  a’ sz. b e r n k a r n d h e g y i i i l .

S z o r o s I g a z s á g.
Azon török követ, melly 1798 ban parisban 

volt, egy gyémántot vett egy ottani drágaságokkal 
kereskedőnél. Az alku alatt embereinek egyike 
ellopott egy gyűrűt. Egy kis fiú meglátta, ’s a’ 
törökök elmenetele után megmondta az apjának. 
Az árus megírta a’ követnek; a’ követ azt feleié, 
várakozzék 24 óráig. Ezen idő lefolytéval cgv 
kis szekrényt kapott a* kereskedő; fölnyítá ’s benne 
gyűrűjét megtalálta a’ leütött fejű tolvaj fogai 
között.

A* f r a n e z i á k  h a l á l m e g Y e t é s e .
Egy gondviselő megirá egy franezia katonának, 

ki az ahukiri csatában egyik lábát elveszte 's akkor 
is a’ kórházban feküdt, — apjának halálát. A ’ 
franezia igy felelt. , ,Kedves gondviselő ;— köszö
netét a’ hírért, — melly olly mindennapi csekély 
esetről szól. — A ’ mi magamat illet, egészen jól 
vagyok a’ kórházban. Az ahukiri csatában elvesz
tőin egyik lábomat, de hálá isten, megvan a’ másik 
mellyel maradok legalásabb szolgája az urnák.w

L i p c s é n ,  W i g a n d  Otto f c l e l é s i  terhe a la tt .

Nyomatott Breitkopf és Härtet - net.



megjelen minden szombaton

A l h a m b r a  - p a l o t a .

A z  o r o s z l á n y o k  c s a r n o k a .

Hol most spanyol országban csupa kereszté
nyek laknak, ott az ugy nevezett középkorban mu- 
hamedánusok, ara kok parancsoltak. És akkor spa
nyol ország nag y része jól mívclt főidő volt, a’ né
pesség száma többre ment mint most, a’ mestersé-

Ijek űzettek, a7 tudományok virágzottak, és az itten 
évő arab oskolákban égett a7 lámpa még, külön

ben europát egészen sötétnek lehetne azon időből 
mondani. Utób az arabok kibajtattak spanyolor- 
szágbul, és a7 félsziget megnéptclcnítcték. De 
egyre látni maradványokat az arabok idejéből Spa
nyolország- minden tájain, — ezek közé tartozik 
az albambra palota is.

Ez egy vár vagy jobban egy része azon régi 
várnak mellyben a’ granadai arai) királyok (sultá- 
nok) laktak Spanyolországban. A7 vár falai tor
nyaiddal bővelkedők, 7s rendetlenül körülkerítik 
azon magas balom tetejét, melly a7 városra néz 7s 
a7 sierra ne vada vagyis havashegyek védvárát teszi.

A1 saraczenek vagyis arabok idejében 40,000  
embert magába fogadott ezen vár a7 mcllékerőssé- 
gcivcl, és netn ritka alkalommal a7 fölzöndiilt né
pek ellen szolgált menedékül az arab uralkodók

nak. Ezen fényes várnak első udvara, mcllybc 
az idegen bécrcsztctik, ,,közönséges fürdőu nevet 
visel, és egy hosztídad tért képez. Ezen tér köze
pén egy mély medeneze van tele tiszta vízzel, bele 
pedig márványlépcsőkön vagyis (az ideg*en nyelv
ből magyarrá rutított szóval) márványgerádicsokon 
van a7 lemenetel, mindcnil; oldalán pedig egy sor 
narancsfa. Márványpadlozat födi az udvart 7s bol
tozatok veszik körül, oszlopokon állók, minden 
esnsert rendes oszlop-styltul különbözőkön } a7 táb
lázatok pedig és a7 falak emelt művel vannak bc- 
kérgezve vagyis befodözve. Minden osztályban 
ezen értelmű arab mondások vannak fölirva. „Itt 
senki sem bódoltató, csak maga alláh}44 és „en
gedelmesség és tisztelet fejedelmünknek. 44 A 7 
táblázatok aranyozva vagy festve vannak, a1 fes
tés egyre uj fris marad} a7 falak alsób része mo
zaik, melly csudálatos ágok és virágkoszorúk bok- 
rozatát mutatja. A 7 csarnokok és előszobák bar
langokhoz hasonlítanak.

Azon kapuval átellenest, mellyen bé szokás 
jőni, egy másik van, az oroszlányok csarnokához ve
zető, melly egy hosztídad udvar, 400 lábnyí koszit,

Közh asz nú  e s m e r c t c k e t  t e r j e s z tő  lapok.
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SO lábnyi szeles, — oszlopos boltokkal körülvéve, 
fejér márványval padlózva. A ’ falak öt lábnyi 
magasan kék és sárga téglákkal födettek és fölül ’s 
alul egy sor apró czímpaizs van, kék és aranyos 
mázzal ’s arab mondásokkal, mellyeknck értelme 
, ,Senki sem bódoltató, csak allab.a  A ’ födelet 
és kart tartó oszlopok fejér márványból vannak, 
igen vékonyak, csudálatosán ékesítve ’s rendetle
nül intézve vagyis hclybcztctvc. Azonban az igen 
különös hogy a’levelek minden bősége, és az ékes
ségek ritka meglepő öszszebalmozása mellett leg
csekélyebb nyomát sem látni az állati életnek. — 
Az arabok idejében az épületek bőven festett és 
mázozott téglákkal födettek, mcllyck közül némcl- 
lyck ináig is fönmaradtak.

Az udvar közepén 12 oroszlány van , bálokon 
egy iszonyú medenezét hordozók, mellybiil egy 
másik kisebb emelkedik föl. Egy viz oszlop pe
dig mesterségesen magasra ugrik, viszsza bull ’s 
a’ medenezébe esik, mellybiil az oroszlányokon 
megy által, ’s azoknak száján kifolyva egy nagy 
viz tartóban gyülekezik öszve, mclly csatornák ál
tal a’ várlakok minden részére elegendő vizet bo
csát. Ezen kútfő fejér márványbul van, virágko- 
szorukkal ékesítve, arab mondásokkal tarkázva, 
mcllycknek értelme, ,,ncm látod, bőven foly a’ 
viz mint a’ niius; 44 ,,ez a’ partokat mosó tenger
hez hasonlít, hajótöréssel ijesztő a’ tenger íiját; 44 
„ezen viz bőven ömlik, az oroszlányokat megita
tandó ; 44 ,,irtóztatón dolgozik a’ csata napján mint 
az oroszlány; 44 ,,a’ nilus dicsőséget szerez a’ ki
rálynak, és a’magas hegyek kihirdetik azt;44 ,,czcn 
kert bővelkedik gyönyörűséggel, allah gondot vi
sel, hogyártoimas állat meg iiekozelitec. ,,A ’ szép 
berczcgné, ki ezen kertben sétál gyöngyökkel föd
ve, annyira emeli ennek szépségét, hogy kételked
ned kell, küllő e ő melly lecscrgedez, vagy pedig 
imádóinál; könnye! 44

Az oszlopzat mögött egy kerekes szoba van, 
egy forrással, hol a’ férjíiak kávézni szoktak. Ezen 
csarnok idoma, kúpjánál; kellemetessége, a’ vi
lágosságnak fölülről való tetszetes eloszlása ’s azon 
mód mellyel a’ szép ékesítések mérve, festve, 
végre hajtva vannak, minden lcirói erőt meghalad. 
Az mondatik, hogy ezen gyönyörű helyen gyiijté 
öszve Abubdulah az Abenszeradokat, fejőket leül
teié ’s a’ forrásba mártatá.

Ezen csarnokkal, melly az Abenszeradokénak 
mondatik, átellenest a’ „két lány testvér4 4 csarnoka 
van, úgy neveztetve két igen szép márványdarab- 
tu l, mellyel; vitorlaképen emelkednek föl a’ padlo- 
zathul ’s lo  lábnyi magasok 7 és fél lábszélesek ’s 
minden repedés vagy mocsok nélkül valók. A ’ 
kapu minden egyebet fölül múl az ékesítések bősé
gében vagy inkáb pazarlásában, és a’ tekintet gyö
nyörűségében, mellyet a’ szobasorok szereznek 
számára, hol a’ szemek oszloprendeken sikamlanak 

’s legvégül egy nagy ablakot érnek, a’mezőségre 
nyílót. Ilasonlitbatatlanal gazdagok ezen szoba
sorok az árnyozatok és színezetek változásában, 
midőn a1 napvilág hat beléjök ’s általok viszsza- 
veretik.

E’ szobákul egy kis myrtus kert körűi el egy 
mellék épülethez jutni, mcllv V. Káról császáriul 
cpíteték, cs egy kis erősséghez vezet, , ,a’ sultana 
öltöző szobája“ néviiluiz. Ebben egy nagy már
vány vitorla van, csőüregekkel ellátva, medvékén 
az alant lévő kemenczéhül illalfüst emelkedik föl. !

De ki győzné mind azon szobákat csarnokokat 
és tcrcmcket előszámlálni, mellyel; itt vannak; ki 
volna képes lcirni jól azon ékességeket; mcllyck- 
kel azok bővelkednek; — arra a’ képekkel bő arab 
nyelv lehet elegendő; a’ mi kunyhó, kalyiba, ház
nyelvünk ügyetlen erre. Azon egyszerű dolgot 
,,kastél44 is rontott diák nyelven nevezzük, a’„csar
nok44 és „terein44 nemúj új szavakért sokan dör- 
inögni is fognak a’ duna tisza térén, •— pedig-, édes 
atyámfijai, valamint házi bútorainkat csinosbítgat- 
juk, lapos erszényeinket pufasztani igyekezünk, 
úgy kell tenni nyelvünkvel is , mellynck szépségét 
okosan nem lehet tagadni, de fő erénye az egyre 
szépülketésben és végetleniil gazdagodhatásban áll; 
stb ., mert ez nem ide való ’s csak a’ „terein44 ked
véért csúszott be áltolam, ki a’ nyelv sarkait, tör
zsökét szentnek tartóin, de reá minél több ágot, 
virágot és gyümölcsöt óhajtók, ’s valamint a’ nyelv- 
fölfordítókkal újat bűzni kész vagyok, úgy azoknak 
is szeretnék körmére ütni, kik a’ nyelv nőlését gá
tolni akarják , ’s felejtik hogy a’ több százados töl
gyön több makknak kell nevekedni mint a’ tiz, sőt 
ötven , sőt még száz esztendősön.

Tehát a’ többi szobákat, csarnokokat és terc- 
meket csak egyszerűen nevezem meg, hogy, ka va
laki a’ spanyol könyvekben olvasni találna miok, 
ne mondhassa, a’ magyar iró tudatlan volt ’s azon 
teremek neki csclifalúk voltak. Szépek a’ , ,követ
csarnok, 44 a’ ,, tanácsterem44 és az ,, audienczia- 
szála!44 stb., mellyel; a’ többi ékességek között a’ 
korán csillogób helyeivel is bővelkednek.

Az emelet alatt, azaz földszint hálószobák és 
nyári lakások voltak; és kútfők; királyi és más für
dők, illatkemcnczék és edények a’ füstölésre; egy 
zúgó galleria, egy labyrint vagvis bódony vagyis 
tömkeleg — a’ mint kinél; tetszik, a’ király olvasó 
szobája, ’s a’ királyi familia vagyis család mun
kaboltjai.

Ezek igy lévén, azaz szépnél szebb lévén az 
alkarokra és a’ grenadai vár, ’s granada környéke 
lévén azon hely, mcllyrül egy spanyol azt monda, 
ka az ördög ezt mutatta és ajánlotta volna az idvc- 
zítőnel;, ez bizonyosan térdre bulla előtte és imádá 
őt; — nem csinálhatjuk hogy az arabok egyre fáj
dalommal emlékeznek alhamhrára, és olvasód; for
gatása közben buzgón imádkoznak azon hely visz- 
szanyeréséért, mellyet a’ próféta menyei paradi
csoma földi képének tartanak.

Nem lesz fölösleges talám Washington Irving 
szavaival fejeznibe leírásunkat, ki nem régiben vis- 
gálá meg ezen régi arab várt és igy ir rúla. „Az  
épület egy része sem ad oily teljes képet vagyis 
ideát eredeti szépségérül ’s nagyságárul mint az 
oroszlánvok csarnoka, mert egy sem szenvedett 
olly keveset az idő pusztításától. Középen áll az 
énekben és történetekben híres forrás. Az alaba- 
strom-medenezék egyre öntik gyémánt csöpjcikct, 
’s az azokat tartó oroszlányok ma is szinte úgy csur
gatják kristál(jég) csermelyeiket, mint hajdanJBoab- 
dil napjaiban. Az udvar virágágyokká van készítve 
és körülvéve könyü arab boltmcnclekkel vagyis ar
cad-okkal nyílt vcrműbül vagyis íilligraninunká- 
bűT) készültekkel; ’s karcsú, fejér márványoszlo- •)

•) Iiönyebb megtartani a’ f i i  li  g r  an nevet mint helyette 
újat csinálni,— azt szótárainkban is tapasztaljuk; de mi
vel az egész munka verés, reszelés, r á s p o lá s  által áll 
cló , én verniu - nek bátorkodtam elnevezni.
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pokon állókkal. Az építés mivé, valamint a’ vár 
egyéb részein is, inkáb czifrázott (ékesített) mint 
roppant; kényes és kellemes Ízlésre, ’s renyhe mu
latság hajlandóságra mutatva. Midőn az ember 
az oszlopok szép ékességeit ’s a’ falak törcdékcuy- 
nck tetsző cmeltművét megnézi, nehezen tudja 
hinni, hogy azok annyi század rontó ’s bontó ere
jé t, földindulások rázását, hadak erőszakát ’s a’jó 
ízlésű utasok csendes, de nem kevesebbé veszedel
mes lopdozásait általélték.

Az arab monda azt hirdeti hogy az ezen gyö- 
nvörü épületet építő király a’ bűbájos (titkos) tudo
mányokban jártos volt, ’s alcliimisták által szerez
tető magának elegendő aranyat és ezüstöt a’ munka 
végbevitelére. Az való, soha sem készült a’ bar
bár nagyság ízlésében ennél nevezetesebb hajlék; 
és az idegen, ki a’ mai időben jár annak csendes 
elhagyott udvarain ’s rongált csarnokaiban, elhülvc 
nézföl aranyozott és festett dómjaira, bujálkodó 
ékesítéseirc , mellyel: a’ rongáló időt daczolva, 
egyre megtartják fényüket és szépségüket.“

A’ bagdadi khalifafi küprosz szigetén.
(V e g e . )

„ A ’ hol egy van, oda háromnak is kell jőni44 
monda az apa, „bizonyosan leánykérő lesz. Majd 
elutasítom én.“

Kiment ’s a’ beszélő szobába crcszteté az 
idegent.

,, Aldástcnger rajtad és leányodon, és minde
neden,“ kezdé az idegen. „Én a’ hatalmas Ifarun 
al rasid fija vagyok, a’ szent szék reám vár apám 
halálával. Most dicsőségem jövendő társát kere
sem, ki szép, erényes és szeretni tudó legyen. 
Leányod híre megérintő füleimet. Szép ő (azt 
mondják rula) mint a’ derült nap, a’ follegtelen 
reggel, a’ csendes kék tó; esze termékeny mint 
boldog arahia, szeme lángoló mint a’ libanoni zer- 
géké. Jövék hogy látását először, ha pedig a’ 
trónra méltónak találom másodszor a’ kezét meg
kérjem. “

„Mind szép és mind jó e z “  felelt az apa, 
„csak az a’ hiba van benne, hogy a’ khalifafi 
épen most esküvők meg a’ leányommal.

„ A’ khalifafi?“ szóla ez bámulva, „a z  én 
öcséiin mind bagdadban vannak és még nem há- 
zosulandók. “

„Édes uríi“  felelt az apa „megbocsátok, leá
nyom szépsége csábíta ennyire; hanem a’ mint 
mondom, leányom már a’ khalifafihoz ment.“

,Uram, meg vagy csalva4 monda a’ khalifafi, 
,hamis kezekre adád leányodat.4

„Alfákra mered ezt mondani? 44 kérdő az apa.
,Én sziveimül szoktam egyenesen le beszélni, 

’s minden szavam allah-sulyosságu.4
Az apa clhagyá az idegent ’s az imámnak meg

súgó az esetet.
„Fontos dolog,44 mondá ránezba szedett hom

lokkal az imám ’s a’ férjíiak megfizettetése forgott 
eszében ; „nem kell liirtelenkcdni, még a’ dolog 
ott van, mellyel nyugoton matrimonium non con- 
summatumnak neveznek.44

,Bocsássátok el egymás kezét, írjaim4 szólt az 
apa, ,menjetek távolaeskáb eg^mástul.4

A /két fiatal clhiilt; a’ legény arráb állt, de 
a’ leány utána mozdult.

„Ide lányom,44 — szólt az apa — „uj kérőd 
van oda kinn, és pedig zöld turbános, sárgaczis- 
más, aranysarkantyús.44

Az apa behivalá most az idegent; addig az el- 
halaváuyult vőlegény a’ rendkívüli esetekre sebébe 
eresztett aranyokbul hatot az imám kezébe nyom, 
mellyre az imám képe egyre fontosul, szája mozog, 
megnyílik ’s: „Ha az allah, próféta és Gábriel su- 
galásának helyet adhatni, akkor én ünnepélyesen 
kinyilatkoztatom, hogy a’ khalifavérénck csak ezen 
jelen lévő ifjat esmerem el ’s rcája mondott áldáso
mat ismételem.44

„A m en ! 44 csengők az aranyok, mcllyeket 
beszéde alatt nadrágzsebe nyílásához vezérlett az 
imám , ’s nagy mozgásokat nem akarván könyöké
vel a’ levegőben Írni, egy kissé magasrul polyog- 
tatott le. — Majd kezdődők a’ visga.

„Nem a’khalifának fija vagy?44 kérdi az imám 
az újonan érkezett-tül.

,Az vagyok4 lön a’ felelet.
„Ú gy e a’ klialifának fija vagy?44 kérdi Jus- 

suftul.
,Ncm vagyok4 feleié az.
„Ezek az ifjak mcgbódultak a’ szerelemtől“  

mondá az imám. , ,Szegény fiju (’s Jussuf homlokát 
simogató), ne félj, a’mit megnyertél a’ tied marad.44

,Hiszen ha az övé már, akkor nem escnkcdcin 
érette4 szólott komolyan a’ khalifafi.

„De öcséin ha igaz az ügyed, ne engedd, szólt 
az apa; száz bokrot is átvisgálhatsz míg oily szép 
leányt lelsz mint az enyém. Félre a’ fátyollal Nur- 
mahál.“

És Nnrmahál nem engedelmeskedett.
„Igen szemérmes a’ leány“ szólt az apa ’s fél- 

retolá termete elöl a’ fátyolt.
Nnrmahál oldalast fordult ’s arczát elrejtő. —

imáin pedig bal kezét a’ khalifafi felé öbölözé. 
Észre vette ez azt ’s tapasztalgatás kedvéért bele
nyom tíz aranyat, mig azonban az apa megfogó 
leánya derekát és fejét, és egyenesen állító a’ kha- 
lifaíi elébe.

A ’ khalifafi clhiilt, illyen szépséget nem re
ményié küproszhan találni. Az imám pedig köszö
rülő torkát ’s: „Ha ezen arezvonatokat mélyebben 
visgálom, ha ezen zöld turbánt megnézem, ha e’ 
méltóságos termetre tekintek , ha ezen áldás osztó 
kezekre gondolok, akkor biz én, mégis azon véle
kedést kapom szívembe, sőt allah és a’ próféta és 
Gábriel azt súgják fülembe, hogy ezen ifjúnak kell 
a’ 1: ha! i fa fiának lennie,“  mondá, ’s a’ vett tiz ara
nyat nadrága zsebébe dugta, de szorongásában el
feledte , hogy balzsebe lyukas, ’s az aranyok mind 
a’ szőnyegre hullottak. Már hajlott útónok, mi
dőn a’ gyorsabb rabszolga megtisztító a’szőnycgcta’ 
szemeitől, a’ kiseprendöt által nem merve adni a’hul- 
lajtónak. Keserű pillantatokat vetett az imám hátra.

,,Látom én, apám, kezdő Nnrmahál, hogy ne
kem kell a’ dolog végére járnom. Tehát én szabad
nak gondolom magamat, egyiké sem vagyok ezen 
szép ifjak közül, hanem azé leszek, a’ ki megtudja 
mondani, hány rózsa van ezen porczcllánban. — 
Tehát szép bajnok a’ zöld turbánnal , hunyd be 
szemedet és mondmeg hány rózsa ez? 44

,Kilcncz4 felele a’ khalifafi, gyors tekintetet 
vetve í}’ bokrétán által.

„És te szép bajnok a’ fejér turbánnal, ki sze
medet már rég behunytad, mond meg hány rózsa 
van itten? 44
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,Három és hét a’ szent szám4 felelt Jussuf.
Az apa Jussuf részére kezde pártolni.
„Szép bajnokok mondjátok meg- hány bokor- 

rul van c’ rózsabokréta szakasztva.44
,Hároinrul4 találgató a’ kbalifafi. „Tizriil44 

felele Jussuf.
Az imám bámult, mert ezt maga sem tndta 

volna, a’ két kezét pedig- mindenik oldaliul öblözé. 
A ’ khálifaíi izzadt, mintha rigoroztimot lett volna, 
és az imám mozgásait nem vette észre 5 Jussuf vi
szont bat sárgát nyomott az öbölbe. — Az apa a’ 
csata kimenetelét látni gyanító.

, ,Mondjátok meg szép bajnokok, volt c vagy 
megy c az én kegyelmes apám a’ legszentebb ko
porsóhoz , 44 kérdé a’ leány.

3«
A ’ khalifaíi válat vonított, Jussuf pedig: „már 

az egyik szent számot meghaladó, ’s a’ nagy allah, 
kinek neve örökén dicsúrtessék, bizonyosan a’ má
sik teljes szent számra is fogja segíteni, akkor pé
tiig— úgy látom írva a’ menyei aikoránban, illés 
esete ismételést látand.44

, Gábriel szól belőled édes gyermekem4 — 
mondó a’ buzgó lelkesedésbe merült apa, , ,vala
mint én még háromszor Mekkába megyek, ugv le
gyen tied a’ leányom.44

EgV mellékszobába toló őket; az iinámot cs 
khalifalit pedig az ebédlő szobában megkávézta tá. 
Azt mondják, a1 klialifali soha sem találta olly rósz 
Ízűnek a’ kávét, mint most.

Kevesen tudják, vagy legaláb nem sokan, ho
nosaink közül, hogy ezen szép ágbogas állatot 
ma gyár országon is láthatni, tehát nem kell olasz 
országba vagy még talám afrikéba menni megné
zése végett. —• ,De micsoda gondolat is az? bal
lom kérdezni, 4 majd egv skorpióért mozdulunk 
ám ki a’ határból; más nevezetességeink is volná
nak hazánkban ’s — köztünk legyen mondva — azo
kat se nézzük m eg, noha néha majdnem (engede- 
leinmcl legyen mondva) orrunk előtt feküsznek.4 
Igaz biz az , barátaim, magam sem tudtam hogy 
skorpióink vannak, inig egyik csatangoló, de talp
ra esett barátomtól a’ harminczkcttödiki őszvei 
mcliadia vagy inkáb orsova tájárul egy üveggel nem 
kaptam pálinkával olly jól fölöntve, hogy hetven 
muszka közül hatvan hilenez sóhajtva mondta volna : 
beli kár azon isteni italért. Mivel pedig az orso- 
vára utazás költségbe és időbekerülne, mi, azaz 
angol metszőm és én és a’ papiros készítő stb., 
egy két perez alatt és majdnem ingyen megesmer- 
tctjiih vele jó olvasóinkat.

Minden dolgot jó a’ helykiszabással kezdeni; 
igv nekünk is mindcnikünhuek ki van szabva he
lyünk, ki van a’ csillagok helye szabva, az orosz

lányoké, nyargalóez szarvasoké stb. A ’ természet 
tudósok is mind addig nem nyughatnak, míg min
den csmcrték testet valamclly bizonyos kiszabott 
helyre be nem dugtak. így a’ skorpiót is hajdan a’ 
bogarak közé dugták ’s a’ ini kedves F öld i-nknél 
, ,szárnyatlan bogár44 ő, a’ mint könyvében a’ .’*(j*o,llk 
lapon olvasható, hol a’ többek közölt ez mnndatik 
róla : ,a’ skorpiók termetekben és életek módjában 
közelítenek a’ rákokhoz, esztendőnhint hejjokat 
elvetik, elevent szülnek, ingcreltetvc farkokkal 
szúrnak, magokban senkit nem bántanak, nem is 
mind olly ártolmasok.4 — Az állattudósok apja 
pedig, a’ franczia Cuvier a’ tüdős póknemüekhez 
(arachnides pulmonaires) számlálja őt, inig az an
gol iró igy beszél rula:

A’ skorpiót a’ héjas állatok (crustaceák) és pó
kok közé helyeztetik a’ természettudósok. Teste 
védve van kemény hejidomu födelék által mint a’ 
rákoké, de idomára nézve némellv pókfajokhoz kö
zelít. A ’ skorpiót minden e’ féle tárgyi ul irók föl
jegyezték a’ régiség legelső ideje olta, és némellv 
irtóztató regék beszéltetnek mérgének szörnyű 
munkálkodásárul. Nincs kétség alatt hogy ezen 
teremtmény mérge némclly esetben halált okozott;
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•de általában szúrásának következése (fo {fan at ja) ke
vesebbé szomorú, mint közönségesen gondolják. 
Méreggel léginkéi) bővelkednek a’ nagyobb fajok, 
niellvek a’ heves, forró ég alatt laknak. Tanyá- 
jok pedig a’ föld üregeiben, a’ bödönös fákban ’s 
düledékcs épületekben van.

Egy franczia orvos, ki nagy ügyelőmmel volt 
ezen állatok életére, sok különöset beszelt rúlok. 
Ez azt mondja : a’ nő skorpió igen nagy vigyázás- 
sal van kőikéire, és utób meg tanítja őket leseiknek 
kiásására ; a’ mi a’ francziának ügyeimét igen ma
gára vonta, ’s nem ok nélkül, mert az valami ne
vezetes, ha azon alacsony állatosztálokban is van 
a’ tanulásnak helye ’s nem minden vak ösztönhiil 
történik. Ezen orvos sok visgát tön a’ skorpiók 
mérgének foganatéval is ; magát gyakorta megszu- 
ratta általok, ’s így azt tapasztaló hogy egyre ke
vésbé és kevésbé lettek a’ szúrások fájdolrnasak ’s 
végre egészen érzéketlen lett mérgök iránt. A ’ 
megszűrt rész igen földagad, rendkívül nagyon 
fáj és pedig mindjárt nyomban a’ megszűrés után. 
A ’ fajdalom az ember alkotasa szerint huszonnégy, 
negvvcnnyolcz óráig eltart, néha három nap is.

Island mind természeti, mind erkölcsi tekin
tetben nevezetes és érdeklctes sziget. Az örök hi
degség ege alatt felütvén különösen föltetszőleg 
mutatja egész színén a’ lábunk alatti tűznek retten
tő munkálatait; és távol magára hagyatva lévén 
a’ földsarki tengerben, a’ kora mivelődés, a’ kora 
civilisatio szerencsés behatását láttatja lakosain. 
Az olty tartománybeliek, hol a’ természet munkái 
meglepő nagyságokban mutatkoznak, többnyire 
komolyak, visgálódók, hevesek, buzgók szoktak 
lenni, minél inkáb ollyanoknak nem kell lenniek 
island lakosainak, kik minden lépést kialudt láván 
tesznek, kik napoukint a’ lángoló vulkánokra kény
telenek nézni, kik besötétülni látják az eget a’ 
forró viz gőzföllcgcitül, rnclly a’ föld gyomrából 
löketih csmerctlcn cró által a’ nap felé föl.

Izland szigetének ugró hékutjai fölségcs és 
gyönyörű tárgyok a’ természetben. IN érnél ly uta
zók által le vannak ezek jól Írva, kiknek előadása

De leg föltetszőb következés az erőnek hirtelen és 
teljes lcvcrctése ’s oily nagy kiterjedésben, hogy 
a’beteg egyszerre megfosztatik fonálbatási erejétől. 
Ezen jelnél fogva az orvos be akarja a’skorpió szú
rást a’ gyógyszerek közé hozni, olly esetekre mi
dőn szükséges volna a’szív verését hamar clálítani.

Sok kegyetlen próba és tapasztalgatás is téte- 
ték azon monda igazságának kitanulása végett, ha 
váljon ,,a’ tűz által körös körül bekerített skorpió, 
ha a’ kiszabadulásra sémi útja nincs, megszórja e 
magát, hogy önmérge által veszszen el.“ Azon
ban az igazság abban látszik lenni, hogy a’ sze
gény nyomorult állat az égés fájdalma miatt görbe- 
dezvén, farkának végét, inclly természetesen visz- 
sza felé görbül, érintésbe hozza testének valamel- 
lyik részével, ’s (hoszá teszi az angol) tökéletesen 
meg- vagyunk győződve hogy azt nem önmegsértés 
akaratjabul teszi.

Mérge a’ farka végén van az utolsó gomóhan, 
melly igen hegyesen végződik és görbén mint a’ 
horog; legvégéhez közel két vékony nyilás van, 
mindenik oldalon egy,  mellyen által bocsátja ki 
a’ inegszurta sebbe a" mérget.

szerint mi áltolános képet akarunk adni ezen kcllc- 
metcs jelenésekről.

Ezen ugrókutak legnevezclcscbbikci a’ sziget 
délnyugoti részén vannak, mintegy 5G angol mér
földre a’ hires Hekla-vulkántul, ’s mintegy ISí mér
földre Schalholt városéiul. A ’ gőz, melly ugrások 
idején fölszál belölök, 16 mérföldre látható. Az 
ugrókutak többnyire a’sikon vannak, apró halomsor 
tövéhez közel. Némcllyek a’ halom oldalaikul tör
nek elő; és néhány igen közel a’ tetőhöz. — Mint
egy száz találtatok két angol mérföldnyi kerületen.

Három vagy négy a1 IcglÖb ugrókutak közül 
g e y s e r  nevet visel, melly az ó skandinavi nyel
ven” kútfőt, forrást jelent. Ezek közül pedig a' 
két legnevezetesebb nagy és kis  g e y s e r  nevű.

A ’ nagy  g e y s c r - k e z  jutván, ha nyugodt, 
a’ szája igen tágosnak és kerekesnek látszik, — en
nek közepéből pedig bőven tódolg föl a’gőz. Ezen 
száj oldalán fölmenvén egy tágos tekén vöt látunk,

A z  i z l a n d i  u g r ó  li c 1; u l a k .
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inclly részint forró, igen tiszta és buborékokat há
nyó vízzel van megtelve. Ezen tekenyő közepén 
egy gömbölü eső vagy töltsér van, meliynck mély
sége mintegy 80 iábnyi, szélessége (átmérője) 
pedig 8 — 10 Iábnyi, de teteje felé megtágul ’s fo- 
konkíut nyílik a’ tehenyőbe ki, melly mintegy 130 
lábnvi kerekségii, ’s mikor megtelt, a’ viz négy 
lábnvi mély benne. Belső oldala fejérded szint mu
tat’s kova nemű kéregből áll melly a’ forró viz örökös 
rá dolgozása által egészen megsimult. A ’ száj bel- 
sőképen a’ vízből lerakott, léesapott anyagokbul 
áll, melly örökén és szünetlenül mossa öt. Száját 
elhagyván pázsitos, torfás földön fut keresztül a’ 
forró viz , ’s a’ torfára, mohokra ’s más növevényi 
anyagokra hatván, azokat kővé változtatja és igen 
jeles kővévált darabokat szolgáltat.

A ’ löködések igen rendetlen idöszakaszonkínt 
történnek. Hangos durranások által jelentik mago
kat a’ föld gyomrában , ágyudörgéshez hasonlítva, 
a’ föld megrázkódik ’s az utasnak intés van adva, 
távozzék el a’ helyről. A ’ viz ugyan azon időben 
erősebben és erősebben el kezd forrni, ’s végre a’ 
tckenyőbcli viz hirtelen fölvettetik a’ levegőbe, 
utána többször és többször történik szabálytalan 
lökődés, mígnem egy fölséges vizoszlop emelke
dett föl nagy magasságra, temérdek gőztől vétetve 
körül , melly nem kévéssé rejti el a’ viz oszlopot a’ 
szemekéiül. A ’jelenés lcirhatatianul dicső ezen 
lökődés szakaszában. Az egész körül belül lévő 
gőzkor vagyis levegő tömve van egymásra tódolgó 
gőzárral, melly egymást hajtja forgatja, emeli5 — 
rajta keresztül pedig vizoszlopok látszanak, tajtékká 
változva ’s mindenfelé sokféle irányban fecskendez
ve. A ’ víznek nagy része gőzzé változva clszál, de 
a’ nagyobb rész viszsza esik a’ földre szép zápor
kínt. 3Iidőn az oszlop a’ tekenyöbül emelkedik ki, 
a’ viz igen szép színeket ver viszsza 5 -— néha a’ 
legszebb éslcgTisztáb kéket5 máskor tenger-zöldet: 
de továb emelkedve minden szinét elveszti, ’s az 
oszlop midőn ezer és ezer csöpökrc és részecskékre 
oszlott, hófejérséget mutat. A ’ vizsugarak részint 
egyenesen ugranak föl felé, részint kihajtanak és 
gyönyörű görbüléseket tesznek. Ezen kilökődés 
és ugrás, idomát egyre változtatva, mindaddig 
tart, inig a’ hajtó erő megszűn a’ föld gyomrában. 
— Azután a’ viz leszál és cltűn a’ töltsérben, de 
nagy hamar előjön viszont ’s a’ tekenyőt a’ mondott 
módon betölti, — ’s ezen állapotban marad a’jövő 
lökődésig.

]Nein igen meszsze van a’ n a g y  g e y s e r - tül, 
az uj g e y s e r ,  melly örökös zajgásátul z a jg ó  
g e y  ser-n ek  is mondatik. A ’ lakosoktól strokn  
néven neveztetik, a’ mi köpűt jelent. Ennek külső 
idoma különbözik a’ nagy geyscrétiil. Töltsére, 
melly mintegy 44 Iábnyi mély, és 9 Iábnyi széles, 
nem kerekes egészen, és nem is olly függős mint 
a’ másik. A ’ mint a’ tekenyőbe nyílik, egyik oldal
éul kéregfallal fogatik be, a’ másik oldalon laposan 
megy ált a’ tekenyő fenekébe. Ugrásai keveset 
különböznek amazéitul, kivevőn hogy kisebbek.

A’ k ő s z é n  b a s z n a .
Szeretett hazánkban is van Fcrencz, béga, sár- 

viz csatornája, vannak soprony baranya Veszprém 
és más több vármegyének hásználni kezdett kőszén- 
bányái, a' dnnán két gőzhajónk jár, mellyek a’ kő
szén tüze szülte gőz állal hasogatják a’vizeket, vas-

utrul nem csak szó volt, hanem (bár, sikeresb el
süléssel!) próbát is látott pest sikja. És így a’mai 
világ legfőb hékethémái honunkban is megpöndit- 
tettek, a’ mi törökországban még bizonyosan nem 
történt. Mi a’ német , ,nemzeti tárí4 szerint ezen 
dolgoknak más bonokban való viszonyát terjesztjük 
ezennel kedves honosaink szemei elé.

A ’ kőszénásás angliának jó idő olta legfonto
sabb kereseti (szerzeményi) ága. Magában már 80  
millió tallér a’kiásott kőszén becse évenkínt (16 mil
lió tonnáé, egy tonna 2240 fontjával), de végctlc- 
nül fontosabb azon,befolyás miatt mellyel a’kereset 
többi ágaira van. Évenkínt 800 ,000  tonna durva
vas gyáratik vele, a’ vasportékáért pedig, a’ fino
mabb készítményeket is ide számlálva, 140 millió 
nyeretik. A ’kőszén által mozgásba hozott gépelj ek 
vagyis masinák 80 millió ember helyett dolgoznak. 
Évenkint 280 millió tallér becsű pamutot, 160 mil
lió beesü gyapjat és 80 millió becsű vásznot fonnak 
meg és szőnek. Kőszene és gőzgépelyei vagyis gőz
masinái segítségével évenkínt 1200 millió tallérnyi 
gyár vagy fabrikai portékát készít anglia, ’s ezen 
iszonyú szorgalom öszszekötve a’kereskedéssel me
zei gazdasága terméseinek becsét a’ majdnem kép
telen nagynak látszó 1722 millió tallérra emeli. Ha 
ez ujonan egy igen alapos irat*) által meg nem mu- 
tattaték, félnénk a’ fenhejázási szemrehányóstul azt 
mondva, hogy nagy britania esztendei termesztmé- 
nye 5600 millió ezüst tallérra becsültctik.

Mind azon kincs, mellyct Spanyolország és 
portugálba legfényesebb időszakaszában a’ két in- 
diábul öszvcgyüjtött, csekélység azon iszonyú gaz
dagsághoz, mellyel angolország csupán kőszenével 
előteremt.

Es még nincs négyszáz esztendeje, midőn an- 
gliában szinte úgy becsmérelték ezen nagy gazdag- 
ságforrást mint ma német és következőleg magyar- 
országban is. Sőt annyira ment akkor az előítélet, 
hogy a’ londoni nyalka legénj-kék és haszontalan 
utszatapodók, mill yenek mindenfelé találtatnak, a’ 
kőszéntust és szagért megboszonkodva kérelmet ad
tak a’parlamenthez, tiltsa el ezen pokoli tűzelőszer 
(infernal fuel) használását, melly a’ finom embere
ket londonbul elkergeti ’s a’ legjelesebb orvosok 
tanúbizonysága szerint melnyavalákat, bőrkiütést 
stb. okoz.

A ’ francziák honában hajdan a’ tehetős és elő
kelő embereknek más dolgok volt, mint a’ szorga
lommal foglalatoskodás. Colbert, ki talám minden 
mások fölött értctta’holt erők életre támoszlásához, 
még nein is tudta van e kőszén frankhonban vagy 
nincs. Csak a’ 19-dik százodhan kezdtek utána vis- 
gálódui és — bcbizonj'odott hogy francziaorszáf* 
szinte olly gazdag a’ kőszénben mint anglia. De a’ 
sok belső és külső háború nem engedé meg mindjárt 
ezen éji kincsek napfényre hozását. Napóleont il
leti azon dicséret liogvő ajánlott és hozott kezdetbe 
egy csatorna rendszert vagyis canalis-systemát, 
melly által a’ kőszénásás divatba és keletbe jött. 
Már a’ rcslauratio vagyis a’ bourbonház viszszaté- 
tclc alkalmával !■§ millió tonna ásaték, ’s ha a’ nagy 
franczia vasúti rendszer elsül és életre kap, egy em
berkor alatt 10 — 20  millió tonnára cinclkedhelik, 
a’ mi a’ francziák nemzeti jövödelmét több czcrmil- 
1ÍÓ frankval bővítené.

*) Pablo Prcber, Taxation, Revenue etc. of the british 
empire. London 1855.
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A ’ kőszén ásáson jól észreveheti!», mint liat a’ 

föltalálást és mivelódési előrehaladás a’ termesztő 
el öli kifejtésére. A ’ gőzgépely nemcsak nagyobb kc- 
rcsést és keletet szerze a’ szénnek, liánéin a’mcgnyc- 
rését is végetlcnül könyehbité. Azon kőszén erek, 
mcllyck hajdan a’ viz miatt elhagyattak, most kevés 
költséggel munka alá vetetnek. Hanem ezen javítás 
keveset segített volna, ha a’ szálítást meg nem lclietc 
könyebbíteni. Szokott ország utakan már 2 —4 mér
földnél két olly nagy lesz a’kőszén tonnájának ára, 
mint a’ bányánál 5 csatornákon ez csak 10—20  mér
földnél történik ; a’ vasutakon pedig még kedvezőb 
a’ szálítás, mivel az télen is történhető, midőn sok
kal nagyobb szükség van a’ kőszénre.

Pcnsylvania kőszén bányái (éjszak amerikában) 
tanuságos példát annak erre. Philadelphiáiul 110 
angol tehát majd 27 német mérföldnyire végctlcn 
kőszéntelep van ’s mivel a’ földszinére néz, igen 
olcsón kapható. Ebbül az országúton hozva 25, — 
20 dollár volt egy tonna , midőn a’ fának öle 5, — 
0  dollár, — innét nem volt kelété. Tehát a’ dela- 
>var vizén kezdték hordani, hanem 12 dollárnál aláb 
most sem lehetett adni. Utób csatorna ásaték ’s a’ 
kőszén tonnája 0 dollárra száll. Utób a’ vasutakrul 
lévén szó, világos lett hogy gyávaság a’ hegyekről 
költséges és sok zárót és rekesztől kívánó csatorná
kon vezetni a’ szenet, molly alá magasulyja miatt 
lefut. Innét a’ lejtős helyeken vasutakat készítettek 
’s a’ kőszén ára 5 — 6  dollárra esett le. Most azon 
vannak az amerikaiak, hogy ezen vasutakat phila- 
delphiáig nyujtsák ’s bizonyos hogy ekkor 5 vagy 

dolláron nagyobb lesz a’ nyereségűk mint ha a’ 
csatornázásnál 0 dolláron adják a’ tonnát. — Azok
nak számára, kik a’ csatornákot mindegyre olcsóbak
nak vélik, itten az okokat is megmutatjuk példákban.

Azon társaságnak, mellv 100 ,000  tonnát akar 
vásárra álítani, fél millió dollár tökepénzre , s’ 
nyáron kettőzött szálítási eszközökre van szük
sége, mellyeket télen által használatlanul kell he
verni hagynia. A ’mit a’jövő télen adandcl, azt ud
varaiban kell fölhalmoztatnia nyáron. A ’ mit a’ jö
vő nyáron szálítatand e l , azt télen által a’ bányák 
előtt kell rakásra helyeztetnie. Tőkepénze tehát 
csak egy év leforgása után jő az erszénybe (tárba) 
haza. E’ mellett ha a’ tél nagyobb ’s a’ kőszén igen 
kel, nem adhat többet el, mint a’ mit (tatáin nem 
elegendőt) hozatott. A ’ vasút mind ezt megváltoz
tatja, mellyen naponkint oda lehet szálítani a’men
nyi kívántatik, az egész tökepénz, mind a’nyugvó 
mind a’keringésben lévő, az egész éven ált használ
ható, minden négy héten újra átváltoztatható, ’s 
ezen fölül a’ szálítási béren száztól őOmcgkémélhető.

Országúton igen kevés kőszén jutott philadel- 
phiába; a’ folyón 1922-hen már 5000 tonna; a’ 
csatornán pedig 1829ben 100,000  tonna, a’ vasú
ton 1852ben 400 ,000 . Esztendönkint5öperczent- 
vel emelkedik az ásás és emésztés, ’s nem kételked
hetni, hogy 10 évre a’ vasutak 2 — 5  millió tonna 
kőszenet adandnak. Ennyit tesz a’ könyu szálítás ; 
hol nem kell elfeledni, hogy amerika egyszersmind 
nagyobb részint erdővel tömve födve van.

Beszédnek ennyi elég a’külföldről; hónunkról 
(az áldott magyarhoniul!) említők hogy mindenfelé 
clócsillámlottak kőszénbányái, ’s esedeznek, hogy 
az angol és amerikai szorgalomnak egy része fordí- 
talnék reájok (mert az egészet kérni sem merik), és 
ígérik hogy gazdagító erejöhet magyarországon is 
meg tudják és meg fogják muta'ni.

A ’ l i e i d e l b e r g i  b o r d ó .

A ’ német nemzeti tárosok képtára és a’ miénk 
ollyan mint Röhögi és Lőcsláb gazdasága ’s kony
hája , — t. i. közös. Mivel tehát azok a’ híres hei- 
delbcrgi hordórul irtai;, magyar olvasóink se ma
radjanak hátra, hanem esmerjél; meg azon neveze
tes épületet, mcllyrül a’ német szerkeztető azt 
mondá, ,,tele volt korral és kétség kivid a’ leg
jobb rajnaival! — Mclly idvcsség tengere ! u

Volt de elfolyt, — mondhatjuk mi reá, ’s még 
kérdés, volt e? Nem régiben az elölt hogy én hei- 
dclbcrgbcn voltam, történt egy kis eset, mellyben 
egy magyar ezen hordókörül jól megforgattaték 
egy német leány által. Mi a’ tett folyamát, olly ke
vés hozzáadásunkval törekszünk előadni, mcnuyirc 
csak lehet.

,Épen jókor jött Pőtökcy Ur* szólt a’ szőke Oli
via ’s kél; szemeivel, miilyen csak a’ legtiszláh ég 
május hónapban, bizonyítgató azt, a’ mi ajakain 
kiröpült, ,a’ nagy hordót megyünk megnézni ’s én 
kegyed késéretét megkérem.

Ki volt boldogabb Bödögeinél (mert ez volt a’ 
neve, mellybiil a’ magyarban lehetetlen német aja- 
kak Pötöhejt csináltak); kevélyen vezctéhcidclberg 
első szépségű virágát a’ karjain ’s némclly irigye
lővei találkozók az utszákon inig a’ vár omladéhok- 
hoz jutottak’s a’ sok szomjus költőiül mcgéneklelt 
pineze ajtaja fölnyilt elöltök.

A ’ társaság Olivia szüleiből, bátyjából, ’s egy 
nürnbergi atyaiihul (anyai ágrul) állott, mcllynek 
egész beszélgetését mi nem közöljük, csak cgv ré
szét, a’ mi a’ hordót illeti. — A ’ pineze mester elő 
járkált ’s torkát köszörűié , hogy a’ hires hordónak 
történeteit elmondja akkorrul kezdve, mikor még fa 
vollaz erdőben. Hanem Olivia megszólító: , ,Drága 
mester nr, énnekem már gyakorta volt szerencsém 
ezen világszerte leghíresebb hordó történeteit az 
urtul hallanom, engedje meg, hogy megmutassam, 
milly hiv emlékezetű tanítványa vagyok, és én be
széljem el azokat ezen vendégeinknek. Azonban 
kikérem Mester Ur szívességét, a’ hol hibáznék ja
vítson meg.*4

Az öreg pineze mester mélyen meghajtó magát, ’s 
„Emlékezem bizony,— monda, — hogy a’ szép kis- 
aszszony gyakorta megtisztelt idejöttévcl, ’s hiszem 
hogy hív emlékezetében megtartó a’ mondottakat.44

Es Olivia a’ nürnbergi iljuhoz fordult. , Be
szélje cl bácsi töltsérjök történeteit, minekciötle 
én elbeszélném hordónkéit* szóla; „az estve úgyis 
arrul vitázott velem, hogy niirnberg híresebb hei- 
delbcrgnél?4*

„Oh, éd es húgom,— felelt az ifjú, épen sémi 
zavarba nem jőve a’ kérdés által, — niirnberg és tol t- 
sérc sokkal híresebb mint heidelberg és hordája, a’ 
mit igy bizonyítok be. A ’ mi töltsériink idősebb 
ezen hordónál, nagyobb ezen hordónál, teltebb 
ezen hordónál, állandói» ezen ma holnap a’ máso
latában is Öszszeroskadó hordónál.44

Az öreg pineze mester, kinek íiirödclniét az 
évek száma bokái felé nyomta már le, boszonkodott 
ezen IcalaesonyítáSon ’s közel volt hogy ellene nem 
szólt, —- mivel ő volt már nürnbergijén, kérdezős
ködött a’ töllsér felül ’s csak az a’ szerencséje volt, 
hogy niirnberg nem magyar város, különben kí
váncsiságáért cldögönözlék volna.
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Olivia egy heveset meg lön lepve, de azt nem 
nui t a tá, nagymester lévén, mint minden leány, an
nak elrejtésében a’ mi a’ kebelben és főben forog, 
kivált ba az gyengeség nevezetű. „Oh ezen bol
dogság vagy inkáb szerencse nyomait igen láthatni 
a’ nürnbergieken, — inondá — legyen hát szeren
csénk azon töltsér idősségét nagyságát tcltségét 
stb. hallani.44

Áj heiilelberjji hordó.

,Iíogy azt mind bebizonyítsam, egész történe
teket kellene elmondanom, — szólt az i lju— de 
én azokat igen öszvehuzom ’s csalt azt mondom, 
hogy töltsériink igen és igen idős, mert már-Adám 
apánk niirnberghc Imidé a’ tanulni nem akaró uno
káit, hol azoknak fejébe minden munka nélkül töl
tettek a’ tudományok. Töltsérünk nagy, különben 
annyi ezerén és ezeren nem tarthatnának számot 
reá a’ világ öt részében. Teltnek is kell lennie, 
mert az iircshül lehetetlen tölteni, a’ mint itt sze
rencsénk lehet a’ tapasztaláshoz (ekkor az üres hor
dóra mutatott). Állandói) is ezen roskadó épület
nél, mert tudom hogy a’ világ ezer esztendő múlva 
is veszi vagy leg aláb akarja venni hasznát.4

,Bravó, édes öcsém4 szólt Olivia auyja, ,igy 
kell a’ csufolódókat kifizetni. — Úgy e beéred a’ 
magyarázottal, leányom ? 4

,,Nein maradok adós, anyám44 felelt a’ leány, 
's énis szolgálok a’ bordó történetével. Ezen bordó 
idős, mivel chlnil részegedtől; meg a’ nürnbergiek 
's csak úgy jöttek azon híres töltsér kitalálására, 
különben fejeiket mind üresen kellett hagyniok. 
Ezen bordó nagy, különben annyi nürnberginek 
nem adhatott volna elég nedvet, mert azon töltsér 
föltalálásán! nem egy nap, nem egy hét és holnap, 
hanem évek, és nem egy két ember, hanem nüru- 
berg egész népessége öregestül apróstul megkiván- 
tollak. — E' hordó nines ugyan tele (kivévén ha le
vegővel) hanem nem is találnak ám több töltsért föl 
a' nürnbergiek $ roskadoz is, mert tudja hogy nincs 
szükségünk reá, — ’s igy azon dicsőséget örömest át
adjuk a’norimbergaiaknak, hogy töltsérökállandó.44

Az ifjú meggyőz öltnek csmeré el magát ’s most 
Bödögeihez fordult a’ leány. ,,Ilány fuder mehet 
ezen hordóba l — kérdé title  ̂— a’magyarok bor-

hazásak, innét jó gyakorlások lehet a’ hordónagy
ság megítélésében.44

,,Igcn ha húsz, ötven, száz akós volna — felelt 
Bödögei — akkor meglehetős pontosan eltalálnám, 
hanem az illy nagy jelenések nem mindennapiak lé
vén, egész tudományomat elő kell vennem a’ felelet 
hihető jóságához. Azt olvastam a' hcidelhcrgi hor- 
dórul, hogy hajdanában leg nagyobb volt a’ világon 
’s mais majdnem akkora mint hazámban a'tatai, in
nét lehet mintegy háromezer akós.44

Az egész társaság csodálkozott’s egyszerre kiál- 
ták mind föl; „Hát magyarországon is van illyen 
nagy hordó?44

,Ncm csak egy ,— felelt Bödögei, — hanem né
hány. Hajdanában a’nagy szombati tartaték nálunk 
híresnek, hanem az kisebb ennél, de azon érdeme 
mégis van, hogy borral telve áll. Tatát pedig a’ 
nagy hordók városának nevezik nálunk, hol szinte 
borral telve van egy ncgycdfél ezer, egy három 
ezer ’s illy féle akós hordók, mellyeknek legkiseh- 
bike ötszáz akós, — és a’ mint mondom, mind tele 
vannak,, jó ncszmélyivel, somlaival stb.44

,,E s nem tokajival? 44 kérdé a’ lány.
, Mit gondol a’ kisaszszony ? 4 felelt Bödögei, 

,,Rothschild erszénye kellene a’hoz, hogy ezen 
hordók tokajival megtöltesseuek; a’ tokajik nálunk 
is apró hordócskákban és palaczkokban tartatnak.44

, ,Ugyan Bödögei ur — monda egy kicsit ma
gyarosabban a’ leány — a’ tatai hordón is igy ül a’ 
boristen ’s igy kürtőinek a’ satürokmint a’ miénken?44

,En bizony nem tudom — felelt Bödögei, én 
nem láttam a’ bordót, nem is láttam magyarorszá
gon két ezer akós fahovdónál nagyobbat ’s ezt is pes
ten $ — ’s még néhány száz akós márványhordó
ban sétáltam Budán Mayerli pinczeiben $ azonban 
ez régibb eset, azolta ezer akós inárványhordókat 
is készítető (?) Mayerli.

A ’ hcidclbcrgiek mind jobban és jobban még 
lettek lepve, de Olivia gyanús képet mutatott’s: 
..hát a’ statistikábui tudja talám kej*;ved, a’ mit ál
lít? 44 monda.

,Nem onnét— felelt zavartan Bödögei— mert 
Magdáéban nincs azakószám följegyezve, Selnvart- 
néréban sem emlékezem reá, hanem beszédből mon
d o m ,— és Lypszki inegye-atlásában Tatánál föl 
vannak a’ hordók rajzolva ’s az akó-szám miude- 
nikre fölirva. 4

Az izzadó Bödögei örült hogy továb nem val
latták ’s föltette magában hogy nem megy többé ta
tán keresztül a’ nélkül, hogy a’ hordókat meg ne 
nézné.

Azonban az öreg pineze mester mcgszólam- 
lott: ,,Es uraim annyit beszélnek a’ mi nem a’ do
loghoz tartozik. Tudják e hát hány fuder bor men
ne ezen hordóba? 44

, ,Igaz bizony, felelt Olivia, lássuk eltalálta e 
Bödögei ur? Három ezer akót mondott, líá akó 
egy fűdért tesz, tizenkettőt háromezerben az az 
harminezban, — kétszer, — marad hat, — hat
vanban ötször, — és a’ sémiben semiszer, igy 
kijő 2 i>0 fuder. Ördöge van kegyednek, külön
ben nem található úgy el !4

.Mint kegved a’ szívet4 felelt Bödögei, ’s a’ 
pinczcmesternek ő is egy tallért nyomott a’ markába.

L i p c s é n ,  W i g a n d  Otto f e l e l é s i  terhe alatt .

Nyomatott Breitkopf és Härtel-nél.
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A’ bálványos szekerek bácsujárása Jnganatlia templomhoz.

(Az angol asiai társaság gyüjt'ólárabeli eredeti rajzolat szerint másolva le).

Negyedik számunkban a’ hinduk vallásos me
séivel bajlódtunk jó bőven, mcllycket az angol 
szerkeztető ,, iszonyú és fölbáborító bálványimá
dásnak46 nevez, mi pedig mulatságos költésnél 
egyébnek nem láttunk, egyet mosolyogtunk az em
beri könyen hívőségen, csudáltuk az erre követ
kező makacsságot (a’ mihez ezen számban még in
kái) lesz szerencsénk) ’s legíolebb sajnálkozánk, 
hogy az emberek olly nagy száma nem akar látni, 
nem mer nézni mintegy félve hogy iivegszemei az 
első visgálatkor eltörnek. — Ott az történt $ most 
pedig a’ hindusok igazi történeteit fogjuk gyorsan 
és röviden áltpillantani, a’ mennyire azok t. i. hí
res templomunkval köttetésben vannak. A 1 jagga- 
natha - templomban ugyanis egy munka iraték és 
találtaték e’ czim alatt: , ,a ’ királyok történetei66 
melly hat százoddal ez előtt kezdeték Íratni és ren
desen foivtattaték az utolsó időkig. Ezen munkát 
Mr. Stirling esmerteté meg ,Asiai visgálóilásainak6 
l o 1"" kötetében , mellybül az angol ,szombat-tá
ros6-ok vették darabjokat, mi pedig azok után 
közöljük.

A ’ régi krónikákban igen korán említetik jaga- 
nalha temploma. A ’ negyedik százodban kr. u.

egy idegen hatalom beütött Orissába$ a’ rajah nagy 
ijedőssel megijedvén, kivitte Sri Jeo képét az cgy- 
bázbul, egy födött szekérbe tette annak minden 
drágaságával és eszközével együtt, és elfutott a’ 
nyugoti határok legutolsó városába. Az idegenek 
nem találván a’ fejedelmet, elpusztiták a’ templo
mot, földulták a’ várost ’s mindenfelé nagy kegyet
lenségeket követtek el. A ’ rajah rettegése még na
gyobb lön , midőn a’ megtámodók előnyomulásárul 
birt kapott, ekkora’ földbe elásta a’ képet, fát iil- 
tete fölébe, és a’ pusztákba bujdosott. A ’jövő szá
zodban kihajtattak a’ hajdani győztesek egy uj ural
kodóház alkotójától, ki meglelte azon helyet, hol 
Sri Jeo el volt rejtve, a’ helyet bcárnyékozó fát le
vágta, a’ képet egy kőbolt alatt megtalálta, az igep 
inegrotliadtat és elidomtalanultat. Első gondja volt 
a’ szolgáló papok fölkeresésc, kiknek a’ poorcebul 
(puribul) elszaladtaktól kelle szánnozniok, és né
hány illyesre akadván nagy gondval és szorgalom
mal tanácskozott velők mint lehetne jagganalha- 
tcmplomát egész hajdani dicsőségében viszszaálí- 
tani. Az uj képesinálás clmnlhatatlan kezdemény
nek tartaték, ’s ez okbul a’ papok kimentek az er
dőbe, ott szent könyvök utmatatása szerint a’ kellő
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cs szükséges jelekkel kiró fát kikeresték, mcllynck 
szerencséje lön istenvé faragtatni. A ’ papok azu
tán a’ rajáhhoz vitték azt, ki vallásos buzgós ággal 
mind a’ két istent, az ót és az újat (út?) drága ru
hákba öltözteté és nagy pompával vitte puriba. Uj 
templom építeték az ó mellett, rnclly igen megron
gál tan és fövenyvcl elöntötten találtaték. Ugyan 
akkor a’ szükséges szolgák megfogadtattak, ünne
peli és vendégeskedések tartattak és hozattak rend
be, purinak vidéke pedig a’ templom birtokává 
téteték.

Ezen történetírás, melly annál kihetöb lesz, 
minél későbbi, a’ mostani épületek építését Anang 
BimDco rájali uralkodásába helyezteti, ki 1174ben 
lépc a’ trónusra. Ezen fejedelem egy bramint vét
kesen meg találván ölni, bűnének letisztítása végett 
számos templomokat épített, és — a’ mi okosságá
nak nem kis tauúja — sok közhasznú munkákat vi
tele végbe, vízcsatornákat, viz tömlőket és hidakat 
készíttetve. Az egész szent jagganathai földet 
megtörné egyházokkal, mcllycknek legnevezete
sebbére három — négy száz ezer fontot, azaz négy 
millió pengő forintot Jkölte. Ezen templom 1196- 
ban készült el egészen. A ’ lakhelyeket megtágí- 
tatá, 15 bramint és tizenöt szudra-papot ada hozzá, 
és uj dicsőséget szerze az egyháznak számos ünne
pek által. A ’ fejedelem nagyszívüsége iránt való 
tekintetűül, az uralkodó herezeg mindig megtartó 
a’ bálvány tisztogatójának tisztességes hivatalát. 
Ezen szolgálat ma is egyre véghez vitetik a’ khoor- 
dalii örökös rajah által. O fölsége ugyanis az éven- 
kint egyszer történő ,, szekérünnep66 alkalmával 
egy pompásan fölékcsített seprüt vesz a’ kezébe, 
azzal Sri Jeot lesepri, megtisztogatja. — A ’ raj
zolat ezen nagy szekérünnepet mutatja az előbbi 
lapon, hol a’ nép sok ezereukínt tódolog bizonyos 
rendben a’ templom felé.

Az orissai királyi ház dicsősége a’ 16. század 
közepén hunytéi. A ’ mahomedanusok ugyan is 
1558ban ütöttek a’ tartományba Kalapakártul ve
zéreltetve , ki a bengali afghan király szolgája volt 
’s irgalmatlan dúlója a’ hindu templomoknak és bál
ványoknak. Ezen alkalommal szinte megmenteték 
a" puri-i isten, födött szekérben gyorsan elvitetve 
egy barlangba a’ csilka tó szélén, hol clásaték. De 
Kalapahár mindenütt szagoiódott ezen gazdag zsák
mány után, a’ rejtekhelyei föltalálta, Sri Jeot föl
ásta , drágaságaiul megfosztva elefántra tetette és 
mcszszc egész a’ ganges folyamáig elviteté. Itt 
nagy farakást készítete, azt meggyujtatá ’s az isten- 
tuskót bele vetteté. A’ nézők egyike azonban ki
kapta a’ lángok közül, a’ folyamba vetette, hónán 
viszont egy igazhitű egyházembei'C által kifogaték, 
ki azt rejtőkben tartá, mig Akbar császár megláto
gató orissát. Ezen fcjcdclemriil az mondatik, hogy 
igen nagy tisztelettel és csudálással viseltcték ezen 
szent tartomány ’s annak templomai, braminjai 
iránt, és keveset keveré magát annak dolgaiba, ha
nem ti nemzeti fejedelmek kezébe jókora hatalmat 
tön.  ̂ Így a’ rajah viszszatetetvén méltóságába első 
gondját is jagganatha rommaradékainak fölkeresé
sére fordítá, uj kép készítelék a’ szent könyv sza
bályai szerint ’s az egy szerencsésnek jövendölt na
pon nagy pompával a’ templomba téteték. A ’ 16 
század vége táján két részre volt a’királyság osztva, 
mellyek közül a’ khurdai rajah része volt a'neveze
tesebb , mivel pnrivárosát birá; ’s a’ király egyre 
Sri Jeo sepriizője (sweeper) maradt a’ jagganatha

templomban. Ma, noha a’ khurdai rajah egész vi
lági hatalmának vége van, a’ hinduk minden jelen 
történetet az ő uralkodásának évei szerint számlál
nak, elejébe téve a’ rajah hajdani »időkben csinált, 
illyenhépen hangzó czíinét: , ,A ’ dicsőséges baj
nok, az elefántok ura, bengala hatalmasa, legföl- 
sö fejedelem az ootkali népek uralkodói fölött, a’ 
gonoszoknak rettenetes istenség, a’ kegyesek tet
ték ajánlások pártfogója, királyok királya, hasonló 
az ezer fegyver urához a’ csatamezőn, a’ hadak né
pének üstökös csillaga!“

A ’ mogul uralkodás alatt orissa örök háború 
lázadás és belső nyugtalanság által liányaték. A ’ 
mogolok vallásos dühvei tekintének a’ jagganathai 
bálványozó egyházra, és sémi alkalmat el nem mu
lattak írni a’ hindukat háborgathatták templombcli 
isteni szolgálatokban, néinelly véres ölre kelés, 
megverckcdés és áltolános háborgás lön ennek kö
vetkezése ’s gyakran igen kétes kimenetelű. De 
általában a’ honi fejedelmek igen kemény velők bá
nást nyertek ’s a’ mogolok nagyobb ereje alá ha
nyatlottak. A ’ rajáhk kordának a’ természeti gátol; 
által mcgjárhatatlan részeibe vonultak e l, hol erős
séget és várost építettek, ’s hol 1805ban is lakozva 
találtattak. Ezen zavarok tartván púidban és puri 
körül, az egyik rész által annyira tisztelt, a’ másik 
rész által pedig annyira gyűlölt képek két vagy há
romszor elvitettek és elrejtettek, mig az idő ked
vező lön a’ viszszavihetésre ’s nékik a’ régi dicsősé
get megadásra. Ezen vallási nyugtalanság utób 
mégis lecsendesítcték a’ mogul uralkodás által, 
melly a’ búcsujárókra adót (búcsúvámot) vetett, 
mcllyrül az mondatik, hogy jó keletében 90 ,000  
fontot azaz mintegy kilenczszázezcr pengő íoríntot 
liozabe. így a’ mogolok hítdühe a’ nyereség isten- 
néjének mcghódolt.

A ’ mahomedanus és mahratta uralkodás alatt 
(mcllyaz ángolokét megelőzé) szokás volt az ország 
fő birtokosi tekintetében nagy kerületek jövedelmét 
huzni a’ lő vagyis nagy birtosoktul, kik a’ keriile- 
tökbeli lakosoktul minden szín és ürügy alatt gyűj
töttek és csikartak ki adót, nem csal; a’ tartozási 
adó fejében hanem finanezrendszerök mindenféle 
szükségére.

Némelly roszul határozott és önkényes adó 
öszszcszedésében a’ legnagyobb elnyomás gyako- 
íultaték a’ magukon segíteni nem tudó lakosokon, 
kik mindazáltal egy udvar híjával voltak, inellyhez 
igazságért folyamodhattak volna. Midőn a’ jöve
delem gyűjtés jusa azangol igazgatás kezére jutott, 
ez véget akart vetni az illy igasságtalanság és elnyo
más okának, ez okbul a’honi fejedelmeknek és bir
tokosoknak csak a’ telekadót hagyta beszedniek 
megtiltva hogy más külöubfélc lizettetést ne tegye
nek, és a' fejeknek pótolást ada a’ károsodásért. 
Ezen adózások minősége visgálat alá véteték, mel
lyel; közül némcllyek szükségeseknek és cl marad- 
hatatlanoknak találtattak, mint a’ portéka — vám, 
és ezek meghatározott szabályok és törvények alatt 
továb is folytattak, mások pedig mellyek nyomók 
voltak eltöröltettek. Ezen rendszer határozása sze
rint jött a’ búcsuvám a’ kclctindiai társaság öszve- 
gyiijtése alá; mert az a’ kielégíthetetlen honi feje
delmek kezén nem vala hagyható. Ha váljon a 
búesuvámot cl kell vala c törülni vagy nem, ol- 
lyan kérdés (mondja az angol iró, — és az angol
ság általában szcléd, jó , kegyes kereszténység) 
melly egy keresztény nemzet legjobb visgálalát
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megérdemli. Azon igasságot azonban nem tagad
hatni cl, hogy akár miilyen vétkes leend ezen rend
szer folytatása, az nem magán fekszik a’kelet indiai 
társoságon. A ’ nemzetnek kell végre a’ felelet ter
hét viselnie, mivel azt megszentelé. A ’törvények, 
mellyek a’ búcsú-vámot határozzák m eg, áltestek 
180(> és 1809ben, ’s az indiai igazgatóság más ho
zott törvénycikínt a’ parlamentnek elébe terjesztet
tek és közzé tétettek 5 igy félre nem vettetve alko
tott törvényvé váltak a’ parlament sanctiója alatt ’s 
c’ szerint ugy tekinthetők mint a’ brit nemzet-éi.

A 3 h a j ó h r i i l  á l t o lá b a n
’s k ü lö n ö s e n

A ’ lin e a -h a jó k r n l.
Mikor londonhan a’ linca hajó rajzolatját kivá- 

losztottuk, azt gondolám, majd szép leirással le
pem meg kedves honosaimat, de most midőn a’ 
tollkoz fogásra került a’ dolog, látom hogy remé
nyeim csalatva vannak. 31crt a’ linca hajó leírásá
nál vagy csupa angol elnevezéseket kell fölhorda
nom , vagy új elnevezéseket teremtenem, vagy 
hallgatnom kell ’s áltolában csak azon dolgokat 
érintenem rajta, mellyek nálunk is mindennapiak. 
A ’ dolog illy állása azonban igen természetes; az 
csmerctlcn dolognak nevet nem adhatni, a’ linca- 
hajók pedig, mint áltolában a’ tengerizés, csme- 
retlen a’ magyarok előtt. Hogy hajdan , midőn 
tengereiuk voltak ’s tengeri kereskedésünk divato
zott, hajós szavaink is voltak, gondolható, mint- 
hogy az esmertük hajók és hajócskák ma is elég bő
ven meg vannak nevezve nálunk. Tudtomra ugyan
is] élnél; a’ h a jó , d e r e g ly e ,  sa jk a , c sa jk a ,  
csó n a k , komp nevezetek, hova a’ n á szá d , ré, 
l é le k v e s z t ő  ’s a’ dunaiak kivált győrkomároiniak 
b u r e sc llá ja  is számlálható. Hanem az is igaz e’ 
mellett, hogy miolta tengerünk sínes, azolta tett 
a’ hajózás igen nagy lépéseket, azolta jött számos 
megkülönböztetés az elnevezésekben fö l, — ’s igy 
a’ mint mondám ha hallgatni nem akarok, vaĝ y an
gol neveket kell megtartanom, vagy az uj elneve
zésektől irtózókat cgv kissé megsértenem. Men
nyire tarthatok középutat, a’ vég bizonyítsa meg.

A ’ hajót méltán ugy tekinthetjük mint az em
beri elmésség és ügyesség- egyik legnagyobb diada
lát , és ezt már a’ hajó roppant nagysága, készíté
sének és bútorozásának igen nagy különbfélesége 
miatt, mennyivel inkáb pedig ha meggondoljuk 
melly sok tapasztalgatást, melly véghetctlen tudo
mányt kelle az emberiségnek öszszcgyüjtcni, mig 
egy lincahajó clőálílására képes lön. Más mívek 
és mesterségek az emberi társoság régi, kora idősza
kaiban nagy tökéletességre jutottak már, és utóh 
viszont lehanyatlottak, hanem a’ hajó építés és ha- 
jókázás lasan nyomult előre. Az első időkben né
hány öszszeszcgelt fatörzsök, mint a’ mai talpak, 
szolgált áltmenetelrc a’ vizeken (folyókon, tava
kon) } ma a’ mivolt nemzeteknek hajóseregei vágy
nak, a’ féktelen oezeánon játszva járók, más világ
részek javait haza hordók, hadi emberekkel megte- 
lendők mihelyt a’ hon védelmezése ugy kivánja.

Ezen fokonkínti előre lépés azt bizonyítja hogy 
nagy ész és tapasztalás kell a’ hajóépítés mestersé
géhez. Az ember természeti ereje majd ugyanaz 
volt minden időn keresztül, sőt hajdan olly rop
pant épület míveket állítottak föl az emberek, mel- 
lyekre most majdnem ügyetlenek vagyunk, de an

nak nem eszünk és karunk az oka, hanem időt erőt 
embereket nem akarunk és nem igen vagyunk képe 
sek föláldozni a’ pyramisokért, oheliskokért, pago
dákért, ehinaifalakért. És ezekhez sok huta erő, 
anyag, idő kívántatik} — a’ hajóremekhez pedig 
észerő, a’ természet törvényeinek, hatásainak mély 
csmerése.

Vannak ugyan kik ezen álításnal; ellene mon
danak, és a’ régi kort, mint a’ kajóépítésben is 
mívcltet hozzák elő. Noah és Archimedes hajói 
szolgálnak nekik támasztékul. Az elsőérül azt 
mondja ugyan az angol írónk, hogy az mivel annak 
épétői nem emberi kezek voltak , ellenvetésül nem 
állhat meg; hanem az utolsók mellyckrül iratik, 
hogy kertekkel, malmokkal, fürdőkkel, ólokkal és 
istálókkal, templomokkal bővelkedtek, agatokkal ’s 
más drága kövekkel voltak kirakva } oldalaik festet
tek voltak stb ., igen szemet szúró dolgok a’ mi vi
tatásaink mellett. — Hanem ezeknél az kár, hogy 
— néhány folhéjázó fejében éltek} valamint a’ jó Ar
chimedesied igen szeretnek lehetetleneket regélni, 
mint p. o. hogy ha álló pontot mutatott volna valaki 
neki a’ föld számára, ő azt oda mozdította volna! !

A ’hajókat áltolában gőz vitorlás és evezősekre 
lehetne osztani, a’ mint a’ hajló erőt a’ gőz, a’ szél 
vagy kéz (a’ mi gyakran lóval stb. cseréltetik föl) 
adja. A ’ gőzhajókról máskor fogunk szólni, mi
kor annyi előrebocsátandót mondtunk, hogy siker
rel beszélhetünk rulok} itt a’ vitorlás hajókra szo- 
rulkozunk.

Hajónak (s h ip )  csak azon épület mondatik 
melly három árboezos és négyszegvitorlás, azaz 
vitorlái ugy függenek keresztben az árboczokrul 
hogy a’ hajó ágyával vagy koszával rendes szegle
teket képeznek.

B o a t- nak (csajkának , sajkának) nevez az an
gol minden födcltelen hajót, legyen bár nagy, ki
csin , hoszú, rövid, kereskedő, hadi.

S lo o p -  nak és C u tter- nck nevezi az egész 
vagy félftidclcsekct ha egy árhoczok ’s egy orrozó- 
jok vagyis a’ hajóorráhul ferdén előre nyúló árbo- 
ezok, ’s egy nagy és három kisebb vitorlájok van} 
és pedig az elsőnek vitorlái a’hajóhoz képest kiseb
bek mint az utolsóéi. Ezen cutter nevű hajónál 
alig gondolhatni szebb tüneményt, mikor az kellő 
szélben teljesen dagadt vitorláival csiiszamlik a’ 
hullámok fölött továb. Az emberi mívek cgyébei- 
riil alig is mondhatni hog-y a’ szó igaz értelmében 
rajzotalosak (pittoresquck) volnának mint az árbo- 
ezos és dagadt vitorlás hajók.

B r ig  nevet viselnek a’ két árboezos négyszeg- 
vitorlás hajók, miliycnek többnyire a’ londonha 
kőszenet hordók, és temsét tengert cllepök. Ha a’ 
brig vitorlái ugy vannak elrendelve műit a’ cutteréi, 
schooncrnak mondatik.

Igen meg szokás különböztetni a’ kereskedő 
hajókat a’ hadi hajóktól. Ezen utolsók viszont több 
osztályra szakadnak födeleik és ágyúik száma sze
rint. A ’ legnagyobb hadiak linca vagyis, vonalha
jóknak neveztetnek mivel a’ csatában vonalba álítva 
küzdenek, ’s továbbá első, másod, harmad stb. ran
gúnak mondatnak. E lső  ran gú  linca hajó az, 
melly 100 és több ágyút hord, 850 és több ember
rel, m ásod ra n g ú  melly 90 tül 100 ágyúig és 
650 — 700 embert, harm ad rangú  60 — 80 ál- 
gyut, és 600 — 650 embert ’s ugy aláb a’ hatod 
rangúig. A ’ 44 ágyúnál kevesebbet hordó hadi 
hajók fr ig  at (nászád?) nevezetnek.



A 1 1 i n e a h a j ó f ö d e l e i .  Az első és másod 
rangú hajókban három teljes födél van, a’ hajó or
rától a’ hajó faráig érő, ’s ezek alatt van a’ k ö t é l  
f ö d é l  mellyen vannak a’ kötelek, a’ vitorlaszoba, 
az élelcmmester, seborvos, kormányos, ács szo
bája, a’ betegszoba, a’ baj ókad étek ebédlője stb. 
A ’ kötélfödel alatt van a’ f e n e k ,  vagyis a’ hajó- 
ágyán lévő egész üreg, hova a’ kereskedő hajókban 
a’ portékák rakatnak, ’s melly a’ hadi hajókon szo
bákra van fölosztva, a’ mint ez vagy az van benne 
különböző nevnckrc, miilyenek • a’ kétszersiiitszo- 
ba, pálinkaszoba, puskaporszoba, stb. A ’ pus
kaporos szobára való vigyázás fő dolog az illy ha
jón , mert cgv szikra tűznél több nem kell ’s a’ ret
tent«'» épület minden benne lévővel együtt a’ leve
gőbe szóratbatik. Innét sémi gyertyával vagy lám
pával és mécsvei nem szabad hozzá közelíteni; min- 
denik végén az osztó ésválosztó fal kettőzött iivegii 
ablakokkal bir, mellyel; mögött a’ világító szobák
ban vannak a’ lámpák jól simított viszszavcrökkel 
és erős lencsékkel (nagyító üvegekkel), mcllyek 
nagy fényt bocsátanak a’ puskaporos szobába, hogy 
a’ patron töl tő ’s puskaport kiadó személyek lássa
nak. Belső részén sémi vas darabocska sincs, és 
különben is minden vigyázat és őrizkedés létez, 
hogy szerencsétlenség ne történjék

Az alfödel sokban hasonlít a’ közép födélhez, 
hanem legnevezetesebb rajta a’ fő tekerő orsó, 
melly közepén van. Ez gömbölyű és vastag do
rong, alant egy küllőre táinoszkodó ugv hogy a’ 
legszörnyübb súlyokat elbírja. A ’ középfödelen 
szinte van egy tekerő orsó a’ kisebb terhek számára.

A ’tckerőkct hoszú nyelek által csavarják, mel
lyel; az ő lyukaiba sulyegyenesen dugatnak be. A 1 
csavaráshoz CG sőt 80 ember is kívántatik kik nem 
fontokat, hanem sok száz mását emelnek (tekernek) 
igv föl. Dobon és sípon kcliemetes dalok játszóinak 
az orsolók számára hogy fölviduljanak ’s erejük 
élesztcssék. Ezen födélen nevezetes méga’konyha.

A ’ fölső födél amazoktól abban különbözik, 
hogy középen égre nyílt; melly nyílás p o r z ó k 
nak mondatik. A ’ bajó elején a’ fölső födelén van 
az e l ő f ö d c l  (forecastle), a’ bajó hátulján pedig 
neki mcgfelelőlcg van a’ hátul  f ö d é l  (quarter 
deck), — közöttük az említett p o e z o k ,  mellyen 
ált a’ bajó mindenik obialán egy keskeny ösvény 
vezet, az előfödelet a’ hátul födéllel egybekötve. 
Az clőfödel .a’ legjobb és ügyesebb hajósoké, a 
hátulfödél pedig a’ tiszteké mcllynek végrészén van 
az admiral disz vagyis parádé szobája kevés de szép 
bútorokkal, ablakainál ágyuk. — A ’ hátulfödel 
vég részén inég cg v födél emelkedik, a’ p u p (poop)

Egy liatli 's egy Lereslíedu hajó; oldaléul.
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nevezetű, mellyen a’ többek kozott a’ kapitány 
alvó kamarája van. A ’ hátulfödeltiil apró lépcsők 
vezetnek mind a’ két oldalon a’ pophoz, ’s ezek 
között van a’ kormánykerék, melly állal a’ kor
mány mozgattatik 's a’ bajónak irány adatik. — 
A ’ kormány kerék előtt van az i r á n y ú  vagyis 
mágnestűvel biró komp asz egy tulajdon edény

ben. olly szabadon függve hogy mindig súlye- 
gyenesen lebeghessen. Az irányú éjjel jól meg- 
világosítalik. A ’ nagy hajókban kettesével is van 
a’ kompasz.

Az árboczokrnl, vitorlákéul, horgonyokrul 
vagyis vasmacskákrul ’s egyéb nevezetességekről 
máskor.

Linnénél és szerinte Földi -nknél is alszcre- 
pet játszik a’ krokodilus, minthogy csak a’ gyék 
nemhez tartozó faj. Az újabb idő nagyobb mél
tóságba hclyhezlette öt, nem-mé emelte föl, sőt 
három alnémet csinált belőle számos fajokkal. A’ 
krokodil alnemei ezek : a’ g a v i á l o k ,  a’ tulajdon
képen ugv nevezett k r o k o d i I u s o k és a’ k aj m á- 
nok. Rajzolatunk ezen utolsó alnem egyik Iáját 
mutatja Mcrian aszszonvság kisebbre vett eredeti 
rajzolata szerint. A ’ kajmán , melly alligátornak, 
és Földinél amerikai krokodilusnak is mondatik, 
rajzolatunk szerint egy kígyóval küzd , melly egy 
krokodilus - tojást kezde kiszörbölni. Ugyanis ezen 
rettenetes állatok szaporodásának sok és nagy ellen
ségei a’ kígyók és az egyiptomi petyincg (viverra 
ichneumon), mellyel; tojásaikat a’ homokim! ’s le
velek alul fólkaparják ’s kiiszszák. Az emberek 
magok sem restellik ezen rontó munkát véghez vin
ni, noha a’ krokodilus némelly faja gondosan vigyáz 
tojásaira ’s azokat hatalmasan védi. A ’ kiilönhféíc 
fajok különbféle számmal tojnak tojásokat; a’ szo
rosan úgy nevezett krokodilus többet mint a’ kaj
mán. Az első alnem legesmeretesebb faja a’ gan- 
gesi gaviá! ; a’ krokodilus egyik faja a’ nílusi vagy 
afrikai, a’ másik az indus tengeri, egy harmadik 
pedig- St. domingo ’s a’ többi nagy anlillai szigete

ken tanyáz; a’ kajmán egyik faja guianában és bra
ziliában, a' másik éjszaki amerika délszaki részein 
talál tátik.

A’ krokodilusok igen nagyra mcgnőlnek ’s a’ 
mászó állatok közölt legnagyobbak lesznek. Afrika 
belsejében 50 lábnyinál nagyobbak láttatlak. Leg- 
többszöri tartózkodó helyöl; a’ folyók szélei, mo- 
csáros és sásös helyek, tavak; a’ sós tengeri vizek
hez soha sem közelítenek. A' velők egyhazában 
lakó emberek örökös félelemben vágynál; tülök, 
mert erősek, jó nagy szájnak, egy embert egy fa
latra elnyelni tudók, hanem egyszersmind féléke- 
nyek, szegény agynak, innét föltalálás nélkül valók 
’s erejükkel élni nem igen tudók.

Némelly különös mesél; mondatlak el az idők 
hoszú folytában a’ krokodilusokrul, mellyeket — 
mint sok mást — az idő alaptalannak és hamisnak 
hizonyíta be. A ’ többek közt az mondaték felölök, 
hogy az állatok között ők (’s legaláb a’ csontvázo- 
sak között csak ők) tudják mozgatni az alsó álkapocs 
helyeit a’ fölsőt. Melly csalódásnak az alsó álka
pocsnak a’ fölsőhöz való költetése szolgált okául. 
Ugyanis a’ esontvázosaknál az öszszehültelés pontja 
mindig- a’ fölső csont alrészén van , a’ krokodilus- 
nál azonban hátul, innét a’ rövid lábú 's hoszu ál- 

[ kapcSu krokodilus hogy száját elláthassa, a' fejét

A 3 k r o k o d i l  u s o k .

A' h a j  in á it.
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Kénytelen liátra torlani, melly olly tekintetet á<l az 
állat szájának, mintha felső álkapcsa mozogna.

A ’ krokodilus mozgása némelly esetben igen 
sebes, máskor igen korlátozott; egyenes vonalban 
igen gyorsan szalad, hanem oldalvást elfordulni 
nem igen tud cs ezt mivel nyakcsontjai igen fesze
sek, fodözője pedig igen vastag. 3Iégis fejmoz- 
gathatási ügyessége jó nagy, és mivel mégis csak 
tud oldalra fordulni is , veszedelmes volna mellette 
áliani y kivévén nagyobb távolságban.

Áltolános ezen állatokrul azon vélemény hogy 
vadabbak és nyersebbek mintsem megszelédí illetők 
volnának, de valamint más minden állat vadságán 
és butaságán diadalmaskodott az emberi ész, úgy 
hihető ’s reménylhctő volt, hogy az itt sem lesz kü
lönben. És a’ történetek ezt bizonyítják.

Egyiptomban a’ inemphisi templom papjai szc- 
léd krokodil usokat szoktak titkaikba heszőni’s imád- 
tatál; őket a’ megcsalt sokasággal. Azok a’ papok 
kezeiből etettek, ’s föl voltak drágakövekkel és vi- 
rágkoszorukkal ékesítve. Bruce utazó beszéli, hogy 
abyssiniában a’ gyermekek mulatságbul a’ krokodi- 
Vusok hátán nyargalnak minden sértési veszedelem 
nélkül. — Strabo egy krokodilus történetét beszéli 
el, mellynek ő szemlátó tanúja volt, midőn cgyip- 
tomot meglátogató. ,,Ezen vidéken — igy ir — 
igen tisztelik a’ krokodilusokat, ’s egyik ezek kö
zül szentnek tartatik, a’ tóban lakik ’s a’ papok 
iránt teljesen szelid. N evcS u ch u s, kenyér, hús, 
és bor-ral táplállatik, mellyet a’ látogató idegenek
től kap. Gazdáuk, ki a’ helységben előkelő ember 
volt, clkésért bennünket a’ tóhoz, magával vive 
egy darab süteményt, sült bust es egy kis palaczk 
édes nedvet. A ’ krokodilust a’ tó partján feküvőt 
találtuk. A ’ papok hozzá járultak, néhányan föl- 
nyiták a’ száját, egyik pedig belé tette előszóra’ 
süteményt, azután a’ húst, utolján pedig megítatta 
vele a’ nedvet. Ezen lakoma után a’ krokodilus 
bele ugrott a’ tóba ’s áltuszott a’ másik félre. — 
Java szigetén a’ dutchck vagyis hollandusok erős
ségei vizekkel vannak bekerítve, ’s hogy a’ katonák 
clszökése ’s az ellenség megtámodása meggátoltas- 
sék, a’ vizekben krokodilttsok tartatnak.

A ’ krokodilusok életkora koszára nyúlhat; a’ 
mi abbul vélhető minthogy lasan nőinek és mégis 
irtóztató nagyok lesznek. A ’ tojások, mellyekbül 
kikelnek, nem nagyobbak a’ ludtojásoknál; és eb
ből 50 lábhoszú állat lesz!

A' krokodilus egészen nyeli le a’ zsákmányát és 
halakkal vagy apró emlősállatokkal él. Zsákmányá
nak kiszabadulását a’ szájábul az is akadályozza, 
hogy szája bezáródván, nem egymásán nyugosznak 
az aí és fölkapocsainal; fogai, hanem egymás közé 
hatnak. — Igen ritkán tárnod embert meg. Alsó 
álkapcsa mindenik oldalán egy kis nyilás vau, mclly- 
bül akaratja szerint az állat pézsma szagu nedvet 
nyomhat ki. Ezen tulajdonságot mostanában jegy- 
zé föl Bell tamás a’ , , londoni királyi társaság vi
tatásaiban“ (Transactions of the royal society of 
London), ’s az ő vélekedése szerint azzal a’ kro
kodilus halakat csal vadász-lesébe.

A’ t e r m é s z e t i  es  mer  e t e kr ő l .
ítéletem szerint a világot igy oszthatni föl: 

fö ld  és nem f ö ld ,  mellyel; közül amaz esmert 
sémi, ez pedig esmercllen mindenség. Ezen föl-

| osztást tartották meg a’ régiség bölcsei, ha ki nem 
j mondva is , legaláb magokban elhallgatva. Innét 

van, hogy a’ világrul úgy beszélnek mintha az csu
pán csak a’ földért volna előteremve, a’ föld pedig 
az emberért, ’s igy még szorosabb osztályozást lát
szottak alkotni akarni, melly arra megy, k i: a’ vi
lág vagy em ber vagy nem  em ber. És ez jobb 
fölosztás is amannál; itt legaláb mindcnikrü'l tu
dunk valamit, az emberről is és arrul is a’ mi nem
ember; az első fölosztás szerint a’ földről megle
hetős sokat tudunk, arrul a’ mi a’ földön túl van 
igen keveset.

Hanem a’ földön túl is tudunk valamit. Na
punk rendszerét öregében csmerjiik, tudjuk hogy 
bujdosó és üstökös csillagainknak a’ nap szolgál kö
zéppontul , ezeknek pályáját kimértük (egyegy kis 
kivétellel) futások gyorsaságát kiszámláltuk. Sőt 
még más naprendszerekbe is be akar tekinteni fiir- 
készésünk. Tudjuk hogy a’ legközelebbi álló csil- 
lag legaláb billió mérföldön túl van ’s oily álló csil
lagokat látunk és láttak bárom ezer évvel ez előtt a’ 
ehaldcai, egyiptomi indiai bölcsek ’s utób a’ görö
gök, mellyeknck sugarai tízezer esztendeig érnek 
le hozzánk, azaz már tízezer évvel kellett fényle
niek az előtt mikor a’ földön először láthatók voltak 
és cltiinésök után tízezer esztendeig látnól; mi (és 
unokáink) őket. A ’ honnét viszont az következik, 
hogy a’ zsidó kalandariom furcsa számolást tesz, 
midőn azt mondja : Oct. 4. 1854, a’ világ terem
tése után az íí*jl)odlk esztendő első napja van, — 
a’ történetírók pedig igen jól tesznek, hogy bizo
nyos közép-időpontot vesznek föl.

Másol; még továb akartak menni, ’s a' meta- 
physikát alkották, hanem ezek többnyire olly mesz- 
sze vitték esmereteiket, hogy utób kis magokat és 
a’ szegény földet mégsem esuierték. A ’ mi termé
szetes; a’ ki igen magas toronyra megy föl, hogy 
esmerne az alant hangya emberekre?

’S az nevezetes, hogy a’ föld csmcrői mindig 
csendesek szeléd emberek voltak, a’ nemföld es- 
merők lángcszüek és nyugottak, hanem az a’ har
madik fajta, melly mindent akart tudni, örökös 
nyughatatlanságol szült a’ világon. Ezt lehet a’ 
szélvésznél; mondani melly az indulatok képzelő
dések tengerét föllázította ’s egyesek és többesek 
hajótörését okozá.

Mi ezen utolsónak mezejébe bé nem vágunk, 
hanem leginkáb az első osztályban fogunk tartóz
kodni, azaz leginkáb földi esmercteinkct akarjuk a' 
bennök kedvüket lelő honosainkval közölni.

A ’ földünkön körülünk lévő tárgyak vagy élet
telenek vagy élettel birók (t. i. a’ durvák értelem
ben, minthogy finoman határozva, élettelen do
log nincs a’ természetben). Élettelenek p. o. az 
ásványok, az az a’ kövek, égők, érezek; a’ levegő, 
a’ viz, a’ tűz, a’ hang, a’ szín, a' villany slb. 
Élettel bírnak a’ növevények és az állatok.

Mind ezen földi tárgyakéul csupa töredékeket 
adtunk eddig. így leírtunk néhány állatot, beszél
tünk a’ baobahfárul, sőt még az üstökös csillagok- 
rfil is , hanem öszvefiiggés nélkül. Ez pedig an
nyit te sz ,— hiven követtük előpéldáinkat. Azon
ban ezen czikkclyünkvel rendesebb pályára kez
dünk térni, a’ természeti ezikkelyek között na
gyobb öszszefüggést kercsendünk és szorgalmatos 
olvasóinkat a’ főid szüleményeivel öszvehasonlíló 
tekintetben esmertetcndjiik meg. Egészen rend
szeresek nem lekctüuk, mert tarkaságot kívánó fo-
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lyóirástink nem látszik azt megengedni 5 mert raj
zolatainkat más távol városokkal kapjuk, ltol azok 
szinte rendszer nélkül készíttetnek.—

Az ember csmercteinek kezdd halárul a5 sémi 
szolgál. Az emberi magzat megszületik, és csme- 
rete scini. De majd munkálkodni kezdenek esme- 
retetgyüjtő szolgái, a’ szemek, a’ fülek, az orr, 
a’ nyelv, a’ tapintó bőr. És az uj lény lát hall 
szagol ízlel tapint, és a’ mit látott hallott szagolt 
ízlelt tapintott megjegyzi magának és mindegyre 
több több jegyzéseket gyűjt míg végre megtelik a’ 
feje. így az ember első esmerctcihez vagy inkáb 
érzéseihez tartozik a’ világosság és sötétség, a’ tej 
minősége, a’ körül lévő dolgok látása u. m. az 
anyáé, dajkáé, apáé, a’ liázi bútoroké, — a’ vad 
embereknél, az erdőké stb. Ezen dolgokat Iasan- 
kínt öszve kezdi a’ gyenge teremtmény hasonlít- 
gatni, új dolgokat vesz észre, azokat visgálja , ’s 
szóval lasankint tapasztalást gyűjt magának. — 
Már most minél több dolgot esmert meg valaki, 
minél alaposabban hasonlítá öszve másokkal, an
nál többet tud, és azt annál alaposabban tudja.

Valamelly dolgot egészen kiesmerni vagy tu
lajdonságainak nagyobb részét is megesmerni nagy 
dolog és koszit munka. Ig*y a’ vizet a’ csecsemő, 
a’ gyermek hamar megcsincri, és az emberek, 
miolta csak léteznek, csmcrék, — liánéin men
nyire ? Azt tudták ruía, hogy foly, hogy a’ szóra
ját oltja, hogy a’ bele esettet elfojtani képes, — 
de annak mélyebb természetét csak az utolsó idők
ben kezdték csmergetni. Hogy a’ viz nem eiéin, 
hanem két levegő vagy gáznembül áll, és igy a’ 
vizbül kétféle levegőt ’s azon kétféle levegőbül vi
szont vizet teremthetni, nem rég tudjuk ’s ma is 
csak az emberek kisebb része tudja. Hogy a’ viz
bül gőz lesz, kora tapasztalás, hogy a’ gőz clszál, 
századik ősapánk is tudta, de hogy a’ gőzzel ha
jókat lehet a’ duna ellenébe hajtani, kocsikat lehet 
huzatai, azt ma sem tudja az emberi nemzet nagy 
része, ’s a’ ki tudja is a’ dolog úgy léteiét, tiz kö
zött kilencz legaláb csmcrctlen a’ dolog okával ; 
ásia és afrika mélyében pedig a’ gőzhajó kormá
nyos csudatévőnek, istennek imádtalhatnék. — 
Magát kiki esmerni gyanítja , ’s tudja hogy lélck- 
zenie kell, de hogy miért kell lélekzenic , ’s mi 
történik az által, hányadikunk tudja?

E’ szerint mi biztosan a’ legegyszerűbb dolgo
kat kezdhettük volna itt magyarázni; az elemek 
természetét, egyes köveket érczeket Írhattunk volna 
rendben l e , hanem mivel ezen dolgok száma igen 
nagy, ’s tanulások áltolában szároznak tarlatik, mi 
őket áltugorjuk ’s a’ mulattatok természeti élettelen 
tárgyokboz fogunk. Hlyen tárgyokat vélünk látni 
a’ vízben, levegőben, hangokban, súgarakban, 
villanyban (villámban) magnetismushan, mcllyeket 
(ha olvasóink részvételt inulalandanak) egymás után 
előveendünk. Ezt pedig annál nagyobb sikerrel re
ményijük tehetni, mivel a’ londouban kijött ’s ezen 
tárgyokrul szóló ,,Tudományhönyvu (The book of 
science) fametszései birtokunkban vannak ’s lap
jainkban használhatók.

Jövő alkalommal tehát a’ villanyval kezdjük 
meg pályánkat; inig mellékesen áz állatokra! és 
növevényekrül sem felejtkezünk cl.

A ’ népesedés minősége európaiban.
Hoszu időn által tett tapasztálasokbul az sül ki, 

hogy több fiú mint lány - gyermek születik; de az 
egyenlőség hamar helyre áll a’ két nem között, 
minthogy a’ férjfiu gyermekeknél sokkal nagyobb 
a’ halandóság. — A ’ házosságok száma sokkal na
gyobb a’ békességben miül háború idején ’s minél 
nagyobbak lesznek a’ háború nyomásai, annál rit
kák a’ házosodás. Az éhség, állolános bajok is 
szemlátomást kevesítik a’ házosságok számát; mig 
azonban az igaz marad, hogy a’ természet a’ szü
letendő!; számát az illő viszonyba szokja tenni 
törvénytelen vagy természeti szülések által.

Bajorországban 1815bcn 5,11)0 cskiivés tör
tént; 1817ben csak 2,695.

Francziaországban igen tapogathatólag foly be 
a’ politika a’ liázosodásra. 1825han 40 ,000  cskü- 
vés történt, mig az idegen hatalmasságok ottléte 
alatt öt öt esztendő alatt sem volt annyi.

Oroszországban 1812bcn 70 — 80 ezerrel ke
vesebben liázosodtak meg mint az előbbi években.

Az orvosi tudományok különbféle ágainak ’s 
kivált az egésség tudományának előmenetele egy 
lépést tart a’ mivelődésscl, ’s igy mindig közelebb 
haladhatni azon időhöz , midőn a’ testi és elmebeli 
kifejlődés magasra hágván a’ betegség és halál ha
talma igen meg fog1 az emberek között csökkenni. 
Condorcet azt mondá, hogy az emberek foltalá- 
landják egykor a’ meg nem balás titkát.

1000 házos pár 5 ,0 0 0  — 5 ,500  gyermeket 
nemz.

Ezen lapszerint 1 ,000 házos pár nemz
gyermeket.

A ’ két siciliai királyságban.................... 5,546
Velcncze tartományban...........................  5,454
Würtcmbergi kir.-ban.............................. 5,433
Csehországban..........................................  5,296
Bergamo tartományban............................. 5,234
Portugalliában........................................... 5,134
Milano (Majland) táján............................. 5,007
Hcsscni nagy hcrczcgségbcn.................. 4,813
Austriában.................................................. 4,725
Hollandban.................................................  4,670
Mecklcnburgbau........................................  4,639
Borussiában.........................................   4,570
Oroszhonban.......................    4,537
Franezia országban..................................  4,148
Hanovcrben...............................................  4,121
Svceziában..................................................  4,112
Norvégiában..............................................  3,965
Brémában.................................................... 3,884
Holstcinban...............................................  3,739
Dániában..............   3,693
Britanniái szigetekben.............................  3,065

Látható innét, hogy délfelé nagyobb a’ termé
kenység , valamint meglepő különbség van sieilia 
és anglia gyermekszáma közt.

A* teve és a’ tüskebokor.
(Persa mese; egy szabad angol fordítás szerint).
Egy fárodt teve, mclly épen most szabadult 

föl terhe alul, és szároz legelés végett szabadon 
hocsátatél; a’ pusztába , hanem közel távol haszta
lan jára, végre egy tövisbokorra talált. De midőn 
a’száját inár eltá tóttá ’s nagyot akart belőle harapni, 
ineglála egy kígyót, a’ bokor közepén gömbölykö-
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zöt, ’s megrettentve hátrált. „Ügy c, nem szereti 
kegyed a’ tüskét?— monda a’ bokor,— ugv vé
lem igen hegyesnek találja kegved.44 A ’ teve pe
dig nagy megvetéssel felelt: „Egészen ellenkező
leg 5 hanem egy rut társa van kegyednek, kihez 
nem merek közelíteni 5 hanem esak várokozzál mig 
az útjára ment ’s tüstént megmutatandom mennyire 
félek tüskéidtül.44

Sokszor mások védelmének tartozunk azon 
tisztelettel, mellyel önérdemeink rovására met
szünk föl.

A’ teve és a’ tüskebokor.

E g y v e l e g e k .
A r tc z ik u ta k  fr a ne z iaor s zágb  a n. Tour- 

ban egy olly artézi kutat fúrtak, mclly öt ló erejé
vel bíró vizet lövell elő. Több illy kút furatik ott 
továbbá, és a1 francziák reményük hogy az ugró 
kutak ereje uj időszakot tcend a’ szorgalom me
zején.

A ’ v a sk é s z í t é s (gyártás) nagy előmenetelt 
tesz fr a n c z ia o r s z á g b a n  az uj találmányok 
használása által. Azon uj használásmód mellynél 
fogva a’ kőszén a’ tüzelés előtt nem fosztatik meg 
kénkövétül, szerencsésen majmolta tik az angolok 
szerint. Az anthracit- kőszén is, mellyel franczia- 
ország igen bővelkedik, résznyi más tüzelővel 
keverve igen jó vasat ád. Azon fölül az orosz szo
kás szerint a' magaskemenezéket faszén helyett szá- 
roz fenyőfával kezdik fűteni, a' mi által nem kevés 
munka és tüzelő kéméltctik meg. Mindenek fölött 
pedig a’ fütött levegő használása a’ fujtatóhoz, 
vonta magára a’ magaskeménezések figyelmét ’s ál
tala a' hajdani tüzelő -j- részét kémélik meg. Ezek 
szerint a" francziák olcsó és jó vasat törckesznck 
előálltam ’s megmutatni, hogy angol vas nélkül 
ellehetnek.

Abyssiniai balvélekcdések.
Nemcsak az indusoknak vannak balvélekedéscik 

jagganathárul, hanem az abyssiniai keresztények
nek is , és nemcsak ezeknek, hanem másoknak 
is, — talám minekünk is? —

Egy utazó, -— igy ir a' , ,Magasin universel44 
s egy két nyers kifejezést is kever bele, — ki több

L ip c s é n ,

látott, és majdnem a’ gvanitások folyamába veszett 
ezen clrutítás oka felül. Végre megmagyarázák azt 
neki, hanem ő mások tanúbizonyságának nem hí
vén az ottani szokás ellenére is befurakódzott egy 
házba, hol a’ csonkítás éppen végrehajtaték. Ott 
látá mint egy öreg aszszony levágó egy most szüle
tett csecsemő füle leppentyü jét, azt siilthussal ke
verő , a’ keveréket újai között forgató mígnem lap- 
dacs vagyis pilula-idomú lön, akkor pedig áltadá 
az anyának, ki mindeddig nem szakasztá a’ csön- 
dcsséget félbe. Majd egész komolvsággal fÖlnyítá 
száját az anya, ’s elnyelé a’ lapdacsot mondva: 
, , Atyának, fiúnak és szent lélek-istennek nevé
ben. 44 Az abyssiniaiak azt vélik, hogy ezen tett 
által a’ csecsemő életét biztosítják.

Az egyiptomi basa budgete (pénzszámadása).
Jövedelem 8G millió, kiadás 77 millió, tehát 

11 millió piaster foninarad.
A ’ kiadások között nevezetes: 3,730,000 pia

ster hidakra, vasutakra, csatornákra stb .; 3 millió 
európai gyármúkért. Szározi ereje 21 millióba, ha
jósága 3 millióba kerül, polotája háreme 1730,000, 
a’ seikek mosék csak 437 ,300 , a’ könyvnyomtatás 
61,230 piasterbe.

F r a n c z i a  z s e b b e l i .
Legnehezebb az életben, tudni mclly fokig 

kelljen a’ szerencsével vitázni (küzdeni) mig ma
gunkat a’ sorsra bizzuk. Igen hamar engedni, 
gyávaság 5 igen későn , ostobaság. r

Légy jobb, szerencsésebb lész. Em ez az er- 
kölcsiség leghatalmasabb szabálya, mert liaszouon 
alapul.

Elme futtatás a’ népncvclésrül.
Nálunk a’ népnevelés hibázik, — mert 
Népnevelők híjával \ag y u n k ,— mivel 
Népnevelőket nevelünk nincs; Tehát 
Hogy népünk neveltessék 
Népvelokre van szükségünk 
’S még valamire, és még valamire; az az 
Hogy kalácsot együnk,
Tészta és gyúró kell.

A ’ k ed v es  dala.*)
Félszomorgva, félepedve,
’S mégis ah mi lelkesedve 
Zcngedez dalod!
Nyári estve langy szelénél. 
Szirtfolyainnak énekénél 
Edcsb hangzatod.

Rózsabáju ajkaidnak,
Szívgyulasztó hangjaidnak 
Mérge éltető ;
’S hár nyugalmam elrabolta 
Régi csendemet lódulta,
Bennem élet — u !

B dsta  y i.

*) (Bajza 1854ki Aurorájábul).

W ig a n d  O tto f c lc l é s i  terh e a la tt .

Nyomatott Brcilkopf és Härtel-nél.



H e g y i  utazás  dél i  am erikában.

A ’ kárpátokon (vagy itt nem is szokás utazni?), 
pyrenaci hegyeken és az alpeseken utazók csak 
gyönge képzelettel lehetnek azon munkák és ve
szedelmek felül, mellyekkel az andcsck utazói 
küszdeni kénytelenek. Az andcsek (Cordilleras 
de las Andes) , a’ mint tudva van, déli amerikának 
hcgylánczát teszik, alant a’ déli csúcsnál kezdőd
nek, és egész a’ panama szorosig nyúlnak éjszak 
fe lé , a’ nyugotra maradó chilit és perut a’ keletre 
fekvő Columbia- ’s hraziliátul elválosztva. Néinelly 
hegyszorosak vagy is szorosutak 18,000 láhnyira 
vannak azaz mintegy ^ mérföldre a’ tenger színe 
fölött. Némelly helyeken e’hül élő emberek hord
ják az utast a’ veszedelmes helyeken által hálókra 
kötött nyoszola-nemben; de leginkáb öszvérháton 
szokás itt utazni, mivel az öszvér igen tiirödelmcs 
és bizonyos bátor lépésii állat.

Rajzolatunk Hamilton ezredes utazásaiból van 
véve, ki 1825ban mint nagybritanniai fő biztos 
utazott Columbia köztársaságába. Jól láthatni ra jta 
azon veszedelmes helyeztetést, melly nem ritkaság 
ezen irtózatos hegyekben, ’s hol az utas szerencséje 
’s menekedése az öszvér ügyességétől függ. A ’ 
szoroson, mellynck koszában a’ lovagló megy, egy

néhány lábnyi széles és több száz lábnyi mély mély
ség által meg- van az ut szakasztva. Azon ügyes
séget , mellyel az öszvérek ezen veszedelmes nyí
lásokon által ugrálnak, minden itt utazott vándor 
nem győzi dicsérni. Némelly helyeken, a’ többek 
közt, nagy magasságrul kell leereszkedni, a’ mi 
igen nagy vészszcl van öszszekötve a’ nagy mere
dekség ’s az öszvérnek csúszni kénytclcnsége miatt. 
, ,Hlyen alkalmakkal“ — szól Hamilton ezredes,— 
, ,egész vigvázottal vannak az öszvérek ’s esmerni 
látszanak a’ jelen veszélyt ; mert szorosan megné
zik az elöltök való utat, azután első lábaikat fesze
sen egymáshoz szorítják, kátulsó száraikra eresz • 
kednek ’s úgy csúsznak le ,  a’ mit csak a’ szemmel 
látott tanú hihet egészen el.“

Head százados „ R o u g h  N o t e s  o f  a J o u r 
n e y  a c r o s s  the  P a m p a s “ ezimii munkájában 
a’ következő élénk leírást adja a’ teherhordozó ösz
vérek előre készítésérül ezen veszedelmes hegyi 
útra, és némelly esetekről mellyek igen közönsé
gesek azon hegyeken. „Nem kis félelem mellett“  
— mondja ő — „megnycrgeltctém az öszvéreket; 
ez meg- lévén téve, a’ tereli - öszvérek vezettettek 
elő. Minden podgyász az udvarra liozaték, hat

Közhasznú  e s m e r e t e h e t  t e r j e s z tő  lapok.

megjclcn minden szombaton.
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részre osztatok (ennyi volt a’ teher-öszvérek száma) 
a’ súly és kiterjedés tekintetében egymás túl külön
bözőkre, az öszvérek erejéhez alkalmaztatva.

,,Majd elkezdődék a’ megterhelés. A ’ hajtó 
először is egy nagy barna öszvért köte meg szíjá
val, azután egy nagy kezkeuyőt-köte szemeire úgy 
hogy az állatnak orra és szája födetlcn maradt. Az 
öszvér csendesen ált midőn a’ kapitány és a’ hajtó 
először is a’ nagy rak-nyerget föltevék hátára ’s 
úgy megszorítók , hogy nem mozdulhata. A ’ pog
gyászok azután ez és amaz oldalra fölrakattak, ösz- 
szeköttettek olly erővel és ügyességgel melly ellen 
hasztalan rugódozott volna az öszvér.

„Én nem tudtam nem sajnálni a’ szegény álla
tot látván mint készítetik nagy teher hordására, olly 
meszszirc, ’s olly magas hegyeken által millycnel; 
azandesek; de egyszersmind igen mulatságos meg
lesni az öszvér orrát és száját , midőn szemei 
beköttettek ’s fülei a’ kezkenyő által tarkójára le
hajtva vannak. Minden mozgás a’ mi fölötte téte- 
ték vagy a’nyereg igazítása vagy telierföltevés mel
lett, jelentve van orrának és fölső ajakénak forga
tása által, mcllyek ezer redhe húzva öszve, nagyon 
láttatják gonoszságát és boszúra vágyását. Midőn 
pedig a’ kezkenyő levétetik szemeiről, gonoszul 
futkos, rugdalódzik, terhét más öszvérhez dörgöli 
boszúját akarva tölteni. De mihelyt látja hogy nem 
boldogul hogy terhe 1 evethete tleniil nehezkedett a’ 
hátára, elcsendesül vagy legalá!) elnyeli boszon- 
kodását ’s nyomban türödclmes bölcs szint ölt ma
gára.

.yr y. _m. yL

En az örök hó hazájába néztem föl, ’s midőn 
öszvérem a’ szikla meredek oldalán mászkált elő, 
elért a’kapitány ’skérdé nem akarnék c vele menni, 
ki az ut egy igen veszedelmes részét megy rnegvis- 
gálni minek előtte az öszvérek oda érnének. Fél
óra múlva elértünk a’ veszedelmes helyhez. Ez 
a’ IcgroszaSjb ut az egész kordillcrákon. A ’ hegy
ség majdnem függőleges meredek oda fönn ’s egy 
hozamban sikamíik alá, hol egy sebes folyó zajong. 
A ’ hegyszíne, (oldala) szabad, vizhordta folyókö- 
vekkcl födött. Ezen meredekségen megy az ut ke
resztül és jó koszán csak néhány hüvclknyi széles 5 
de olly helyeken legveszedelmesebb, hol a’ lero
hanó vizek elhordták és kiásták az utat, vagy görgő 
kövekkel födél; be. Néhol egyik oldalon az ember 
válát érik a’ sziklák , másik lába pedig a’ mélység 
szélén van; a’ fej fölött magasan pedig alig csüngő 
kövek állanak, ijesztve hogy a’ legkisebb-szellő 
ledönti őket, mcllyek az alant ordító vizekbe siet
nének magokkal rántva zúzva a’ tehetetlen utast. 
Midőn ezen szoroson áltincntünk, el beszélé a’ ka
pitány, hogy ez igen rósz hely a’podgyászos öszvé
reknek , hogy itt sok száz elveszett már belűlök ’s 
hihető hogy mi is vesztünk el egyet. Mondá hogy 
ö le fog menni a’ vízhez s ottan várakozni hoszú 
szíjával, ’s a’ tán leesendő szamarat kifogni törek- 
vendi, engem megkért, vegyem ált az öszvérjét. 
De én maradni akartam ’s a’ tahim történendő esést 
megnézni, ’s igy az kapitány önszamarát és az 
enyémet elvezette ’s inig én egy kiálló sziklán álltam 
az ösvény végén, ő lemászott egész a’ viz szinéig.

, ,Az öszvérek csordája előtűnt, cg-yik öszvér 
a' másik után menve; néhány sémi terhet sem vitt, 
a' többiek vagy hátosal; vagy nagyon terhelve vol
tak. Midőn a’ vezér öszvér a’ szoros kezdetéhez

ért, megáit, szemlátomást nem akarva előre ha
ladni; a’ többiek szinte mind megáltak.

„Ez minden öszvérünk között a’ legszebb volt, 
és két annyit emelt mint egy másik. Orrát a’ föld
höz tartva, gondosan kémlelve az útját, továb 
ment, gyakran változtatva lábai helyezetét, a’mint 
az ösvény engedő volt. így a’ legroszabb helyre 
ért ’s itt megáit; de a’ hajtők kövekkel dobálták ’s 
erre ő csendesen továb mozdult, mind annyitul 
követve.

„Végre egy fiaíal öszvér, melly egy batut ’s 
két nagy eleségzsákot, ’s több más illycst emelt, 
a’ sziklához iité azon rósz helyen a’ terhét; két liá- 
tulsó lába alácsuszott a’ meredeken ’s a’ gördülé
keny kövek azonnal hullani kezdtek alatta; hanem 
első lábai egyre a’ keskeny utón voltak, melly nem 
adott elég helyet hogy az öszvér reá tehette volna 
a’ fejét, hanem ez csupán száját nyomá a’ földhöz, 
és úgy tartózkodott. Veszedelmes álláspontját még 
jobban elrontó az utána jövő öszvér, ki a’ száját 
eliité a’ szorosról, annak sulyegyenét clrontá ’s azt 
egy irtóztató esésnek adta ált. — Minden terhével, 
melly erősen volt reá kötve, alá csúszott ez a’ me
redeken mígnem az egészen függő részhez jutott, 
hol a’ levegőben megfordulva hanyatt, azaz nya
kára és nyergére esett alá a’vizbe,— ’s eltűnt.44 — 
Más állatnak kétségen kivül halálos volna ezen esés; 
nem úgy az öszvérnek. Ez gyorsan elrántaték a’ 
folyam által, egy szikla körül körbenhordoztaték 
’s elveszettnek tartaték. , ,Végre (igy folytatja a’ 
szerző) egy magányos öszvért láfék, felénk balla- 
gót. Mindjárt megesmertük, hogy az a’ mi elve
szett phaeton-unk, melly néhány pillantat alatt 
hozzánk jött, — a’ többi öszvéreket köszöntve. 
Mindegyre nedves volt, szemei bádjadtak, ’s Je- 
vertnek látszék, hanem egy szára sem törött cl. 
Baja a’ nagy eséshez képest csekély volt ’s egéssé- 
génck bulletin-c hitelen fölül jól hangzott.

A ’ v i l l a n y .
Természeti magyarázásomat azon fólséges tii- 

ncményvcl kezdem, melly a’ legbátrabb szívüt is 
megrázkódtatta közülünk életében; azontüncmény- 
vel, melly néha könyű zajtalan világkínt lobog 
föl a’rckkenő nyári estéken a’láthatár szélein, majd 
pedig- fekető fölbőkön nyargal, vakító világossá 
teszi az éjeket, az épületek sarkait megrendíti ’s 
lecsapva öszszetépi az útjában lévő akadályokat. 
Ezen irtóztató tünemény természetével a’ régiek 
egészen esmercllenck voltak ’s okát nem tudván 
adni, ollyan valóságokat teremtettek, mcllyek ha- 
ragjokban vagy halalmok kevélységében a’ föld ha
landó férgeit ijesztik büntetik vele. A ’ görögöknél 
zeiisz, a’ romaiaknál jupiter villogtató haragos vil
lámait , skotia költő népe között a’ hajdan vitézei 
csatáztak a’ dörgő t fölhőkben; a’ mi dédősapáinkat 
talám Iladur és Ármány ijesztgették a1 villámok 
által. — De nem is szükséges ollyan mcszsze 
mennünk, nézzük meg a’ mai együgyüséget, ez is 
természet fölöttieket gyanít ezen tünemény alatt. 
Az embernek természetében van mindennek okát 
adni, mint gyermeknél a’ szopás, melly ha esését 
nem lel újait stb. szopja. Az ember is ha valaniclly 
dolognak okát nem látja ált, költővé lesz , ’s minél 
jobb és miveltcbb költő, annál csillogók hatalma
sabb okot teremt elő. — Ma azonban egészen es-
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meretes a’ villám terinészetisége, törvényei tudva 
vannak ’s zcüszfélc képzelet - szüleményeket nem 
gondol senki alatta.

Hanem mind e’ mellett egészen új tudomány 
a’ villany és villám tudománya ; az utolsó évtize
dek fárodhatatlan és sikeres fúrkészésének szülött
je. Annyi igaz kogy a’ régiek is esmerték egy két 
valódi jelét, nevezetesen kogy némelly testek kizo- 
nyos körülmények alatt más testeket képesek ma- 
gokkoz vonni. így Plato, Tlícopkrastos, Diosco- 
rides, az idősekk Pliuius’smás görög és romai irók 
beszélik, kogy az ambra (borostyánkő, elektron) 
dörzsöltetve a’ könyü testeket, tollat, papirost stb. 
magokhoz vonnák mint a’ mágnestű a’ vasat. Tud
ták továbbá kogy ezen különös tulajdonsággal bir 
az agát, smaragd, jaspis és némelly más drága
kő. Más jelenéseket és tüneményeket is lelünk a’ 
régiek írásaiban följegyezve, mellyekrül ma tud
juk, kogy a’ villanyiul füguek, hanem a’ régiek 
előtt okaadhatatlanok voltak, kik nem is szármoz- 
taták azokat egy közönséges oktul, sőt nem is lel
tek nckick magyarázati elvet.

A ’ villanyos tünemények öszszefüggését ’s egy 
áltolános oktul szármozását a’ 16 százod vége felé 
kezdé doktor Gilbert wiUiám magyarázgatni, ki 
igen elmés és érdekletes eredeti értekezést irt a’ 
magnesrül. Ez látván kogy nem csak a’ mágnestű, 
mellyet irá n y tű -n ek  lehetne jó magyarul nevez
ni , minthogy az égsarkok irányát ő mutatja legbi
zonyosabban meg, — hanem más dörzsölt testek is 
bírnak vonszó és taszító erővel, igen okosan azt 
határozó meg, hogy ugyan azon erő dolgozik 
mind ezen különbféle testekben. Állítása azon
ban csak gyanítás, nem bebizonyítás volt. A ’ jövő 
százodhan továb visgálák a’ dolgot Boyle, Gue
ricke, Newton ’s mások, és sok észrevételeket 
gyűjtöttek öszsze, hanem a’ villany valódi termé
szetébe mindegyre nem tudtak hehatni, ’s esmere- 
teik töredékek, nem egybefüggök voltak. A ’ múlt 
százod első felében Hauksbee orvos több visgálatot 
tön a’villanyosság körül, ’s azt állító, kogy az üveg 
azon anyag, mellyel dörzsölés által leginkáb közöl
hetni a’ villanyos húzó erőt5 és hogy némelly más 
testek, nevezetesen ai érezek, akármint dörzsöl- 
tessenek is , nem mutatnak villanyos erőt. Hanem 
azon «agy észrevételt (leleményt), kogy minden 
test a’ villanyra nézve vagy vezető vagy nemvezető, 
Gray Istvánnak köszönhetjük, kii736ban halt meg. 
Ezen férjfiu ugyanis azon tapasztalgatásra adta ma
gát, mint terjed el a’ villanyosság függőleg az egy
máshoz kötött testekben , ’s azt találta hogyha va- 
lamelly elefántcsont - golyó selyemzsineg által 
akasztatik föl egy villanyozott üvegcsőre, az jó tá
volra (több száz lábnyira) láttatja a’ villanyos tüne
ményeket, ellenben ka érez-szál vagyis dróthasz- 
nállatik a’ selyem helyett, sémi villanyos jelek nem 
mutatkoznak. Kitanulta továbbá, kogy az üveg, 
lószőr, borostyánkő , gyánta, selyem ’s áltolában 
mind azon test, melly a’ dörzsölés által villanyos 
lesz, fogva tartja a’ villanyt, azaz szigetelő tehet- 
séggcl bir ; mig azonban az érczek, fa, len, ken
der, viz ezen erő hijával vannak ’s a’ villanyt a’ ve
lők érintésben lévő testekbe el hagyják szaladni.

Már előbb is vettek észre kogy ka a’ villany 
egyik testbiil a’ másikba a’ levegőn által megy, vi
lágit; Ludolf pedig berlinben föltalálta, kogy tü
zet leket gyújtani azon szikrák által mellyek a’ dör
zsölt üvegcsőbül ugrálnak ki. 1746hau pedig lcy-

denben történethül föltaláltaték, hogy a’ villany 
öszvegyüjthető egy félig vízzel telt üvegpohárban, 
ha a’ viz és a’ pohár külső oldala érintésbe hozat
nak ; tudva lön, hogy a’ viz helyett érczlappal föd
hetni be a’ pohár belsejét, — ’s az illy palaczk lei
den! palaezknak mondaték. Ezen észrevételek vol
tak esinerctesek mikor a' nagy Franklin föllépett ’s 
megmutató hogy a’ felhőkben dörgő villám nem 
egyék azon villanynál melly dörszölés által az üveg
ben spanyolviaszban stb. mutatkozik ’s majd szikrá
kat hány majd csak könyü papirost húz magához. 
Franklin ugyanis kendermadzagon egy sárkányt bo- 
esáta föl júniusban 1752, egy égi háború alkalmá
v a l ,— a’ madzag végére egy kulcsot kötött, erre 
pedig selyemzsineget, hogy a’ villany továb ne 
folyhasson, azaz cl legyen szigetelve. ’S érne vala
hányszor villámos föl liő közelité meg a’ sárkányt, 
mindannyiszor szikrákat szórt a’madzag végén levő 
vas a’ hozzá nyújtott újakhoz, azaz a’ folhőbeli vil
lám a’ kenderkötélkén végig lefutott és a’ kulcsban 
a’ szokott villanyos jelenéseket láttatá.

Mig az ásványos (élettelen, müszertelen) testek 
villanyosságát jobban és jobban meghatározák az 
emberek, addig egy új ág is csirádzott elő az uj 
tudományban. Ez az állati villanyosság, mellynek 
első jeleit a’ zsihbasztó rájahal adá. Ä ’ zsihbasztó 
rája ugyanis erős és kiállbatatlan villanyos ütéseket 
oszt az őt megfogni akaró embernek, sőt néhány 
lábnyira a’ vizet is villanyossá teszi maga körül úgy 
hogy az abba jutott tengeri állatok elzsibbadnak ’s 
a’ rája zsákmányává lesznek. Bolognában 17í)0bcn 
azt tapasztalá Galvani, hogy ha a’ megölt béka ide
gei érczel érintetnek, a’ béka görcsös mozgásokat 
tesz , — és ez lön a’ második tanúja az állati villa
nyosságnak , melly Galvani tiszteletére galvanis- 
musnak neveztetek el.

Végre paviában Volta nevű tanító azt találta 
fö l, hogy ha különböző éreznemek hozatnak egy
mással érintésbe, szinte villanyosság fejlik ki. Az 
illy egymással érintésbe hozott érczlapok öszszera- 
kását , ,Volta oszlopának, — villanyos pattanty- 
naku stb. nevezték e l, melly oszlop által a’ vizet 
és az érezrosdákat (savítatokat) elemeikre kezdték 
elosztani; a’ tudomány pedig egyre világosuk.

Ezen visgálódások által annyira haladt a’ vil
lany tudománya, hogy ma már nincs kétségünk a’ 
villany és irány vagyis az electricitas és inagnetis- 
mus azonosságárul, ’s ezért csinálák némellyek az 
electro - magnetismus nevet. Mások a’ villany azon 
természetét kezdék leginkáb kutatni, mellyel az az 
ásványok fololdása iránt van ’s igy sziileték azon 
ág, melly electrochemismus - nak kcresztelteték. 
A ’ melegségéül is tapasztalták a’ visgálódók, hogy 
az némelly testekben villanyt gyűjt öszsze, mások- 
bul azt kihajtja, igy születék a’ thcrmo-clcctricitas.

A ’ legújabb időkben a’ villany-esnicret csön
desebben halad előre , sőt majdnem áliónok mon- 
dathatik, pedig miveletlcn mezeje még igen nagy 
van. Mi a’ következő számokban törvényei bővebb 
inagyarázásához fogunk; a’ nagy bőséget helyünk 
szorossága által tiltottnak esmervén.

A ’ két és egyszikes növevények.
Az érzékekre ható tárgyokat te s tek -n ek  szo

kás nevezni, mcllveknek az e r ő , l e l e k ,  s z e l 
lem  stb. tétetik cllenökbe, mint megannyi test- 
tclcn valóság.
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A' testei;, akármerre tekintjük őket, vagy éle- 
tesek vagy élettelenek. t.

Az élő testek vagy növevények, vagy állatok. 
Ez utolsókrul más alkalommal bőven szólandunk, 
most a’ növénvcket veszsziik elő.

A ’ növevények vagy plánták élete abban áll, 
bogv magokat táplálják és magokhoz hasonló nö- 
vcvényeket nemzenek kedvező körülmények alatt.

A ’ növevények táplálásához megkivántatik, 
hogy tápláló nedvet vegyenek föl magokba, azt 
körül keringtessék magokban, a5 szükséges válto
zást megtetcssék vele ’s önnedvökké teremtsél; ált. 
A ’ növevények nemzése pedig abban áll, hogy 
gyümölcsöt, magot teremnek, melly mag a’ szük
séges alapot (földet, vagy más növevényt) meg
nyerve , az anyjához hasonló növevénnyé változik.

Ha a’ növevények ezen két élet míveletét leír
nék, igen kószáknál; kellene lennünk ’s egy mély 
tudományba ereszkednünk, — a’ növevények phy- 
siologiájába, mcllyhcz még nincs alapunk. így  
ezen rövid megjegyzések után a’ növények főosz
tályait akarjuk esmertetni, melly czélunk végrehaj
tására azonban a’ mag és gyümölcs mcgcsmertetése 
szükséges.

Hogy legelőször mag nélkül termé növevényeit 
a’ föld majd bizonyos, noha a’ mi mai földünk illy 
nagy életerőt nem mutat. De azért ma is teremnek 
még a’ legalsó növevény és állatnemekben apa ’s 
anyátlan állatok és clőmagtalan növevények, mel
lyel; azután magokhoz hasonlókat nemzenek. így  
a’ bélgiliszták, bélférgel; felül nem kételkednek 
többé a’ természetvisgálók, hogy előtermés (gene- 
ratio aequivoca) állal nyerhetnek és nyernek első 
léteit a’ belekben.

E ’ szerint a’ növevényeket ma is mag nélkül és 
magbul termettekre oszthatnánk föl. Hanem az első 
félékről olly csekély és parányi tudományunk van, 
hogy ezen különbséget nem is merjük fölálilani.

Az anyátul szármozott növevények szinte mag
mulatók vagy magot nem mutatók. A ’ növények

nagyobb száma, csmertcbb része látszatólag virág
zik és magot terein} de egy részén még mind ed
dig nem lehete a’ legnagyobb figyelés és fürkészés 
mellett is (kevés kivétel mellett, hol t. i. jó nagyító 
által veteték virág észre) virágzást észre venni. 
Amazokat n y i l v á n  n ő s ző k -u ek ,  ezeket l o p 
va n ő s z ő  k-nek szokás nevezni.

A lopva nősző növények : mohok,  h a ra sz 
to k ,  b o drány  ok (lichcncs), m o s z á t o k  és 
gom bák .

A ’ nyilván nősző az az szorosan magbul nőlő 
növevények létszakaszra oszolnak, — c g y s z í 1; e- 
sek re  é s k é t s z í k e s e k r e ,  mellyekrül bővebben 
akarunk szólani.

A ’ növevények magva kívülről különbféle bo
rítékkal bir mint a’ makknál, diónál, mogyorónál, 
almánál, bogyónál stb. Belül mindig egy finom 
hártya keríti körül. A ’ mag a’ sz ívb ől  és s z i k 
ből áll} a’ szív a’ jövendő növény, a’ szil; pedig 
annak első táplálékja.

A ’szívnek két része van : a’ cs ira  melly élet
re ébredve lefelé törekszik és gyökérré vál, és a’ 
k e l ő  melly fölfelé bújik ’s az úgy nevezett nö
vény vé lesz.

A ’ szil;  (szék) majd lisztes és téjhólyagésává 
változó test, majd ícvélidomba ícjlik k i, ’s minde- 
nik esetben láplálatot ád az új növénynek. I\é- 
melly növények csak egy illy szikkel bírnál; ’s egy-  
s z i k e s e k -  nek mondatnak, mások kettővel ’s ne
vük : k é t s z í  kesék .  Az egyszíkesek azonban 
néha több szikkel is bírnak hanem egymást váloga
tókkal, nem pedig átellenest lévőkkel} valamint a’ 
kétszíkcseknél több szik is lehet kettőnél jelen, ha
nem azok egymással átellenest vagy gyűrű idom
ban állanak.

Az e g y  é s k é t s z í k c s  növevények igen kü
lönböznek egymástul idomra vagyis formára és 
egész alkotásokra nézve, mellyekrül alak szólan
dunk , most a' két rajzolatot magyarázandjul; meg, 
mellyel egy ángol botanikákul vettünk ki.

A kétszíkes vagy külnövclii növevények raj
zolat-lapján a’ balkézről álló fa a’ in a n g o l  fa 
(Rhizophora mangle), melly a’ heves ég alatt te
rem a' tengerpartokon és pedig úgy nevekeszik

hogy a’ gyökerei víziül ázzanak, és a’ viz fölén 
egész gyöfecrhálót képezzenek. Magvairul is ne
vezetes, mcllvek még a’ fán csüngő gyümölcsben 
cl kezdenek kiesirádzani, és néhány hüvelknyi

I i c t s z i k e s  n ö v e v c i i y e k .
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gyökeret bocsátanak aláfelé, melly, midőn a’ mag 
leesik, belcbat az iszapba, ’s — táplálja az nj nö- 
vevényt.

A ’jobb oldalszélen bárom kaktusfaj van, melly 
igen különös neme a’ növevényeknek, levéllelen tö
vises száraik és igen szép virágaik miatt nevezete
sek. Nevezeteselib fajai ezen nemeknek az itt lát
ható k i s f i g e  k akt us (Cactus opuntia L.) más
kép p o g á c s a  l e v e l i i  fü; a’ n a g y f i g e  kak-  
tus (C. ficusindica) mcllynck levelei merők, az 
clöbbeniénél lioszabbak; a’ d i n y c  k a ktu s  leg- 
szélrül, melly egészen gyümölcs- (sárgadinve) ido
mú, a’ hév tartományokban igen hivesítő enyhítő 
itallal szolgál a’ tikkadt állatoknak.

A ’ lap közepe táján és szinteugy a’ kaktusok-

boz közel kétkét fii tej vagyis kutyatéjfii - faj látsza 
tó , melly füvek némcllyike a’ kartusokhoz hason
lít. A ’ fütejfajak között a’ viz szélén a’ pamutfa 
áll, melly a’ mivclt világ embereinek olly sok öltö
zet nemet ád.

Hátráb johbrul azon magas erdei fa a’ m a b a 
g ó n  i fát (Swietenia mahogani) ábrázolja, egyikét 
a" legjobb lcglinoniabb bútorlábnak. Tőle balra 
látható a’ ea suar ina, mellv ujhollandban növeke
dik, mindig levéltelen ’s igen különös idomú és al
katú. A ’ vizbelick közül a’ jobb szél felől való a’ : 
v í z i f e j é r  n im fa  (Nymphaea alba), halmi pe
dig: a’ ,,nclumbium speeificmna mellynek virágai 
szépek igen illatosak, gyökere szára ’s magvai pc- 
dig igen kedves ételt adnak a’ dunaiaknak.

Az cgyszíkes vagy bclnövetü növevények raj
zolat-lapján jobrul a’ szélső fa a’ k ó k u s d i ó f a ,  
a’ pálma számos fajainak egyike, mellyriil azt mon
datik, liogv rajta a’ pálma nem jegyei legszembetű
nőbbek. Ealrul a’ szélső fa a’ chamaerops pálma, 
különös leveleivel, melly egyedül él meg vadon 
curopában , mivel ezen növevényrend a’ meleg ég
hajlat alatt honias. Róla közel alkalommal többet.

A’ rajzolat közepén van a’ banana (Musa para- 
disiaca), egy a’ heves ég alatt nevekedő fa , melly 
számos és számtalan embernek nyújt eledelt, mint 
nálunk a’ polvvás füvek, az úgy nevezett gabona 
fajok. Jól távol tüle a’ balsarok felé látható az aloe, 
melly a’ meleg tartományokban szapora faj, nálunk 
igen ritkán virágzik ’s gondos ápolást kiván. Közel 
hozzá látható két kosborfaj, mellynek virágai igen 
különösen vannak alkotva. A ’ kokuspálma alatt 
láthatók némelly polvvás fű fajok, nálunk a’ legne
vezetesebb növevények, rozsot, búzát, árpát stb. 
teremvén ’s élelmünk nagy részét adván. A ’kisebb 
növények között kiesmerhető még az aioélevelü 
yucca, a’ tiílandsia aneeps, egy liliom vagy mint 
Eöldi’s Fazekas nevezik , ,nőszirom,u  egy laelicna- 
l ia, ’s a’ banana mögött az ernyőpálma (fan-palm).

Ezen két rajzolatból látható hogy már külső 
tekintetre egészen különböznek az cgyszíkes növe
vények a’ kétszíkesektül; mi ezen belső és külső 
különbséget továb is akarjuk fejtegetni.

A ’ hétszíkesek törzsöké egészen más alkotással 
b ir, mint az egyszíkeseke; a mint azt a’ keresztül 
metszett tölgy vagy bodzafa, mint kétszíkes, és

az állvágott kukoriczaszár mint cgyszíkes növevény 
igen szeinbetünőlcg mutatják.

A ’ kélszíkesek törzsöké több rész
ből áll. Lcgbclül van a’ b é l ,  melly 
sejtszövetes és lágy, ’s némelly gyen
ge szárú növevényekhen a’ törzsök 
nagy részét teszi; az öreg fákban pe

dig egyre keményül ’s kisebbül rnignem majd egé
szen cltűn, a’ bimbók táplálására látszik szolgálni.

Némelly növevényekhen a’ bél igen cl van a1 
törzsök többi részeitől válosztva , néha pedi g egé
szen hibázik mint az crnyős növevények üres szá
raiban.

A ’ bélt egy hártya veszi körül, melly szívó 
edényekből ’s csövekből áll, ’s egyenes közöskö- 
désben van a’ levélszárokkal és bordákkal. A ’ viz, 
melly et a’ gyökerek fölszítlak, ezen csökön és edé
nyeken forog keresztül; föl megy a’ levelekig, hol 
a’ növevények lélckzése történik , a’ levegő beha
tása által a’ nedvek tápláló nedűvé változnak, — 
mint a’ vér az emberi tüdőkben.

Ezután a’ fa következik melly a’ bélhártyáját 
körülfogja ’s minden esztendőben egy kör vagyis 
réteg képződik belőle és hozzá. A ’hány illy gyűrű 
vagy réteg vau a’ törzsökben, annyi esztendős a’ fa.

Ezen rétegek nem választhatók el egymástól, 
a’ bélfelé sejtes alkotásuak, kifelé pedig fnroslok- 
bul ’s csövekből állanak. —• A ’ közeplelé lévő ré
tegek legkeményebbek, mivel azoknak edényei be

E g - y s z í l ; c s  n ö v c v c n y c k .
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dugulnak idővel} — ’s egyszeri képződésük után 
nem ncvekesznek többé.

A ’ külső gyűrűk vagyis rétegek lágyobbak ’s 
egész képződéseket nem végeztek, nevök latinul 
alburnum, magyarul? — — . Hlyen minden esz
tendőben új terem, és a’ fa ennyivel vastagodik 5 
csői utób megkeményednek ’s fások lesznek.

A ’ bej kívül van a’ fán ’s a’ törzsököt födözi. 
Ez is kis rétegekből áll, inellyek befelé farostosak 
és csövesek, kifelé sejtesek (ellenkezőleg a’ fában 
lévő alkotással). — A ’ baj belső része köny-nek  
(Jiber) neveztetik, mcllybcn a’ kétszíkesek fő élet
ereje van, mcllybiil teremnek ki az új gyökerek, 
kocsányok, szárok, levelek stb. Innét ba a’ fa 
megfosztaték ezen könytül, meghal.

A ’ bej külső része k é r e g  - nek mondatik, 
melly a’ nőlés miatt meg szók repedezni, ki van 
téve a’ levegő, nap, cső , bó viszonyainak , bá
néin a’ köny szélső rété által egyre pótoltatik.

Mivel tékát a’ kétszíkesek kívülről nevekesz- 
nek, K ü 111 ö v e t ü e k n c k (exogenae) is mondatnak.

Az egyszíkes növevények törzsöké 
nem mutat ennyi réteges részeket, kö- 

■jzépbelet, fát, héjat, a’ többi részvei 
1 együtt} hanem fa-rost és cső-csomókat 
mutat, rendetlenül elszórva egy sej t- 

szövetes lágy anyagban, melly a’ külrészen erő
sebben feszül ’s keményebb lesz.

Nevekedése belülről történik uj rostcsomók 
előtermése által, melly azonban csak addig történ
hetik , inig a’ törzsök külső színe egészen kemény 
nem lett, mert ez megtörténvén , a’ nevekedésnek 
(vastagodásnak) vége van.

Innét látható miért neveztetnek az egyszíkesek, 
h e 1 n ö v e t ü e k n e k (belülről nőlőknek).

De mivel ezen bclnövctü növevények nálunk 
csak fűnemiiek ’s évenkínt elhalnak, következéské
pen olly hoszu és szigorú visgálatot nem engednek 
mint a’ külnövetüek, esmcretlenebbek is ezeknél. 
Ha a’ pálmák hazájában nagy füvészek termende- 
nekclő,  tudományunk sok íölvilágosítást nyerend 
e’ részben.

Ezen íoliil végzetül hozzá adhatni, hogy a’ 
kétszíkesek levelein az erek és bordák hálóidomban 
egyesülnek és vagdalják egymást keresztül, az 
egyszíkesek bordái ’s erei pedig közcgyencsen (pa
rallele) futnak.

A’ muzsika (hanga) ereje a’ vízilóra.
A ’ viziló a’ meleg ég alatt, nevezetesen afri- 

kában élő emlős állat, hol a’ folyókban és tavak
ban tartózkodik} igen jó iís z ó  , jó búvár, a’ viz 
alatt járni tudó, lionanrcsak lélekzet-vevés végett 
jő a’ viz színére föl. Ejclcnkínt elhagyja a’ vizet 
's legelni megy a’ rétekre, bokrokra. Földi leí
rása szerint a'viziló „igen durva, formátlan, bu- 
safejii, iszonyú tarku , vastag testű, rövid szárú“  
állat, és egy angol utazó elbeszélése szerint mégis 
igen érzékeny a’ muzsika iránt. „Midőn a’ iniug- 
gebi tó koszában mentünk“  — beszéli M. Fínlay- 
son S i a m i  út jában ,  — ,,’s dobosaink megver
ték dobjokat, síposaink pedig késérék őket, — 
majd észrevevők, hogy a* vízilovak a’ viz színére 
jöttek, és a’ dobosokat, síposokat követték néha 
néha olly  ̂közel jőve a’ parthoz hogy az orrukbul 
kilökött viz egészen hozzánk ért. Egyszerre tizen

ötöt számláltam meg a’ viz tetején. Inasom egyik
re rálőít a’ puskájával, és azt fejbe találta. A’ 
megsebesített állat lebukott a’ tóba előbb olly nagy 
ordítást téve, hogy a’ többi viziló mind azon pil- 
lantatban eltűnt. Hogy másféle állatok is kedvelik 
a’ hangát, sokfelé tapasztaltatott. Tirolon áltutaz- 
tamban magam látám mint tódult egy egész csapat 
tehén és bornyu egy ügyetlenkéz hangoztatta gui- 
tár után, megállva a’ mint a’ hangverő megállt, to- 
váb menve a' mint az továb ment. A’ hattyúkkal 
is tettünk próbát a’ tatai grófi kertben. A’ nagy tó 
kék tükrét száz és száz hattyú szcldelé keresztül 
kevélven emelgetve liófcjér szárnyait. Utitár- 
saim a’ legérzékenyebb magyarokat és más szép da
rabokat játszák fúvoláikon vagyis ílólájokon hogy a’ 
kert madarai elhallgattak reá, hanem a’ mi jó bá
tyúink fölöket sem billentették, annál kevesebbé 
csoportoztak öszve előttünk, sőt még utjokat sem 
kanyarították meg. Hanem midőn az étclhozó inas 
jött ’s válóikba liinté az eleséget, akkor szorgalma
tosak voltak.

A ’ f e l e z ő  k a p u s .
Egy várbirtokos Olaszországban házosságát vala 

üuneplendő. Minden jól ment, minden kedvezett 
az ünnepnak csupán a’ tenger nem, melly olly zi
vataros vala, hogy lehetetlen volt benne halász- 
tatni, pedig a’ lakodalomra elnmlhatatlanul meg
kívántától; a’ hal. Azonban egy szegény halász a’ 
lakodalom napján bevergődött a’ várba, egy olly 
nagy k ö v i  f é l s z e g  úszó  hallal (plcuroneclcs 
maximus), hogy az mintegy ezen alkalomra lát- 
szék teremtve lenni. Öröm röpült az egész kasté
lyon keresztül és a’ halász a’ nagy terembe vezette- 
ték derék zsákmányával, hol a’ várbirtokos vendé
gei előtt kérdezé, mennyit kíván a’ halért, és az 
nyomban ki fog neki fizettetni. „Száz forint, mondá 
a’ szegény halász ,,a’ halam ára , ’s meztelen nya
kamra mondom, hogy egy háló zsinegnyit sem en
gedek cl belőle.“  A ’ várbirtokos és vendégei mind 
nagyon csudálkoztak sőt meg lettek lepve, de áru
sunk igen elhatározott volt, ’s minden alkudni aka
rást félre vete. Végre a’ vőlegény igy szólt: Jól 
van, jó l, ez a’ ficzkó szeszélyez, és nekünk a’ ha
lat meg kell tartanunk, hanem lássunk hozzá gyor
san és fizessük ki őt ezennel. A ’ kincstárnok azon
nal fizetett, de midőn ötven forintot leolvasott, 
„Lasan! lasan!“ kiálta föl a’ halász} osztozó tár
som van a’ dologban ’s illő hogy az is megkapja 
ön részét. ,Mi, hát két illyen kópé van itt? 4 szólt 
a’ várbirtokos, nevezdmeg őt ’s mindjárt érette kül
dünk. Nem szükség mcszsze küldeni érette, — 
felelt a’ halász, — kaputoknál meglelhető, önka- 
pústok gúnyájában, ki nem akart bebocsátani ha 
meg nem ígérem neki, hogy akármennyit kapok 
félszegúszómért annak felét neki ajándékozom. 
„Vezessétek föl őt, — szóla a’ vőlegény, hadd 
kapja meg a’ neki ígért felezetet a’ legszorosabb 
igazsággal. Úgy lön, de a’ ezerimonia clvégződ
vén , — a’ kapusnak a’ kapufával keile búcsúzva 
beszélni, a’ halász pedig újra incgajándékoztaték.

Á l l a t i  v i gyáz ékonys ág .
Éjszakamcrikának végctlen rengetegeiben olly 

állhatatossággal cs türödelcmmcl vadászszák a’ já-



G a r a s o s  T á r . 35

vor szarvast, hogy annak élete megtartása vé- 
ctt a’ legnagyobb óvakodás szükséges. Tanner, 
i karmincz évig lakott ezen erdőkben, így ir a’já

vor szarvasok vigyázásárul. ,,A ’ legerőszakosabb 
zivatarban , midőn a’ szé l, a’ menydörgés, a’ lo
csogó zápor a’ legnagyobb és tartósabb zajt csinál
ják is , ha az ember vagy lábával vagy kezével a’ 
legkisebb szároz ágot töri is le ,  a’ szarvas meg
hallja azt } és noha mindenkor nem szalad c l , de 
enni megszán ’s minden hangra különösen figyel. 
Ha mintegy egy egész óráig nem mozdul az ember 
’s a’ legkisebb zajt sem csinálja, a’ szarvas elkezd 
legelni, de nem feledi c! a’ történtet ’s órákon ál
tal vigyázékonyabb mint különben.

A ’ b r i t  a l l i á z .
A ’ parlamenti alliáz, mellyben a’ népképvi

selői tartják gyűlésüket, eredetileg kápolna volt, 
István király által építve, és sz. Istvánnak szen
telve. Harmadik Eduard által újra építeték 13T7- 
ben, ’s általa collcgiat - templommá téleték egy de
kán és 12 világi pap igazgatása alatt. Hatodik 
Henrik pedig a’ nép képviselőinek adá gyüléstartás 
végett, a’ melly haszonra ma is fordítatik.

Az ó ház a’ templomban csináltaték, légink»!) 
egy új padlózat által a’ régi fölött, és egy belső fö
dél által jóval alább a’ réginél. Midőn anglia ir- 
land.al egyesült, a’ ház is megnagyobbítaték, a’ 
belső oldalfalakat kilebb véve. — A ’ mai ház is 
egyre szül; és kicsiny, hanem igen jó ízlésben 
épült. A ’ nyugoti oldalon karzat nyúl végig, az 
éjszaki és déli oldalak pedig vékony, karcsú vas
oszlopokon álanak, mellyel; aranyozott fejzetek- 
kel bírnak. Az egész ház be van táblázva ’s a’ ta
gok padjai vánkososak, bőrrel födve.

Midőn a’ megváltoztatás végett a’ táblázatok 
leszedettek a’ falakról, a’ régi ékesítések nagy ré
sze jó karban találtaiéi;. A’ falak és födél belseje 
aranyval és festésekkel voltak fedve, ’s szép és ke- 
vély emlékül szolgállak a’ 3 Eduardtul ápolt szép 
művészeteknek. Az aranyozat hatalmas, a’ festés 
élénk volt, ’s annyira hogy az idő hatalmát meg 
sem látszottak érezni. A ’ festések egyike mint köl
tés nem kis érdem nélkül való} tárgya a’: juhászok 
imádása. A ’ déli fal számos fcgyvcrfcstéssel >rolt 
ékesítve, hozzá közel két vagy három festett kép 
volt képzclgős (fantastic) ruházatban.

A’ ház alatt némelly igen ép maradványai van
nak egy kápolnának} főn van a’ klastrom egyik ol
dala, mciiynek tetejét hetedik Henrik kápolnája 
szépségre nézve fölül nem múlja. A ’ lielybül egy 
kis udvar is fönmaradt, melly most az alház szó
lója (Speaker) lakásának egy részét teszi, hónán 
ez az ülések alatt előjő, méltóságának jeleitől ké
sértetve, mint: előtte buzogány vitetve, ruhái úszó
tagja egy leíjfitul emeltetve stb.

A ’ szóló széke , melly keveset van a’ padlóza
ton fölemelve ’s a’ faltul egy kissé távol á ll, pom
pásan van festve és aranyozva 3 tetején pedig a’ ki
rályi fegyverek láttatnak. A ’ szék előtt egy asztal 
van , mellynél az egyháziak ülnek, kik a’ procedú
rát jegyezik, a’biliéi; czímeit fölolvassák stb. Job 
kézről a’ szólóiul az igazgatás tagjai foglalják el a’ 
helyeket, mellyeknek neve : kincspadok (treasury 
bench)} ezekkel átellenest az opposilio tagjai fog
lalnak helyet.

Az alház rendesen délutáni négykor gyűl ösz- 
sze} ’s ezen idő előtt kevés pcrezvcl helyet foglal a’ 
szóló a’job vagy kincsoldalon az asztal fölső végén, 
A ’ ház káplánja pedig, ki az asztal (tábla) fölső vé
gén balról foglal helyet, elhangoztatja a’ szokott 
imádságot. Ez meglővén téve, a’ szóló a’ tárgy
hoz lépteti a’ házat, maga a’ szék előtt álva. Ha 
negyven jelen tagot számlál meg, — melly szám 
megkivántató az ülés törvényességéhez, akkor leül
nek ’s a’ gyűlés kezdődött. Ha nincs negyven tag 
jelen, az ülés más napra kalasztatik.

A ’ ház igen ritkán tart szombaton gyűlést ’s 
szerdán nagy súlyú dolgok alig vetetnek elő.

Ha valamelly tag uj bilt akar bevezetni, ki
jelenti szándékát} melly kijelentés a’ szavazatokra 
nyomatik a’ tagok tudtára adás végett. Az elővétel 
napján röviden tudatja bilijénél; tartalmát ’s elveit, 
’s engedelmct kér az előterjeszthetésre. Ha a’ ház 
megegyez benne, rendelés tétetik fölvételére. A ’ 
bili kéziratban béhozatik ’s a’ javaslók az első föl
olvasásért esedeznek. A ’ rostálgatás többi lépései 
is szinte úgy történnek, nevezetesen, ha az egész 
bilit el akarja e fogadni a’ ház, vagy csak pontjait. 
Ha az első olvasás elsült, rendelés tétetik a’ bili 
nyomtatására ’s idő liatároztatik a’ második ol
vasásra.

A ’ második fölolvasásnál azon kérdés forog a’ 
ház előtt, hogy az egy egésznek tekintett bili czélja 
’s okfejtése oliyane, hogy egészen elfogadtassák. 
Ha ezen kérdés az elvet magát, nem pedig annak 
körülményeit illeti, a1 bilinek most vagy egészen 
elkeli fogadtatnia, vagy elvettetni. 11a a’ máso
dik olvasás is elsül, rend állítatik ’s nap halározta- 
tikm eg, mellyen azaz egész ház kiküldöttségére 
bizatik.

A ’ kiküldöttség ülésében a’ szóló elhagyja a’ 
széket, ’s a’ kiküldöttség széknökc (Chairman) ül 
elöl, nem a’ székben hanem a’ tábla elején, rende- 
sen az első egyházinak helyén. Azután a’ ház 
pontiul pontra visgálja meg V  bilit, majd a’ föl
adott rendben, majd másban, a’ mint jobbnak lát
szik. lia  az idő nem elég hoszú egy ülésben a’ 
pontok egész áthányására, a’ szóló viszont helyet 
foglal a’ székén, a’ kiválosztottság széknökc szá
mot ád az előmenetelről, ’s az uj ülésre engedel
mct kér. Ha minden pont általmcut, ő elöl adja 
a’ tudósítást azaz a’ bilit minden javításával, a’ mit 
a’ kiválosztottság rajta tett, ’s nap liatároztatik a’ 
tudósítás megvisgálására. Ez megtörténvén ’s a’ 
bili helyben hagyatván, az szépen leiratik ’s a’ har
madik fölolvasásra idő szabatik.

A ’ bili átmenetele előtt, némelly javítás tör
ténhetik azon az úgynevezett iktatás (rider), beik
tatott czikkclck által, hanem ezen javításoknak nem 
szabad a’ bili elvét megváltoztatni. Mihelyt a’ bili 
áltment, azonnal fölküldetik a’ lordokhoz, ha még 
nem volt nálok, vagy újra küldetik hozzájok, hogy 
a’ királyi helyben hagyás végett továb küldessék.

A ’ magán vagy privát billek kérelem mellett 
hozatnak be tudósítás helyett, ’s ,  ha ellenszólás 
támodna, első lépés az , hogy egy kiválosztottság- 
nak előadatik a’ kérelem. Ha ez kedvezőleg ítél, 
a’ bili először fololvastalik ’s a’ többi lépéseket úgy 
teszi meg, mint a’ közönséges billek.

Azon billeknél mcllyck a’ lordoknál áltcstek, 
nem szükséges engedelmct kérni az elővételre ’s az 
első fölolvasás mindig meg van engedve, mint a’
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mit az udvariság megkíván. A ’ lordok szinte ezen 
tekintettel vannak az alsó házban általment bitiek 
iránt.

A* bili elővételének mindenik fokán ellent le
het mondani 's a’ bili hátra vettethetik, ha a’ ház 
szükségesnek látja. A' kiküldöttségben minden 
pont, minden sor, minden szó vitatás alá jöhet. 
A ’ bili elővételének minden fokán kívánhatja akár- 
melly tag a' vitatás vagy a’ ház elhalasztását; ’s 
ezen mozdítást auuviszor ismételheti a’ hánvszor

ÖG

akarja. A ’ kikiildöttségbcn a’ halasztás mozdítása 
helyett a’ tag a’ tudósítás adását sürgetheti, a’ mi 
az előbbivel egyre megy ki.

A ’ házban, azaz ha a’ szóló a’ székben van, 
mindenik tag csak egyszer szólhat, kivévén ha a’ 
mondottakat magyarázni, világosítani akaija. A ’ 
kiküldöttségben többször szólhat a’ tag. A ’ tag 
azonban nem csak a’ fökérdésrül beszélhet, ha
nem mind azon kérdésekről, mcllyek történetből 
támodhatnak.

A’ b r i t  a 1 h á z b e l s e j e .

S z e r e n c s  é s f i  a ta l .
,,íío>a inégysz?“ kérdé egy apa a' hátul?
Néhány jó barátomat látogatom csak meg, fe

lelt a’ hu.
„Igen szerencsés vagy le, viszonzá az apa, — 

én ma holnap ölvén esztendős vagyok ’s ugyan csak 
nagy ügyvei bajjal teheték egy barátra szert.“

A ’ levett fejű vendégek.
Valamclly együgyü gazdag több igazán társá

val egy lógadóh an volt. Több alacsony sorsú em
ber jött be födött fővel, — az pedig előre fújt hasa 
mellett így szóla: , ,Micsoda faragatlan parasztok 
ezek? Nem veheti keudtek le a’ kalapját? Nem 
látja keudtek, hogy mi mind levett fővel vagyunk.“

A z  e s k ü .
(A’ g ö r ö g  a n l b o l o g i ú b u i ) .

Lányba* tizenkétnap még csak közeliin! se’ foglak 
, Tégedet* csküttem ’s esküin az égbe hatolt.

Ls meg nem tártául, boldogtalan! A’ nap elöltem 
Hónapnak tetszett, tőled ha meszsze valók.

Kérlek , imádkozzál, boszujában hogy a’ hamis esküt 
, A’ bűn könyvébe föl ne jegyezze az ég.

Es te fogadj kebeledre leány, be ne zárjad el.«lem! 
Nem bírok el két vészt; •—• istenekét ’s tiedet!

Z e u sz  és E rosz.
Nyilaid elszedem! így szólt zevsz boszszósan Eroszkoz. 

,, Te pedig, égrázó, újólag ballyu Leadsz! “
S z é k á c s .

L ip c s é n , W ig a n d  O tto  fe le lé s»  terhe a la tt .

Nyomatott Breilkopf és H ärtel-nél.



megjelcn minden szombaton

Ezen rajzolatnál; némelly hijány és rósz fogás 
is tulajdonítatél; hibául, azonban minden mives- 
merő által mégis igen jelesnél;, nevezetesnél; 
szépnél; határoztál!!;. Az eredeti rajzolat Mr. Ro
berts- tiil van , mellynel; szélessége bat láb, ma
gassága négy láb nyoicz hüvelyk. A ’ rajzolatot 
Moon, Boys és Graves lemetszve és nyomatva kö
zöltél; , mclly után a’ miénk másolva van. Igen 
szembetűnő itt a’ fametszés közhasznú volta. Ezen 
eredetileg csal; az első birtokosok által megvehető 
rajzolat, most egy jó garasért ezerek által megsze
rezhető. Nem bir ugyan az eredetinek tökéletes
ségével , hanem azért akárkinek esudálását is meg
nyerheti, mert fametszésnek igen és igen derék.

A’ rajzolat tárgyát az izraél ltjainak egyik leg
nevezetesebb esete teszi. Ezt ugyan áltolánosau 
nálunk is eléggé csmerik, és sokkal jobban csine- 
rik, mint ünapáink kijövetclét ásiábnl, a’ mirül tá
lául több van a’ sémit nem tudó, mint a’ valamit 
tudó, — és innét az elbeszélése előttem fölösle
gesnek is látszik; hanem mégis szólok rula vala
mit, mivel lehet ollyan ’s lehetnek oll y an ok , kik 
vagy nem igen hallották azon kimenést, vagy már 
elfeledték, vagy kik azt ismételve és ismételve is 
örömest hallják. Hanem azonban c’ mellett is igen 
rövid leszek, mivel a’ többi nevezetes tárgyak so
kasága nem enged nagy helyet elfoglalni.

Jákob Egyiptomba ment, 12 fija megannyi 
nemzetség feje lön , ’s ezeknek maradékai 430 év

alatt mintegy 600 ,000  férjfira szaporodtál; nemzet- 
ségenkínt, kivonva a’ nőket és gyermekeket. Iía 
kerek számban — mondja az ,, angol szombattá 
ros ,u — egyenlő aszszonyszáinot veszünk föl ’s 
fölteszszük, hogy a’ zsidó!; mindenkori szokások
ként jó korán házosodtal; ’s minden házosságra négy 
magzatot szánunk, akkor az izraeliták öregének és 
aprajának száma, kimenetelekkor, nem lehetett 
kevesebb három és fél milliónál. Hogy két mil
liót meghaladtak egészen bizonyos a’ legalacso
nyabb számolás szerint is. Mert mindjárt Jákob 
családjának megtelepedése után tudva van, hogy az 
jó szapora faj volt; az utóbi időről pedig iratik, 
hogy számok, birások és crejök igen szembetűnő 
lett ’s az uralkodók féltését fölgörjeszté. ,,A z iz
raél lijai •— igy szól Móses a’kijövetcli könyvben — 
gyümölcsözők voltak, és bőven növekedtek és szá
mosodtól;, ’s rendkívül hatalmasok lettek; és az 
ország megtelt velők. Most egy új király ült egyip
tomiján, ki nem csmcré Jósefet, és ez igy beszélt 
népéhez: Látjátok, az izraél gyermekei többek és 
hatalmasabbak nálunk; azért bölcsen kell osztat
nunk velők, hogy ne szaporodhassanak ’s azon 
esetre ne jussunk hogy háború ütvén ki, cllcnsé- 
gcinltvcl egyesüljenek, ’s ennél fogva irtsátok ki 
őket az országbul.“  így küldettél; hajdúk a’ zsi
dók nyakára hogy azok őket nehéz munkákkal sa
nyargassák; hanem minél jobban sanyargattalak 
ezek, annál iukáh szaporodtak és növekedtek.

Az i z r a e l i t á k  k i m e n e t e l e  e g y i p t o mi j u k

Közl iasznu e s i l l e r e t e k e t  t e r j e s z t ő  lapok.
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Téglavctés és építés említetik Moses által, mel- 
lyckre leginkáb szoríttattak az izraeliták, ’s innét 
akarák némellyek gyanítani, hogy a’ legnagyobb 
pyramisok némellyikeit, — ezen egyiptomi csudá
kat — ők alkották volna. Azonban a’ gyanúnak 
igen nagy támoszát veszi el azon tapasztalás, bogy 
a’ pyramisok kövekbül nem téglákbul vannak.

Midőn pedig az ígéret ideje elérkezett — erre 
megy ki Móses előadásának veleje — tetszék Isten
nek előálítani Mósest, egy magas szármozásu israé- 
litát, meglepő bölcseséggel bírót, legyen vezére 
elnyomott bontársainak az egyiptomi szolgaságbul 
az ígéret földére, Kanabánba, Palcstina egy ré
szére , mcllyet már régente Abrahám ivadékainak 
ígért a’ Jeliova. Soká nem hagyta faraó (így ne
veztettek az egyiptomi királyok) kimenni az izrae
litákat, ’s az ő akarattalansága (mondja az angol 
iró) igen természetes volt, mivel annyi ncp egy
szerre elmenése igen csökkenté a’ hatalmát, ’s in
nét volt hogy noba a’ csapásokban az isten kezét 
inegkellett esmernie , mégis mind annyi csapás el
múltával megkeményíté a’ szívét, és a’ zsidókat 
viszszatartóztalá. Ekkor egészen meg akarván ke
vélységét az izrael istene törni, elküldé öldöklő 
angyalát sötét éjjel, hogy a’ csapásokra föltegyc 
a’ koronát. És az angyal aláment egyiptomba, a’ 
barányvéres küszöbű izraelitákat nem hántá, ha
nem az egyiptomiaknál minden első szülöttet meg
ölt , a’ farao első fiáiul fogva, ki a’ trónusán ült, 
a’ tömlöczbcn lévőnek első fijáig, a’ barmoknak 
első ellctteikkel együtt. Ez pedig éjfélkor történt. 
Es a’ haldoklók hörgésc fölkölté faraót, és annak 
minden szolgáját, és az egész cgyiptom lakosait. 
Egyiptom pedig keservektől jaj dúlt meg, mert nem 
vaía halót tálán ház. És a’ király gyorsan küldc 
Móscsért és Aaronért, könyörögve nékik vezessék 
ki izrael népét az országbul csordáikkal birtokok
kal és a’ kölcsönözöttekkel együtt.

Roberts rajzolata az elmenetelt láttatja. Az 
idő szürkületet vagy napkeltet mutat, az első fény 
a’ távol szörnyű pyramisain tűnve föl, ’s azután a’ 
szép és tetszetős obeliskokra ’s palotatctőkrc esve, 
mellyek a’ bázok, templomok paloták sokaságát 
igen ékesítik. Az egészben élénk képzelődés ’s 
kiválosztott levétel v a n .------- —

A ’ rajzolat balszélén a’ királyi rész és csopor- 
tozat van, tűrve az elmenetelt, mellyet akadályoz
tatni többé nincs szíve. Átellenest, egy iszo
nyú egyiptusi oszlop homlokzatán árnyékban van 
a’ kiköltöző sereg két vezére, Móses és Aaron. Az 
épületek között való tér tömve van az elmenö izrae
liták csapataival. Legelöl is juhok bajtatnak, majd 
tevék, elefántok látszanak, hátrál) a’ bangyákkínt 
tódolgó sokaság között a’ zászlók jól kifejéredze- 
nek. —• Kár bogy Roberts a’ faraó csoportozat- 
jának nagyobb kijelentést és erőt nem adott.

Azonban ezen rajzolatot egy egésznek kell te
kinteni ’s őt mint egészet kell szemügyre venni, ’s 
ekkor áltolános nagy benyomása tagadhatatlan. A ’ 
világ és az árnyék különösen szép rajta, Ízléssel és 
pontossággal elosztva, ’s hozzá adható hogy a’ raj
zolás ’s a’ fénycsalás (perspective) hibátlanok. Cso
dálhatni azonban hogy folyót nem hoza föl Roberts, 
a’ mi hihetőleg volt faraó lakja közéletén, — ez a’ 
különbözeire igen jó befolyással lett volna.

A’ r e g g e l .
(Próbafestés a’ természet után).

Ezüst hangokat akarnék kicsalni lantomhul, 
hasonlókat a’ filomcláéhoz, melly hajnal szürkülte 
elölt cl kezd csattogni. Hogy ép szívű iljak és vi
rágzó szüzek hallgatnának énekemre, hogy az én 
gondolataim is kellcmmcl hangoznának el a’ kárpá
tok honában.

Hatalmasan feszegeti az érzés ezen kebelt; 
agyambul a’ gondolatok ki akarnak csirádzani mint 
elvetett búza, mint elhullott makk a’ meleg fold- 
biil, de ah kevés ez a’ levegő, kicsin ez a’ tér ne
kem. A ’ veszélynek pora csendesen van a’ várfok 
alatt, de az első szikra szélszárnvokra ülteti, vil
lámmal köti öszve, dörgést ad neki barátul, — és 
a’ fok a’ magasságot keresi, — de sirva keresi és 
törten hull viszsza.

Engemet énekem ne vessen a’ levegőbe. Lasú 
folyammal ürüljön a’ kebel, ’s a’ mint ürült, ne ve
gyen sémit maradt üregébe. Akkor megjő az est,— 
üres lesz a’ világ mint kebelem, ’s kezet fogva egy
mással le fekszünk.

Az éj mindennek az anyja. Mélyen helyező
dik ő tárgyain. Fekete lepellel terít be mindent 
az örök havak hegyéiül a’ bányák legalsó üregéig. 
Árnya alatt nyugosznak a’ városok, faluk, puszták. 
Egyenlővé tétetnek általa a’ paloták és kunyhók, 
a’ királyok és koldusok, a’ jók és gonoszak; mind 
ez álmodoz és létét nem tudja.

Az embernek is éj az anyja. Sötéten alszik a’ 
jövendő földi király az anyai szerelem meleg tanyá
ján. Számára nem létez a’ világ, mert a’ világ csak 
az ön tudóé; számára nincs öröm, nincs bú, mert az 
öröm és a’ bú csak az ön tudóé.

És boldog, ki örökre az éj anyának kebelében 
marad. Nem kelt föl hogy lefekügyék , nem fárodt 
el hogy kinyugodjék, nem örült hogy sírjon.

He az anya természet nem kérdi a’ magot, ki 
akarsz epillantani a’ napvilágra; akarsz egyér örö
möt vásáriam tengerbún, akarsz e érezni, hogy 
irigyeld az ásványokat, mellyek érzéketlenül ma
radnak örök éjben.

O, a’ természet-anya, mind ezt nem kérdezi.
A ’ föld továb fordúl tengőié körül; az éj ár

nyéka higabb vékonyabb lesz , a’ sötétség sémijé
nek helyébe idomtalan tömegek rándulnak, na
gyok, csalfák, kicsmcrhctctleiick. ’S a’ föld még 
továb fordul, a’ fekete volt világ szürke lesz, a’ 
tárgyok idomokba kezdenek olvadni. 3Iignem a’ 
napnak első súgara föltűn ’s a’ tündér világ rózsa
fényben kellcmárban a’ szem előtt úszik.

Csendesen alszik biztos honában az emberi 
magzat, — ’s az anya természet nem kérdezi tőle, 
ki akarsz e pillantani a’ fényes napvilágra? Gör
dülnek az órák, folynak a’ napok, múlnak a ha
vak , — a’ semibül idomtalan tömeg, ebbül növé
nyitest, ebbül ember terem elő. Igen is, iiloin- 
talan tömeg az először, éjszakának mivé, sötétség
beli tárgy. De itt képződik azon szív, melly mé
zet vagy mérget veend be, mézet vagy mérget oszt 
egynek vagy százoknak. Most már ver, majd he
vesen verend, vagy tán sötéten, és mások élete is 
besötétül utána. Itten képződik azon agy, melly 
mosologni látandja elébe a’ világot, — és ezen 
fényvcl alig elégszik meg.

A ’ nap föltekint és küdébiil kivetkezik a’ világ. 
Alant a’ völgyben, még ki nem téve a’ nap sugarai



nak, keskeny érzéki határok között mozog- egy ál
lat, egy féreg-, neve ember. A ’ szokatlan fény 
ingerli szemeit, néz és tapogat, és hallgat, fülel. 
Csermelt Iát, apró kövecseken csergedezöt, és vi
rágokat a’ part rétjein, és erdőt a’ hegyek oldalán.
Az erdőben ezer madár énekel. O pedig fölfelé 
mász és a’ völgyek csavarulásaiban öszszefolyó 
csermelyeket, borzasztó sziklázatokat lát, és a’ 
távol kék színe tetszik szemeinek. Fölebb mász ; 
csöndes pályájára bclövellődik a’ kitűnt napsugár, 
mellynck anyját ő keresi, és meglátja a’ napot, 
mcllyet megnézni nem tud, de erőlködik és — 
hasztalanul. Fölér a’ hegytetőre5 bámul, körül
néz , és méginkáb bámul és sokszor körülnéz, és 
még sem győzi eléggé nézni és eléggé bámulni a’ 
lábai alatt incszsze csoportozó hegyek zöld fejeit, 
és a’ síksággal öszsze olvadó kék eget. Szemei a’ 
kék égben elmerülnek, fölfelé irányzódnak, ’s feje 
fölött a’ kék boltot csudálja. De még nincs a’ leg- 
magasán. Hátul kopaszon emelkednek még továb 
a’ bérezek a’ nap fe lé, fejérek, hidegek, havasak.
A ’ féreg merészel, és mint a’ kora pillangó elder
med oda fon. De érette valót láta, a’ tekédző föl
det távol tengereivel, és a’ tengereken az örök 
időt 5 — mig a’ nap fölötte délre ballagott.

De miért akar már elhallgatni énekem? miért 
jőnek illy töredezett hangok lantom hurairul? Ha
mar átszaladtam a’ reggel pályáját ’s észrevétlenül 
ott állék, hol az idő nem reggel többé, hanem dél, 
hol az árny megszűnt, ’s a’ csalódást nem szívelő 
nap világít.

így szaladtam ált önéltcm reggelét i s , és ke
vés virágát szakasztottam le. Végéhez közelítek 
már és hangomat csak most emelem fö l, mint az 
elkésett madár a’ nyárhoz közelítő időben, midőn 
a’ fészkét megrakott filoméla elhallgat ’s az erdők 
előtt idegen az énckhang.

És énekem ezért nem édes folyamúj a’ nyár 
heve az ajakak mézét fölszárítja.

De a’ lélek repülése kötetlen maradjon. El- 
feledém élni a’reggel legszebb örömeit; önkezeim
mel teremték kopárt magam körül a’ rózsás világ
ban ’s most midőn már késő, most látom ált okta
lanságomat. Szép reményeim nem koszorúztattak 
meg; hitem, mellyel a’ rózsák helyett ápolék, ki- 
szárodt. O sincs meg már, amazok sincsenek meg,
’s az idő folyama egyre előre ránt.

De képzeleteim röpítsenek még egyszer hátra; 
hadd lássam a’ reggelt mellynek szürke köde szebb 
a’ déli napfénynél, mellynek rózsapirulása annyira 
illik a’ fejledcző szív lángjához. A ’ reggel a’ szív 
birtoka, a’ dél az agyé, amaz édes ez tápláló, ’s 
ez mégis drágán van amazon megvéve.

Melly kimondhatatlan szép az élet reggele; 
ollyan ő mint májusban a’ napkölténck ’s féldélrc 
haladásának időszaka, midőn a’ hideg nem der
meszt , a’ hőség nem lankaszt. A ’ virágok bátran 
nyithatják ki kebeleiket, fejthetik ki szirmaikat, önt
hetnek illatot; a’ tél utol nem éri már őket, a’ nyár 
heve még nem perselő.

Gond nélkül játszik a’ gyermek, az aggódás 
ködét nem esmerő. Az utsza porában ezer örömöt 
lel; a’ rét virágait biztos társnak nézi, az éneklő 
madár ő vele beszél.

Nem okoskodik ő völgyénél továb. Bölcse- 
sége az első csermelyig, a’ táj virágcsoportozatáig 
’s az első hegy kéklő tetejéig hat. De kedve für-
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gcncz mini a’ virágain repkedő lepke, és tarka és 
fénylő mint a’ lepkék szárnyai.

’S a’ gyermekből lasan ifjú lesz. — A ’ má
jusi nap sem marad egyre a’ hegyek ormain, ha
nem fölebb emelkedik és sugarai hatalmasabbak, 
’s a’ virágok örvendeznek nekik. Lestetek e meg 
illyenkor gyöngyvirágot vagy erdei rózsát? Sze
mérmesen nyitjái; ezek föl köblöket az ingerlő ked
ves fénynek, és kebeleikben harmatgyöngy csillog.

Es láttátok e az ifjúnak szemeit, midőn kebe
lét a’ szerelem első májusi sugarai ingerük. Gvön- 
gyökkcl telnek azok is gyakran meg, és azon gyön
gyöket isteninél magasabb boldogság termi elő ; 
ollyan gyöngyök ezek , mellyekért a’ legélénkebb 
képzelet legboldogabb angyalai megvívhatnának.

Az én szemeimbe is gördültek illy csöppök, 
lángolók mint lelkem, mint az alattol; verő szív. 
Ah heh közel voltam az élet clyziumához !

Kigördültek szemeimből a’ csöppök, rajtok 
remegett életem virága, lelkem idvessége, és — 
érne ők a’ szároz homokra hullottak, honom szároz 
homokára, és az elnyclé őket.

Ah miért nem hullhattak azok érzékeny ke
belbe !

A ’ tündérfátyol cllcbcgől remeg szemeim előtt, 
mcllyeket lángjaik ncdvtelenckké égettek. Az élet 
komor valójának nézésére nógat a’ nagyon följött 
nap. Valljon jőnek e még- szemeimbe gyöngyök?

Pedig beli nehezen válók még reggelem szent 
vallásátul m eg, ezen tündér, szeléd, vért nem 
ontó, senkit nem kárhoztató vallóstul. Szerelem 
vala az, a’ reggelnek lehelő leghevesebb szerelme 
’s épen azért magában hordozó az elszárodás mag- 
vát. Nem kívánt ő sémit a’ világiul, nem templo
mokat, nem oltárt, nem áldozatot, nem világré
szek előtte bókolását, csak egyet, csak rokon sze
relmet.

És - ezen egyet sem vala képes megnyerni!
Most már tehát a’ való istenének, a’ hideg 

észnek áldozzak? De újra nedvesek szemeim; — 
reggelem szent hite, gondoskodjál c’ nedvekről; ha 
a’ fogást egyre elhibázod, birodalmad leingadozott.
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Bambusozás és tigris -liarcz.
Csingling tele gyűjtötte fejét curopában az 

egyszemesek között és kevélyen ment haza sinába 
a’ kétszemesek közé. Mikor onnan házul indult cl 
mások tartották bölcsnek, mikor haza indult, maga 
tartá magát annak (bölcsnek). Feje csupa syllogis- 
musokkal és demonstratiókkal volt tele. Alifásai
nak okosabbai illyenck voltak; az ember nem lát 
semiféle dolgot, hanem csak annak a’ szem fene
kén lerajzolt képéit; nem tudjuk, ollyanok e a’ dol
gok millycncknek látszanak, — mert a’ dolgot ma
gát nem esmerjiik, csak annak érzékeinkre ható 
tulajdonságait; a’ sémi valamivé ’s a’ valami sémi
vé nem lehet; a’ léleknek a’ végetlcn kicsinynél 
is kisebbnek kell lenni; valóságos végetlcn szám 
nincs; stb. stb. De voltak még tarkáb vitatásai is, 
mcllyeket csak a’ finomságokhoz értők ’s a’ termé
szeti philosophusok és német bölcsek tudnak ma
goknak megjegyezni, — én egészen ügyetlen va
gyok fejemben tartásokra. A ’ ki azonban kiván rú
tok képzeletet kapni, vegye a’mondottaknak köny
veit kezébe, ’s czéít érend.



Csingling tehát illőn útfélen árosztá el otthon 
tudománya bő tengerét 5 és mivel hatalmas Syllo
gismus csináló volt ’s az ergo-hat  jól tudta har- 
sogtatui, sohan hittel; neki, azaz fejőket sokan el
hagyták tekertetni áltola. Képzelhető mennyi si
kerrel kellett fárodnia, mikor olly számos millió 
között kitetsző volt a’ nehezült fejű övéinek száma. 
Hanem csak hamar tiltva lön neki a’ vadászat. He 
ő ezzel nem gondolt ’s a’ dolgok anyagtalanságát 
egyre bizonyítgatta. ,,Az atomoknak — úgymond 
— végetlcniil kicsinyeknek kell lennie!;, mert kü
lönben továb lehetne őket még* osztani, de minden 
anyag, még a’ legkisebb is még továb osztható, te
hát az atomok nem lehetnek anyagok} de mind 
azon dolog’ mellyel a’ tudatlanok testeknek nevez
ne!;, atomokbul tétetik öszve, az atom pedig nem 
lévén anyag, minden test anyagtalan 5 ha pedig- az 
atom nem anyag akkor erőnek kell lennie, de húzó 
erő nem lehet, különben a’ világ minden atomja 
egy pontban húzódnék öszve, és taszító erő sem 
lehet, különben az atomok a’ végctlenségbe laszí- 
tatnának, hanem a’ kettöbül egyesültnek, a’ két 
erő súlyegycnének kell lennie} — tehát a’ dolgok 
anyagtalanok, ’s a’ két erő acuuilibriumábul álla
nak. *'■

Még igy beszélt Csingling mikor a’ bíró meg
haragudván hogy az ekéiül ellopja a’ kezeket ’s az 
egész hely fejét hátúira forgatja, két esküdtet és a’ 
Ids bírót eikiiídéhozzá egybambus pálczával (melly- 
nek szármozását első jó alhalommalleirandjuk), vizs
gálják meg rajta: , ,anyagtalan e a’ bambus?“ És 
azok a' dolgot nem vették tréfára} mentek, a’ de
monstrálni a’ faluvégen találták} a’ hallgató nép 
elszaladt, ő neki pedig mondák: vesse le faczipöit 
s fekügyék hasra. A ’ nem akaróval ugv tettek 

mintha akart volna} az egyik esküdt a’ hátára tér
delt, másik hurkot vetett a’ lábaira ’s kifeszíté az
okat, míg a kiskiró sipkáját letéve epész szorga
lommal cllendemonstrála. És az anyagos demon
stratio alatt bömbölt Csingling.

,,De az már még sem lehet igaz“ mondják so
kan. Én azt megengedem , ’s azt mondom, talám 
..isten segítsd“ -et felejtett el valakinek mondani 
a' részesülő} vagy ha ez is különösnek tetszik, ta
lám ura porczcllánját törte cl. —

így okoskodtam és gondolkoztam a’ képen és 
nevettem hozzá, mint mi emberek áltolában a'tá
vol bajnál szoktunk, midőn egyik czikkel ezen 
czira alatt

, , E l e f á n t  és t i g r i s h a r c z “  
magára vonta figyelmemet, ’s benne kíváncsiságom 
ki lön elégítve; mint olvasóim istapasztalandják.— 
A ’ czikkel igy hangzik.

A’ lig ris először mutattaték a’ csarnok hom
lokánál, ’s a’ térre hajtaték ki. Igen nagyszámú 
nép toldult öszve, a’ mutatványt nézendő. A’ tigris 
egy ezövekhöz volt erős és mintegy 50 röfffvi kö
téllel kötve. A ’ szerencsétlen állal szája be volt 
varva ’s körmei ki voltak huzva. Nagysága derék 
volt, serénységc nem kiesin. Negyvenhat elefánt
nál (megannyi hím és nagy) nem kevesebb hajtatéi; 
elő. Közülöl; az egyik a’ tigris megtámodására vc- 
zctteléfc. Ezen első elefánt előre haladt ’s a’ mint 
látszék egész bátorsággal ’s merész nézéséből azt 
gondolánk piilanlal alatt levcrcudi ellenségéi. Az 
első ütközéskor, alig mutatva erőlködést, fölfogta 
ormányával a’ tigrist ’s legalá!» is 20  lábnyira el- 
hajintá. De mind e’ mellett is hamar rendbe szedte 
magát a’ tigris, az elefánt ormányára ’s fejére ug
rott, ’s fölfelé kezde a’ bálára mászni, hol a’ hajló 
ült. Az elefánt lármát csapolt, körül forgott és 
elszaladt a’ tigristől kergetve a’ mennyire csak kö
tele engedte. A ’ megszaladt nem vala bár meg
sértve, mégis igen keserűen és keservesen bömbölt 
és sémi módon nem vala új csatára bírható. Ke
véssel ez után cgv embert láttunk a’ kormányozó- 
hoz behozatni, zsinegekkel kötve ’s amannak színe 
elébe két tiszt által hurczoltatni. Ez a’ roszul járt 
elefánt vezetője volt} száz bambus-ütés ítéltetek 
számára hamarjában , — mellv végre hasára doha
iéi;, lába kötéllel huzatéi; ki felé, míg válóira egy 
másik térdeit, ’s a’ száz ütés néhány fölváltott iz
mos íiczhó által a’ legutolsóig reá méretéi;} mikor 
az egész szám egészen reá volt számlálva, nem tu
dott többé mozdulni ’s érzéketlennel; tetszve fejé
nél és sarkánál fogva elviteléi;. Míg*'ezen bőkezű
ség folyama teljes munkálatban volt, a’ kormányzó 
hidegen nézc az elefántok és tigris harczát mintha 
mellékesen sémi sem történt volna. (Illy világ van 
cliináhan, mig az angoloknál a’ karmot kínzó is

B a m b u s o z á s .

G a r a s o s  T á r



61G a r a s o s  T á r .

fogságra vagy pénzre biintcttetik). Tíz vagy tizen
két elefánt liozaték egymás után a1 tigris megtá- 
modására, mclly végre leginkáb iszonyu liullásai 
által ölcték meg, a’ mint! az elefántok háborgatta 
ormánya által folhanyatck.

Az elefántok szörnyű ereje mcszsze volt mind 
a’ fölött a’ mit rnlok; foltehettem. Némellyikcik 
fölfogták a’ tigrist ’s legalá!) harmincz lábnyira 
eldobták midőn majdnem élettelen volt és nem tud
ta magát védni. — Nem tudtunk arra is borzadás 
nélkül gondolni, hogy ezek azon elefántok, mcllyek 
néhány év elölt a’törvényparancsát néhány gonosz- 
tévőn "teljesítették, — a’ halálosat. Illy alkalom
mal1 egy hajiutás elég az ember szemeinek örök el
sötétítésére.

A ’ tigrisharcz után egy álcsatát látánk, melly- 
nek az elefántok sánezmegtámodását kellé mutatnia. 
Egy 40,1>0 ölnyi erősség (chevaux-dc-frise) alkot- 
taték nagyon töredékeny anyagokbul. Fölébe na
gyon szároz fű hinteték, mig hátul lándsás embe
rek által Játszók védetni. Mihelyt a’ fű megyujta- 
ték, sok rakéta hocsátaték fö l, számos zászlók lo
bogtattak, dohok verettek ’s egy álgyu el kezde 
szólani. Az elefántok a’ megtámodásra buzdíttat- 
tak; hanem ezek szokott félénkségöket mutaták 
’s majdnem kialudt már a’ tűz ’s az erősség anya
gai majd mind megemésztettek, mikor a’ legbát
rabbak közül néhányat a’ rajta áltmenctelrc lehe
tett bírni.

Kevés állat vonta az emberek figyelmét jobban 
magára mint az elefánt. A ’ heves ég alatt az em
berek szolgál óljára Játszik teremtve alkotva lenni; 
’s minden tulajdonnal bir mclly őt hasznavehetővé 
leheti. Erős, munkás, állandó; szeled elméjű, 
társoságos magaviseletül, ’s annyira ügyes és jó 
fejű, hogy a’ legkülönbfíde szolgálóira megtanít- 
talhaló. Idoma otromba, feje nagy, szemei aprók, 
fülei szélesek és lccsiiggők, teste vastag; háta 
igen l)oltos, lábszárai idomtalan ruták. Színe kö
zönségesen sötét barna, a’ leheléhez közelítő. Az 
ujonan született elefánt bornyu mintegy három láb- 
nyi magas; 16 , vagy 16 évig női, ’s mint monda
tik száz és több esztendeig él. Agyarai nem látsza
nak meg ifjúságában; midőn pedig az állat jó vén, 
azok 7 és 8  lábnyira is előnyiilnak. Az elefánt 
nagysága állolában0 vagy lOláhot tesz, hanem van 
példa 16 lábnyi magasról is. Növevényckkel él, 
fiatal faágokkal, fűvel, szemekkel, gyümölcsvei.

Az elefánt ( ,,félig okoskodó elefánt“ ) értelme, 
ereje , ’s taníthatósága a’ legrégibb idők olta ma
gokra vonták mindazok csodálkozását és bámulását, 
kik c’ tárgy iránt a’ legkisebb figyelemmel voltak. 
Egész kötet könyveket lehetne betölteni ezen állí
tást bebizonyító hiteles esetekkel. — Az elefánt 
ügyességének nagy oka abban fekszik, bogy az or
mányát ugy szólván kezek gyanánt tudja használni. 
,,Ncm csak ereje van“ — mondja BaíTon — ,,an

nak mozgatására, hanem meggörbítheti azt, hajt
hatja, rövidítheti, nyílj thatja , kanyargathatja ’s 
minden irányt adhat ncld; ormányának vége egy 
kis kinövéssel bir, uj gyanánt hihoszszabbulóval, 
’s ez teszi őt mind annak végre hajtására ügyessé, 
a’ mit mi az újaink val teszünk; föl tudja venni a’ 
legkisebb pénzdarabot, virágokat szed egyet a’má
sik után, csomókat old, ajtót zár be és nyit föl, rá
fordítja a’ kulcsot ’s a lakatokat fölzárja.“

Minden lény bir a’ természetben valódi ’s vi
szonyos haszonnal; ’s hogy igazságosak legyünk 
az elefánt iránt c’ tekintetben, neki tulajdonol ad
hatjuk a’ kódok okosságát, a-1 méh mívészségét, az 
eh hűségét, ’s ezekhez kell még adnunk ereje 
nagysága és hoszű élete becsét. Nem kell elfeled
nünk milly hatalmas fegyverei vannak, mellyekkcl 
az oroszlányt megalázza. Ha mozdul, a’ föld reng 
alatta; testével lakot dönt, nyomásával nyilast te
remt a’ sánezokon elő; ereje által irtóztató, csu
pán sólya miatt is győzhetetlen , hőre pedig álthat- 
hataílaniil vastag. Hátán hadi tornyát képes hor
dozni és néhány csatázó embert henne. Egy maga 
olly gépetyekel mozdít, annyi terhet emel, hogy 
hat nehéz ló (’s 50 inacshaló) elégtelen volna hozzá. 
Ezen nagy ereje mellett bátor, ohos, maga meg
gondoló és példátlanul engedelmes. A ’ veszede
lemben soha sem feledi el baráíjait, kiket csak ak
kor sért meg, ha méltatlanságot követlek el rajta.
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A ’ jótéteményre szinte olly híven emlékezik soká 
meg: mint a’ sérelmekre.

Hogy ezen csudálatos teremtmény elméje mi
nőségét valamennyire példával megvilágítsuk , a’ 
következő esetet adjuk kivonva Griffiths fordításá- 
bul Cuvier A l l  at o rszá g á n a k . A ’ történet ideje 
180d‘1iK év, hhurtpor ostromakor. , ,Egyik sáncz- 
árkon a’ táborhoz közel, hónán a’ hadisereg vi
zet horda, együtt volt két elefánt hajtó mindenik 
önelefántjával mellyck közül az egyik szembetünő- 
lcg nagy vala és erős, a’ másik, hozzá képest, ki
csin és gyönge. A ’ kisebb elefántnak vedre volt, 
mellyel az ura adott neki ezen alkalomra ’s ő az 
ormánya végén tartott, a’ nagyobb elefánt pedig 
ezen szükséges edény Injával volt. Az erősebb ál
lat vagy maga szándokábul vagy hajtója nógatására 
megfogta a’ vedret ’s gyorsan elrántá gyöngéb tár- 
sátul. Ez igen szívére vette a’ gyengeséget, de 
elharapá mérgét nolia észre lehetett venni hogy dúl 
benne. De a’ hajtők között nagy per és gyalázko- 
dás kezdődött. Végre az erőtlenebb elefánt bo- 
szúja idejét lesve , néhány lépésnyire hátra ment, 
egészen gyanústalan képpel, midőn erősebb társa 
a’ vizárok szélén ált, azután pedig egész tehetsége 
szerint előrohant, fejét amaz oldalának neki sze
gezte , és azt szépen a’ vizbe taszító.

Á ’ víz színe mintegy 20  lábnyi mélyen volt, 
innét a’ hajtól; serni módot nem láttak mint lehetne 
erő által azt kihúzni, kivált megsértés nélkül.

Néhány lábnyi viz volt az elefánt alatt, ki 
egész nyugalommal úszkált annak színén, ’s híves 
mulatságában igen gyönyörködve , sémi hajlandó
ságot sem mutatott a’ kiszabadulni akarásra. Az 
ostrom alatt igen temérdek veszszőcsomók hordat- 
tak azon árkokhoz ; ’s utoljára eszébe ötlött az ele- 
fánthajtónak, hogy ha ebbül eleget hányna alá az 
árokba ’s az elefánt az azokat okosan egymás fölé 
rakásra birathatnék, ki lehetne minden sérelem nél
kül venni az állatot. A ’ hajtó oktatni kezdé az ele
fántot , ’s az oktatási és tanulási ügyesség készen 
lévén a’két félnél, az elefánt hamar megfogó mit kell 
tennie. Elkezdé tehát a’ lehányt csomókat maga 
alá rakni ’s egész csendességben olly sikerrel dol
gozott hogy rövid idő múlva állani lön képes. De 
ekkor meggondoló magát a’ ravasz állat, hogy bo
londság azon jó híves helyet elhagyni, kivált mi
vel legközelebb is nagy héséget és szomjat kellé 
kiállania, — és nem akart továb dolgozni. A ’ 
hajtó fenyegette, hanem reá nem bírható hogy egy 
csomót is rakott volna továb. Ekkor az ember a’ 
ravaszságnak ravaszsággal járult ellenébe, ’shizel- 
kedett az elefántnak, és^dicsértc őt, és sok rakkot 
(pálinkát) ígért neki. Es ez használt; a’ mit a’ 
fenyegetés végre nem hajtott, azt az ígéret meg- 
téteté. Az elefánt el kezdett dolgozni; maga
sabbra és magasabbra jött, ’s az árok fölén kevés
sé elmozdítatván a’ falrakás, az elefánt kiléphctc.

A ’ villany elmélete (theoriája).
A ’ részint már említett és a’ még említendő 

villámos vagy villanyos jelenések az utolsó időkben 
nagy szorgalommal gyüjtcttek öszsze, kémleltct- 
tek ki, ismételteitek, öszvehasonlíttattak, hogy 
világosság derülne rájok. A’ munkának nem kis 
sükere lön , de a’ teljes világosság egyre hibázik 
körülök. Ennek azaz oka, hogy érzékeink dur

vák a’ villanvosság szülő okának (a’ villanynak) fi
nomságához képest. — Es sok van még a’ termé
szetben mellynek fölleplezését a’ jövendő időktül 
várjuk, és nem minden remény nélkül, mert ina 
a’ középszerüleg olvasott ember is távolabb van a’ 
világ és természeti dolgok esmeretében, mint a’ 
hajdan lcgcsudáltabb bölcsei, ma egy jól szerkez- 
tetett kalandáriom több alapos esmeretet ád mint 
tíz fönhejázott ó philosoplms minden munkája.

Hogy a’ villanyra viszszatérjünk, ezt nem tud
tuk ugyan mind az öt érzékünknek úgy elébe tenni, 
hogy mint egy darab húst láthatnáuk, izlelhetnéük, 
szagolhatnék, hogy markunkba és újaink közé szo
ríthatnék , hanem még csak jeleikül kell léteiére 
okoskodnunk. Milly véleményekre vezették ezen 
jelenségek a’ tudósokat, itten szándékunk kifejteni.

A ’ nagy Franklin, mint a’ villany-tudomány
nak is apja, illyen elméletet (theoriát) alkota. O a’ 
villanyos jelenéseket egy tulajdon folyó anyagiul 
szármoztatá, mclly mind eddig súlytalan, azaz a’ 
mi sulymérő eszközeinkre nem ható, ’s kivált suly- 
egyenben létekor érzékeink által észre nem ve
hető ; mint p. o. a’ sokkal durváb levegőt, ha az 
csendes, nem igen vcszszük észre, és a’ tapaszta
latlan üresnek mondja az üvegeket, szobákat stb. 
noha azok folyó anyaggal, t. i. a’ levegővel rende
sen telve vannak. A ’ villany tehát, Franklin sze 
rint, egy illy igen finom folyó anyag, melly min
den testet képes meghatni, ’s általában földünk 
minden tárgyait meg is hatotta. Ezen folyó anyag 
súlyegyenben lehet, azaz, belőle a’ testek éppen 
annyit bírhatnak, a’ mennyit természetűk szerint 
túllakottság jelei nélkül magokba vehetnek. így  
p. o., hogy durva hasonlítást adjak világosítás ked
véért, a’ viz bizonyos menyiségii sót fölolvaszt’s 
egészen változatlan színű marad, de ha kclletinél 
több só hányatik bele, azt nem képes fölolvasztani, 
’s a’ só olvadatlan marad, mint a’ víz túllakottsá- 
gának jele. — Ha a’ villany súlyegyene valami- 
képen elrontatik, az viszont helyre törekszik állani 
és ezen súlyegyenezés jeleibül csmerjük a’ vil
lanyt. — A ’ súlyegyen elrontása pedig abban áll, 
hogy valainelly test vagy többet vagy kevesebbet 
bir a’villanybul, mint a’mennyit természete szerint 
kíván, a’ suiycgyenesítés viszont abban áll, hogy a’ 
több vilianyu test a’kevesebbel bírónak a’fölösleges 
részt áltadja. Innét a’ túl villanyozott test magá
hoz vonja a’ villanyhijányosat, ez pedig vonszódik 
aina’hoz; mig ellenben a’ többvillanyu irtózik a’ 
villanyval töltöttül, a’ villanyhijányos a’ villanyhi- 
jányostul, mint sántító hasonlítást adva a’ hcvülve 
izzadó ember is fut a’ forró kályhától, a’ félig der
medt pedig iszkódik a’ jégveremtül, mig a’ fázó 
örömest vonul a’ kályhához, a’ hevülő pedig keresi 
a’ liűs árnyékot.

(Ezen tulajdonság miatt mondák némcllv cnyc- 
legni szeretők, hogv a’ szerelem nem egyéb villa
nyos jelenésnél. A*többi testek szerint ugyanis az 
ember sem egyéb villany-palaczknál, ’s benne majd 
több majd kevesebb villany van a’ természetéhez 
mcgkivántatottnál. Ha a’ villany súlyegyenben van 
benne, akkor nem vágyódik társ után; ha villany
hijányos , akkor túlvillanyozott társot keres; ha 
túlvillanyozott, akkor ollyannal óhajtja azt közleni, 
ki annak hijával van stb.).

A ’ túlvillanyos testek állapotját t evő  v i l l a 
nyosságnak, a’ villanyhijányosokét tag a dó v i l 
l anyos s ágnak  ncvezé el Franklin, honán kiki
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értheti mit jelent a’ t evő  mit a’ t a g a d ó  v i l l a 
n y o s s á g  (és v i l l a n y ) ,  ’s melly különbség van 
a’tevőleg és tagadólag villanyozott testek között.

Franklin elmélete elegendő a’ villany-jelensé
gek nagy számának kifejtésére, hanem a’tudomány 
clőhaladásával ’s a’ magnetismus csméretének előre 
léptével némelly tünemények jöttek elő, mclly- 
cket a’ szerint nem lehete elegendőleg fölvilágosí
tani. Innét Franklin elméletén egy kis csavarin- 
tást tön Mr. Symmer, szinte egy amerikai tudós, 
és azt álítá, hogy két különböző villany van, azaz 
két tulajdon és egymástul különböző folyóanyag 
szüli a’ villámos jelenéseket. És ma azt mondhatni 
hogy a’ természet - tudósok nagyobb része ezen vé
lemény részén áll} mellynck hihetőbségét a’ töb
bek közt a’ szem és fül is mint nem könyen csalha
tó tanú bizonyítja, mivel a’ Franklin úgy nevezte 
tagadó villanyossága tulajdon veres fényvei, pat
tanás közben, képes áltcsapni más testbe, mint 
annak idejében látandjuk, — holott a’ kijány el
fogadni képes valamit, de adni nem tud.

Symmer szerint tehát tevő és tagadó villany lé
tez , melly két faj azonban egészen ellenkező ter
mészeti} , de súlyegyenbc törekszik magát helvhcz- 
tetni. És a’ sulycgycnczett állapotú villanyok nein 
adnak jeleket magokrul, hanem ha akármi okbul 
egyenetlenül osztatnak el a’ testekben, erőszako
san vágynak öszve, és létöket majd gyengéb majd 
erősebb jelek által tudatják.

(Ezen elmélet szerint igen hihető hogy a’ férj- 
bakban tevő, a’ nőkben tagadó villany gyűl öszve} 
hanem azt mondják, hogy viszonyilag az utolsók
ban nagyobb a’ torlódás, úgy hogy a’ súlyegyení- 
tésre az elsőké majd nem kevés} hónán tanácsol
ható, hogy mindenik rész szerezzen magának egy 
jó villanymérőt [mellynck leírásaival szolgálan- 
dunk] , ’s a’ házi boldogság kedvéért csak kellő 
mértéküt váloszszon, mert — mint tudva van — 
a’ fölhalmozott villany mindaddig nem tud nyu
godni , mig súlyegycnre nem vergődött. A ’ mi 
ezen értekezésbül világosan kitetszendik).

A ’ francziák ezen két villanyfajt ü v e g v i l 
l anynak és g y á n t a  v i l l anynak nevezték, mi
vel a’ tevővillany leginkáb az üvegdörzsölés mellett, 
a’ tagadó pedig a’ gyánta dörzsölés által szármozik. 
A’ dolog egyre megy ki, sőt ha akarjuk az egyiket 
villanynak, a’ másikat vilnyának nevezhetjük, azon
ban a’ franczia elnevezés alapja hijányos és nem 
egészen erős, mivel üvegdörzsölés által tagadó, ’s 
gyántadörzsölés által tevő villanyt is teremthetni 
elő, — a’ mint annak idejében látandjuk.

Az angolok előrehaladásai.
A ’ juhászgyermek nézé a’ csillagvisgáló mun

kálatait és annyit ki tudott belőtök venni, hogy az 
valamit csinál. , ,Jankó44 — igy szólt az ckehuzóit 
legeltető béreshez — ,,soha se teremjen disznó a’ 
kábosztámhan, ha ez nálunk ’s taláin mcsturamnál 
is nem okosabb.44— ,Biz úgy ám, gyűri — felelt 
az eketartó — ha akarná, talán a’ fiastyukot is meg 
tudná ültetni.44 — Azonban a’ csillagvisgáló ezer 
millió mérföldek térét számolá ’s az üstökös csilla
gok pályáját mérte.

Minek e’ mese ide, értendi a’ kinek van érthe- 
tése. — Az angol R u t t e r  azt hirdeté hogy bizo- 
nyos gyánta, olaj, szurok, viasz és kövér anyagok

vegyítékébül gázt tud teremteni ’s a’ gáz által fűtő 
erőt, — ez ’s a’ többi hozzá adott állítások egészen 
jól sültek el ’s behizonyodtak. Ezek szerint egy 
chaldron (36 mérő) kőszénből, melly előbb 13,000  
lábnyi gázt adott, most már 18,000 et nyerni, ’s 
Rutter igen hiszi hogy nem sokára 23—24,000 et 
nyerend, tehát majdnem két annyit mint eddig. 
Ennek pedig az a’ következése hogy a’ gőz és gáz- 
mívek új életet nyernek ’s a’ többek közt a’ gőzha
jók a’ nagy tengert is keresztül csatangolandják.

De még meglepőb E r i c s o n  l i é g é p e l v e  
(caloric - mach ine) , mellyben a’ héség nem emész- 
tetik meg, mint a’ gőzgépelynél hanem keringésbe 
tétetik, úgy hogy igen kevés veszteség mellett az 
egyszer megnyert melegség újra ’s újra használta
ik  , ’s a’ fütött levegő segítségével mozdító crő- 
egyre szül. Visgálat száz és száz alapos gépelyét 
szék előtt téteték vele kellő sükcrrcl. A ’ tüzelő
ben igen nagy gazdálkodást enged, mellyrül Eric
son utób bővebb tudósítást adand. A ’ gépely kis 
helyet foglal cl és teljesen veszélytelen.

A ’liverpool-birminghami vasút óriás lépések
kel közelít végéhez. Weaver vizén hid készítetik 
számára , melly hatvan boltu lesz, minden bolt 60  
lábnyi széles és 39 lábnyi magas. — Az eddig olly 
híres sankeyi hidösvény ezennel elhomályosodik.

A ’ banibusfa (bambusnád).
Ki maradna illyen ásiai nevezetesség leírásá

val egy nap is adós, annál inkáb egy egész hétig? 
Német filléres collegánk szerint ezennel leírjuk.

A ’ bambusnád inkáb fához mint cserjéhez ha
sonlít ’s Asia meleg, forró tájain női. Ameriká
ban is találtatik hanem nem olly buján mint a’ he
ves ó világban. Itten 30 — 80 lábnyi magasra női 
’s igen kemény és rugékonv (elasticus) lesz, — mi
kor azután levágatik. Egy bambusos hold föld vé- 
getlcn aratást áu, melly százféle dologra használ
taik. A ’ bamhusbul részint nyomban részint elő
készítés által hidat, sajkákat, hajókat, árboczo- 
kat, kosarakat, köteleket, hálókat, ablakrámákat, 
sőt papirost is csinálhatni. Azonkívül a’ bambus
nád lő eszköz a’ kclctindiai-holland gyarmatokban 
egész eb inában és más tartományokban is a’ házi és 
országi kormány jó vitelére. Chinában a’ legíölső 
mint a’ legalsó tisztviselő , férj fi aszszony és gyer
mek , az illő ráitélés után vagy négyszem közt ki
kapja a’ maga részét a’ bambusnáddal. Bataviában 
a’ különben gyenge dámák is olly mesterül tudják 
a’ bambusnádot forgatni, hogy nem egy vagy két 
féltést gerjesztő rabszolgáló maradt karok súlya alatt 
a’ földön halva. Az curopábau ’s nálunk is diva
tozó bambusbotok a’ levágott fának uj hajtásai.

A ’ pa t kó  t a lá l ó .
( P e r s a  me s e  a n g o l  k ö n t ö s b e n ) .

Egy szegény ember egykor egy lópatkót talált, 
mellyet haza vitt és szekrényébe gondosan elzárt ’s 
másnap egész szorgalommal clkezde háza elején 
egy ólat készíteni. Szomszéda egy ideig bámulva 
nézé, utób kérdé, miben foglalatoskodik. ,,Mit?— 
egy ló patkót találtam. 44 ,Jól van, ’s mire azt? 4 
,Alh’C? — holnap cgv másikat találhatok.44 ,’S ha
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ugy, talám egy szín kell kogy l>ele tegyed ? 4 — 
, , Ne m, hanem, látja kend, szerencsém lehet 
négyet találni, ’s ki tudja nem lesze továb szeren
csém a’ hozzá tartozó lóleléshez is? ’s ennek szá
mára rakok most ólat ’s a’jövő héten szénát is szer
zek.“  ,Az nekem valóban tetszik4 felelt a’ szom
szédja megharagudva mint egy liörcsök, azt gon
dolja kend, én soha sem házasodom meg? 4 , ,Re
ményiem legaláb44 felelt a’ patkó - találó , ,’s el
megyek a’ kend lakodalmába, ’s mellette valamikor 
szüksége lesz rá kendnek, szolgálhatok a’ lovam
mal/ 4 —• ,Igen köszönöm; 4 — hanem hát ha csa
ládom lesz , azt gondolja kend itt állhat a’ lova, ’s 
megrugdalhatjarszegény gyermekeimet, mikor ját
szanak? 44 — És igy elkezdtek perelni a’ ló és a’ 
gyermekek miatt, és a’ szavakrul ütésre jött a’ 
dolog; inig az elérkezett bíró lefogatta ’s kalodába 
vettette őket, hol kék holtaikat cczettel megmosha- 
ták és poenitencziát tarthattak.

A’ p a t k ó t a l á l ó .

Közös eset ez sok magokat bölcsebbeknek gon
dolákkal; ezeren pazarolják erejüket és idejöhet 
a’ lehetlenségehen vagy hihetetleneken való ková
csolásban; — hányán nem öklözik egymást olly 
dolgok miatt, mellyel: csak az ö hamisan gyúrt fe
jőkben léteznek.

Zsebbeliek öngyárunkbul.
Biztos ut nem hoszü. . ; ,
Kérdő, nehezen adó.
Tüztiil félő, körme égett.
Előbb ágyot aztán magot.
A ’ süket néma is.
Te nekem, én neked.
forró zsírt vízzel ne hígíts; égő haragot lasaii hüts. 
Az agy  ̂is gyomoron gyökeredzik.
Ebnek is íáj a’ verés.
Most - ra mindent, majd - ra sémit ( a dj ).

Magyar zsebbeliek.
Lasú víz partot mos.
Szemérmes koldusnak üres a1 tarisznyája.
Mint vetsz , úgy aratsz.
Milly ró llel te ( m é r s z ) ,  olly röffel neked ( in é r 

nek) .

Becsületes embert is megugat a’ kutya, megrúg a’
szamár.

A ’ ki másnak vermet ás maga esik bele.
Esőre napfény. (Borúra derű).
Ebnek eb a’ barátja.
Jobb ma egy túzok mint holnap egy veréb.
Kéz kezet mos.
Nem hiában kapar az eb.

K ö n y v e L
Milly nagy tudomány-nverhetési könyiiség van 

a’ könyvekben; mclly csendesen, melly titkosan, 
melly szeléden födik föl az emberi tudatlanság 
meztelenségét, a’ nélkül hogy gyaláznának. Olly 
mesterek ők kik veszszővcl és pálezával oktatnak, 
kemény szavak és fenyegetés, ruha és pénz nélkül. 
Ha hozzá közelítetek, nem alusznak; ha visgálód- 
va kérdezitek meg őket, sémit sem titkolnak el, ha 
roszul értétek, nem morognak; ha tudatlanok 
vagytok, nem tudnak kinevetni. — R i c h a r d  
de "Bury P h i l o b i b l i o n - á b u l .

P e r b e l i  k i a d á s o k .
A ’ törököknél a’ per alatti kiadásokat nem a’ 

vesztes, hanem a’ nyertes fél tartozik megfizetni. 
,Az a’ szegény ördög úgyis lakói, — mondják, ki 
kívánná, hogy valaki a’ nyert botokat meg is fizesse.4

A’ j e l e n .
Két esztelenség tölti bé agyát 

’S betölti szívét a’ föld gyermekének ; 
Az egyik a’ múlt, másik a’ jövendő 
Élése a’ szebb jelent feledtető.
Többé pedig csak a’ mos t  a’ mienk 
Eddig pedig csak a’ mo s t  a’ mienk ! 
A’ múlt lenyugvék viszsza nem jövendő 
Bár érte fenjed kardod, ágyukat 
Tölts és ezernyi búddal dörgj fölötte. — 
Es a’ jövendő még nem a’ tied;
Előled őt, és előle téged 
Még száz eset béállhat elragadni.
Ó t a ’ jelennek kell megszülnie. —
De a’ jelenkor mindig a’ tied 
’S ba ő egészen tán nem a’ tied, 
Szerezd először ezt meg birtokodba.
Ki éleiének minden pillanalját 
Jelenkínt élte, fő bölcs;— ez mosolgva 
Terül aludni a’ midőn jelenje 
Multvá lön; és a’ nem várt jövendj 
Ekés jelenkínt allában virágzik 
Fölötte.-------

J e g y z é s .  
Ezen folyóírásra előfizethetni:

3 hónapra................ 1 for. — kr. — j á - V ( l l  p e n g ő b e n .
6 hónapra................. i — 4 0  — — — —
1 esztendőre vagyis legaláb «52 számra 3 for. — —

Azon pedig csudálkozunk hogy a’ hirdetésbeli v a l  miatt 
némclly honunkíijai váltóval akarnak kielégíteni, — a' mi 
ajándéknak sok, de a’ rajzolatok vagy a’ papiros árában 
(a’ többi munkán fcivül is) igen kevés.

L i p c s é n ,  W i g a n d  Otto f e l e l é s i  t erhe alatt .

Nyomatott Breitkopf és Hartel-nél.



megjelcn minden szombaton

Hogy ennyi képet veszünk a’ szent könyvből, 
áltolában nem lába, cs nem ígéretünk ellen van, 
mert sémi czivódásra nem ad alkalmat. Mi mégis 
örömöstebb a’ világi történetek ábrázolataival szol
gálnánk, hanem jó angolaink az ö tülök jobban ked
velt utón mennek és a’ mi vélekedésünket nem ké
rik ki, a’ mi természetesen azon következést hozza 
maga után, hogy tülök egészen mi sem távozhatunk 
cl. A’ mi a’jelen rajzolatot illeti, ennek eredeti 
festése a’ remek darabokhoz számláltad!;. Szerzője 
M a rt in ,  ki áltolában nagy mester a’ sugár és árny 
elosztásában. A ’ fa metszés az eredeti remeket 
egész tökéletességében nem adhatja, hanem mind 
a’ mellett elég érdeme van a’ közönség meleg rész 
vételére.

A’ rajzolat tárgyát Belshazzar lakomája , ven
dégeskedése teszi. Az ünnepet halmi egy lámpa 
világítja meg, melly alatt Bél isten látszik egy osz
lopra tekerődzött kígyó képében. Hátráb és fon a’ 
legsötétebb éj feketénzib; magasra nyúl és mered 
belé Bél temploma, ’s tetejét a’ fölbök közé rejti 
el. "Világot csak a’ villámok ’s a’ kitűnt apró hold 
vernek reá. — Legelöl a’ számos csoportozatok 
közül csak a’ bölcseket vagyis varázsotokat nevez
zük meg.

Az eset Dániel próféta könyvének ötödik ré
szében találtatik. Sokat vitáztak a’ szent történet

tudósak a’ világi történet - tudósokkal az itt clő- 
száinlált nevek cs személyek kiesni érésében ’s azok
nak a’ görög történetírók személyeivel való mc^- 
egyeztetésben. Ezen vitatásba ereszkedésnek itt 
nincs kelve, csak azt mondjuk angol írónk szerint, 
bogy Belshazzar, ki legutolsó volt a’ babyloniai 
vagy chaldcai birodalom fejedelmei között, Hcro- 
dolusnak L aby ne t u s - ával egy személynek lenni 
látszik; a’ 51 versben cmlitctt, médiai Darius pe
dig nem egyéb Cyaxarcsnél, Astiages ltjánál, ki 
Cyrus nagybátyja volt.

A ’ megbatározott időnek mértéke majd egé
szen telt lön — szól az angol iró— midőn istennek 
tetszék véget vetni a’ káldeai fejedelmek uralkodá
sának, ’s annak helyébe tenni a’ medusokét és per- 
sákét, és igy végre hajtani, hogy a’ fogoly izrae
liták bizonyos része viszsza bocsáttassék apjaik föl
dére és vallási gyakorlásaik szabad üzésére.

Belshazzar megvereték a’ csatamezőn ’s a’ vá
rosba vonult, mcllynek erőssége és bátorsága olly 
nagy volt, hogy a’ bezártak megyelőleg tekin et
tek Cyrus sikertelen ostromára. Ekképen a’ — hi
hetőleg igen tökéletlen, ostrom és vívás nagyon 
koszán nyúlt k i, ’s oily irányban egyre nőit Bels- 
liazzár gőgje ’s clbizottsága. Hanem eljött az ő 
órája is (igy folytatja keleti emelkedéssel az angol), 
és azon pillantatban jött reá, fölibe, midőn utol szór

Közhasznú  e s m e r e t e h e t  t e r j e s z tő  lapok.
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szentségtcleníté és tagadó az istent. A ’bástyái előtt 
lévő ellenséges had nem tön jó benyomást az elmé
jére , ő egyre folytató bujálkodásának rendes folyá
sát , és egyre inüáb bábontá azon népet, mellyet 
nagyapja Nebuchadnczár hozott a’ babyloniai fog
ságba, mint magát megalázta volna az ur előtt, 
vagy a5 királynak és vezérnek kötelességeit tette 
volna az illy kétes körülmények között.

Belshazzar, a’ király nagy ünnepet ada eze- 
reknek országa nagyai közül, és bort ivott az cze- 
rek előtt. (Ezen ünnep Bél isten tiszteletére ada
ték a’ legnagyobb pompával, ki a’ kigyóképeben 
szinte jelen is vala, mint a’ rajzolaton látható). 
Belshazzar a’ bort tartva előhozatá azon arany és 
ezüst edényeket mellyekct apja Nabukodonozor ho
zott el az istenházának tcmplomábul jerusálemben ; 
— hogy a’ király, ésrherczegei, feleségei és ágyo- 
sai innának belőle. És ők itta k  b o r t , és d i 
c s é r é k  az arany e z ü s t  réz  vas fa és k ő 
is te n e k e t .

Isten nem néz jobban a’ dolgokra mint szemé
lyekre (folytatja az eredeti iró). A ’ cserépedény
beli áldozat, alázatos lélekkel adva, oliy kedves 
neki mint Salomon aranytömjénezőjebeli. Az ál
dozat minősége ollyan mint az azt adó szívé. Nem 
a’ szent edények elővételéért mutatá meg isten bo- 
szujának ezcnneli következését egy borzasztó csuda 
által, hanem megmutatandó hogy a’ templombeli 
esmert edény készakaratos megszentségtelenítése, 
istentelen vétkes tett. M ert,— azon órában egy 
férjfiunak újai tűntek elő ’s a’ király palotájának 
gypszezett (márványozott) falára föl a’ világítóval 
áltellenest (valamit) Írtak ; és a’ király látá az iró 
kéz eltűnését.

Belshazzar megfélemlett, lelkiesmcretétül fur
daltatok, és megkérdezé bölcs embereit ’s varázso- 
lóit 5 ezek pedig megzavarodtak a’jelenésen és nem 
tudták értelmét adni; végre pedig a’ királyné java- 
latára Dániel hivaték elő és nagy tisztségek és jutal
mak ígérete mellett a’titkos irás megmagyarázására 
kéreték.

Az Izrael prófétájának felelete rendkívül mél- 
tóságos és benyomásos. ,, Ajándékaidat tartsd meg 
magadnak, jutalmaidat add másoknak; — de elol- 
vasándom az Írást a’ királynak, és magyarázatát 
megtudatom vele.

„Oh király, a’ legmagasabb isten országot és 
íolséget, dicsőséget és tiszteletet ada apádnak Ne- 
buchadnezzárnak: és azon fölség miatt, mellyet ő 
néki adott, minden nép nemzet és nyelv remegett 
és megfélemlett előtte; a’ kit akara elemésztett, a’ 
kit akart foléleszte; és a’ kit akara fölmag-asztalt, 
a kit akara megalázott. De midőn szíve fölfuval- 
kodott, és elméje kemény lön a’ kevélységben, le- 
téteték királyi székérül, és dicsősége elvéteték tűle. 
És kiiizetteték az emberek fijai közül; és szíve a’ 
vadállatokéhoz hasonlóvá téteték, és lakása a’ vad 
szamarak között volt; élelme fű mint az ökröké, 
teste az ég harmata által mosott; mígnem meges- 
meré hogy a’ legmagasabb isten uralkodik az em
berek,, országában , és azt emeli fölébe a’ kit akar.

És te annak fija, oh Belshazzar, nem aláztad 
meg szívedet, noha mind ezt tudtad; hanem föl
keltél az egek  ̂ura ellen; és elődbe hozák az ő há
zának edényeit, és te , és nagyaid; nőid és ágyo- 
said bort ittatok azokbtil; és te dicséréd az ezüst 
arany réz vas fa és kőisteneket, mcllyck nem lát
nak , nem hallanak, nem esmernek; és az istent,
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kiben minden lélekzetcd van, ’s ki minden utadat 
bírja, nem dicsőíted. Akkor a’ kéz küldeték és az 
irás iraték. És ez az irás, melly iralék: — M e n e , 
M e n e , T e h e t ,  U p h a r s i n .  Ez pedig a’ dolog 
magyarázata: M e n e  — Isten m e g sz á m lá ló  ki
rályságodat és elvégező. T e h e t  — m eg fo n to l-  
ta tá l a’ mérő serpenyőn és hiúnak (könyűnck) ta
láltától. P e r e s ,  országod e lo s z t a t é k ’s a’ me- 
dusokuek és p er sálinak adatott.

Az angol szerző még tudós fejtegetésbe eresz
kedik, miért nem értették a’ kháldeusok azon írást, 
holott kháldeus nyelven volt, ’s azt találja ki, hogy 
bizonyosan csak az értelmét nem vehették k i,— de 
mi őt okoskodni hagyjuk ’s csak azt jegyezzük ki 
még írása utoljákul, hogy Herodotus, egy görög 
történetíró, ki 70 vagy 60 évvel irt babylon meg
vétele után (’s ez leghitelesebb kútfők szerint <558 
évvel történt az időközep vagyis Kristus születése 
előtt), azt mondja : Cyrus az eufrates folyását félre 
vezette ’s annak ágyán bement a’ városba, a’ lako
sokat meglepte, luk egy nap ünnep ülésével fogla
latoskodtak. Daniéi pedig egyszerűen igy szól: 
Azon éjjel, megöletek Belshazzar, a’ kháldeusok 
királya. És a’ medus Darius (hihetőleg Cyaxarcs, 
a’ mint fölebb említeték) királyvá lett, három hu- 
szados (60 éves) és két éves korában.

Vizsgálódások a’ növevényorszagban.
Ha a’ visgálódáshoz szokott ’s áltolában a’ ter

mészettel ’s annak törvényeivel megesmerkedett 
ember egyszerre mintegy tűnve távol vidékre vitet
hetnék e l, első megállapodásával mindjárt körül
nézne és kitalálni törekednék, hol vagyon. Ha 
városban vagy város közéletén, épületek vagy em
berek között látná magát, a’ néki tulajdonítjuk cs- 
meret szerént az építési módbul ’s a’ ruházatok mi
nőségéből megtudná , melly világ részen ’s milly 
országban van. De ha sémi embert es emberi mun
kát nem látna is, az őt körülvevő állatokrul gyana
kodhatnék melly világ részben és annak mintegy 
melly vidékén van. Ha a’ fölséges elefántot látná, 
vagy a’ fákon legelésző giraffát, vagv a’ mászó 
oroszlányt a’cserjésben, tudná hogy afrikában van; 
ha végeden bialcsordák mutatkoznának szemeinek, 
temérdek síkokon legelve, hatalmas folyók által 
szeldelteken, — gondolatai éjszak» amerikára for
dulnának , és ha a’ kengura lejtenc elölte vagy az 
oppossum ugrálna ágrul ágra, australia ’s annak 
visgálatlan vidékei jőnénck elméje elé. Röviden, 
hogy a’ példákat igen ne halmozzuk, a’ természet- 
tudománybcli csmeretcihez képest többé vagy ke
vesebbe nontosan meg tudná holléte helyet ha
tározni.

De menjünk egy lépéssel továb; képzeljük 
bogy nem jő semmi állat szemeink elé, nem em
lős, nem madár; nem hal a’ vizekben , nem lepke 
a’ levegőben. Az idegen mégis jó pontosan meg
határozhatná, hol vagyon. De mikínt? — ez itt 
a’ kérdés, mellyet ezennel fejtegetünk.

Az élet pezsgése, a’ nevekedés ereje mind- 
egyre női a’ mint a’ foídsarkaktul az egyenlítő 
vagyis acquaíorfelé a’melegség ncvekedik; hanem 
ezen nevckedésscl a’ föld mmdenik darabjának (öv- 
jének) tulajdon szépség adaték. A ’ heves öv alatt 
nagyobbak különbözőbbek pompásokba!; a’ növc- 
vények, a’ mérsékelt ég alatt a’ rét zöldítő ’s a’ ter-
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mészetct megújító tavasz hinti fceliemeit. Innét 
minden öv vagyis zóna bir tulajdon jegyezetet, tu
lajdon kellemet, hasznot ; és valamint az egyes em
bereken különös arezvonatokat veszünk észre, úgy 
minden tartománynak is vannak tulajdon vonatai.

A ’ mit a’ mívészek a’ „sehweizi jelenetek44 és 
, ,olasz ég44 által akarnak kifejezni, ezen helyi ter
mészet-jegyeken alapul; az ég kéksége, a’ vilá
gosság fénye, a’ távol köde, a’ növevények jegyei, 
a’ hegyek elágzása, mind ez héfoly a’ táj áltolános 
benyomásának meghatározására.

De az ásvány világ a’föld minden részén ugyan
azon tekintetet mutatja. A ’ granitszikla, a’ mész
köves liegylánczok , a’ basalt oszlopok ugyan azok 
izlandban és svecziában, mint mexieóban és peru- 
ban. Innét ha a’ különbféle tartományok nézete az 
öszszehalmozott ’s egymás mellé állított tárgyokbul 
áll, nem tagadhatni hogy a’ növevények fő szere
litek annak kijclelésében. Ritkán történik meg 
iogy a’ jelenésnek idomot (vonatot) adható szám

ban jelennének meg állatok, ’s a’ megjelentek is 
gyorsan eltűnnek a’ szem elül. De a’ fák  képze
letünket nagyságokkal és állandóságokkal, a’ v i 
rágok  színeik szépségével, a’ fü v e k  zöldségük 
frisségével foglalatoskodtatják.

A ’ heves ég aljának örökös büszke hirdetői a’ 
többek között a’ pálmák, a’ banana fa, a’ kaktusok, 
mellyekrül itt bővebben szólandunk. A ’ pálmák 
a’ növevények legnemesebb fajai. A ’ népek egyig 
megesmerék azoknak elsőségét, ’s a’ legkorábbi 
nemzetek pálmás hazákban vagy azoknak közéle
tén laktak. A ’ pálmákat minden más fátul megkü
lönbözteti az ő nyúlánk, vékony ágotlan szárok 
mclly koszorüzva van kellemetes, nagy, nem sok, 
tollagos levelű lombval. fes ha a’ mi idős, gomos 
tölgyeink, vagy a’ Senegal iszonyú baobabfái, na
gyobb erő ’s hoszabb élet képzeletére vezetnek is, 
nem kell elfelednünk hogy a’ magas pálmáfa sem 
egy két esztendő szüleménye ’s hogy itt az iijui kép 
koszú élettel és nagy erővel van párosítva. A ’ pál
mák szára néha rendetlenül vastag mint az úgy ne
vezett C oroz o d e l S in u -n á l; néha karcsú mint 
a’ nád, például a’ p ir ít  11- pálmánál; pikkelyes a’ 
c o v e ja i p á lm á n á l, tövises a’ C o ro zo  egyik 
fajánál. Cuba szigetén az úgy nevezett k ir á ly  
p álm a tönkje (szára) középen orsókínt duzzad ki; 
tönkje néha 180 lábnyi magas lesz mellynek tete
jén lcvéllomb van, ’3 annak egyes tollagos vagy 
legyezőidoinu levelei 1 2 — 15 lábnyi bőszük. A ’ 
lévelek fölső színe némelly fajoknál sötét zöld és 
fényes, mint a’ babirlevelek; másoknál ezüst al- 
szinesek a’ fűzfákéihoz hasonlólag, ■— és van egy 
pálma fa, mellynek legyezős levele közepelő kék 
és sárga gyűrűket bir a’ pávafark szemeihez hason
lítva. A ’ pálmavirágok méltók és érdemesek a’ szép 
fához ; a’ Iiavanai király pálmáéi fényes fejérek 
nagy távolrul láthatók, de áltolában a’ virágok hal
ványsárgák. Ezekbül igen különböző idomú gyü
mölcs fejtik ki; ez egy fajban fényes bibor és 
aranyszínű, tojásdad bogyós fürtökbül áll. *)

) Humboldt báró igy szól mikor a’ fúvészek nehézségei
ről beszél a' megvisgálandó pálmáimig kapbatása bőrül. 
,,Az europában tudós útra készülő utas ollókat és görbe 
késeket képzel magának, mellyek boszú póznák végére 
alkalmaztatnak ( a’ pálma virág lemetszése végett) ,  és 
gyermekeket lát, kik a’ pálma tönkje körül kötött kötél

A ’ pálmák között legfölségesebbek a’ ja g u a  
és p ír ign ac-p á lm ák , mellyekben, kivált pedig 
az elsőben, a’ természet az egész csoport és nőm 
szépségeit öszvehalmoZá. Az Orinoco partjain dél- 
amerikában sűrű ligetek gyanánt koszorűzza ez az 
aturcs és maypuré vizhullás kőszikláit; nyúlánk 
sima tönkjeik 60 — 70 lábnyi magasságra emelked
nek ; úgy hogy az ő iszonyú nagy és könyű, mint
egy 7 vagy 8 levélbül álló kosz or uj ok meszsze me- 
redföl azon levélsürű fölé, mellybül kinői. A ’ vé
kony nyeleiken a’ szellőben lengő levelek világos 
zöldje fölséges ellenzőiben van az alattok létező le
velek tömöttségével. Ez azon pálma melly 70 — 
80 bibor és aranyszínű gerezdből álló fürtöket te
rem , ’s gyümölcse egésséges és jóizü , bő lisztes 
eledelt adva, mclly a’ lakosok által különbfélekép 
készítetik el. —

A’ pálmái; az egyenlítőtől a’ mérsékelt ég felé 
hanyatlanak szépségre és nagyságra nézve. Leg
jobb éghajlat a’ pálmáknak az , melly áltolában 75 
—80° (hé foknyi) az évben Fahrenheit szerint. Déli 
amerika a’ legszebb pálmatartományokat bírja; ásiá- 
ban ritkáb ezen növevény, áfrika pálmafái nem igen 
esmeretesek, kivévén a’ s z í lv a p á lm á t  (Phoenix 
daetylifera), melly az emberi nem előtt az egész 
pálmacsoportbul legnevezetesebb , noha szépségre 
sok fajnak enged; az déli europában is megterem 
azon tartományokban mellyeknek esztendői béség 
foka G1 — 65°. Yalódilag honias pálma azonban 
csak egy találtatik europában, a’ ch am acrop s  
(mellynek képét az előbbi számban adánk) mclly 
spanyol és Olaszországban az éjszaki szélesség 
negyvenedik fokáig találtatik; és ez is törpe, ren
desen nem magasabb 7 — 8 lábnál; — innét a’ pál
ma liget valódi jele a’ heves egálnál;. Rajzolatun
kon egy illy pálmaligetet akaránk a’ szem elé te
remteni, hanem olvasóink ne gondolják, hogy az 
valódi természetes jelenés , mivel ott az egymástul 
távol élő fajok is együtt vannak rajzolva.

A ’ szilva pálmához haszonra nézve legköze
lebb áll a’ kókospálma, melly az embereknek jó 
eledelt ád és annyira híres, hogy azoknak képzelő
désében is é l, kik sem a’ természetben sem rajzo
latban nem láták. Ki nem Örült volna á’ föld körül- 
utazóival, mikor a’boszú út elrontotta vízzel és sós 
bússal élés után először kaptak illyen írisító gyü
mölcsöt a’ déli tenger szigetein. És a’ kókuspálma 
nevezetre ki nem emlékezik meg Crusoe Robinson- 
rul ’s annak puszta szigetéről?

A ’ pálmák biv késérője a’ heves ég alatt a’ ba- 
nanafa, mellynek apró leves (nedűs) tönkje van, 
koszorúzva nagy gyönge selymes levelekkel. A ’ 
banana a’ legrégibb idők olta a’ mennyire csak a’ 
történetek és szóközlések fölérnek, miveltctett. 
Egy növevény sem ád annyi eledelt olly kevés lá-

scgítségével a’ legmagasabb fákra fölmásznak, — de 
mind ez csak a’ képzeletben van úgy. Guayanaban olly 
indusok között forog, kiket a’ szegénység és mivelctlen- 
ség gazdagokká és megelégedettekké tesz, es sem arany 
sem ajándék rá nem bir bogy utjokbul bárom boldnyira 
kitérjenek. Ezen érdckletlenség annál inkáb fölboszontja 
az európait, mivel látja hogy ugyan azon renyhe ficz- 
kók a’ legnagyobb könyüséggel másznak mindannyiszor 
föl, valahányszor kedvök duzzan reá, p. °* bogy a 
majmot elfogják, mellyet nyílókkal megsértettek, de az 
ágratekert farka által a’ lehullásiul magát megmenté.“
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P á l m a - l i g e t .

rodozás után olly kis helyen mint a7 banana. Hum- 
hold kiszámlálá hogy négyezer font banana terem 
ott, hol százfont burgonya (krumpli) vagy 35 font 
búza teremne^ innét ásia déli részén, afrikáhan, 
amerikában az atlaszi és csöndes tenger szigetein, 
a’ hol az áitolános hémérséklet 7o°-nál több, ezen 
növevény teszi a7 lakosok fő élelmét.

A 7 bananafa eredeti hazája csmeretlen; az asiai 
mylhologiák azt az eufrat partjára vagy a himalája 
hegyek alá helyeztetik, szinte mint a7 görög mesék 
Ennát mondják sieiiia szigetén a7 gabona fajok ere
deti helyének. De midőn a7 gabona termesztés a7 
mi éjszakunkon unalmas egyidomuságot szerez, ad
dig a7 banana a7 legnemesebb és dicsöb képeket lát
tatja a7 heves öv tartományaiban.

Itt említhető volna még a7 2 dlk számunkban 
lerajzolt baobabfa (Adansonia digitata), mcllyriil 
azonban most hallgatunk ’s legfölebb is az olvasni 
kiváncsit a7 mondott számhoz utasíthatjuk.

Az 7d,k számban a’ kaktusokrul is szólánk a7 
két szikes növevények rajzolat-lapjának magyará
zásánál. Ezekről most még valamit. A 7 kaktusok 
lcvéltelen ’s különös szára minden növevény felüli 
képzeletünktől eltávozik. De némellv fajainak szép 
pompás és illatos virágai meggyőznek bennünket, 
hogy ő is a’ pálmák és banana hazájába illő. Az 
éjjelvirágzó C c r c u s ,  a7 l e g p o m p á s a b b  és 
pom pás  kaktus (C. sp c c io s  i ss i m us et s p é 
ci  osu<\) a' kertészek büszkeségei. A ’ diuve ca
ctus hivesítü italt ád déli amerika égető téréin az 
cpedő állatoknak. Alig van meglepő!» tünemény 
a7 természellcirásban, mint némelly nüvevények- 
nek nedűvel élése és nagyra nőlésc olly helyeken 
hol más növevény ki nem állítatja az égető héséget. 
A 7 kelet és arahia pusztáin hol folyó héhomokon kí
vül sémit nem látni a' földön, hői a7 földiül visz-

szaverető héség a" fölbőket is eloszlatja, mellyek 
boldogító csőjükkel más szerencsésb vidékekre siet
nek, — hol sehol nem buzog föl viz egy forrásból, 
nem buli alá a7 magaséul, ’s hol a’ teve lába is alig 
álhatja ki a7 homok forróságát, — itt a’ görög din
nye egy és több lábnyi átmérőre ncvekszik’s midőn 
minden el van körül belül égve, ő híves és bőséges 
italt ád az utasnak ’s igy nem kevés embert mente 
meg az iszonyú szomjanhalástiil, elepedéstül. így, 
noha kisebb fokon , hivcsíli ’s enyhíti a’ dinye kak
tus a7 pampászol; vad csordáit; — ’s a’ vad lovak 
annyira erőlködnek föltérésében hogy tövisei állal 
nem ritkán örökre megsántíttatnak.

Némelly kaktusok harmincz láhnvi magasok, 
száraik szélesek, ágozók, szegletesek ’s iszonyú 
gyertyatartóképen emelkednek lol. Cuinana, uj- 
barcclona némelly szároz síkjai tömötten benőitek 
ezen nö vévé nyekkel, mellyekct távoléul megannyi 
oszlopnak nézi a’ bámuló utas. A ’ vén kaktusok 
szára kemény és tartós, ’s a7 dél amerikai indu
sok evezőket, küszöböket stb. csinálnak belülök.

Turfa nyomógépeíy (Torfasajló).

Ez nem régiben találtaték föl shotiában; ál
tala a’ turfa igen őszvesajtolható, úgy hogy nem 
igen foglal a’ kőszénnél nagyobb helyet e 1. Vas, 
lyukacsos szekrénybül áll, inellyrc sulyok állal 
tétetik a’ nyomás.” A’ turfában lévő víz kiszi
várog a7 szehrény lyukain. — Ezen találmány a7 
pest vidékiek figyelmét megérdemli, kik a’ gőz
hajókat szemeik előtt látják forogni, lábaik alatt 
pedig nem mcszszérc a’ turfát lelhetik.
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Ma dá r f é s z ke l « .
A ’madarak különös ösztönt és ügyességet mu

tatnak fészkeik rakásában, melly által nemcsak a’ 
tcrmészctvisgálók hanem majd mindenkinek figyel
mét magokra vonták. A’ fészekrakás alul csak a’ 
kakuk van kivéve, melly (mintha némclly gondat
lan emberek-kivált férfiakhoz járt volna oskolába) 
az örömnél jelen szeret lenni, de a’ gondot minél 
távolabb hajtja magátul ’s az apró poszáta és baráz
da billegetőre (a’ jó ostobákra) hagyja a’ kiköltés 
és táplálás foglalatosságát. A ’ különbféle madár
fajok különbféle szorgalmat és mesterséget fordíta
nak ’s mutatnak fészkeik készítésénél} némcllyck 
csak egy két szároz ágot tesznek öszve, mások mo
hot hordanak és fonnak egybe, majd mások egész 
építési remekelést tesznek 5 mindenütt különös tc- 
kintettettcl lévén az apró madárfijak szüksége iránt, 
a’ mint azokat a’ hideg vagy más cllenségektül véd- 
ni kell.

A" lioszufutku czinegc cs fészke.

A ’ hoszúfarku ezinegenek főteteje fejér 5 teste 
fölül rózsa-veres , alul fejér; farka kószább a’ tes
ténél. Lakik curopában ’s a’ nyugotindiai szige
teken. Fészke majd tojásidomu, belül toliakkal 
van födözve, kicsin nyilassal bir a’ föle felé. Egy 
toll mindig van ezen nyíláson hogy azt betakarja és 
az eső behatását gátolja. Ha az uj hedugatik a’ fé
szekbe több illy keresztben álló tollat venni észre, 
mellyeknck czélja amazéval ugyanaz. Ha a’ fészek 
idős kökénybokorra van rakva, mint p. o. a’ rajzo
laton ábrázolt fészek, akkor annak külső színe (ol
dala) világos színű mobvai tapasztatik be és más 
olly anyagokkal mellyeknck színe egészen meg- 
cgyez a’ bokor ágaiéval ’s a’ fészek nem egy kö- 
nyen tűn szembe. Ha a’ kiválosztott fa színe zöl
des, a’ takaró moh színe is hasonló.

Indiában mivel a’ kígyók és majmok leselked
nek a’madártojások után, nagyobb mesterségü fész
kek találtatnak. Némelly madarak vékony ágok vé
gére akasztják föl lengő fészkeiket erszényidomban, 
mellyel« mélyek és fon nyilásuak; néha az oldalon 
vau a’ nyílás. Mások egészen a’ fenéken hagynak 
bemenetelt, és fon tanyáznak a’ fészek teteje felé.

A ’ nagyobb madarak fészkénél kevesebb gond 
látszik a’ melegségre fordítva lenni mint az apróké
nál, mcllynck oka szembetűnő. Az apró tojások 
hamar elhülnének és mcgzápulnának ha az anya 
elröpülésekor a’ levegő hatásának kitéve maradná

nak, a’ miliogy ne történjék, tollal gyapjúval moti
vál stb. fedetnek azok be. A ’ nagy madarak nagy 
tojása jó ideig elvan a’ kihűlés nélkül 5 ’s a’ madár 
szükségtelen terhet és mesterkedést nem ölt a’ nya
kába.

A ’ nádi veréb, az angolok szerint: nád-ökör
szem (Reed Wren) a’ sárin áuy-nőmhez tartozik } 
feje fekete, teste szürke és fekete, szélső kormány- 
jai ékidomuak, fejér foltosak, nyakravalója fejér, 
pofája veres, farka ollós. Európában lakik a’ nád 
és gyékény, kákák között. Fészke, melly a’ raj
zolaton látható, nádszálokhoz van és pedig erősen 
kötözve, néhány lábnyival a’ viz színe fölött. A ’ 
partiul többnyire jó távolocskán van és így ellen
ségei keresése elül bátor.

Sziklainak nemzetségi fája.
(Ouiratai szerint eredetileg).

Dédapámat jól csmcri a’ magyar világ, mert 
az a’ nemzeti irók által, kik az illyes kalandozók
ban a’ külföldieket a’ honiaknál jobban látszanak 
becsülni, magyar indigenatust nyert. Nevét nem 
szükség megmondanom mert nagy tetteinek akár
melyikét említsem is, már esmeri mindenki az 
cgyházfitul a’ nótáriusig, a’ szélső rongyosházu 
zsellértől a’ vérmes pozsgás biró uramig.  ̂ En is 
olly régolta tudom tetteit, hogy kicsinyenkint el is 
feledem őket. Ez vétek és nagy vétek, hanem ki 
tehet róla? Hajh élne csak még boldogult dajkám, 
akkor illyen hálaadatlansági szeny nem motskítaná 
Báró de Manx dédunokáját. Hanem hogy a’ késő 
világ mégis tudja, kitől szármozott Sziklai, déda
páin tetteiből egy kettőt megemlítek. O volt az ki 
malaczos zsákban farkast fogott, a’ bemézezett sze- 
kérrudat a’ medve száján besétáltatta, az alszáján 
pedig ki, hol azután szeget vert a’ rúdon keresztül 
’s a’ medvét átkozott kalodában izzadtatta} ő lőtt 
cseresnyc maggal a’ szarvasokra, fűzte a vadkor- 
tés zsinegre a’ vadludakat, mellyekkcl liosziy rö
pülő sétálást tön muszkaországban. Hanem minek 
ennyit, a’ ki ezeknek egyikébiil is nem tudja szár- 
mozásomat, az tudatlanabb a’ faluvégi czigánynál.

A’ nádi veréb és fészke.



70 G a r a s o s  T á r .

Az én dédapámnak azon dicséretes szokása 
Tolt, hogy viszontagságait híven öszsze szokta írni 
’s innét lön a’ világnak azon szerencséje, hogy őt 
el nem hervadható fényében egyre láthatja, gibral- 
tár ágyúin sétálni, a’ holdhoz fölemelkedni, an
nak egyik szarvát letörni ’s ha szerencsétlenségére 
a’ tarisznyája nem kicsin a’ holdat le is hozni. Egy 
tettét azonban nem említék a’ chrónikák, melly 
igen nevezetes ’s mellynek én is következése va
gyok. Ez illyen.

Boldogult dédapám, azaz ősapám apja, vagyis 
nagy apám ősapja, vagy még meghatározottakban 
az apám ősapja azon gyöngeséggel birt, hogy a’ 
hideg szelet ki nem tudta állani. Megkérdcze min
den tudóst és nemtudóst, hónán jő a’ szél. A ’ tu
dósok épen nem tudtak neki felelni ’s azt mondák, 
a’ szél nem egyéb a’ levegő mozgásánál. Mások 
mást állítottak ’s okosabban találgaták, hogy talám 
valamelly óriás góliáth szuszog illyenkor vagy épen 
haragjában fúj is az orrával. Egy gabona szelelő 
azt mondá, bizonyosan valamelly nagy és véghe- 
tetlen szórógépelyt hajtanak a’ tóthegyek fölött ’s 
az csinál oily nagy szelet. A ’ nótárius, ki épen 
borlevest szörpölt, azt találgatás aligha az az Eo- 
lus nevű pogány isten nem hűti illyenkor a’ fölös
tökömét, melly kávékul vagy borlevesbül álltat. 
Ennyi sok vélemény között az én apám ősapja, kit, 
én meg nem mondom, kinek hittak, hanem tetté
ből mindenkinek esmerni kell, mert Báró de Manx 
halhatatlan név, — dédapám, mondok, illy sok 
vélemény között nem tudott okos lenni ’s kevésbe 
múlt, hogy az én születésem talám örökre elhalasz- 
tatik. Ezen történet szerencséjére egyszer a’ csap
házban együtt találtak lenni dédapám, az orgona 
tipró ’s a’ falu kovácsa, ’s az első szokott ékes szó
lásával előadta a’ baját ’s elpanaszkodott milly tu
datlanok a’ tudósok 's milly öszsze viszsza beszél
nek a’ falu bölcsei. Egyszerre röhögte cl magát 
az orgona tipró ’s a’ kovács, és boroldta nyelvvel 
elmondák, hogy a’ szél máshonan nem jöhet mint 
fujtatóbul. Bölcsen meghatározák továbbá mind 
a’ hármon, hogy sok illy fujtatónak kell lenni a’ 
világon , mivel majd innen majd onnan fuj a’ szél. 
Hanem az én hidegséget gyűlölő apám a’többi szél
lel nem gondolt, csak az éjszakival, ’s innét éjszak
ra indult, hogy ott a’ fujtatót bedugja.

Negyven nap és negyven éjjel ment szegény 
dédapám, az ötvenedik reggel elért a’ temérdek 
fuj tatóhoz ’s azt bedugta , hekalapácsolta. Diadal
masan iparkodott a’ csendes időben haza felé, mi
kor nagy durranást hall háta mögött ’s reá sem ért 
hogy az elpattant fujtatóra viszsza nézzen $ fölka- 
paték az öszvctorlódott szél által ’s fák, erdők, fa
luk városok hegyek és bérezek fölött egész a’ dunáig 
ragadtatok. Itt már alig volt lélckzete boldogult 
dédapámnak, fűle zúgott, szeme szikrázott, szája, 
mint egy halé, látva ált, midőn egy zökkenést érez. 
Ekkor ki törülte a’ szemeit, száját befogta és nézett, 
és érne egy térségen látá magát a’ földön heverve, 
mellette pedig egy leányt, ki épen a’homokbul kelt 
lol haragosan, az orrát kezkenyejébe dugva. Szél
lovas dédapám megijedt, ’s átkozó a’ szelet melly 
épen szép leányba ütteté, gondolkodott milly or
szágban lehet, ’s csak hamar kitalálá, hogy ma- 
gyarországon kell lennie, mivel illy lökésre .csak 
magyar leány nem ájul e l, nem hal meg. Örült 
hogy tudott egy kicsit magyarul, ezerszer bocsá
natot kére a’ leánytul, elszaladt a’ dunához és ka

lapjában vizet hozott, melly a’ vérfolyást hamar el
állttá. Erre megbékültek, dédápám a’ herculesi 
lányt elvette, attnl ősapám született, kinek fő ka
landja a’törpék királynéjába való bele szeretés volt, 
fő érdeme pedig hogy nagyapámat nemzé. Nagy
apám patagoniát járta b e , mellyrül az mondaték 
hogy benne az emberek lovakbul nőnek ki, 'e 
nagyapáin szerencsésen kitalálta hogy az nem igaz. 
Apám egészen kifajzott eleinek erényéből ’s bécs- 
nél továb soha sem mozdult ki magyarörszágbul, 
a’ mit én gyakran szemére hánytam. De ő dicsérte 
a’ nyugodalmat ’s belőlem is kuczkó ülőt akart csi
nálni. Hanem mi hiábanr akarja valaki a’ sas vért 
csigavérré változtatni? En bennem dédapám fúr- 
gencz vére csurog ’s ma holnap tudnia keli a’ ma
gyarvilágnak, milly híres kalandozó van kebelében.

Dédapám erényeire támoszkodva egyenest lép
hetnék föl kalandjaimmal, hanem mivel az apai 
erényekkel gyakran megcsalatott a’ világ a’ fiuk
ban, még sem bátorkodtam. Innét a’ garasos tárt 
yálosztám ki műszeremnek. Ezt pedig több okbul 
is tettem, mint: látám p. o. hogy a’ szegény ma
gyar szerkeztetőnek a’ két német táros igen elébe 
kapkod, a’ miért az boszonkodik, kedve megy, de 
hogy egészen el ne menjen kívántam neki eredeti 
darabokkal szolgálni $ gondolom továbbá, hogy a’ 
garasos tár igazi nép - folyóírás lesz, én pedig a’ 
népnek nagy kedvelője vagyok, mint boldogult 
dédapám volt, ’s minden kalandjaim a’ nép között, 
csapliázokban, a’ falu pinezéjében, jegyző biró ’s 
eskütt uraimék körül gyökereznek 5 kívántam még 
tudtokra adni az én kedves kenyeres boros pajtá
saimnak , hogy ő közülök is tud valaki Írni, vala
mint a’ határdombnál magasabbra tud mászni, meg 
akartam nekik ígérni, hogy ha rövid töredékeim 
tetszenek nekik, egyik vasárnap, mikor a’ tánez 
tiltva lesz , közikbe ülök ’s kancsók között cgyhu- 
zomban elmondom nekik a’ dédapám tetteinél ne
vezetesebb enyéimet stb. stb.

De minekelötte a’ nevezetességekhez fognék 
nevemrül kell számot adnom. Igazi nevemnek 
,,Baro de Dédmanxfiíi:-nak kellene lenni, mint 
apám ,,Baro de OsmanxfiCí nagy apám ,,Báró de 
Nagynianxfi“ , ősapám ,,Báró de Manxfi“ nevet 
viselt, hanem én gyűlölöm a’ kellemetlen hango
kat, ’s az nxfbetüket egymás mellett irtóztatónak 
találám. Innét más névről kelle gondolkodnom. 
Békére boldogult dajkám , P éterin ek  hitt ’s azt 
mondá, hogy mikor (természetesen tudtom nélkül, 
különben magam is emlékezném reá) a’ keresztvíz
zel leöntének, péter napja volt’s nékem péter nevű
nek kelle lennem. Nem láttam át ugyan miért, 
hanem törtein, noha nehezen mert a’ péter itt ott 
petire változott ’s azon én boszonkodtam. Utók 
szörnyű magyar lön belőlem, ki nem állliatáin az 
idegen eredetű magyar szavakat, a’ kéteseket is bé
rűiéin, innét házot, galambot asztalt paripát nem 
merék említeni. Hát még nevemmel mennyi ba
jom volt. Hisz ,,petros“ görög szó, pótra vagy 
petré sziklát jelent. Kiállhatatlan ! Ekkor válto
zott a’ Dédmanxfi Sziklai-vá. A ’ báró nevezetet 
elhagyóm előle, mivel a’ bornyú kötelét bornyu 
nélkül nem akaróin magammal hordozni.

Ezeket véltem először is közlendőknek azok
kal, kik dédapámat becsülték ’s annak érdemei 
miatt (mint a’ szokás hozza magával) a’ késő unokát 
is kezökön készek hordozni. Ezután pedig néhá
nyat közlendek azon kalandjaimbul, mellyek mél



71

tók a’ báró de Manx el nem fajzott hanem igazi és 
valóságos dédunokájához.

G a v a s o s

A5 kentuekyiak ügyessége a’ lövésben.
A’ Magasm univcrsel «5aik számában ezt ol

vasni. Kentucky tartományának (mcily éjszaki 
amerikában az egyesületek egyik tartománya) la
kosai meglepő ügyességgel lövöldöznek } lehetet
len jobb lövőket találni a’ világon , mint ők. Egy 
szeget bcüttetni a’ golyóval vagyis golóbissal vala- 
ineíly deszkába} ’s a’ vad madár fejét eltalálni száz 
lépésnyiről, csekélység ő elüttök. Rövid idő alatt 
balomra képesek lőni a’ mókusokat, és ötszáz lé
pésnyiről bele lőnek a’ még olly kicsin czélba is. 
Történt az angol amerikai háborúban hogy a’ ken- 
tuckyiak egész hideg vérrel ’s ügyességükben bizás- 
sal ellenségeik szemeit vették czélba ’s a’ megnyert 
csata után a’ holtaknak szeméi kilőve láttattak.

Égy angol utazó, ki több esztendeig mulatott 
kentuckyban, beszéli hogy a’ legügyesebb lövök 
(puskázok) öszsze szoktak gyűlni kedves mulatsá
guknak, a’ puskázásnak gyakorlására. Egy tálczél 
közepére beültetik egy középnagyságú szeg liosza- 
sága kétharmadáig. A ’ lövés pedig többnyire 40  
lépésnyiről történik reá. A ’ lövés előtt mindenik 
igen jól és erősen kitisztítja a’ puskáját, egy golyót 
a” tenyerébe tesz, reá annyi (puska) port önt, hogy 
beíodöztcssék, melly mérték jó távolságra elegen
dő .— Ha valaki meg sem érte a’ szeget, rósz lö
vőnek tartatik} ha megérte és félre görbíté, közép
szerű puskás} ka pedig egyeneseu főbe találta és 
a’ tálba egészen beüté, ügyes puskázó. Áltolában 
minden harmadik golyó el szokta találni a’ szeget, 
úgy hogy ha 12 puskás van jelen , háromszor meg
kell a’ szeget újítani.

A ’ mókusvadászat kedves mulatságok a’ ken- 
tuckyiaknak, és nagy gyakorlottságot kiván. A ’ 
mókust nem lövik meg, hanem az ágra czéloznak 
éppen a’ lába alatt. A ’ golyó eltöri az ágot, a’ 
mókus mintegy puska portul látszik fölvettetni és 
olly rázkódásba jő hogy halva esik le. Nem keve
sebb ügyességet kívánó játékjok még az égő gyer
tya hamvevése a’ nélkül hogy a’ gyertya elaludjék. 
Az utazó ángol beszéli hogy egy esti kirándulásá
ban igen sok lövést hallván, a’ pnfogatás helye felé 
ment. Ott 12 erős és magas embert láta, kik néki 
elbeszélők hogy a’ gyertya hamvára lövöldöznek ’s 
igy magokat begyakorolva a’ fényes szemű dámva
dat és farkast a’ legsötétebb éjjel is bizonyos siker
rel veszik czélba. Nem sokára tűz rakaték, mclly- 
nek füsté gömbölygvc emelkedék a’ fák sűrű lomb
jai közé. Otveu métre-nél távolabb volt a’ meg- 
gyujtott gyertya, és fénye is alig vala látható : tűié 
pedig néhány lépésnyire egy ember volt. mindenik 
lövés kimenetelére ügyelve. Némelly puskás a’ 
gyertyát, másik a’ hamvát találta e l , hanem azért 
hoszú kinevetésscl köszönteték} mások valóban el
vették a’ hamvát a’ nélkül hogy eloltották volna, ’s 
ezek hoszú és számos tapsot nyertek.

Sok más illy játékot lehetne a’ kentuckyiakrul 
elbeszélni, hanem a’ rövidség nem engedi. Ken
tuckyban alig látni féíjíiat puskája és csákánya (to
mahawk) nélkül, — és ezeket mindjárt el kezdi 
hordani, mihelyt válait erőseknek tapasztalja reá. 
A ’ kentuckynak kenyerét (jobban mindennapi sült
jé t), védelmét és mulatságát a’ puskája adja.

K ü l ö n ö s  ti gr  i s  Vadászat  ke l e t i ndi a  
éj szaki  részén.

Mihelyt tigrist vettek észre, öszvecsoportoz- 
nak a' parasztok, ’s egy prausz nevezetű ’s a’ vad 
ligefához igen hasonlító fárul sok levelet leszaggat
nak, azokat madár cuyüvel bekenik mellyet egy 
ottani fának megzúzott bogyóibul kapnak. Ezen 
leveleket azon árnyékos erdő közéletén elhányják 
hol a’ tigris a’ déli hűségben nyugodni szokott. A ’ 
levelek enyves lapja van fölfelé. Ha a’ tigris reá 
hág egy illy levélre, rendesen oda lesz.

A ’ levél ugyan is reá ragad a’ lábára, a’ me
nésben akadályoztatja} a’ tigris pedig, a’ földet 
vakarja kormos lábaival, hogy a’ levéltől szaba
duljon. De ezzel nem boldogulván, a’ fejéhez 
dörzsöli lábát és a’ levelet, az enyüvel bekeni sze
meit és füleit, dühös lesz, megdül és henteregni 
kezd hanem egyre roszabbá teszi a’ sorsát, mert az 
enyves leveleken henteregve, egészen befödetik és 
szemei becnyvesédnek. Ekkor irtóztatón elkezd
bőgni, ordítani} a’ közéleten leskelődő parasztok 
elöfutnak, ’s a’ szörnyű állatot könyen agyon lö
vik. — Nem kár e a’ bőréért?

T á r .

M e s z s z e s z ó l ó  g é pe  ly.
Ez régi találmány , hanem mindeddig csak ki- 

csinben űzeték. Nem ritkaság ugyanis a’ külföld 
nevezetesebb fogadóiban látni, hogy az ételhordó 
valamit susog egy érczcsőbc ’s az által a1 fűzőnek 
tudtára adja a’ megrendelt étkeket, ki sokszor né
hány emelettel aláb, talán pinczekonyhában ’s az 
udvar hátulsó végén van. Ezen távolra súgó gé- 
pelyt most nagyban kezdik űzni. A ’ belga jodard 
és Steldorf Brüssel és Antwerp között álítanak föl 
egy illyent. A ’ közlés rajta mindig két két mért- 
földnyire történik. Az egész kérdés és felelet min
den mellékes kérdésekkel és feleletekkel együtt 
nem kíván egy órancgyednél többet Brüsselbül 
Antwerpig és viszsza. — A ’ gépely olcsó is. A ’ 
briisseli királyi vár ’s a’ laakcní mulató vár között 
építendő nem keriilend 2 0 ,000  franknál (ugyan 
annyi váltó forint) több-be.

A’ farkas és a’ nyúl .
Minek előtte a’ persamesét lefordítanék, a’ 

farkasrul és nyulrul valamit.
A ’ farkas a’ vérengző állatokhoz 5 nevezetesen 

az ebek neméhez tartozik} farka egyenes (behaj
tott), szőre szürke-fakós, lábszárai fakók. Ta- 
láltatik egyiptomiul fogva egész laphonig vagyis 
laplandig} nálunk sem ritkaság, lengyclorszság 
erdeiben még bővclkcdőb} a’ britanniai szigetek
ből kiirtaték. Úgy látszik, amerikába is álthatott. 
Éjszak felé télen mcgfejérül a’ bundája. Vitéz tár
sul ösnieri a’ medvét, ’s nyáron annak engedi a’ ha
dat és dicsőséget, télen pedig mig amaz alszik, ő 
a’juhászok csordások csikósok háborgatója, az úta- 
sok nem ritkán megrezzentője. Mindenikct meg- 
támodja házi állataink közül, még a’ bikát is } ereje 
nagy van és nagyobb a’ bátorságánál. Néha dög
gel él} éhségében földet, nádot stb. is eszik. Tüz- 
tül és lármáiul, zörejtől igen fé l .— A ’ mi farka
sunkon kívül van még más több fajtájais, minta’ 
feketefarkas vagyis likaon eb, mellynek bőre fekete
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az orra csúcsán pedig mint mclc alján egy kis fejér- 
seg van. Amannál vadabbnak mondatik. A’ me
xikói farkas szürke vcrcscs, fekctésscl keverve, 
majdnem akkora mint a’ közönséges farkas.

A ’ nvnl a’ rágó vagy inkáb őrölő emlősállatok
hoz tartozik, bundája szürke barnás, fülei kószáb
bak a’ fejénél, ’s begyök fekete} farka rövid, há
tú lsó lába az elsőnél sokkal kószább stb. Az egész 
világon elterjedt, mindenütt vadásztatik ’s csuda 
hogy ki nem fogy$ nem bújik el a’ földbe, hanem 
a’ földön alszik nyilt szemmel. Más fajok is van
nak, mint a’ változó nyúl, tengeri, siberiai stb. — 
Ezek után jöhet a’ persa mese.

A’ farkas és a’ nyúl.

Midőn egy éhes farkas a' sikon futott keresz
tül , eledelt keresve, egy nyulat láta meg-, mélyen 
alvót egy cserje alatt ; már gondoló melly jó falat 
leend az , ’s lasan oda kezdett hozzá czammogni, 
nagy száját erősen ellátva, azt elnyelni készülve. 
De zörgése fölijeszté az ébrékeny nyulat, melly 
fölrettent ’s elszaladni iparkodott. Hanem a’ far
kas olly közel volt hozzá, hogy el nem ugorhatott 
’s igy remegve állott előtte felig meghalva az ije- 
déstiil. ,Ho! bo! kedves, megleltelek végre4 szólt 
a’ farkas. ,'Törekedtem látásodra, minden bokor
baji kerestelek, mig utób csak ugyan rád akadtam.4 
„Oh,  édes, — felelt a’ nyúl, — gondolom nem 
fogsz egy olly apró állat megevésérc gondolni mint 
én vagyok; én alig lennék egy falatnyi egy olly 
nagy és hatalmas állotnak, mint te. Hanem én tu
dok egy jó kövér rókát a’ közel erdőben melly 
ugyan csak fölöstökömöt (reggelit) adna ám neked 
’s ha velem tetszik jönöd körmeid közé vezeten- 
dem azt.

A megörült farkas követé a’ nyulat. Midőn 
a1 rókalyukhoz értek, a’ farkas kivit! maradt, mig 
a1 nyúl bemen ve eg*ész udvariasan jó reggelt kívánt 
a’ rókának. ,Hogy valónk miolta nem vala szeren
csém kegyedet látni; reményiem setnihaja sem volt 
kegyednek.4 „Köszönöm —"felelt a’ nyúl, — min
dig jól valék; liánéin számos fainifiáin gondja olly 
sok időmet elfoglaló, hogy alig meheték ki egy egy 
lalat fris fúcvésrc, látogatóba soha sem sétálhat
tam; ezen kivid továb is kellé költözködnünk, mert 
szomszédságunkat egyre káborgaták az ebek. De 
most neked holtodra adandó jövék b e, hogy egy 
barátom, ki bölcscségcdriil sokat hallott, be akar 
hozzádjöni tanácsot kérdendő egy nagy dologban; 
barátságomért nemde bccresztcd ?

Az okos, ravasz róka elérté az édes szavakat, 
hanem a’ nyulat meg akarva ön vermében fogni, 
vaknak tetteié elméjét. Sok kompliment csapás 
után igy szólt: „Igen nagy tiszteletet tői nekem. 
Kevély leszek barátod látásán, hanem engedj időt 
hogy a’ liázot kiseperjem ’s mindent egy kis rendbe 
hozzak.

A ’ nyul elment nevetve hogy a’ rókát meg tudá 
csalni, ’s az egész esetet elbeszélé a’ farkasnak. 
Ezek kivül várakoztak, egyik a’ jó ebédre gon
dolva , másik a’ veszedclembül mcnckedni re
ményivé.

A ’ róka pedig jól előre gondolva hamar helyre 
álítá a’ titkos utat, mellyen elszökcndik, ürege 
közepén pedig az ásott vermet melly szároz ággal 
hervadt fűvel kóróval befödve volt, megigazító, ’s 
a’ titkos útra menve, kiálta a’ nyúlnak, jőjön be. 
A’ nyul ugrott a’ farkas rohant ’s mindenik a’ ve
rembe zuhant, mig a’ róka elszaladt. A’ farkas 
bámult, de hamar magához jött, ’s rá fogva a’ 
nyulra hogy jégre vezeté, tüstént befalta a’ sze- 
gényt.

Itt vége a’ mesének ’6 utána a’ persa angol ta
nács igy foly: Látjátok, milly ostobaság volt a’ 
nyaltul a’ liazudozás és másnak vermet ásás; mert 
mind a’ mellett is a’ farkas fogaira jutott. Innét 
jobb ha mi is bátran és clszánással megyünk a’ ve
szély ellenébe, mint ha azt úgyis kisülendő hazu- 
dozás által akarnék elkerülni, melly bajt vagy ver
met is szül.

Riippel Abyssiniában.
Mig Körösi Csornánk a’ Himalaja hegyek kö

zött tanulja a’ hindu nyelvet, addig Rüppcl Afrika 
alpesei között tartózkodik. Levelei Gondárbul, 
abyssiuia fő városábul érkeztek. Olt léte alatt a’ 
trónus elfoglalás által háromszor űrült meg és sze
rencsésen viszont, el láttatott. Riippel cgyiptomba 
szándékozott.

Ar t ő r ü k  ú j s á
Ez a’ kelet előmenetelének tanúja. A ’ török 

eredeti előadás melleit franczia fordítás van. — 
Ha értenénk törökül, lehetne szerencsénk a’ félla
pos czínick olvasásához, hanem ig y -------.

Á r v a  v i o l a .
JŐ a’ tel fagyos hazákul,

Mint a’ kegytelcn halál*
Szél üvölt, havas fiivalma 

Szíriek ormain megái.
Zordonahh még a’ viharnál 

Melly üvölt illy éjeleír 
A’ zajongó hin özönje,

Hol nyög a’ reménytelen-.
Halk fuvalini a" zephirnek 
A’ tavaszszal viszszatérnek.

E’ kebelbe fész fiival 
Míg örökre majd kihal.

Hamvai.

L i p c s é n ,  W i g a n d  Otto f e l e i é s i  terhe a latt .

Nyomatott Breitkopf és Härtel- nél.
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Kö zh a sz nú  e s m e r e t e k e t  t e r j e s z t ő  lapok.

mcgjelen minden szombaton arcz

Brazíliában a’ paraiba folyótul éjszakra fekvő 
sik erdős tartományt puris - oknak nevezett indus 
nemzetségek lakják. A ’ következendő rajzolat honi 
erdeikben való életmódjokrul Maximilian herczcg 
utazásaikul van kivonva, ki 1813ban látogató men- 
brazil iát.

A’ herczeg követet küldött be az erdőbe meg- 
mondandót hogy ő meg akarja az indusokat láto
gatni. ,, Öt férjfiú — így beszél a’ berczeg — és 
bárom vagy négy aszszony elfogadó a’ látogatásra 
meghívást. Azok mind kicsinyek voltak, nem ma
gasabbak ä  láb ujnyinál; közülök pedig többen, 
mind férj fialt mind aszszonyok, szélesek és vaskos 
szárnak; majd mind egészen meztelenen voltak 
egy kettőt kivé vén kik derekok körül kezkenyőt kö
töttek vagy a’ portugalloktul kapott rövid nad
rágokat húztak föL Némellyeknek fejei egészen 
nyirettek voltak, másoknak sűrű szénfekete bajok 
volt a’ szemek fölött elvágva ’s hátul renyhe fürtök
ben rlógva le.

Altolában kiesin a’ szakálok, mellyé egy vékony 
kört képez a1 száj körül ’s az álrul mintegy 5  ujnvi- 
ra csüng alá. Nyakok körül vagy melökön és egyik 
válókon keresztül öszszefűzött kemény feketebogyó

fűzért hordanak, mcllynck közepén elöl számos 
majom macska onka ’s más vad állat szemfogai vol
tak. Más ékességeik pedig a’ cserjék tüskéikül ké
szíttettek. A’ férjíiak hoszű íveket és nyilakat tar
tottak a’ kezeikben, mellyeket, valamint más egyéb 
jószágaikat is kívánságunkra csekélységekért elcse
rélték. Tudtokra adtuk, hogy eredeikben meg 
akarjuk őket látogatni másnap korán, hajói akar
nak elfogadni.

, ,Másnap alig hagytuk el a’ házat, midőn az 
indusokat az erdőkül kijövőket láttuk. Társasán 
gukban viszsza mentünk az erdőbe, ’s midőn elér- 
kezénk, az egész csapatot a’ fűben feküve találtuk; 
Különöst látványt ada a’ barna meztelen embercso
port; férjíiak, aszszonyok gyermekek keverve vol
tak egymással, és kiváncsi hanem félénk pillanta- 
tokkal visgáltak bennünket. Mindnyája olly czif- 
rázott volt, a’ mint csak lehetett; néhány férfiú 
ékesítés végett majom bőrt tekert homloka körül ál
tal. Némclly aszszonyok fahejbul készített ’s job 
válókon megkötött szalagok vagy szíjak segítségé
vel hordozók gyermekeiket, inig másikak a’ háto
kon hordák az övéiket,. egy a’ homlokukra kötött 
madzag segedelmével. Ezen utolsó módon hordoz-

A ’ p a r i  - i n d u s o k .
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zák élelem táskáikat is midőn utaznak. A ’ férj fiák 
és lányok nagy száma igen ke volt festve, homlo
kukon és arczaikon veres foltok, másoknál veres 
csikolatok voltak, másoknak teste fekete sujtáso- 
kat hirt koszában és keresztben, közöltök pedig 
pontok valának. Sok apró gyermek leopárd-idomra 
volt foltokkal födve. A ’ festés kényszerintinek lát- 
szék ,’s mindeneknek önkedvétiil függőnek. A ’ nő- 
személvek áltoláhan erősen körülszokják a’ bokákat 
és a1 kézizesülést tekerni, hogy ezen részek — mint 
ők mondjál; — vékonyak és szépek legyenek.

A ’ puril; ivje hat és fél lábnyi, sőt több is} 
sima, egv kemény sötétbarna fáju pálma nembül 
készítve. Nyilaik hat lábnyi bőszük, egy erős iz- 
csomós nádfajbul valók, alsó végeken tollazottak 
szép kék vagy piros vagy páva-fáczán toliakkal.

Kíváncsiságunk kielégítetvén tanyáikra vezet
tettük magunkat a’ vadakkal. Az ut egy völgybe 
vitt} végre egy keskeny ösvényen az erdő legsü- 
rübjébe jutottunk, hol néhány puri-kaliba volt, 
— a’ világ legegyszerűbb épületei. A’ gyékénbül 
csinált alvó háló két fatörzsök közé van fölakasztva, 
a’ törzsökökhöz fölcbb egy pózna köttetik kereszt
ben káka által, mellyhcz nagy pálma levelek tá- 
mosztatnak ferde irányban a’szélfelül való oldalon, 
és banana levelekkel bélelteinek ki. Közéletén egy 
kis tűz, a’ földön néhány íökhej, egy kevés viasz, 
különbféle ékességi dolgok, nyilnah való nád, tol
lak, élelem, banana és más gyümölcs.

Minden indus nemzetségnek első szüksége a’ 
tűz, mellyet egész éjszakánkint lobogni hagynak 
és nem annyira a' hideg ellen, mellyet ruhahijá- 
nyok még hathatósakká tesz , hanem a’ vadállatok 
elűzése végett.

Az mondatik, hogy bőszükül megeszik az cm- 
berhüst, liánéin hogy kegyésségök tanújául meg
holt rokonaikat folfainák, — a' mint a’ régi irók 
beszélik,— ennek most sémi nyoma. Sóért nagy 
viaszgolyókat ajánlottak, mellyeket ők a’ vadméz 
szedésnél nyertek} a’ viaszt ők iveik és nyilaik el
készítéséhez használják, gyertyákat csinálnak be- 
lűlö, igen jól égőket, — pamut darabokat göm- 
bölgetve egy darab viaszszal körül ’s az egészet 
öszve hengergetve. A ’ késnek igen nagy becset 
tulajdonítanak, mellyet szalagon a’nyakokba akasz
tanak és hátul hagynak lecsüngni} ez gyakran nem 
egyéb egy darab, ’s köveken élessé dörzsölt vasnál. 
Ha kést kapnak, rendesen letörik annak a’ nyelét 
s öngondolatuk szerint csinálnak mást bele, azaz 
a’ pilingát két fadarab közé helyeztetik, ’s madzag
gal öszvekötik.

A ’ tupa vagyis dörgés istennek tartatik tülök} 
egy áltolános vizözönrül van zavart képzeletök.

A ’ 1 .
( P r ó b a f e s t é s  a’ t e r m é s z e t  ut án ) .

Ki mondja meg nekem bonom iljai közül, hol 
végződik a’ reggel, ’s mellyikc tanít meg hazáin 
leányainak, hol kezdődik a’ dél? Mert én itt a’ 
szoros határt nem látom, és a’ meg tanítót örö- 
möst testvér gyanánt fogadom el.

Es óh bár lelnék tanítót, hogy lelhetnék test
vért! Azárva, a1 testvériden szív szerencsétlen 
dolog a világon. Ha örül, öröme hidegen röpül 
alt s nem lel tükröt melly képét viszszamutassa}

ha bánat clulja, magán szárod el mint a’ puszták 
gyökere - rontott pálmája.

Másoknál mindennapi virág a’ remény, ná- 
lom ő is ritkaság, mert beutazhatom a’ fölvidéket, 
által járhatom az alföldet, megkérdézhetek min
den férjfiat, lelkét kimeríthetem minden leánynak, 
és — még sem mondándja meg senki, hol a’ határ 
a’ reggel ’s dél között?

Ezért járok olly levert remény vei ; ezért olly 
lecsapott gondolataim tömötten nőit vetése, mintha 
jégeső ment volna keresztül rajta.

A’ határok e olly elrejtettek a’ természetben 
r vagy az ember szemei olly gyöngék hogy az ált- 
! meneteleket nem tudja kijegyezni ? Visgálám az 

éjt, figyelek a’ nappalra, és a’ sötétséget nem tu- 
dáni a’ világosság mellé álítani; minekelötte a’ 
nap kipillantott, mcgvilágosult a’ világ, és a’ nap 
nyugta után lasankínt feketiilt he az éj.

Kérdezem a’ nyártól, mikor kezdődött, kér
dezőm a’ tavasziul, mikor végződék, és felelet 
nem jött kérdésemre. Egymásba állmcnni látám 
őket és határt nem valék képes nekik szabni.

Magát az erényt vevém visgálatul és figyelme
met a’ bűnre szegezém, ’s liatárvonalt soliol nem 
láték, véget kezdetet teremteni nem tudék köztök.

Magasan csillogni látám a’ szerelmet, tiindér- 
fényvel mint küprisz csillagát, és folytaiéin lépcsőit 
alá és lcsikamlám addig, liol baromi indulat gya
nánt látám őt, lealacsonyítva a’ véle állatizót; va
lamint amott a’ földi pornak isteni repülést adott. 
Es a’ határfokot nem valék képes kikeresni.

A ’ hazaszeretet sem kerülte ki figyelmemet. 
Látám őt dicsősége legmagasabb repülésében, mi
kor a’ homályfoltos nap megszégyeníteték általa, a’ 
homálytalan által, midőn áldozatképen lebegett a’ 
haza oltára fölött, és ellebegett mint a’ vérengzés 
idején hajdanta az áldozat vérének gőze 5 és cllcbc- 
gését nem is említők az unokák ! Ezen hazaszere
tetei látám, és fölkéséréin addig hol áltolános em
berszeretetté változott, és lckémlclém addig, hol 
önhaszonleséssé aljasodéi;, és a’ határkövet minde- 
nikfclül keresztül ugrám.

Megkérdezém magát az ember kezdetét ’s szó
ba ereszkedtem jövendő végiinkvel, és boldogulni 
itten sem tudék. Segédül vettem minden emberi 
tudományt ’s ki nem fürkészhetém, mikor üt elsőt 
a’ sz ír , mikor gondol elsőt az agy, mikor gördül 
továb az első csop vér. Halálcsontokkal rakám meg 
szobámat, barátul szegődtem a’ haldoklókhoz, a’ 
siroknak tolvajává lettem , ’s ma sem tudom, hogy 
áll el az erek vére, r hogy halnak el az idegek, hova 
lesz az agy ereje. Es törekedhetem egyre, az ész 
alaposságának határát álthágliatom , de azért határt 
szabni képes nem leszek.

A ’ nap pedig gyöngeségiinkel nem gondolva 
fölhalad pályáján. Oda fön van határa, incllyet 
átlépvén hanyatlani kezd.

És a’ világ a’ reggeli tündéres fénybül valódi
ba öltözötten áll a’ déli nap alatt. Végok van a’ ho
mály okozta csalódásoknak, vége minden iszonya
tosnak. Maga a’ villámszárnyu költés is szárnya- 
vesztetten hull itt alá és az erdők árnyékában eny
hülést keresve elhallgat. Nem látnak csalódva a’ 
szemel; holt árnyékokat remegő hold sugarakon; 
halottak kezei nem érintik meg a’ luggő lant húr
jait , túlvilági zcngzettel híva a’ hátramaradt ked
vest magok után; lidérczek nem szálongnak a’ me-
r z i i n  ^ C3 n  / t  m  » r n ' T ű l i b  í n A n c i a k n k n  i r ú í l í l  A v l
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Meg- az erdők énekesei is hallgatnak , annál 

inkák hallgat a’ halálmadár, mellynek sivítása olly 
komolyan hangzik az est homályában.

Hol van azon hegy, azon szép zöldülő hegy, 
mcllvrül én a’ delet olly gyakran, olly szívöröm
mel visgáláin ? Sóhajtás tört akkor is ki kebelem
ből, de az idvességnek sóhajtása volt, és társért 
cpedett, hogy menyországa teljes lenne. Most is 
sóhajtás tör ki melcmbül, de az vágy és fájdalom 
sóhajtása, mert minden kedves tárgytul mcszszc 
hánvatám.

Nem hazám levegőjét szívom én , nem honom 
napja sugárzik én főiéin, a’ delek idegen földön 
melegítenek pályámra! r

De a’ képzelgés égi leány á’ halamló agyban, 
tér és idő elenyész előtte, ’s a’ szív honi balzsamot 
kap általa az idegen földön. Engem is kézen vezet 
ő , vagy inkáb karjaiba vesz ’s villámröpülést tesz 
velem a’ világban. De én a’ nagy világban csak 
egy folyamot keresek , koszán nyúlót egy virányos 
hazában , magas hegyek völgyei közt keringő!, és 
egy végetlen síkon áltkigyódzót. Ezen folyam szé
lén pétiig két testvér várost kémlelek, egyiket ma
gas halmon végig nyúlót, az idők tengeréből fény- 
vei és köddel fodözöttet, másikát a’ síkon emelke
dőt palotáival, ’s az ébredő unokák életében ör- 
vendezőt.

Köszönet, égi leány a’ halandóság földén! — 
látom a’ kedves tárgyokat. De miért szőrül öszve
görcsösen szívem ?-------Boldog, ki tudja hogy
hazája van ! Én csak vérkönyeket tudok sirni, és 
— kérni képzelődésem angyalát, adja ált vándor
botomat.

igen , ottan van az Iván zöldelő hegye, incl- 
lyet én hajdan oromnak nevezék 5 ott van , — déli 
magasán sugárzik fölötte a’ nap, — és az egész 
tág tér vidoran mosolog föl elébe.

Ezen cserjének alja védjen a’heves sugaraidul, 
itt nyugodjék puskám a’ főben , mig én szemeimet 
a’ világon legeltetem.

3lé!yen hallgat minden körülcm, a’ madarak 
árnyos lombok alatt nyugtatják szárnyaikat, az éne
kesek dala elnémult, a’ csevegők és kiáltozok nem 
hallatják szavohat. Csak a’ czifra pillangók nyug
hatatlankodnak ’s a’ szöcskék zugnak a’ cserjékre 
fölszáltan. Kellemes érintést tesz az orom szele 
néha arezomon ’s a’ nyugoti völgvsikokon huilá- 
moztatja a’ feje hányt gabonát.

A ’ déli harang megkondult a’ távol hudában, 
's az erdők mélye elnyeli a’ megérkezett hangokat. 
Az ó bástyákon és a’ régi tornyakon játszva ter- 
jengenck a’ sugarak és lelkiemet sugaras korba rin
gatják, de a’ mellyrül nem tudhatom, múlt c vagy 
jövendő.

Az idő egy örökén valóság, hanem nagy kü
lönbféleséget hordoz folyamában ! Ezen orom a’ 
kilátás orma, mellyrül a’ világot minden különb- 
féleségeiben vizsgálhatni. Innét halmok nyúlnak 
továb zöldülő hátokkal, virágos völgyeket tartva 
magok közt, onnét a’ hegyek síkká terülnek ki ’s 
füveiket zöld tengerkínt ingadoztatják; itt egy falu 
hallgat szalinakunyhóival, ott pestnek pompás pa
lotasorai fejériének 5 itt egy forrás cscrgcdez , ott 
a’ hatalmas diina rohan a’ zajgó tenger felé 5 itt er
dők árnyékoznak , ott kopár nyúlik meszsze és tá
vol , munkás kezeket kérve $ itt virágok illatoznak, 
ott égető homok verődik a’ szembe $ itt a’ csordás 
a’ tölgy tövében eszi ebédjét, mellette enyelgve a’

vidor nő, ott a' boglyák mellett gyűjtők falatoznak, 
amott a’ városban — óh ott sokan szároz kenyérha
jon rágódnak, más sokan pedig csillogó ezüstről 
esznek, aranypoharakbúl szőlőnedvet isznak 5 ezek
nek a’ bánat, azoknak a’ habzó sampagni facsarja ki 
könnyeiket.

És az idő tarkasága is fényes tükörben látható 
innét. Ki tekint le az elsütött rákosra, hogy a’ 
múltat egész hatalmában ne látná szemei előtt lefo- 
rogni? — ki nézi meg pest kcllemutszasorait hogy 
a’jelen mézes részét ne ízlelné? — ki futja ált sze
meivel a’ hajóhordó dunát, a’ távol kéklő mátrát ’s 
a’ inátra oldalain meszszefutó aranyezüst hegyeket, 
— ki tekint ezen nagy tér élettől pezsgő erű népé
re, — hogy az óriás karú jövendő tettel koszorűzva 
ne tűnne elébe?

És igy, dél, neked is megvannak az örömeid 5 
a’ te fényed a’ valóság fénye, a’ te heved a’ gyü
mölcsérlelő.

Az ember életegén is te vagy a’ fő pont. Fé
nyednél lát legtisztábban az agy, heved érleli a’ 
valódi boldogság gyümölcsét az embernek.

Homály álmok ringaták a’ gyermeket, tűnő 
szerelmek repkedtek az ifjúval, te a’ férj fiú életé
nek súlyt adsz. A ’ reggel minden kis dolognak 
nagy árnyékot ád, féldélben az először ízlelt élet 
túlcsapongásra bir, a’ te napszakodban legkisebb 
az árnyék.

Könnyeztem el el tünelgő reggelem után, ri
degen égő szívem cpedett, de most a’ dél felé for
dítom szemeimet. A ’ mi lefolyt legyen lefolyva, 
de átjövendő ösvény fénysziiköt ne lásson.

És te dél haföljövendesz az én egemre isv úgy 
jöjj fői, hogy árnyékot alig vess körűiéin. Csek
kor lantom huijai hatalmasan szólamlanak meg di
cséretedre $ és a’ világ nagyot figyelincz rcájok, — 
mert közel árnyéklalan képeket még nem igen látott.

A’ 0 z u k o r k é s z í t é s.
A ’ ezukor olly édes egy dolog hogy ma hol

nap a’ mézet egészen kiszorítja. Nélküle mclly 
lányka tudna csak egy nap is ellenni? Kávécskár 
jába, vagy tejébe ezukor kell, a’süteményre ezukor 
kell, kanári pintyének ezukor kell 5 az ajakakra 
ezukor kell, hogy látogató bavát(né)ja édesebbet 
ízleljen stb. És az ifjak egy csöppöt sem jobbak. 
Valamint a’ puha ágyot jobb szeretik a’ keménynél, 
a’ buzakenyeret a’ zabkenyérnél, a’ sima utat a’ 
göröngyösnél, a’ jól lakozást a’ böjtölgetésnél, úgy 
az édeset a’ savanyúnál, tehát a’ ezukrot mindenek 
fölött. — Ezen okbul gondoljuk hogy mohón kap 
sok olvasónk e’ jelen czikkel után, mclly azonban 
nem olly siklós mint maga a’ ezukor , hanem még 
a’ ezúkormivelés igazán a’ nemsiklós !

Czukrot többféle növevények nedvéből készí
tettek és készítenek, p. o. némeliy répa, iharfar 
fajok nedvébüi, sőt még kukoriezaszárbul és bur
gonyákul is erőlködtek némellyek előteremteni, 
hanem — csak erőlködtek. Legtöbb ezukor’s úgy 
szólván rendesen, a’ ezukornádbul és ennek több 
faja közül is csak két fajbul készítetik, t. i. a ka? 
1 á s z o s (spieatum) és o r v o s i  (officinale) ezukor- 
nádbul. Amaz ketelindiát esmeri hazájának, emez 
a’ nyugotit. Nem tudni, esincrték c a’ régiek ezen 
kellemes fűszert vagy nem. A ’ legrégibb hiteles 
tudósítás, mellyel rúla bírunk, a’ keresztes hábo-
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rukbul van, ’s úgy látszik hogy ekkor az európaiak 
a’ saraczenoktul (araboktul) vették ’s kozák be eu- 
ropába; maga a’ nád ufób elültetteték kiiprosz szi- 

etébe, ’s l i 6 6 -rul írva van, bogy ekkor siciliá- 
an ezukornád őrlő malom volt. 1420ban madeira 

szigetén mivelteték a’ ezukornád, néhány évvel 
utób a’ kanari czigeteken, ’s cuba szigetére Co
lombo kristóf által viteték be második útja alkalmá
val. Azon idő olta azonban bebizonyodott bogy 
déli amerikában, a’ nyugotindiai és dél-tengeri 
szigeteken vadon terem és termett, lianem a’ lako

sok csak eledelre fordították, ezukrot nem tudtak 
belőle készíteni.

A ’ ezukor finomítást egy vclenczei ember ta
lálta föl a’ 4G század végén \ ki 100,000 koronás 
tallért gyüjte általa magának, a’ mi akkor időben, 
nagy kincs és gazdagság volt. Angliában 16o9ben 
említetik először a’ezukoríinomitás. Későbbi évek
ben nagy kiterjedést nyert a’ ezukornádtermesztés 
a’ nyugotindiai szigeteken 5 mi itt bő leírását adjuk 
annak, a’ mint az különösen az angol gyarmatok
ban történik.

A’ czukomádíold ni mikulása.

A ’ e z u k o r n á d  m i v e l é s e  és a’ durv a  
e z u k o r  k é s z í t é s e .

A ’ föld megmunkálása és a’czukornádültetésre 
való előre készítése a’ legnehezebb dolog mellyre a’ 
szegény négerek szőri tatnak ’s következésképen nem 
csak nem ártana ha a’ heves dél időszakában nyug
vás engedtetnék és frisitők hűsítők adatnának nekik, 
hanem az emberiség is megkívánná azt. (De mi 
gondja a’ haszonlesésnek az emberiséggel?).

Mintegy négylábnyi, négszcgletes árkok ásat- 
nak a’ földben, mellyeknek szegletei a’ kívánt tá
volságban le ledugott czövekek által jeleltctnek ki. 
Ezen munkát a’ íiatal négerek viszik végbe és pe
dig meglehetős pontossággal, segédül vévén egy 
jó lioszú lánczot, melly a’ földön keresztül búza- 
tik ’s igy az árkok sorai közcgyencsekké szabatnak. 
Midőn a’ ezukornádföld ezen állapotban bever, a’ 
fölhányt árokszélekre gyakran kenyérgyökér (yam), 
burgonya vagy kukorieza ültettetik. Midőn pedig 
a’ burgonya és máié megszürelteték, a’ nád árkai 
mcgkapáltatnak, a’ fold az árok szélekre huzatik, 
a’ négyszeglet rendessé tétetik $ ’s úgy hagyatik az 
ültetés idejéig.

A’ ezukornád hajtások által szaporítatik, mel- 
lyek a’ növevény magasárul vetetnek le mintegy 18 
hüvelknyire a’ tetejétől. Ezen hajtások mintegy 12 
hüvelknyi bőszük ’s az elültetés előtt mintegy 24 
órára vízbe tétetnek, mivel a’ tapasztalás azt tanítá, 
hogy ezen bánásmód igen elősegíti a’ növevény 
megfogamodását. Ha ezen hajtások lemetszésekor 
a föld nem eléggé nedves $ a’ hajtások apró cso
mókba köttetnek, fölálítatnak , szároz ezukornád- 
levelekkel befödetnek ’s naponkint három négvszer

megöntöztetnek. Az eső clmulhatatlanul szüksé
ges az ifjú növény megélésére, és szároz időben 
jó siker reményével nem lehet ültetni. Mikor az 
ültetésnek kedvező idő jelent meg, a’ hajtás cso
mók kivitetnek a’ földre, és a’ fiatalabb feketék két 
három hajtást tesznek egy árokba (négyszegletűbe), 
mig a’ gyakorlottabbak lyukakat készítenek az árok
ban , mintegy hat ujnyi mélyeket, — ezekbe a' 
hajtásokat úgy eresztik b e , hogy szemeik mind a’ 
két olilalrul clőbujhassanak, — azután földel be
temetik.

Tizenegy, tizenkét hónap alatt clegcndőleg 
megérik a’ ezukornád és aratható. Hogy bizo- 
nvossá tétessék, elegendő érett-e az iiltetinény, egy 
oíly nád kiválosztatik, melly az egész ültelmény- 
nek legjobb példáját mutatja, cbbiil a’ nedv kisaj- 
toltatik ’s a’ napra kitétetik, hogy vizes részei el
párologjanak. Ha ez szép jegeket vagyis krystálo- 
kot ád ’s kemény tapintatu, az aratás ideje eljött.— 
Az aratás pedig igy történik. Mindenik fekete egy 
vágó fejszét vesz magához, és olly rendhc állnak 
mint a’ kapáláskor. Legelőször is pedig a’ növe
vény tetejét és az elültetendő hajtásokat vágják 1c, 
— ezen utolsókat különválogatják és elteszik $ a 
nád fon maradt része pedig több mintegy 5 lábnyi 
darabra vágatik ’s a’ zöld tető- veszők által kévékbe 
köttetik , busz harmincz szárdarabot véve cgv ké
véhez. A ’ leveleket lefejtik az aratók a’ nádszár- 
rul, a’ szárt hátra adják egymásnak és busz busz 
lábnyi távolságban rakásra hányják, ezt pedig azért 
teszik, hogy a’ fiatalokon segítsenek, mert a’ kötö
zést a’ fiatalok viszik végbe. A ’szároz levelek utób 
tüzelőnek öszvcgyüjtetnek, a’ zöld tctőbül pedig 
takarmány lesz a’ marhák számára. A ’ szárcsomók
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oily közel vitetnek és rakatnak le a’ czukormalom- 
hoz, a’ mennyire csak lehet, hogy a’ negcrlányok 
minél kevesebbé fárosztassanak, kik a’ csomókat a’ 
malom ajtóig szokták vinni , hol a’ kötözőnek 
vagyis gúzsnak használt zöld nádtető clhajintatik.

* A ’ malom alrésze valódilag három hengerből 
vagyis cylinderbül áll, mellyek igen közel állanak 
egymáshoz és fésűs kerekek által hajtatnak (forgat- 
tatnak); ezen hengerek mellett azon fekete áll, 
kire a’ malomnak náddal ellátása bizatél;, — de ha 
jó szél fuj , két ember is alig elegendő ezen fogla
latossághoz. A ’ kisajtolt nedv egy a’ hengerek alatt 
létező óncső által vétetik föl mclly azt egy edénybe 
vezeti a’ malom oldalához, hol két farostán menvén 
ált, megtisztítatik a’ nádrészektül ’s egy érczcső ál
tal a’ forraló (főző) házba szálítatik. Ä ’ nád pedig 
midőn a’ hengerek között áltincnt és nedvétül meg
fősz fa ték egy hárántos fölűleten végig cszuszik a’ ma
lom árkába, hónán pctrenczefákon továb vitetik né
gerlányok és öreg négerek által, kik azt a’napra kite
rítik’s midőn megszárodt tüzelő gyanánt használják.

A ’ csövön ált a’ forraló házba vezetett ezukor- 
nádnedv rézfazekokha gyiijtetik, mellyek közül né- 
mclíyikbe 000 gallon (2400  angol quart) elfér. 
Ezen szörnyű edényekben majdnem a’ föliorrásig 
mcgmelegitetik és bizonyos mennyiségű mész ke- 
vertetvén hozzá, sok tisztátalanság fölszál a’ szí
nére. Most a’ nedv a’ seprő fölül a’ szomszéd 
edénybebocsáttatik, mellyct t i s z t ít ó n a k  (c la r i
f ie r )  neveznek, hol a’ hab addig méretik le róla, 
mígnem átlátszó lesz , de fölforrásig nem melegí- 
tetik. Innét csőn által a’ n a g y fo r r a ló -b a  vezet
tetik, míllyen rendesen négy van, melly legna
gyobb a’ kigőzölögtető edények között 5 itt a’ nedv 
lölforraltatik ’s a’ mint a’ hab fölemelkedik, egyre 
lemeretik nagy szűrő kanalak által, mígnem fino
mabb és sűrüb lesz. Ezen munkát addig folytat
ják a’ habot szedve és kigőzölögtetve mig a’ nedv 
elférend a’ szomszéd kisebb edényben, hová ált is 
vezettetik. A ’ nedv most körül belül maderabor 
színű. Ezen második forralóban folytattatik a’ hab- 
merés és forralás, és ha a’ nedv a’ kívánt tisztasá
got nem nyeri meg1, mész viz öntetik belé. Ha igy 
a’ forralás és habmerés által viszont elegendőleg 
mcgkcvcsebbedctt, a’ harmadik edénybe bocsátta
tik, és igy továb az utolsó edényig.

Hűtő edény rendesen hat van. Ezek mintegy 
i i  hüvelknyi mély, 7 lábnyi hoszú és ő  vagy 6 láb- 
nyi széles fa edények 5 egy illyen nagyságú hűtőbe 
mintegy egy köböknyi (oxhoftnyi) eznkor fér. It
ten szemesedik a’ ezukor, azaz tökéletlen, félig 
képzett jég vagy kristál- tömegekbe áll öszve, és 
élvál a’ syruptul.

A ’ naponkint forralt ezukor a’ következő reg
gel elvitetik a’ forraló ház edényeikül mérőkben a’ 
bccsinálóház köbökjeibe, hol 5 vagy 6 hétig marad, 
melly idő alatt a’ syrop aláhelyheztetett tömlőkbe 
csöpög. Ha ez megszűnt csöpögni, a’ köbökül; 
bccsináltatnak a’ kerékgyártók által ’s a’ ezukor ké
szen van a’ kivihetésre.

A ’ ezukornedvet a’ kisajtolás után mindjárt föl 
kell forralni, mivel az igen meleg éghajlat alatt 
fél óra múlva forrani kezdeni.

A' ezu k o r  f in o m ítá sa  (r a f in ó r o z á s a )  
eu ro p á b a n ,

nem egyéb mint a’ nyugot-indiábul hozott nedves 
ezukornak fejér ezukorsüvegekké ált változtatása.

A linóimtól; a szegletes cs fénylő szemű ezu- 
krot válosztjákkié’végre és azt becsülik legtöbbre, 
mclly egy tulajdon szürke szint mutat; a’lágysze- 
mii sárgás ezukor, ha eredetileg fejérebb is, nem 
oily alkalmatos a’ finomításra, lunét némelly tar
tomány beli p. o. keletindiai, barbadosi stb. ezukor 
soha sem finomítatil;, mivel rendes jegesülésre 
(krystailozódásra) alkalmatlan ’s jobban az úgyne
vezett fiirtezukorhoz közelít.

A ’ kellő ezukor kiválosztatván, a’ fazokak, 
mellyek a’ nyugotindiaiakhoz hasonlók, megtöltet
nek mészvizzel, mellybe marhavér keverteték jól 
be. Azután tele töltetnek czukorral, melly elol
vadás végett egy éjszakán állani liagyatik. — A’ 
mészviz haszna az, hogy a’ sziruppal egyesülvén 
azt könyebb fololvadásra, és igy a’ czukortul gyor
sabb elválásra bírja.

Korán reggel tűz rakatik a’ fazokak alá, és mi
dőn a’ nedv elkezd forrni, a’ vérnek úgy nevezett 
tojásfejéres része öszvefut vagyis megalszik és föl- 
uszik a’ nedv színére, magával hozva a’ ezukor min
den tisztátalanságál. Ez levétetik egy szűrőkanál
lal. A  nedv ezután egyre forrásban tartatik és 
egyre tisztitatik a’ szűrő kanállal, mignem az ércz- 
kanálban kiveendő rész egészen áltlátszó lesz, a’ 
mi rendesen négy öt óra múlva történik. Ezen 
munka által azonban nem fejérül meg egészen a’ 
ezukor, sőt néha homályosabb lesz a’ tűz hatása 
miatt; ez a’ ezukornak megtisztítására szolgál min
den idegen szenytül. Mikor az olvadat elég tisz
tának gondoltaid; egy nagy edénybe boesátatik. A ’ 
serpenyők vagyis fazokak felényivcl incgkisebbítet- 
nek, fölök lcvétetvén, ’s mindenikbe kevesebb 
nedv tétetik. A ’ tűz most nagyra rakatik, a’ ezu
kor olly gyorsan forraltatik a’ mint csak lehet, mig 
a’ kivett részecskét az újak által fouálkint lehet 
huzni. Csupán csak igen nagy gyakorlásbul tud
hatni azon szoros pontot midőn a’ forralással föl 
kell hagyni; ha az igen koszán nynjtátik, a’ szirop 
újra egyesül a’ czukorral, ha elég koszán nem nyuj- 
taték, sok ezukor elfoly a’ sziroppal az utóbbi 
munkálatnál. Midőn ezen pont elérkezett, a’ tűz 
nyomban és tüstént elfojtatik, és a’ forróczukor 
vedrek által a’ hűtő edényekbe méretik. — A ’ 
serpenyőkbe pedig uj nedv vétetik, és vele a’ mon
dott munkálat tétetik meg egész lefolytéban.

A ’ hűtőkben lévő ezukor falapoczkák által erő
szakosan forgattatik, mignem sűrű és szemes lesz 
’s a’ belőle kivett részt nem lehet az újak által fo
nál kint kihúzni. Ezen forgatásiul függ a’ finomí
tott ezukor fejérsége.

A ’ szenessé és sűrűvé lett ezukor csúcsos esc- 
répmintákba töltetik, mellyek a’ csúcsos végükön 
apró lyukat bírnak, és egy éjszaka vízben állottak; 
— ebben is forgattatik a’ ezukor hogy a’ levegő 
buborékok elszóljanak belőle, mellyek különben, 
a’ ezukorhoz es mintához ragadnának ’s a’ ezukor- 
siiveg oldalát durvává és egyenetlenné tennék. Mi
dőn a’ minták elegendőleg moghiiltek, az épület 
felső emeletébe vitetnek, — a" minta fölső apró 
lyukábul az oda tett papiros-dugasz elvéíetík, maga 
pedig alapjánál fogva cserép edényekre tétetik. A’ 
big szirop első része hamar lefoly és a’ ezukrot na
gyon fejéren hagyja. Ezen öntisztulást a’ magas 
mérséklet (héség) nagyon előmozdítja; ’s ha ez 
megtörtént, vízzel kásává gyúrt pipaagyag borí- 
tatik mintegy egy hüvelknyi vastagon a’ süvegekre, 
mellynek vize lasan foly le a’ cserépre és a’ süveget
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minden szirupmaradéktul megtisztítja. A ’ borítat 
nem egyébre való, mint a’ víznek föntartására, 
bogy igen gyorsan ne szaladjon le a’ süvegrül és 
sok czukrot ne mosson el. Vízbe mártott és föltett 
tengeri szivacs szinte ezen szolgálatot teszi. Ezen 
beborítás négy ötször ismételteik, a’ ezukor ter
mészetéhez és a’ volt forraláshoz illőleg. A ’ színes 
nedv minden maradékátul teljesen megszabadult 
süveg, állva hagyatik egy ideig, hogy minden viz 
leszivárogjon róla 5 ez megtörténvén alapjokra ál
líttatnak, hogy a’ csucsoktul le felé terjedjen el az 
ott több nedvesség, melly ha egyenlőleg elterjedt, 
— a’ süvegek meleg kcinenczébe tétetnek és telje
sen megszáríttatnak. —■

Villanyos vizsgák (experimentumok).
Igen egyszerű de mellette fontos vizsgát te

hetni a’ testek tevő vagy tagadó villanyosságárul 
üveg-csövek által, mcllycknek hoszasága mintegy 
három láb, átmérőjük pedig egy ujnyi. Ha ezen 
esővek szároz kezkcnyővcl dörzsöltetnek, tevő vil
lany gyűl öszve bennek; és ha egy könyü szároz 
toll*vagy pehely selyemszárra függesztve feléje ve
zettetik , hamar és gyorsan hozzá vonatik és hozzá 
ragad. Ezen vonszódás egy ideig tartván megsziin, 
a’ pehely eltávozik, ’s ha más testvei érintésbe nem 
hozatván viszont közel vezettetik a’ csőhöz, altul 
eltaszítatik a’ helyett hogy magához vonatnék. En
nek oka az, hogy a’ tevő villanyos üveg a’ termé
szeti állapotban lévő testet először tagadó vilianyu
vá tette, ekkor pedig a’ két villany egyesülni akar
ván , a’ könyü toll a’ csőhöz vonaték ; ott tevő vil- 
lanyval megtölteték, ’s midőn mindenik test ugyan 
azon villauyval birt, egymástnl eltaszíttattak, melly 
taszítást a’ könyü tollon lehet észre venni.

Ha egy veres pecsétviasz - szál vagy rúd szároz 
meleg gyapjú ruhával dörzsöltetik, és az előbbi 
módon toll hozatik feléje, itt is először vonatik a’ 
to ll, azután clhajtatik. Hanem ha az üveg-csőnél 
tevő villanyossá lett toll a’ pecsétviaszhoz hozatik, 
nem csak nem haj tátik cl az által hanem erősebben 
vonatik hozzá mint természetes állapotjában. A ’ 
dolog megfordítva is áll. Ez pedig annak tanúja, 
hogy az üvegnél tevő villanyos lesz a’ to ll, a’ pe
csétviasznál tagadó villanyos, az ellenkező villa
nyok pedig egyesülni vágynak.

A ’ tapasztalás azt is bizonyítja hogy valahány
szor dörzsölés által okoztatik a’ villany , mindig 
mind a’ két villanynem kifejtetik úgy hogy az egyik 
test tevő a’ másik tagadó villanyt kap. így midőn 
az üveg selyemmel vagy flanellel dörzsöltetik , ez 
utolsókban tagadó, az üvegben pedig tevő villany 
tárnod. Mikor a’ pecsétviasz dörgöltetik posztóval 
vagy flanellal, ezen utolsó kap tevő a’ pecsétviasz 
tagadó villanyt A ’ simított üveg a’ legtöbb anya
gok dörzsöléséiül tevő villanyt nyer , de nem ha a’ 
vad macska farkával veretik 5 ellenben ha a’ durva 
üveg dörzsöltetik az amazt tevő villanvuvá változ
tatókkal, ez tagadó villanyt kap. Ha a’ pecsét- 
viasz sima, a’ vaslánezval dörzsölés által tagadó 
villanyt nyer, ha színe előbb durvává böködtetik, 
tevő villanyos lesz. Ezekbül pedig az tetszik ki 
hogy a’ villany minő kifejlése a’ testek fölszínétül

, és hogy a’ villany leginkáb a’ színén van a’ 
merőtesteknek. — Mivel pedig a’ dörzsölés által 
ellenkező nemű villany fejük ki, azt várhatni hogy

a’ dörzsölt testek egymáshoz vonszódnak is. És 
nincs különben. Ha mintegy egy rőfnyi fejér és 
fekete ’s tökéletesen szároz pántlika egymásra tétetik 
’s úgy a’ hüvelyk és az újak között gyorsan végig 
huzatik azaz dörgöltetik, — öszszefognak ragadni 
’s ha elválosztattak , viszont öszve csapódnak. 
Együtt maradván nem mutatnak villanyos jeleket, 
mivel a’ két különböző villany egymást megközé- 
píti; de ha egészen elválosztattak, mindenik tulaj
don villanyának jeleit adja, az egyik magához von
ván a’ másiktól elhajtott testeket. Ha a’ vizsga sö
tétben tétetik, a’ villany világítását is lehet látni, 
valamint ha csönd van jelen, a’ scrczegést is hall
hatni. Illy esetben a’ fekete pántlika tagadó villa
nyos. Ha a’ csepegő vagy gáznemü testek dörgöl- 
tetnek merő testekhez, szinte villany fejük k i5 és 
a’ testek egymást érintése, nyomása, dörzsölése 
szinte ezen sikert szüli nagyobb kisebb fokon, a’ 
jelenségek igen változva a’ körülmények szerint.

Az itt számonkínt előadandó anyagok akármel- 
lyike tevő villanyt hap ha az utána írottal dörzsöl
tetik, tagadót ha az előtte valóval 5 illyenképen: 
I. macska fark; 2 . simított üveg; 5. gyapjú ’s 
gyapjú ruha ; 4. tollak; ö. szároz fa; (>. papiros; 
7. selyem; 8 . gumi lac (mézga); 9 . durva üveg.

A ’ v i l la n y  v e z e tő k .
Némclly testek szabadon áltboesátják a1 velők 

érintésbe jött testekhez a’ villanyt, vagyis cl hagy
ják szaladni, mig mások azt megtartják vagy clszé- 
ledését meggátolják. Az elsők v e z e tő k  -nek, a’ 
másikak nem  v ez e tő k n ek  mondatnak. A ’ merő 
testek között az érczek igen jeles vezetők, és majd
nem mindnyája egyenlő vezető erővel bir; a’ len, 
szalma, faszén szinte jó vezetők; mig ellenben az 
üveg, gyánta, selyem, gyapjú, ezukor, zsír és 
más anyagok részint majd nemvezetők, vagy vezető 
erővel igen kis fokon bírók. Némelly fanemek ha 
egészen kiszárodtak, ’s a’ természet szerint tulaj
don nedveiktől megfosztott állati rostok szinte 
majdnem egészen nemvezetőkké lesznek; hanem 
fris állapotokban szabadon vezetik a’ villanyt, két
ségen kívül a’ bennük lévő folyó anyagok miatt. 
Innét az ember és más állatok teste igen nagy kö- 
nyiiséggel átbocsátja a’ villanyt.

Minden folyóanyag jó vezető, kivévén a’ zsí
ros olajakat, hanem nem egyenlő fokon; mivel a’ 
valódi olajak es a’ borszesz nem vezetnek olly jól 
mint a’ viz; ennek vezető ereje pedig igen női ha 
savakkal vagy sós anyaggal kevertetik.

A ’ levegő és minden gáznem rósz vezető, ha 
szároz; ’s minél sűrűbbek ezek annál inkáb ellent 
állanak a’ villany átmeneteiének. Innét szároz idő
ben nem vezet a’ (gőzkörünki) levegő, hanem ha 
nedves lesz, mind ködtiil ’s fölhőtül, könyen át
csúszik rajta a’ villany. A ’ héség állolában neveli 
a’ vezető erőt.

A ’ vezetők szinte úgy villanyosakká tétethet
nek mint a’ nemvezetők, hanem különböző körül
mények alatt. Igv a’ kézzel, selyemmel, gyapjú
val stb. dörzsölt rézhenger egészen renyhe,— a’ 
tollat p. o. nem huzza magához. Hanem ha a’ réz
hengernek üveg vagy szároz fanyele van ’s ennél 
tartva dörzsöltetik selyemmel vagy gyapjúval, 
mindjárt mutatand villany jeleket, magához von
va p. o. a’ tollat. Illykor áltolában tagadó villanyt 
kap. A ’ villanyosodottság oka pedig az , hogy a’ 
dörzsölés által benne támodt villanyt az üveg vagy
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fanyél nem hagyta elillantam. Mivel pedig némelly 
egészen nemvezető testek a’ villanyt meg tudják 
fogni ’s a’ többi testektül mintegy elszigetelik, — 
s z ig e t e lő k n e k  mondatnak, ’s mivel igen kö- 
nyen villanyosokká tetethetnek v i l la n y o s  nevet 
kaptak, mig az érczeket v illa n y ta ló k -n a k  kc- 
rcsztclék. A ’ „vezető és nem vezető“ elnevezés 
azonban jobb.

A ’ villany öszvcgyüjtése vagy átvitele körül 
való vizsgáknál olly eszközöket kell használni, 
mcllyeknél egy vezető test más nemvezetők által 
tartassák vagyis elszigeteltcssék. Ezen okfőnél 
fogva vétetik a’ rézhenger vezető gyanánt a’ vil- 
ianygépelyeknél, és üveg lábokon tartatik.

Az üvegcső és tollal való vizsga említésénél 
mondtuk, hogy a’ villanyos testhez közelítő anyag 
először ellenkező villanyos lesz, azután a’ testhez 
vonatik és viszont cltaszítatik. Innét az igen villa
nyos test minden körűié lévő testet villanyossá tesz. 
Egiháboru alkalmával gyakran láthatni hogy a’ vil
lanyos fölbő a’ begyek csúcsaihoz vonódik, azokat 
egy ideig bclcplezi ’s azután viszont továb szál. 
Ennek magyarázata illyen : a’ villanyos folhö ellen
kező villanyt szerze a’ hegycsúcsnak, tehát a’ két 
ellenkező villany egyesülni akar ’s a’ fölbő kényte
len a’ csúcshoz vonulni $ midőn pedig a’ súlycgyen 
helyre állott, a’ fölhő eltaszítatili és továb száll. 
Ezen villanyközlés bé v e z e t é s  - nek (inductio) 
mondatik.

V illa n y m é r ő k .
Ha a’ villanyos test hővezetés által villanyosít- 

ja meg a’ másikat, akkor főhatást csak az átellenes 
oldalra tesz, ezt ellenkező vilianyuvá változtatva, 
mig- ennek túlsó oldala a’ másik villanyt t. i. a’ vil
lanyos testét láttatja. Ezt az itt lévő rajzolat vilá

gosabbá teszi. A ’ bal félen az A  egy rézpálezát 
ábrázol, mcllynek két végén C  és D -n él egy egy 
bodzabélgömb van, a’ páleza maga egy hegyes 
csürkön áll szabadon mozoghatva} az E  pedig egy 
üvegcső, ’s a’ páleza csürkét tartja. A ’jobrajzo- 
laton a’ B  egy rézhenger vagyis v e z e tő ,  üveg lá
bon álló és a’ C  gömbtiil nem mcszsze létező. Most 
ha a’ vezető henger tevő villanyval töltetik meg, a’ 
C  gömb tagadó vilianyu lesz (’s igy ha dörzsölt pe
csétviasz mozdítatik feleje el fog fordulni), mig a’ 
I )  gömböt magához vonja a’pecsétviasz, mint tevő 
villanyosat. Ezen esetben a’ rézpáleza A  villany- 
sarkos (clcctropolar) állopotban van, C  tagadó vil
ianyu sarka átellenes lévén a’ D  tevő vilianyu sark- 
val. Hlyen készületet nagy kiterjedésig lehet állí
tani. Mert ha hasonlókép fölállított rézpálezát te
szünk a’ D  gömbhöz közel, az inenső gömb viszont 
tagadó, a’ túlsó gömb pedig tevő villanyos lesz.

Ezen villanymérőt a’ francziaHauy találta föl. 
Ennél egyszerűbb mérőt csinálhatni bn két bodza
bélgömb finom lenszál vagy ezüstdróton fölfüg
gesztetik a’ vezető henger végére. Ha a’ vezető

villanyos, akkor a’ két gömb eltávozik egymástul 
és pedig annál jobban minél több benne a’'villany. 
Ha az eltávozott gömbökhöz üvegcső hozatik, még 
jobban eltávoznak ha tevővillanyosak, ellenben 
egymáshoz közelítenek , lia tagadó villanyosak. 
\  eres pecsétviasz mozdítatván hozzájok , ellen
kező mozgásokat tesznek.

Bcnnet aranylevél - villany mérője még fino
mabb. Ez két keskeny darabka arany levélből áll, 
mcjly egy üvegben pohárban akasztatik föl. Ezek 
majd közelítik majd futják egymást a’ mint a’ vélök 
egy drót által egybe kötött rézgömbhöz közelítő 
test az aranylapokéhoz hasonló vagy vélek ellen
kező villanyt bir. A’ két levél közé egy fokokra 
osztott körszegélyt is tehetni, mclly a’ villanyos
ság viszonyos fokát is megmutatja. A’ többi vil
lany mérőket elhallgatjuk.

J ó  m a d a r a k .
A ’ csóka és varjú egymás szemére hányták or- 

zásaikat, tolvajságokat. Urok pedig ballá őket, 
„Jó ha kettesével jár a’ gonosz, — monda ez — 
egyik a’ másikat elárulja, ’s az okos boldogul.“  — 
A ’ két madarat pedig becsukta.

M á s o d i k  b á l .
Pápán az egyik fogadós bált akara adni, — 

szeretett volna valamit közlcni, és sajtót otthon 
nem lelvén , Győrött ezen tudósítást nyomatá : 
,, Szomorú tapasztalásom lévén hogy az első bál 
üres szokott lenni, — van szerencsém a’ közön
ségnek kihirdetnem, hogy az idén a’ fársángot 
mindjárt a’ második és pedig maskarás vagyis ál- 
arezos bállal nyitom meg. “

Szerencsétlen szerencse.
A ’ háztetőről esett le talpára az ács ’s meg 

nem sértetve újra fölment. „No ha az egész vi- 
lág illy szerencsésen hull és esik, akkor az én 
szerencsém nyakát szegi,“  mondá egy éppen arra 
menő seborvos.

A z  é j i  d a l .
(Uhland után).

Mi ver föl súlyos álmaimból?
Ob nézd meg, jó anyám,
Ki zeng olly édes bangókat 
A’ késő éjszakán?

„Nincs semmi nesz, nincs semmi bang, 
Nyugott az éjmagány;
Ki zengne mostan dalt neked,
Szegény beteg leány?“

Ah az nem földi zengemény 
Mi nékem élvet ád;
Egekbe hívnak angyalok —
Anyám jó éjszakát!

Baj za.

L ip c s é n , W ig a n d  O tto f e le l é s i  terh e a la tt .

Nyomatott Breitkopf és Hártel nél.



A’ szigetvilág teszi a’ fold ötödik és legújabb 
részét, mclly az európaiak előtt nem igen régen 
csmcretes, és egészen még ma sem esmcrctes. 
Számos szigetekből és szígctcsoportozatohbul áll 
ez a’ déli vagy csendes téngerbcn ’s nagy érdck- 
letct gerjesztő a’ miveit világban Cook kapitány le
leményeinek, feltalálásainak közzé tétele olta. Azon
ban kevesen olvastak elegendő ’s kimerítő tudósitá-' 
sokat ezen szigetekről ’s azoknak jó szívű szeré
téire méltó lakosaiéul ’s a’ kik olvastak, bizonyo
san további megesmertetést is kívánnak vélek. Ha
nem az utasok gyors áltmenctelc , kik vagy tudo
mányos visgálódásokba merőitek c l , vagy kereske
dést őznek, csak vékony alkalmat nyújt az olly né
pek történetének visgáiatára, mellyeknck szokása 
rubázata nyelve nem hasonlítanak az előre szedett 
képzeleteikhez. De a’ missionariusok nagyobb szc- 
szerenesével jártak ’s ezen kivánt csmereteket jó 
sikerrel szedegették meg magoknak. Ok busz bar- 
inincz sőt több évig is éltek ezen szigetek lakosai 
között, őket a’ keresztényi vallás világosságához 
vezclendőh a’ természetiség sötétségéből. Ezen idő 
alatt annyit kitanullak az ottani népek történetéből, 
szokásaihul, törvényeiből, vailásáhnl stb., a’ men
nyi a' legnagyobb érdcldetet is ki tudja elégíteni. —

A’ garasos tár irója gondolja hogy földiéi 
szinte kiváncsiak lesznek ezen nevezetességek ol
vasására ’s azonnal hozzá is kezdenek, mihelyt ho
nok nevezetességeit áltolvasák, megesmerék. Ez 
ugyan néhány esztendőbe fog kerülni, mert elő
ször honunknak sok a’ nevezetessége, másodszor 
azokat meg kell előbb visgálni, harmadszor le kell 
azokat írni, negyedszer keresni kell nyomtatási 
költséget (mert a’ kinek nyomtatásra költsége volna 
alig vagy ritkaság gyanánt ir) , ötödször a’ kinyom
tatott köi-.yvet tizenhétszer ajánlani kell, hogy meg
érdemli százszor az árát, hatodszor a’ megvett 
könyvet föl kell vágatni ’s át olvasni, és a’ figyelmet 
húzszov öszveszedni, hetedszer a’ nevezetességek 
illyen százkötetét kell gyűjtés irás nyomtatás által 
előteremteni, pénzen megvenni (nem pedig-aján
dékban kívánni, mert ingyen csak a’halál), ’s szor
galommal elolvasni, nyolezadszor ezek után gon
dolhatni a’ külföldre , hanem még mindegyre nem 
a’ szigetvilágra , hanem a’ nevezetesebb szomszéd 
országokra, mívelt népekre} mellyel; után taláni 
huszadszor vagy harminczadszor bele kezdhetni az 
angol missionariusok polynesiai írásainak lefordí
tásához, nyomtatásához stb.

Míg a’ korúkul kifejlcndő derű, a’ hadurat

A ’ s z i g e t v i l á g  ( P o l y n e s i a ) .

N é z e t  F a r e  s z i g e t é n .

megjeleli minden szombaton.
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fölváltó béke isten ennyibe segítene , mi előre is 
mondunk valamit a’ sziget világi*»!.

Magát a’ csöndes oezeánt Vaseo Nngnez de 
Balboa csinerteté meg az európaiakkal I5f5ban.— 
A ’ spanyolok hamar megmászák a’ Gordillerák örök 
havu ’s nagy részint füstölgő csúcsait ; magák előtt 
láták nyngotra a’ csöndes tengert egész dicsőségé
ben, ’s fololdák azon csomót, mellynek végéi Co- 
Jómba sem látá. Néhány evvel utób a’ portugalhis 
Magellan megbizaték a’ spanyol udvartól a’ mo- 
lucca szigetek fekvésének pontos meghatározására. 
Ő nyngotra vitorlázván ’s amerika keleti paiihoszá- 
ban az utat inegtévén eljula amerika déli csúcsánál 
azon tengerszoroshoz, melly az ő nevét viseli, ’s 
mellyen áitmenvén az ő hajója lebegett legelőször 
minden európai hajók közölt a’ déli tenger hulla
main. Vakmerőén folylatá ő útját az esmeretlcn 
tenger idegen színén és föltalálta a’ latrok szigeteit 
és a’ philippi szigeteket, és ezen utolsóknak egyi
kén megöletteték a’ nicgháborítotl lakosoktól. Tár
sai azonban utjok czélját végezvén továb folytatók 
utjokat ásia alján afrika felé haza europába ’s ma
gokkal kozák a’ fold első kórülhajókazásának di
csőségét.

Ez olta időriil időre sok más nemzetbeli bajo
sok követék Magellan útját és gazdagíták a’ földiéi- 
rási esmeretek tárát az azon világrészen tett fölta
lálásaik által. Mivel pedig egyre új és új és számta
lan szigetekre akadtak , az egész sziget-egyetem
nek iPol y n e s i a  nevet adának. Azonban ezen íür- 
k szési utak közül egy sem vonta az általános ügyei
met annyira magára, egy sem tön oily mély benyo
mást, mint Cook kapitány utai a’ 1«» század utolján, 
ki a’ nyugoti világról azaz amerikárul ezen keleti 
világra fordítá’s voná az emberek ügyeimét. O ota- 
liaila szigetét válosztá leírása fő tárgyául, ineily 
sziget az európai közösködés lő pontjává is vált, 
és első színe lön a’ beállott változásoknak.

Az ezen szigetekkel bővelkedő tenger kiterje
dése igen nagy, 80 fokát fogva cl a’ szelességnek 
az egyenlítő mindenik felén és 110 keleti ’s nyugoti 
hoszaságfokot a’ londonival ellcnlábté’leles (antipo- 
dialis) délvonaltul. Ezen szörnyű tér tömve van 
szigetekkel, mellyekuek száma egyre növekszik 
egy ezennel említendő okhul és módon.

Ezen szigetek eredete kúlönbféle. Némellyel; 
a’ többi világrészekkel egy időseknek lenni látsza
nak, előévi sziklákat mutatván. Mások tiizokádás 
Szüleményei; de igen nagy számmal egy apró ál
lat- nemtől építtettek. fEzen állatnem Klaris-nak, 
korall-nak neveztetik. Es ki gondolná hogy ilty 
apró tehetetlen teremtmények az emberek legbiisz- 
kéb munkáit mcgszég*yenítik. A’ régiség bámult 
pyramisai, a’ sinaik szörnyeteg fala csekélységek 
ezen munkákhoz képest. Kcvelyeu szokdelnek a’ 
nagy árhóczos hajók a’ rengő hullámokon de mik 
ezen halandóság gyermekei egy ollyan szigethez 
képest, melly évezredeket élt és étend keresztül? 
Hlyen munkákat tudnak készíteni az állat ország 
legalján álló koraitok, ezen erőiden teremtések, 
mcllycknek élete jobban növevényi mint állati.

A ’ kora link ugyanis mészkőnem ii házban lak
nak melly igen sok esetben hoszókás csőidomu. Az 
állat ncvekedésévc! háza is növekszik, mellyen uj 
állatbimbók fejlenek ki ágidomba nyúlandó!; ’s vi
szont ágokat és bimbókat termendök.' A’ növeke
dés pedig leginkáh Fölfelé történik. így évszáza
dak múltával akkorára nevekedett a’ koralllörzsök

ezer mcliéklörzsökeívcl, hogy a’ tenger vizeibiil 
kiemelkedik. Tetején most hinár és más tengeri 
növevéiiy kezd nölni, melly eiszárodva rmegrothad 
’s a’ koradtörzsok hézagaiba verődik. Új és új nö
vések által szinte megtrágyáztatik az újonan támodt 
sziget, és nemesebb növevéuyeket kezd teremni, 
a1 tenger mosván vagy madarak hozván reá magva
kat. Idő jártával pedig a’ nyughatatlan és mcszsze 
eikóvá gó embernek ád lakást, hazát.

A nagyobb szigetek rendesen be vannak egé
szen illy korai ligetek k el kerítve, mellyel; a’ hul
lámok és szélvész ereje ellen természeti ernyőt sze
reznek a hajóknak, ’s hónán a’ lakosok veszélytől 
menten folytatják halászatukat és más tengeri |ög- 
lalatossagnihat Ezen koralipadokra a’ szélvész ál
tal nagy erővel hajtatnak a’ hullámok, által csap
kodnak rajtok szivárványboltozatokat képezve, taj
tékká törve ’s a koraitokra viszsza csapódva.

Az különös ezen korallpadoknát hogy a’ hol 
nagyobb folyók ’s több édes viz cstirdul és rohan 
a’ tengerbe, ott hézagokat hagynak, meilyeken a’ 
hajol; a’ szigethez juthatnak és viszont a’ szigetbe- 
liek a’ nagy tengerre kievezhetnek. Ennek oka az 
lehet hogy az édes viz nem alkalmatos és kedvező á’ 
korallnk eleiének ’s tahim nem hord elegendő sós
meszes anyagot, mellyhiil csöveket készítene a’ 
szigetképző áliatoeska. Azonban az iiiy nyílások 
parikorallszikiáin gyakran igen szép termékeny szi
getek állanak, nem magasabbak négy öt iáhnyiuál 
a’ vizszín fölött, de zöld növevényekkel ’s az éle- 
lemadó kókuspálmával födve. Ez igen hajoló te
kintetet ád a’ szigeteknek valamint az ottani halá
szoknak sem kedvetlen jelenés.

A ’ legújabb világ szigetei nagyon szép néze
teket adtak a’ közelítő hajók felé. A’ meleg ég
hajlat egész dicsőségének pompájával ruházta föl 
őket. Beiül kellemetes tájékok váltogatják egy
mást, emberi kéz munkája által ritkáeskan szépítve 
vagy rutítva. A ’ termékenység mindenfelé nagy. 
Legnevezetesebb eledelt adó termései, a’ kenyer- 
fa; a’ ta r o - ,  ú r i- ,  urnára-, p i a - g y okerek, 
a’ burgonyához sokban hasonlítók; a’ k u k u sd ió , 
b a n a n a , e z u k o r n á d stb.

Déclmanxfi neveltetése.
(Tükörkivon.-it a’ nevelfcteltnek öniralaibul, melljr sok 

épületeset foglal magában).
Rósz dolog az mikor az ember czélt liiz ki ma

gának; nyiigot vesz a’ lábára a’ nélkül hogy hasz
nai láthatna. ’S hár milly folforduitnal; tessek is 
ezen álítas, igazságát kétleni nem lehet, és a’ ké
telkedő kézzel markolhatja a’ meggyőződést, mert 
inig körűié ezer ember kozííl kettőimről» bizonyos 
czélhoz görnyedve mász, addig kileurzsz.az. h lenéz
vén rhét vaktában háuyalik az idő és tér tengerében.

h l azon ostoba ezelt teltem föl maga innak, Imgy 
síd; olvasót mulattassak, azaz hogy sokaknak tes
sem. ’S ezen tetszeni akarás egy olly zsineg az 
orromon, melly örökké hiiz, nyugodni nem hagy, 
körülnézni nem enged, szabad iélekzésemot elne
hezül, tarka nézeteimet egyszerű színével mázolja 
he. Es az a’ nagyobb haj, hogy se húgom sein 
szerelőm , kire ezen kellemetlen zsineget rá köt
hetném. De első alkalommal lemetszem, s olva
sóim közül azt ajáiidí kozom meg vele, ki az öntet- 
szükóu gúnyolódva szeret nevetni. — Alert a’ köz- 
betegség kinevelője nem érdcinci egyebet.
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Megszabadulva teliát czélomtul, bebeszélen- 

dek a’ világba, ’s reményiem számtalan társaim 
igen örömest hallgatándják szalonnád és boros paj
tasok hangjait, mellyek merő igasságoknál egye
bet nem foglalnak magokban. — Hogy mint akar- 
mcllyik történetíró, igazságot szólandó!;, ezen két 
okbul látható, mert tudok és akarok igazat mon
dani; tu d o k , mivel mint a’ középszerű költő, 
festő, tánezos, llótás stb. esak önmagámról szó- 
landok és a’ mi magammal olly szoros kötésben vau 
mint nyereg a’ lóval; a k a ro k , mivel nincs okom 
miért hazudnám mint a’ haditudósílás.

A ’ nagy igazságokat tehát a’ tojásnál kezdem. 
Én születtem ’s a’ báró de Manx famíliának akkor 
és mindeddig utolsó bimbaja, szeme, gyémántja 
voltam. Emlékezetem azonban roszabb mint hogy 
ezen első tettemről valamit beszélni tudnék, — 
azt gondolom , örültem hogy mindjárt jó inngas 
fényes ösvényre találtam, noha utób az ösvényt 
ösvénynek és sémi egyébnek kezdem tartani, de 
nevettem hogy mások nem úgy tekintik, ’s az okos, 
t. i. a’ kötelességből okos, boldogul mellette Majd 
rósz emlékezetemért sem szégyenlém magamat, 
mivel látám, hogy annyi főből álló társaim egye
teme sem tudja, mint szülcték be europába. An
nyit mondanak ugyan íróink vagy iukáb regélőink, 
hogy minek elölte ide bejöttek, valahonnan ki kel
lett jőnick, hanem ezen áiítással nem nagy dicső
séget nyernek fölöttem. Sőt én , ha akarnám , na
gyon és nagyon megszégyeníteném őket.

Hogy dajkámat jobb szereltem az anyámnál, 
arra emlékezem, ’s azt a’ velem egy ösvényre hul
lottak hőven bizonyítják. Hanem ugyan csak dajka 
is volt ám az. Vaiamig engem szoptatott, csak 
háromszor szökött a’ szeretejéhez ’s csak négyszer 
veszett öszsze a’ szakácsnéval ’s így én kilcncz hó
nap alatt csak hét Ízben kaptam iszonyú hasrágást, 
noha mindeuik iz egy két hétig tartott. Mert mel
lékesen mondva, orvosom is jó lélek, de nem 
mester volt.

Dajkám annyira csőggött rajtam, hogy elvá- 
losztatásoin után is oldatomon maradt. Egy kél év 
múlva viszont szolgálhatott volna csecsvei, hanem 
a’ milly nehezen hagytam föl azzal hajdan , oily 
igen irtóztam most tőle. De meséiben annál iukáb 
kezdtem gyönyörködni. Ezekből úgy inegesmer- 
kcdtein a’ boszorkányokkal, mint rágó tapasztalás
ból a’ minden napi kenyeret vagy iukáb kalácsot 
esmerém; a’ tündérekről gyermek létemre is ter
mészeti históriát tudtam volna irnt; a’ garabonczás 
diákok iránt különös tisztelettel valék ’s midőn egyi
ket a’ juhásznénk édes tejjel jól tartá, titokkónyvél, 
melly rongyos köpönyege zsebéből kiesett, jól el
dugtam ’s belőle böleseséget kezdtem kivakarni; a’ 
sárkányokról több tudományom volt mint a’ fran- 
czia tudós akademiánák ’s fejeik számát, nyelvók 
rétéit, kiokádott tűzök bőségét a’ tiz újamon bírtam.

Több okosat is beszélt elémbe a’ dajka azarany- 
számrul, epaktákrul, napczirkiilusrul, holdeso- 
mókrul, de én az erszénycsomót jó hamar, hanem 
a' holdcsomókat éppen nem tudtam megfogni. A ’ 
tizenkét égi jegyvei jobban bolgodultunk ’s én nem 
sokára okát is tudni véltem, miért öklelős és nyug
talan ki a’ kosban és bikában szülcték; szerencsés 
szerető ki a’ kettősökben, hátra járó ki a’ rákban, 
.rettenthetetlen ki az oroszlányban, tiszta életű ki 
a’ szűzben születik, és igy továb. Hogy utána 
estem a’ keresésnek- melly jegyben születődéin,

igen természetes, — és nem kis boszonkodásomra 
oÍvasám apám bibliája elején jó öreg betűkkel föl- 
irva : Péter Hjam szülcték május U-káu, 1709, a’ 
szüzbeu.

Ezen nagy leleményt épen délután háromkor 
tettem , midőn boldogult apám délesti álmát szu- 
uyadozá. Haragudva tomboltam körül a’tanuló asz
talt ’s nehezen várám tanítómat ki háromkor vala 
köteles jöni. De ő nem jött. Befutóm utána az 
udvart, a’ kutya ólat, birka akolt, nagy és kis 
kertet, pajtákat, de sehol nem taláiám. Dúlva 
ránlám föl a’ szolgálok szobája ajtaját, — és

,,Tanító uru mondám egész boszusan, „ma
gyarázza meg nekem mit tesz a’ szó s z ű z ? “

Tanítócskám továb ment a’ piruló szobalány
tól és nem tudott felelni. Én az új leleményt jól 
eltettem a’ zsebembe ’s ollyan madzagot csináltam 
belőle, mellyeu igen biztosan vezelém azt, kinek 
engem kellett volna vezetnie. így lön hogy ki 
e’ö.ib csak alig tanultam valamit most épen sémit 
sem tanultam, és tanítómnak mégis egyre dicsér
nie kelle szorgalmamat. Naponkint ugyan kétszer 
öszve ültőnk, élőnkbe teltük a’ kalamárist, papi
rost, toliakat, hanem kormányom szerint fejünket 
éppen nem erőltettük meg. így testem meglehe
tősen nőit a’ minek az édes mama igen örült, ha
nem lelkem nem sok égi esöppöt vett be, kivévén 
hogy agaraink kópéink szelindekeink nevét törté
netet nevezetes tetteit legjobban tudtam a’ háznál, 
’s tanítóm csínjaiba leginkáb beavattam magamat.

Már már magam is szerelőt kerestem ’s hihető 
nem sokáig ioglam fárodozni haszontalanul, mi
dőn tanítom jobbnak találta annak idejében továb 
állani. Más tanítót kaptam, és pedig szoros fékül; 
a’ mi nekem nem tetszett. Eleget rugdalódtam mo
rogtam sirtani mindjárt az első tanuló órában, de 
sémit sem h a s z n á l t .  Tanítóm nem vala meghara
gítható, vagy tekerhető. Elkezdé visgálni tudo
mányomat és két teljes óráig fürkésző, mit nem tu
dok. Apámnak sémit sem szólva gyaluiásomhoz 
fogott, és n e m  sokára cl k e z d t e m  tudni hogy szal
mavár V e s z p r é m  v á r m e g y é b e n ,  ez a’ dunántúli ke
rületben, mindentke pedig magyarországban, cs 
ez cnropában van, melly egyike az öt világrésznek. 
Kitanultam hogy nem csak mi magyarok vagyunk 
a’ v i l á g o n  hanem keleti és nyugoti nemzetek is v a n 
nak, és a’ mi több, boszorkányaimat majdnem el
vesztettem.

Hajdani boldog életemből úgy sem maradt 
egyéb hátra mint tündér ilonáim, szent gcllér- 
hegyi boszorkányaim, késértetcim, és ezektől az 
egész világért sem akartain megválni. Tanítóm 
ugyan megmutató , hogy a’ sötétben világító késér
tet, melly éjszakánkínt háborgatott, nem egyéb a’ 
macskánál, hogy a’ halálmadár a’ csuvikbagoly 
(millycnt néhányat lelőtt), az udvar hátulán iéjé- 
redző lélek kiakasztott kendő , és a’ többi, — de 
magvát rósz földbe veté. Én dajkám igasságain 
csüggte ni.

Utób mentorom és mentoraim nem kevés izza- 
dozása mellett (melly apám kői*oben sem igen pu- 
fadt erszényét igen meglapílá) annyira vergődtem, 
hogy pesten a’ physikát jártam. Ekkor apám el
boldogult, engem pedig a’ hitelezői mindenemből 
kipenderítettek úgy hogy nem csak valamim nem 
maradt hanem még a’ tagadó jegyű számokkal is 
csiuálhalék sokszorozási. Nehezen esett ez énné-
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hem ile hamar tudam magamat vigasztalni, bízva [ 
ép kezeimben lábaimban ’s a’ most becsülni és ked
velni kezdtem tanítótul szedett tudományomban. 
Órákat adtam ’s egy két forintot viszont mondhaték 
az enyémnek. Önbizódalmam nőit ’s egész megelé
gedéssel vergődtem továb a’ világban. Hogy haj
dani ismerőseim közül a’ tizedik sem esmert, fájt 
ugyan eleinte, de hamar megszoktam ezt is , és 
eleinte érzéketlen majd pedig megvető lettem az 
alacsony szivü emberek iránt. Némclly kevélv Isis- 
aszszonvkának tevék gunyköszontést, ki hajdan hí
zelegve csókolt meg , most pedig nem akara látni 
és imádójával beszédbe merültnek tclteté magát.

Szegénységem bölcsvé philosophussá tett. El- 
kezdém megvetni azon javakat, mellyel; magassá
gok miatt savanyuak voltak. A ’ házosodásra, mclly 
előbb legkedvesebb themám volt, csak a’ hatodik

Az angol szerkeztető ezen rajzolat mellett He- I 
ber püspök életét írja, dicséri magasztalja ki ang- 
liábansziilctcttapr.21.1785, tanult, egyházi ember 
lett, megházosodott 1807 körül, 1822 Lincolns 
Inn-nél (hunionban) clőlimádkozóvá válosztaték’s 
utób kalkuttai püspök lön indiában.

Ezen rövid festési az angol iró két teljes lapra 
kinyújtja, a’ miben mi őt nem követjük, mert — 
mert másnak kell helyet adni lapjainkon. De a’ 
collcgiiimot bővebben lcirnók, hanem az angol iró 
az clöbbenickben kimerítvén magát, errül csak 
ezeket mondja jó röviden.

A ’ mellékes kép a’ püspöki collegium homlok
zata. Ezen épület a’ hooghly job partján áll. Midd
leton püspök terve szerint készült- A ’ teleket hoz
zá az uralkodás adta mintegy ^mérföldre Kalkuttá
tól éppen az indiai társaság füvészkerte mellett. 
Délidé néz ’s igen kellemes tekintetet ád a’ folyó 
felé. Egy királyi levél buzdítására épült, melly 
1819bcn az egyesült társoságnak adaték az evan
gélium terjesztése üg\ é »en, ’s cngcdelmct nyujta, 
hogy ezen czélra az angol eklésiákbau pénz gvüj- 
tessék. — A ’ collegium egy kápolnából, könyv
tárból, terembül (szálúból), olvasószobáluil és a’ 
principal ’s a’ tanítók lakjaibul áll; szánva pedig 
arra hogy a’ moslemiuok és hinduk először is az

| szomszédtul gondolák; a’ házosságpótolást utáltam, 
kerültem. így alig vettem észre hogy a’ kalandá- 
riom kirendelte utón járok, tiszta életű mint a1 
szűzben születetthez illik. Dajkám emléke foléb- 
redt lelkemben ’s clhatározám hogy az leszek a’ 
mivé rendeltetésemnél fogva lennem kell.

Ezen túl gondosabban mosódtam fiirödtem, a’ 
románok szagát is kerülém ’s hogy vérem tántorító 
heve épen ne élesztessék, — egy esöp bort le nem 
bocsátók torkomon. Minden haszonlesés nélkül 
ugyan nem voltam, mert türödelmcm és harczom 
jutalmául hasonló szűz tüzet vártam és reménylt/m 
birtokomba. Ez okbul három teljes évig leséin és 
kémlelőm a’ leányokat, de hasztalam,— szívem 
felét nem találám közöttök. Mint jutók hozzá azon
ban a’ luezaszékc segítségével egy másik pipaszó
nál elmondom.

angol nyelvre oktattassanak (nem latinra !), azután 
pedig a’ megtanult nyelv segedelmével hasznos is
meretekre vezettessenek;— hogy mind az indus 
mind az európai keresztények az angol egyház ta- 
nífHiányaiban neveltessenek kik közül támodjanak 
oskolamestcrek, katechizálók és papok, — bogy 
itt az Írások és imádságok keleti nyelvekre lcfordí- 
tassanak, — hogy az angliábol küldött küldünezök 
(missionariusok) itt fölvétessenek, minekelötte ki
rendelt helyeikre mennének.

A’ f e j ér  hangyák.
Ezen vitéz és ellenállhatatlan állat a’ szárnyat

lan bogarak közétartozik, tudományos neve , ,ve
szedelmes termesz44 (termes fatale); ’s inkáb a te- 
tiihöz mint a’ hangyához hasonlít. Nagysága }  hii- 
velhnyi, vastagsága mint egy árpaszemé; alteste 
laposocska, színe mocskos fejér. F eje’s mele ve- 
rcsded- barna.

A ’ veszedelmes termesz hazája déli ásia és af- 
rika, hol a’ lakosok őket megeszik, de gyakran fut- 
niok is kell hogy meg ne etessenek tülök. A ’merre 
ezen fejér hangyák mennek, pusztultabban marad 
hátra a’ vidék mint török tatár és kozák hadjárás

A’ püspöki collegium Kalkuttában.



után, — hova még mást is lehetne tenni. A ’ meg- 
táiuodt falukban nem csak a’ ruhákat cs házibuto- 
roknt rág ják és őrlik öszve, hanem a’ házokat is 
által furdalják. — Ollyan csudálatos dolgokat be
szélnek rúlok, hogy az ember kész volna kételked
ni, ha száanos igazán tudós és a’ regelézést gyűlölő 
emberek nem bizonyítanák. Ezeknek leirása sze
rint tckeidoinu lakhelyeket készítenek a’ termeszek 
magoknak, megannyi irtóztató ezukorsüvéghez ha
sonlót, 10—12 láhnyi magasat ’s alatt 12—15 láb- 
nyi körűt. Ezen tekéket közel építik egymáshoz, és 
illyent számosat építenek, úgy hogy megannyi py- 
ramis - falut látszanak csinálni, a’ hány tanyán tar
tózkodnak. Lakjaikat a’ fű be szokta nőlni ’s igy 
megerősíti, annyira hogy a’ neki dülcszkedett ki
válókat is elbírják.

A’ tanyatekék elrendelése bizonyos rendel tör
ténik 3 a’ hajlékok között utszák hidak lépcsők van
nak, hogy háborítatlan legyen a’ közösködés. A ’ 
hajlékok belső elrendelése is igen mesterséges és 
csudálatos. Minden tekében van cgv király és ki
rályné, sok munkás és katona. A ’ királyné legna
gyobb az országban ’s egy rövid ideig — úgy mon
datik — négy szárnyval is bir, — hamar elveszten- 
dővel. 31időn terhes, két ezernyiszer vastagabb 
mint különben ’s akkor 24 óra alatt, mintegy 
80 ,000  tojást tojik. Az úgy nevezett katonák 
nagyobbak a’ munkásoknál, ’s a’ köz bátorság fön- 
tartására ügyelnek ’s az ellenségeket (ha lehet) ösz
ve őrlik. 11a valljon egymás között jó lsed vbül ha
dakoznak c , mint az emberek, mind eddig- nem 
iraték meg, ’s épen ezen okhul úgy látszik okosab
bak mint sem azt tennék.

A ’ teke-tanya belül merő sejtekből á ll, mel
lyel; a’ lakozók neme szerint különbfélék. Nérncl- 
lyek az uj ivadék számára valók, mások a’ munká
sok és katonákéi, másokban a’ király és a’ királyné 
tanyáz. Ezen utolsók a’ teke teljes közepén vau
nak. Az élelem-tartásra is különös tárak és üre
gek készítetnek. — Ezekbül gyanítható hogy a’ 
feketék nem legnagyobb örömmel nézik midőn fa
lujuk közéletén illycs termesz - királyságok muto
gatják emelkedő kúpjaikkal magokat 5 ’s illyenkor 
rendesen azt bizonyítják be, hogy az okos enged,— 
’s továb mennek.

A ’ l á m a .
A ’ láma (Camelus Llama, Auchcnia Llama) 

a’ tevék rendéhez tartozó, kérődző emlős állat. 
Vad állapotában guanako nevet visel. Déli anic- 
rikáhan az andeseken vadon él és egész seregekben 
csatangol. Mcgszclédítvc házi teherhordó állat 
gyanánt szolgál.

Noha a’ tevékhez számláltatik, mégsincs púpja 
a’ bálán mint a’ valódi arabiai tevének 5 szemfoga 
csak a’ fölső álkapcsában van, mindenik úja sza
bad, szőre lágy. A ’ vad lámának (guanakonak) 
szőre hoszú durva gcsztenyebarna, a’ basán fejér 3 
de a’ szelednél rövid és sima lesz, színét is meg
változtatja, úgy hogy az majd fejér, majd verescs, 
majd feketés és foltos lesz.

A’ láma akkora mintegy szarvas, azaz körül
belül 4 lábnyi magas, 6 lábnyi hoszú. Feje kicsin 
és a csikóéhoz hasonló, nyaka hoszú, farka nem 
több 8 ujnyinál. Igen vidor és élénk állat, a’ 
legmeredekebb sziklákon kecskék zergék gyanánt 
mászkál3 a’ teher alatt pedig lasau de bátran megy. !

A ’ láma 100 sőt 150 fontot is emel. Ha több 
teher rakatik reá, vagy gyors menetelre kénvszerí- 
tetik verés által, akkor rendesen meg szokta ma
gát kötni, száján tajtékot fuj ki, inelly a’ boron 
veres foltokat sőt hólyagot is képes bűzni, — és 
inkái) agyon hagyja magát ütni mint továb moz
dulna. Szeléd és jó bánás mellett pedig birtokosa 
kezére hagyja magát tekerni, nyájos, szeléd, örö
mest dolgozó 3 a’ mellett tiszta , szép, szemei csil
logó feketék , úgy hogy kedvcuezállattá lön ha
zájában.

A’ l á m a .

Amerika peru tartományában hajdanta a’ láma 
maga volt]a’ teherhordó állat, ő hordozott minden 
súlyt a’ hátán , ő húzta az ekét is. Ma az európai 
állatok-, az ökrök és öszvérek foglalták cl a’ helyét, 
és ő csak kis terhek alá fogatik és csak rövid útra. 
Szőréhül [durva szőnyeg-ek készítetnek, bőréből 
csizmák lószerszámok5 busát megeszik, melly az 
ürü búshoz hasonlít.

A ’ nőláma csak egy bornyút ellik, melly 5 
esztendő alatt kinőii magát 5 tizenötödik éve után 
egészen hasznavehetetlen.

A’ lámavadászat igen kellemetcs mulatság, és 
ebek} segítségével történik, hanem gyakran vesze
delmes is a’ bérczekcn és sikertelen , mivel a’ me
redekekre sem ember sem eb nem követheti őket.

Abbas Mirza levelei az angol asiai 
társ ósághoz.

Abbas Mirza, a’ persiai trónörökös, a’ tudo
mányoknak és fölvilágosodásnak kedvelője ’s királyi 
barátja, meghalt. Sokat reményié tűié és uralko
dáséiul hazájának tiszták nap után sohajtozó népré
sze , sokat várt tüle a’ keletet is kitisztultnak kívá
nó europa. És mind annyinak reményei ottan van
nak elásva azon néhány hant alatt, vagy azon már
ványüregben , hol Abbas Mirza föl nem kelendőt 
alszik. Néhány évvel ez előtt a’ londoni királyi 
ásiai társaság tiszteletbeli taggá nevezte őt k i, és 
diplomát küldött neki. Mirza két köszönő levelet 
irt a’ társaságnak, mcllyeket ezennel közlünk.

Az első levél: ,,Á ’ nagyérdemű férj (laknak, 
kik bölcseségök és éles clméjök által nevezetesek,J kik a’ tudományok utján dicséretesen járnak, a’ kir.
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ásiai társaságnak — Londonban. — Azon barát
ságos közlést teszszük kegyeteknek, bogy a’ ne
künk irt levelet megkaptuk, barátságos szemmel 
olvastuk, és bogy ezen levél legélénkebb örö
münkre szolgált, mint a’ bölcseség és tudósság 
emléke, mivel annak szerkeztelöi a’ világ legtudó- 
sabb férjfiainak hírével bírnak. Több bizodalmát 
nyertünk azolta magunkhoz, meghallván hogy ma
gas nevünk a’ társaságban tisztelettel említetek ’s 
rangunkhoz illő módon beiraték a’ kir. ásiai társo- 
ság jegyzőkönyvébe. Reményijük hogy törekedő- 
scink jövendőben is megérdemlik ezen bölcseségók 
és igazságok (igazságosságok) által híres férjliak 
dicséretét és kódolását, a’ mint ez legforrób kíván
ságunk. Igazságban jelenthetjük k i, hogy új tar
tományok mcghódoltatása nem okozott volna ne
künk olly valódi örömöt, mint mellyel a’ kegyelek 
levelének áltvételekor érezénkj ’s azon barátságos 
érzések által, mellveket abban kegyetek kijelent, 
neki bátorítva mindig igazi gyönyörűséggel és lö- 
kélletes megelégedéssel törléncndik, hogy magun
kat jövendőben a’ kir. ásiai társaság tagjának tekint
jük. Hogy társukká neveze ki minket kegyetek, 
ösztön (sarkantyú)gyanánt lesz tudományunk mind
egyre nevelésére. Kérjük kegyeteket nevünknek 
a’ társoságban gyakori említésére kegyetek igaz
sága és okossága szerint, és intjük kegyeteket a’ 
nekünk ajánlott barátság és testvéi’iség zavartalan 
megtartására. Ezen barátsághoz iilőleg mindig 
biztosak lehetnek kegyetek, hogy jóakaratunk soha 
sem liibázandik kegyetek iránt, és szívünk barát
ságos érzéseihez képest kegyetek jóakaratához, 
azt kívánjuk, esmertessék meg kegyetek kívánsá
gaikat és megbízásaikat vélünk. Ramazan !2 i5 .  
(Marcz. 1828).

A ’ második levélben ez van: Noha soha sem 
láttuk az ásiai társaság tagjait, de sok dicséreteset 
hallottunk rúiok és igen óhajtanánk őket látni. Az 
ember fő érdeme a’ bölcseség. Azok, kik ezt bir- 
ják, magasabb állásúak a’ többi világnál ; és sémi 
sem szebb mint a’ bölcsek közelítése és barátsága. 
Innét örvendünk, hogy kegyeitehtü! tisztelettel és 
becsülettel neveztetünk, ’s ezen rendeket örömünk 
tanúja gyanánt irtuk. Ezennel ainbrát küldünk 
ajándékba, hogy jóakaratunk illatjában gyönyör
ködhessék kegyetek, és azon bizonyítást, hogy 
mindig különös tisztelettel emlékezünk kegyetek
ről. “  —

A ’ k a l i b a .
Irigyelje más a’ szultán szerailjának fényét, 

dicsérje pétervár pompáit, keresse london pezsgő 
szorgalmát, örvendezzen páris életélővilágában, 
én a’ csendes kalibát dicsérem énekemmel.

A ’ ragyogás nem az idvnek jegye. Minél ma
gasabb a’ bérez annál hidegebb, minél föntebb a’ 
levegő annál vékonyabb, pedig az életnek levegője 
bizonyos tömöltséget kiván.

A ’ völgyben legszebb világu a’ nap , legkelle- 
mcsbek a’ tavaszok, árnyékos a’ nyár, gyümölcs- 
vei bővelkedő az ősz 5 — de a’ bérezeken csikorog 
a’ té l, havaz a’ tavasz , jeget lát a’ nyár, a’ völgy 
gyümölcseivel él az ősz.

Megmásztam honom ’s a’ külföld ncmclly ha
vasát, csatangoltam sclmccz bányáinak éjeiében, 
de honi völgyein keltemét nem találtam beoltok. 
Voltam márványpalotákban, aranyteremek fényé

tül szenvedtek szemeim, de völgyem kunyhaját 
nem kívántam vélok tölcséréin!. Alhadakat lá
tok előttem ledörogui, a’ csaták férjfiai közt forog
tam,,. de ezen vérmesterséglül iszonyndék lelkem.

Életem csöndes cserme.y vaia, mig a’ magá
nyos kalibát várossal nem cseréltem el. Mosolgva 
kellel; a’ napok, ragyogva mentek ált fejem fölött 
a’ delek, bajosan szürküllek le az estvék, ’s könyü 
álmok várlak ram éjjel a’ kunyhóban. A’ tavasz 
első szavára mezei ibolyák koszoutgettek, virágzó 
inedgy és szilvaerdő vett korül, zö«d rétek hívtak 
játszadozni, énekevei a’vetések pacsirtája mulatott.

Nyughatatlan elmém kirántott a’ csendes kör- 
bül. Így kapja föl a’ kön\ű levelet szárnyaira a’ 
szél, elviszi eredete helyeiül, fölemeli bérezek 
szikiák lóié, általropíti folyamokon, tavon, tenge
ren, mig idegen földön leteszi, ott elnyugvaudót.

Vidámon hagytam el boldogságom helyét, apám 
csöndes kalihájat, a’kedveit szilvásokat; nem sirva 
búcsúztam el a’ szőlőhegyektől, nem könyeztem a’ 
bakooy hatraliintckor; — az égő lélek örvendve rö
püli aJ nagy világba.

De bevesen röpülő lelkem szárnya hamar pör
kölve Ion. A 1 tudományok utján fárodozlam, éle
tem clridcgült ’s könyezve kezdék az egyiigyiiség 
kunyhajára haza gondolni. ’S a’ mint szívem fejlő
dött, a’ mint lelkem világosabb lön, és a’ világban 
egyik sem taíáita föl magát, a’mint csendesen kelle 
turném, a’mint szemeimbül a’sors konyeket facsart 
ki, — óh akkor epedve terjesztém karjaimat a’ bol
dog szegénység homálya elébe, azon kunyhó felé, 
mclly gyermekségem első örömeit látá mikor még 
nem íuüám meíiy gondnak verítéke esöpögle apám 
homlokár ül.

’S kiizzadtam a’ tudományok pályáját, erősnek 
gyanílám magamat hogy karjaim nagy súlyt emelje
nek a’ honban, elég nemessé növeltnek gondolám 
szivemet, eléggé tiszta látásúnak agyamat, és mi
kor ott állók az életbe indulás poutjauái, és a’ vi
lágban hazámat nem leiéin fö l, — óh akkor szív
faj va vczetéin föl gyermekségein kunyhaját eszem
b e , toli helyett ekeszarvat óhajtók markomba és 
egy földet birtokul, mclly az éu munkámra nekem 
aitna,gyümölcsöt.

És ritkán látárn azolta az apai kunyhót. De 
közel és nieszszc száz vidékét bejártam , hegyeken 
völgyeken csavargók, a’ tengerek hiillámaitul meg- 
hányaláin, népek szokásait erkölcseit tudományát 
tanultam, de löm és szívem úgy ki nem töltethe
tek, hogy gyermekségem tárgyai belőle kiszorul
tak volna.

Meg annyi húr voltak ők szívemben , komoly- 
zeugzetüek mint honosaim ajakán az ének. 11a az 
olasz ég vidám napja érinté, vagy az éjszaki ten
ger szélvészé szaggatá, cgyiránt fájdolinasan hang
zottak; ka a’ kunság pusztája riasztott, vagy al- 
bion partjai életet árultak, — az én lelkem min- 
dcuikrc szomorú lön.

A ’ tenger partján állottam keresve szemeimmel 
azon bajót mclly távol hazákba vigye a’ sebes szí
vet, a’ gyógyulásfccresőt. Ostoba éli, ne m tudtam 
hogy minél távolabb az apai kunyhóiul, annál 
incszszebb a’ megelégedéstől.

Jöttek piílaiitatok, midőn hideghez szokott 
szívem megmelegedett és föltárá magát és az egész 
világot forró érzésével ál tölelé. Édes volt az ill yen 
folnyitó napsugár, általa az egész világé lettem és 
az egész világ az enyém. De mikor a’ világ nem
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érte el tüzemet ’s rokon láncai senki nem hajolt 
elém, midőn a’ nagy világban senki nem volt 
enyém ’s a’ nagy világban én senkié nein valók, — 
óh akkor nem maradt egyéb hátra mint menedéket 
keresni az apai kunyhóban, de az öregülő anya elöl 
elrejteni könyeiinel.

És bizonytalan pálya nyúl előttem egyre el; 
látom a’ tengert inéi lynek zivatara ineghányand, 
hallom a’ szélzúgást melly hajómat fenyegeti. De 
van egy szeglet mégis hol az eifárodl vándor nyu
galomra ledöntheti iőjét, hol kinyiigliatik úti ter
heltül, hol a’ boldog semiségbe eíliunyhat, ott 
szűnve hol kezde látni, napvilágot.

V i s z s z a  n é z e t e k .
(A’ nemet  nemzet i  tár szer int ) .

Minden nagy föltalálás és lelemény azon elő
menetelek által készítetek előre, mellyeket az em
berek a’ mívekhen és tudományokban tettek. így 
amerika föltalálása a’ k mpasz vagyis irányú, az 
aslrolahitim stb. kitalaiata, a’ hajóepítés tökélete
sítése ’s a‘ hajózás előrelialadása által készíteték 
előre. Ha Colombo otthon vesztegel, tizenkét év
vel utób a’ portugál születésű Cabrale Ión a"1 dicső
ség, ki keletim!iái utjahau a’ brazíliai partokra 
vercték a’ szélvész által.

4545',ik évben Blaseo de Guraz, hajóskapi 
tány, olly ajánlást ton V. Károlynak, hogy épí
tsen szél és vilor.ák segedelme ncikiil menő hajót. 
Jmi. 47. kén ugyan azon évben vizsga téteték ezen 
leleinényvel a’ nareeloiiai k.kötőben és mindenki
nek nagy csodálkozásra hatalmasan és ügyesen 
mozgott a1 hajó. A ’ gépelyezet nem lón csmere- 
tessé, csak annyit tuda a’ közönség, hogy egy 
forró kazán hozott két a’ hajó kiiloidaián lévő kere
ket mozgásba. A’ megvisgálasra kinevezett incg- 
bizottság kedvező Ítéletet adott, hanem Ravago, 
a’ finanezminíster, ezen határozást monda ki: a’ 
gépely igen mesterséges, innét sémit sem ér. így 
Ion a’ világ egy buszú háromszázodou keresztül a1 
gőzhajózás kincs till megfosztva.

Fulton azon javaslatot adá Napóleonnak, épít
sen gőzhajósereget és azzal szóljon ki irlandban; 
Napoleon Fultont terv-kohóiénak (Projecíenma-  
cher) tekinté.

Az érezek muukálását tüztáinodás által tanul
ták meg az emberek, ntcíly a1 foidszínére nyúló 
érezeket megoivasztá. A ’ görögök idejében a’ vas- 
olvasztás a’ vasérezeknek a’ szabadban égő fara
kásra tétele állal lörtéuék. Reue Cailé. ezen módot 
látá a’ icgnjahh időkben Tnuihukiuhan.

A’ inai olasz eke egészen azon idommal bír 
niellyet Ennius és VirgP megénekelt, Varró és 
Col umelia leirt. Ejsz ikamenkábaii minden pa
raszt, kinek új ekére van szüksége, megkérdezi 
és kifürkészi: nem lalaltatck-e jobb eke föl azolta 
hogy ő utolsó ekéjét vette.

Midőn a’ franeziál; egyiptomija jutottak, min
den eszközt olly állapotban talállak ott, mint azok 
 ̂ vagy 5000 évvel ez előtt voltak. Az ó gépe* 

lyeknéi és bánásmódnál való nyakas megmaradás 
lelki pesliedés jele a’ népben.

Növevényhonosítás - javalata.
A ’ külföldi növevények meghonosítása kevéssé 

gyakoroltatik a’ mi időkorunkban. Hajdan szor- 
galmatosalibak voltak e’ részben az emberek. A’ 
cscresnye, incdgy, baraczk, alma körtefajok, ga
bonák szőlők stb. idegen ég alul hozattak be közép 
europába. Igen kívánatos volna bogy először a’ 
tengerhez közel lévő nemzetek kivált amerika szép 
fáit és növevényeit állalszálítanák bonokba, másod
szor mi ezektől a,’ jó példán kapva kapnánk ’s a’ ho
nosított növevényeket továb honosítanék. Nálunk 
a’ szőlő csak nagy növelésre ad gyümölcsöt, aine- 
rikában 40 faj vadszőlő van, mclly jó gyümölcsöt 
vadon és bőven terein, egész fákat és épületeket 
beárnyol. Ezen fajok a’ hidegebb karpathok kö
zölt kedves jelenések ’a a’ vadalmamust helyett 
jobb nedvet adhatnának, ’s a’ nemesítés által bor- 
hazánkat még inkáb kórhazává tehetnék. A ’ ezu- 
korjuharfát miért nem lehetne átszálltam, melly- 
nek nedve honi ezukrot adna. — Általában pedig 
az á l l a t t e n y é s z t ő  t ár s aság  dicséretes példá- 
jakíut nem állhatna e föl n ö v e v é n y  t e n y é s z t ő  
t á r s a s á g  i s ? -------

Napkeleti jel esni omlások.
(A’ Sasbul szemelve).

Ha fákat nevelsz, azok táplálni, ha embere
ket , azok emészteni fognak.

Titkodnak egy megbízottja legyen, azon meg
bízott pedig magad légy.

Három dolgot csak a’maga idejében lehet kies- 
inerni, a’ bátorságot— a’ veszedelemben, az okos
ságot a’ haragban, a’ barátságot — szükségben.

A ’ ki nem mondott szónak te vagy ura, a’ ki 
mondott szó a’ teurad.

Honában rendszerint ollyan az ember mint az 
arany a’ salak között.

Ha fösvénység által szerencse kerekére emel
teiéi, a’ vidámság elfut, a’ barátság panaszolkodik, 
a’ bőség reszket.

A ’ balavány gond, az irigység cs más vétkek 
könyen magasra másznak veled.

A ’ gondos visgálódás által a’ tudomány, a’ 
könyen bivés által a’ tévelygés növekszik.

A ’ róka és a’ hyéna.
(Pcisa mese).

Előbb mintsem a’ rövid mesét elmondanák 
egy két szót a’ szerepet játszó személyekről.

A’ rókákat a’ farkasoktól kószább és bojtosabb 
fark , hegyesebb orr , nappal koszában átszelt 
szemfény stb. különbözteti meg. Rejtek!yukakat 
szoktak ásni, kellemetlen szagnak, csak gyönge 
állatukat Saulodnak meg. Legnevezetesebb a’ kö
zönséges róka melly leginkab europában honol, 
fon éjszakon ugy mint délen. Egyiptomban is tal
ál Jatih. Igen nagy ellensége a’ libáknak, halak
nak, tyúkoknak. Ravaszsága annyira esmeretes 
hogy példabeszéddé vált. Van több fajok is, mint 
a’ forasiliai róka , az ásiáhan a’ volga vizétől egé
szen indiáig élő kis sárga róka, melly máskép kor
zóknak is neveztetik stb.



G a r a s o s  T á r .

A’ hiénát hajdan az elmemhez számlálták , ma 
tulajdon nemet tesz, több fajával mellyel; ásia déli 
részén és afrikéban élnek. A’ hiéna erős éj cl i állat, 
döggel örömest él, aJ temetőkbe belopódzik ’s a’ 
sí rókát kirabolja. Az ásiai hiénának nyakán és há
tán serény fut végig, mellyet a’ haragúvá állat föl 
tud mereszteni; íármája az ember-nevetéshez ha
sonló.

Ezen két állatiul pedig igy hangzik a’ persa
mese.

VA)

A’ ról;a és a’ Ilicna.

,,Egy róka elég szerencsétlen volt a’hiéna kör
mei közé esni. Kegyelemért kezdc rimánkodva es- 
dekleni; nagy lelkiiségéhcz, nemes szívüségéhez 
folyamodott, ’s mind ez nem tévén elegendő be
nyomást; hozzá tette mint utolsó okot, hogy úgy 
sem talál rajta egyebet csontnál és bőrnél, mclly 
nem érdemli meg- a’ csupa rágást is. Mind ezekre 
pedig a’ rövid beszédű de hoszú körmü hiéna igy 
felelt: „Megkegyelmezek mint te a’ csibéknek.44

„Ritkán látjuk át önnön igasságtalanságunk 
és roszaságunk egész valóját, de nagyon érzéke
nyen veszszük ha másoktul hasonló velünkbánást 
tapasztalunk.44

Az i g a z s á g o s  l e t t  k i rá ly .
(Persa mese;  an go l  s zer in t  f ord í tva ) .

Egy történetet beszélnek el egy királyéul, ki 
erőszakos és kegyetlen uralkodásárul vala neveze
tes , úgy hogy a’ nép esedezve imádkozott a’ halá
láért. Ez egy napon vadászni ment el, ’s hazajöt
tekor fölszólítást csináltatott, hogy hibáit fájlalja 
és ez után szelédcn és igazságosan fog uralkodni. 
Ezen ígéretet olly híven is teljesíté, hogy alattva
lódul „ I g a s s á g o s 44 névvel tisztcltcték meg. Né
hány evvel azután egyik legkedvesebb ministere 
alkalmatosságot vön megkérdezni tőle, mi okozá 
ezen nagy változást charactcrében. A ’ király igy 
magyarázta azt meg nyáj osan: — „Emlékezel, 
hogy vadászni voltam azen napon, mikora’ fölszó- 
lítás téteték. Egyik ebem eltávozott a’ vadászcsa- 
pattul egy rókát kergetve, és átharapta annak láb- 
szárcsoutját; a’ szegény róka sántítva ügetett az 
üregébe inig az eb a’ vadászokhoz viszsza tért. 
Effyik gyalogkésé rőm követ hnjintott az ebre ’s an
nak lábszárát cltöré; egyik ott elmenö ló pedig an
nak mozdulásán megijedve, ’s az ember kezének 
hajlongását verni akarásra magyarázván , fölrúgott

és az embernek lábát eltörte; a’ ló pedig a’ támodt 
lármán megrettenvén az erdőbe szaladt, lábával 
egy gödörbe jutott ’s lábszárát cltöré. Ezen visz- 
szajutalmazási láncz igen nagy benyomást tön 
reám és gondolkozni kezdék melly temérdek baj- 
tehernek kell az énfejemre szálni előbb utób; cs 
ez okozá bennem azon hirtelen átváltozást.44

Az igasságos lelt király.

Es igy van az az életben; kegyetlen igasság- 
talan sőt ostoba tettet sem végezhet az ember a’ 
nélkül hogy későb vagy korábban annak követke
zéseit ne látná.

Egy örkatona a’ játékszínen.
Egy vándor színjátszó társaság O t h c l l ó - t  

játszá egy pajtában. Ajtó helyett egy lepel ter- 
jeszteték ki, elébe pedig egy katona állítaték töl
tött fegyverrel, hogy senkit be ne hagyjon kandi
kálni. A ’ katona elkezdett a’ darabra ügyelni, és 
részvétele egyre nőit. A ’ 5 és 4‘llk fölvonás alatt 
nagy indulatokat árult el. Végre midőn a’ szcrc- 
cseu meg akarja Dcsdeinonát fojtani ’s minden 
szem reá van függesztve, a’ katona elmorogja ma
gát: „Az én jelenlétemben soha egy fekete meg 
nem fojt egy fejér lányt44 ’s a’ színjátszót agyon 
lőtte. A’ katona nem volt részeg ’s különben 
csendes, rendszerető ember volt.

Ál vagyis hamis szemérem.
Két fiatal ember egyszobában lakott. Az egyik 

ón-szegény volt’s nadrágját mégis minden este a’ 
vánkosa alá dugta el. , ,Minek ezen vigyázat,-ltérdé 
egykor a’ társa, mikor sémid sincs?“ ,A  tolva
jok előtt szégycnlcm magamat44 felelt az.

A ’ s z e m é r e m .
A’ szemérem legfííb Kincse 

Még annak is, Kit már vég 
Feloldozván a’ hetedik

Kezet küt'ó nagy szentség, —
Kár szabadabb átlapolja,

’S a’ konty vétket fedné bár 
Mégis mindig' a’ jó erkölcs,

’S nagy tartozás utján jár.
K i s  fal  «di  S á n d o r .

L i p c s é n ,  W i g a n d  Otto f e l e l é s !  ter be alat t .

Nyomatott Breitkopf és Hártel nél.



mcgjclcn minden szombaton. [Marcz. 22 , 1834.

Conway  vára és  l i idja N o r t h  W a l e s b e n .

Conway vára szép rajzolatos fekvéssel bír nem 
meszszc a’ conway vizének kiömlésétül. 1284bcn 
építeték I. Eduárd rendelésére, bogy a’ vallísiak 
fölzöndülésc ellen védelmid szolgáljon. Ctób az 
alapító ostromot is ált ki benne ’s az őrző sereg 
kénytelen lett volna éhség miatt magát megadni, ha 
élelmet hozó hajósereg föl nem szabadítja. Az an
gol polgári háhornl; kezdetekor Károly király részé
rül Williams jános Doktor és yorki érsek által vé
delmeztetek, kiaztlG45bcn kis öcsére Hookes wil- 
liámra bízta. Két évvel utób North wales kormá
nya áltadaték az érsek bátra tételével Rupert her- 
ezegnek, mcllyre amaz incgboszonkr.dék. Póto
lást kívánt az érsek a’ királytul, de nem nyervén, 
haragra gyúladt, Myttonhoz a’ parlament generá
lisához pártolt és részt vön Conway elfoglalásában. 
A város ostrommal vétetek meg aug. Io. 1G4G, 
de a’ vár egész nov. 6 -íg  tartotta magát.

Ezen vár deréksége olly tekintetbe hozá azt, 
hogy míg a’parlament seregei egyéb várókat elron
tottak, ezt nem pusztítták'lc. lítób Károly király 
a1 eonwayi és kilultai grófnak adta, ki alig ült be 
a’ birtokába, midőn parancsolatot ada az épület 
Iák, téglák, vasak és más szerek cihordására. Ha
nem ezen vandal - rendeletének nem látta gyümöl

csét, mert az c’ szereket irhonba viendő hajók tö
rést szenvedtek a’ tengeren ’s minden rajtok levő
vel oda lettek.

Ez olta sokat szenvedi a’ vár az idő viszonyai
u l ,  széltül, csőiül stb., azonban mindegyre szép 
példáját mutatja a’ régi vároknak. Idoma hoszas 
négyszeglct ’s egy meredek szikla szegletén áll, 
két ohlalrul a’ folyó által mosva. Falait nyolez 
erős torony szcglcteli, mcllyck rnindenikének te
tején egy kisebb torony emelkedik föl. Belseje 
két udvarbul áll sok lakhelyekkel, mellyek mind 
szomorú omladékos állapatban vannak, de mind
egyre mutatják hajdani fenyők nyomát. Britanniá
ban kevés építmény van, melly annyiszor elővete
tett volna a’ mívészektül, mint Conway, — drama 
’s költemények tárgya lön.

A’ függő vasliid, melly a’ várral épen átelle
nest van a’ folyón, különös szépséggel van alkotva 
’s nagy fok a’ nemzeti munkásság lajtorjáján, mi
vel liverpool és dublin között tartja főn a’ közösü
lést. 1822ben kezdték építeni hogy az itt vesze
delmes volt utazás bátorságossá tétessék 5 a’ rajzo
latokat Mr. Telford adá $ a’ közönségnek júniusban 
182G nyiltaték meg. A’ lánczokat tartó tornyak 
a’ hajdani vár tornyai építésmódjára építtettek ’s
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azol;!;al egészen öszvc illők. A ’ hevesebb képze
lődés pedig könyen azt vélhetné, hogy ezen hid 
hajdan a’ fölhúzó hid volt. A ’ hid lánezai nyugoti 
végokon a’ vár alatti sziklába vannak bcerősítve, 
keletéül pedig egy szigetbeli sziklába, mclly a’ 
part-lal mintegy 2000  labnyi töltés állal van egye
sítve. A ’ híd hoszasága a’ tartó tornyak között 
527 láb, ’s a’ hidösvény magassága a’ víz fölött 
dag vagy emelkedőt idején mintegy 15 láb. Min
den ezen hidon áitalmenö levél egy penni - (2 * jó 
krajezár)- vei fölösen űzet, mclly pénz az építési 
költségek viszszafizetésére fördítatik. Az építés 
ideje olta, oetoberig 1851-ben az igy bevett fize
tés 15,752 fönt sterlinget tett, ugy hogy öt cv alatt 
három millió levélnél több vitetek ált a’ contvavi 
függő vashídon.

Conway vize hajdanta már híres volt a’ gyöngy
halászat miatt. Plinius mondja hogy Julius Coesar 
egy mel-lapot ajándékozott a’ szülő venusnak, ro
mai templomába, brit gyöngyökkel ékesítettél, — 
Svetonius pedig az álílja hogy a’ gyönyhalászás 
kedvéért foglalák el leginkáb bnlanniát a’ romaiak. 
Ma nem igen űzetik ezen halászat noha a’ , ,gyöngy- 
termő iuiau — csiga egyre talál tátik comvay vizében.

Valami a’ honi történetekriil.
A’jelen a’ múltnak szülöttje, a’ ki a’jelennek 

valóságába bele akar tekinteni, szükséges hogy a’ 
múltat esmerje. Valamint az egész világon ugy a’ 
nemzeteknél sem történik sémi ok nélkül. Hogy 
Sajónál a’ tatárok, mohácsnál a’ törökök levertek 
bennünket, annak oka mcszszc nyúl föl a’ tett vagy 
inkáh szenvedés e lé , és itt mint ott az egyenetlen
ségben szakadozottságban stb. áll. Hogy Lajos, 
Sigmond és Mátyás lőoskolái gyümölcsöket nem 
termettek az volt az oka, hogy levegőbe épített 
várok voltak, megannyi negyedik emelet a’ ház
ban , előbb mint sem alap ’s a’ többi alsói) emele
tek (falusi városi aprób nagyobb oskolák) fon állot
tak volna. Hogy nyelvünk annyi tökélyetessége 
mellett is olly csekély szerepet játszik az európai 
literatura mezején, arra százodok voltak bcf< »/ás
sál. Későn ébredőnk a’ Latinismus járma alul, a’ 
nyclvkimivclést nem tartottuk nagy nemzeti köte
lességnek, nem nagy polgári erénynek, keveset 
iráni; nyelvünkén, kevesen olvasnak rajta, népünk 
önhibánk miatt mindennapi kcnverériil sem győzött 
aggódni, pedig olly világos igazság mint a’ nap fé
nylik, hogy az élelemgond’s az éhségfélés az elme 
virágait leöli, és a’józan ész törvénye szerint a’ jól 
lakás után megmaradt pénzbül veszünk csak köny
veket.

A’ történetek szent tudománya illven igazság
okra vezet, a’jelent kormányozza, a’ jövendőbe 
magvakat vet. Minden nemzetnek legszebb mu
zsikája legkellemesebb hangája a’ történeteinek ma
gas nyílt hangokkal elinondliatása. A’ régiség fő 
nemzetei ezen igassághan éltek, ezen igasságot öl

töztették vallási képekbe ritkába. Az egyiptomiak, 
zsidók, görögök vallásos költeménye, híthyinnu- 
sai nem egyebek voltak nemzeti költeményeknél 
liyiunusoknál. Nemzőtök eldődeit tették istenekké, 
ncmzctics tetteiket éneklék hyiunusokban, költe
ményekben, elbeszélek történetírásban. A ’ mai 
kor becsülni látszik ezen tulajdonságot, annyira 
hogy öntörténctci iránt clvakítva amazokéit forgatja

példatükörkínt. De ez nincs jól téve, mert hilkit 
önháza és hazája érdekeljen leginkáb $ a’ mellett 
hogy tudjuk Jákobnak hány fija volt, tudnunk kel
lene p. o. hány vezére volt nemzetünknek István 
király előtt, midőn a’ 12 egyiptomi csapást versek
ben elmondjuk, legaláb kötetlen bcszédbeu esmer- 
nünk kellene mennyi csapásban sinlődénk európai 
ezer évünk alatt.

Mi egyre azt reményivé hogy tárunk valódi 
népi folyóírás lesz, a’ honi történetekéül némolIve
ket — és nem keveset szándékozunk ez után közle
n i , — mellyet hogy jobb sikerrel tehessünk, i tta’ 
magyarok történeteinek áltolános rövid képét ad
juk. A ’ járotlanoknal; és gondatlanok voltaknak 
örömöt és könyebítést szerezendünk, reményijük, 
a’ jártosakat türödelcmért kérjük.

Minden nemzetnek van mythusi regés clősza- 
ka, mcllybcn hősökkel vitézekkel, félistenekkel 
bővelkedik , mciiyeknek személyeit költésekben 
nem ritkán istenek gyanánt tiszteli. Mi szegény- 
ebbek vagyunk mintsem hogy illyenekkel is bir- 
nánk, holott könyebb költeménytárgyokat terem
teni , mint a’ valót idoinzaui. Csudálatos dolog az 
valóban, mint lehete egy tettekben bővelkedő nem
zet annyi századon keresztül minden költői fűz nél
kül. Európának vér ’s hadtarka életében annyiszor 
villant föl a’ magyarok fegyvere, annyi tettetnek 
volt szülő annya, mellyel; szerelemmel erényvei, 
gonoszságokkal, jóban roszhan nagysággal lettek 
öszvc kötve, és egész a’ 1Gl,k századi]; nem gyűlt 
föl magyarban a’ költés tüze.

De ha a’ költés hijányát nem mondjuk is olly 
nagy rosznak, a’ történetek szava némaságát annak 
kell mondanunk. Nem csak asiai létünkéül, kiván
dorlásunkéul nem jegyzőnk föl ’s alig tudunk vala
mit, hanem európai eseteinket is idegen irókbul 
kell öszvcfoltozgatumik. Honi nyelvünkön a’ tör
ténetek most is alig kezdenek szólani! —

A ’ magyarok európai történetei két fő szakaszra 
oszlanak; a’ vezérek és királyok alattira. A ’ vezé
rek alatt a’ magyarok hitnélkül valók-c vagy micso
da hítiiek voltak, nincs tudva, hadhul éltek, had
ban éltek, (egymást és) másokat háborgatták ’s a’ 
nagv népvándorlásbul lecsillapodó nyugoton utol- 
szor nyughatallankodtak ’s ugy szólva az utolsó 
hullámmozgást tették. — A’ királyok alatt keresz
tények a’ magyarok, a’ többi európai nemzetekhez 
simulnak, a’ németekkel lengyelekkel örök érin
tésbe jőnek, a’ talárokiul és törököktől szenvednek, 
nvelvökct a’ latinnak szolgálójává teszik, de a’IG<‘,k 
és I7lllk százodban mintegy észre jőve mivclni kez
dik és némclly elmevirágot fejtenek ki rajta, a’10,|lk 
százodban hidegednek iránta, mig a’ iO '1’11"1'1 vi
szont huzdulásba jőnek és azt az elöbbcni fénynél 
nagyobbra emelik, noha a’ nyclvclvesztés veszedel
mén túl mindeddig alig vannak. Idegen nyelvnek 
hodoiások szülő a’ többek közt hogy a’ludoinánvok- 
han közel sem járnak az első rang« nemzetekhez, 
honokban a’ 111 ívészét idegen növevény stb. — A ’ 
kereszténység időszaka a’ magyaroknál három al- 
szakra válik maga magáiul. Az elsőben árpád vérű 
királyok kormányoztak Istvántul III. Andrásig, az
az 1000  évtiil 1500 -ig} a’ másodikban különbféle 
nemzetből váfosztott fejedelmek uralkodtak cseh 
Venezcltiil a’ Jagellón II. Lajosig, azaz I500tul 
i52Gig$ a’ harmadikban anstriátul függ magyar- 
ország (nagy részét jó sokáig az erdélyiek ’s kivált 
a’ törökök bírván) és pedig I. Fcrdinandtul Maria
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Tlicreziátg Habsburg-anstriai királyok parancsol
tak, azolta pedig a’ pragmatica sanetio ereje sze
rint austria-lolhnringini királyok.

Az árpád vérii királyok között nevezetesek 
I. I s t v á n ,  ki utók a’ szentek közé számiáltatott. 
Ez a’ nemzetet kivetkcztelle önségébiil, behozta 
a’ keresztény vallást és vele az idegen nyelveket, 
kivált a’ latint. I. L á s z l ó  hatalmas volt a’ hadban, 
holes a’ törvényadásban , a’ kunokat és besenyőket 
megverte, horvá{országot elfoglalta, — utób szent
nek jclelteték ki. K á l m á n a7 könyves , leg maga
sabban áll itteni társai között, mint az esni ereteket 
késérö fölvilágosodottság barátja, birtokosa, ter
jesztője , használója. Csak ezen egyetlen egy tör- 
vénye: „A 5 boszorkányokéul szó se legyen, mert 
nincsenek“ halhatallaníthatja öt. Mennyire kellett 
volna haladni nemzetünknek ha kálmán ol’a min
den új törvényesomóban egy egy illy nagy igazság 
torkolt volna el cgyegv igazságtalanságot. Búzánk 
között akár keresni kellene eddig a’ konkolyt. Erős 
elméjének erős kar vala késérője. A ’ keresztes had 
garázdálkodását megzabolázta, megbüntette, ’s a’ 
görög császárral diadalmasan liarczolt.- II. A n d 
rás a’ szent földre kalandozott, midőn 'tthon is 
elég lenni valója lett volna } — a’ híres aranybullát 
adá. IV. Béla alatt a’ talárok Sajónál megverték a’ 
magyarokat, az országot pedig három évig- dúlták, 
pusztították. III. A n d r á s  méreggel emészteték 
meg} benne kihalt Árpád férjfi vére, noha rege 
szerint franczia ország-ban éli.

A ’ válosztott királyok közt I. R o b e r t  önké
nyes de hatalmas volt, és a’ visegrádi udvart eu- 
ropa ügyeibe elsőrangú befolyásúvá tette. IN a g y  
La j o s  alatt magyarország- kiterjedése legnagyobb 
volt, liáromtcnger szolgálván neki halárul, a7 haiti, 
adriai és fekete tenger} magyar hajók szálongtak 
távol hullámokon, a7 kereskedés és mívek folyamat
ba indultak, a’ magyar fegyver hatalmát megveret- 
vc esmcrél; a’ tatárok, törökök, olaszok, vclcn- 
ezeiek. S i g m o n d  hoszú gyenge pénztelen ural
kodása, hnssíta - bajai, négy hónapos fogsága, az 
alkotta budai főoskola, az alatta szépen mivolt me
sterségek, a’ nikopoli megvcrctés(Bajazet törökcsá- 
szártul) stb. állal nevezetes. I. U l á s z l ó  a’ várnai 
szerencsétlen csatában elesett, utána magyarország 
első hadvezére, Hunyadi János, kormányozván a’ 
nemzetet, ki Erdélyben a’ törököket többször meg
törte, a’ balkánig diadalmasan clönyomult, de utób 
a’ rigómezején a’ soha nem hátrált vén Ainuráttul 
megveretek, utolsó tettül pedig nándor fejérvár 
megszabadítását és az országokat hódító Mahomcth 
török császár incgvcrését hagyván a’ búsuló nem
zetnek. Mát yás  a’ prágai tömiöczbül jutott a’ ma
gyar királyi székre, igasságos, nyers, szerencsés 
hadakozó volt} a’ törököket jól megveregeté, au- 
striát, morvát, lusacziát elfoglaló} a’ tudósokat 
pártolá, posonyban latin főoskolát állta , könyvtárt 
szerze sth. II. Laj os  Mohácsnál a’ szerencsétlen 
csata után esde vizébe fúlt 1526 esztendőben ’s a’ 
törököknek hagyá zsákmányul a’ hont.

A ’ f o l y ó  v i z e k r ü L
A ’ folyó vizeknek több féle név adaték, a’ mint 

nagyobbak vagy kisebbek p. o. forrás, csermely 
(palah), ér, folyó, folyam. Szeretnénk ezekrül 
egyesen bővebben beszélem hanem mostani pá

lyánk bcáló vége rövidségre int. Innét csak lap
ban adjuk a’ föld nevezetesebb folyamait, megne
vezve hoszaságokat és pedig angol mérföldekben, 
millycn négy tesz egy közönségeset, megnevezve 
azon országokat, mellyben folynak, •— elöl pedig 
azon viszonyt, mellyel a’ theinse folyóhoz vannak.

E u r o p a  f o l y ó i ,  f o l y a ma i .
\  F o r t h ,  scotiában, 110 mérföldnyi. 
f  T a y ,  scotiában, 185 m.

T r e n t  angliáhan, 200 m.
1 T h e m s e  angliáhan, 200 m.

1- |  Ga r o nna  fraueziaországhan 580  m.
I f  Ebro  Spanyolországban 400 in.
i f  Duro  spanyolhouhan’s portugalliában400m.

2 P o olaszhonban 450 m.
2-0 - S e i n e  francziaországban 450 m.
2 f f  R h ó n a  franeziaorszagban 510 m.
2 - f  L o i r e  frankhonban, 520 m.
2 y T a g u s  spanyolhonban ’s porlugall. 580 m. 

2 -L̂  Ode ra  burkus országban, 590 m.
3 V i s z t u l a  lcngyclhonban G50 m.

D n i e s t e r  Oroszországban 700 m.
5 f  E l b e  (Albis) némethonban 770 m.

5 t^  Ra j n a  németországban 840 m.
41. D on  Oroszországban 980 m.

4tz_ D w i n a  ( D ü n a )  oroszhonhan 1000 m.
(j_s D n i e p e r  oroszhonban 1590 m. 

jU D un a német, magyar, török országban 1855 
mérföldnyi hoszú futással.

G ö z s z e k e r e f c .
Mikor a’ két gőzhajót először látám együtt sza

ladni lobogózászlókkal a 7 fejedelmi danán. emelkedő 
pestünk alatt, örült lelkem és kevély vala. Midőn 
a’ rajnál és leinsét tömve látám gőzhajókkal, örül
tem hogy mi is kezdtünk valamit, de kevélységein 
szarva (inelly úgyis minden jus nélkül emelkedett 
föl, minthogy a’ gőzhajók előteremtésénél sémi ér
demein) igen le lön törve vagy legaláb alázva. Mit 
kellett éreznem, mikor a’ mívek honában nézésre 
és bámulásra alig volt elegendő erőm, gondolható.

Az angolok dicsőségének egyik csillaga a’ gőz- 
szekér is. Már az a’ gondolat valami fölséges, 
hogy az emberi ész úgy mondhatva holt erővel ké
pes az állati erőt kipótolni, de a’ dolog nem kis 
haszonnal is jár. Melly különbség- egy negyven lé
tül mászvahuzott hajó menetele és a’ gőzhajó roha
nása közt? mennyi eledel azon sok lónak? mennyi 
idő vesztegetés? A ’ kocsiknál sincs különben, ki
vált ha a’ güzkocsi vasúton szaladhat.

Mind a’ vas mind az országúti gőzszekér ang- 
liát csincri anyjának, hanem az egy anya szülte két 
testvér igen különböző sorsot láta. A ’ vasúti gőz
szekér mindjárt születésekor megnyerte a’ teljes 
bizodalmát} első föllépését diadal gyanánt ünne
peié a’ müveit világ, mert egyszerre szörnyű erőt 
és hatalmat fejte k i, ’s a’ széllel mutatott verseny- 
futást. A ’ tökélyetességhez pedig gyorsan sietett, 
’s kivált a’ nagy tengeren túl a’ türödelmcs ember 
honokban nagy clőJépéseket tett, úgy hogy ma 
legnagyobb biztossággal foroghat a’ legkisebb kö
rökben is.

Az országúti gőzszekér csillagzata nem volt 
olly kedvező. Mig bátyja az egyenesített simított 
vaspályán gyorsan lebegett elő, neki addig a’ gö-
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rongyos országúton kövekkel lyukakkal pocsóták- 
kal kellett és kell küzdenie, ’s egy párszor niár kar
ját is töéte , midőn a’ lolforgottak ,cgy kis gyalogo
lással segítettek magokon.

A ’ lerajzolt gőzszekér gépelyének foltalálóját 
Church-nek hívják, ki nagy reménységgel van gé
pelve felül, és jó országúton nem minden ok nélkül.

Mintegy Ö év előtt Gurney dicsekedett nagyon 
gőzszekerével $ gyakran futtatott az országutakon, 
néha törést is szenvedett, a’ min a’ vasúti gözsze- 
keresek jót jót nevettek.

Ez után Sir Charles Dance jö tt, ki Gurney 
szerint csinálá a’ gépelycit$ ez jó vastag és lángoló 
színekkel szoká tudósításait festeni, a’ miért az an
gol eszmönezöktül (Witzlingen) nem ritkán lövöl-

dözteték. Múlt decemberben egy idei hallgatása 
után viszont elkezdett a’ Wellington street-tül hal
kam hill - ig kocsikázni, tehát 10 mérföldnyirc,— 
’s mind eddig nem történt sémi baja szekerének.

Gurney ’s Dance-nál szerencsésebbek voltak 
Hancock ur, és Heaton testvérek. Ezeknek gépc- 
lyei is jelesebbek amazokéinál.

Legújabb gőzszekér a’ Macronc ezredesé, ki 
erriil azt mondja, hogy 1700 mérföldet utazott 
már be vele minden baj és szerencsétlenség nélkül. 
Némcllv földmérők azt is hozzáteszik, kogyegész- 
gaseogniába elutazott vele.

Ezen tavaszszal legaláb öt hat párt fog Lon
donban gőzszekerekkel versenygeni, — kár hogy 
mi aligha el nem némultunk akkorra.

Az amerikai belényökör.
(Bős americanus Gm ., Bos Bison L ., Der amerikanische 

Bison , Buffalo).

Ezen állat hajdanában igen számos volt nyu- 
goti pennsylvaniában, kentucky, ohio, indiana, 
Illinois és mich igán erdeiben, hanem most az in
dusokkal együtt általvonult a’ missisippin , hol a’

S  erdős réteken 3 — oOOO darabos csordákban 
ész. A ’ vadászoktul hajtatva vagy a’ fiatal fú 

keresése végett örök vándorlást tesz. Télen a’ ha
vat el kaparja hogy a’ füvet föltalálhassa.

Cuvier visgálatai szerint az amerikai bclény 
nem egyéb a’ mi belény ökrünknél, mclly a’ né
meteknél A uer  - O chs, Aristotclcsnél bonasus, 
Pausaniasnál és Pliniusnál bison, Coesarnál urus 
nevet visel. A ’ belénytül azonban abban külön
bözik hogy válaitul egész a' fejéig egy nagy kinö
vése van, hoszú bojtos szőrrel benőivé. Többi

szőre finom és gyapjas, ’s nyáron sokkal rövidebh 
és simáb mint télen. Bojtos szőröket kivévén, 
mellynek begye sárgabarnás, egészen fekete barna 
ezen állat, és más színüt nem egy könyen találni. 
Uzekcdésök júliusban történik, mi után a’ tehenek 
a’ bikáktól külön csapatokra válnak, — a’horny ad- 
zás áprilisban van. Húsok igen jó , leginkáb pedig 
nyelvük ’s a’ zsiros kinövés alatti részek dicsértei
nek. A ’ jó nagy bclény 900  fontot ad. Bőrök 
gyakran mcgcsereztctik a’ szőrrel együtt ’s terítő 
gyanánt használtaik.

A ’ belény igen félénk természeténél fogva fu
tásnak ered az ember előtt. De fölboszontatván 
dühbe jő és hatalmasan szembe szál az ellenségé
vel. Az indus iljak kedvcncz vadászata az, hogy 
lóháton körülnyargalják a’ belénycsordát ’s a’ leg
kövérebbeket lcnytlazzák. A ’ lovak szinte érezni 
látszanak a’ vadászat örömét. Gyakrabban lövet
nek úgy le hogy a’ vadász a’ szél ellenébe csúszik

C liu rc li o r s z á g ú t i  gozszc l í e r c .
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A’ m e r e d e k é ü l  l e h u l l ó  b e l e  n y é k

A’ s z a l a d ó  ’s ú s z ó  b c l c n y c k .

A z  a m e r i k  n i  b e l é n y ö k ö r .
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hozzájuk. Legsikeresebben ölelnek le , midőn ta
von vagy mocsáron gázolnak ált.

Mikor legelésznek igen nagyon ciszélednek, 
de vándorlások jól tömött csapatokban történik. 
Menetelükben sémi akadály föl nem tartóztatja 
őket. Folyóhoz jutva a’ jövetel rendében azon 
ált is úsznak. Ha az ellenség előtt futásnak ered
nek , azt olly vad rohanással teszik, hogy merede
kekre jutván onnét elsőtől az utolsóig mind leug- 
rándoznak ’s egyes egyig elvesznek. Az indusok 
igy néka rettenetes zsákmányt kapnak.

Midőn az indusok illy egész csordát cl akarnak 
veszteni, és a’ bölények éppen a’ meredek közéle
tén legelnek, — akkor egyik indus ifjú heiény- 
bőrbe bújik ’s a’ meredek közeidére áll. Ez után 
az indusok úgy körülveszik a’ csordát, hogy az 
csak a’ meredekség irányába kezdhet szaladni. Az 
adott jelre irtóztató lármát csapnak, melly a’ föl
rettent állatok a’ fönlevő nyíláson az alorczás ifjú 
felé kezdenek szaladui, ki a’ meredek felé kezd 
menni, és egy kikeresett vagy ásott barlangban cl- 
rejtezik. A ’ rohanó hival csapatot sémi ncsn képes 
ekkor már föltartóztatni. Ha még úgy viszsza ijed 
is a’ meredekhez jutott elősor, nem basznál neki, 
mert a’ bátulsóktul előre nyomatik ’s ugrania kell. 
Ez igy megy egész az utolsó rendig, mcllynck vá- 
losztása marad a’ leugrás vagy az indusok nyilaival 
megküzdés között. Illy sok állatból gyakran mást 
nem tudnak az indusok elhasználni a’ nyelvnél és 
bőrnél. Az is könyen gondolható, hogy az illy

Í'azdílkodás mellett igen fogy a’ bölények száma, 
gén hihető hogy az utolsó indus lövendi 1c az 

utolsó bölényt.

A5 hires Dédmanxíl karácsonyéji kalandja.
Sok mondani valóin volna, hanem a’ szerkez

tet« ur nem tudóin mi okhul rövidséget parancsol, 
innét kötelességből sok nevezetességeim közül 
egyik karácsonyéjelcmct mondom csak cl. A ’ nagy 
tizedelésért cngcdclinet kérek, nem hibám hogy 
csak felében harmadában végezhetek. Többen is 
kezdtek czélhoz futni, és nem ritka volt kénytelen 
hátra maradni. Az első esapházban csöngő pohár
nál elmondandom a’ mi a’ toliban maradt.

Karácsonyéjelem igy kerekedett nevezetessé. 
Mivel a’ szűzben születtem, szűznek született is 
akartam lenni, azaz jusomat vélem egy olly leány
hoz kit a’ szokás szűznek nevez, melly szó alatt én 
ollyaskit érték, ki nem csak az aszszonvi hiúságiul 
menten nem kegyeskedett, nem csókoíkozott, ha
nem még a’ bátyja csókjátul is elpirult, azt pedig 
melly különbség- van a’ férjfiu és lány között, nem 
tudta ’s abban állani vélte, hogy amaz bajuszos ez 
bajnsztalan. Hogy haszontalanul kercsgelődtem, 
sokan ’s talán mindannyin elhiszik, kik egy kicsit 
körülnéztek a’ világban. He tűrödelmein soká nem 
hagyottéi. A ’ man x család Icglávolihb csemetéit 
áltkercsém, hanem a’ világot világinak tapasztalául 
’s közel távol atyafi lányaimat dicsérct-hódolat-csók- 
oliajtoknak. Kitckinték az idegen atyafiságtalau 
házi körökbe ’s a’ lányok ott is lányok voltak. Ez
után csupa barátságot ohajték ’s választottam vezér- 
csillagul ’s egy ideig jól voltam vele, hanem ulób 
olly mozdulatokat érezék bal hónarn alatt, mintha 
a’ barátnál egy édesebb teremtést is befogadhatnék. 
Nagy gondolkozás után reá jöttem hogy az nem le
bet leánynál és pedig szűznél egyéb. Keresésre

liatározáin tehát magamat ’s ha törik ka szakad birto
kába akarék annak jutni, mihez születésem just ada.

Hogy czélomhoz juthassak, boldogult dajkám 
szavait forgatáin mindig cszciubcn: ,,Lucza napján 
(mondá ö) kell kezdeni a’ székcsináláshoz, rajta 
mindennap kell dolgozni egész karácsonyestéig, ’s 
az éjféli misére mcuctcl előtt kell a’négy lábotbclc 
ékelni. Ha valaki ezen székre ü l, meglátja a’jó 
és rósz angyalokat amazokat fejér, ezeket veres 
sapkában, altemplomba menőket, hol a’jók térd
re hullanak az oltár elölt, az ördögök pedig hátot 
fordítanak neki. Mindennek végével megkiiszde- 
nck egymással; ha a’jók győznek, csak üstöhrá- 
zást kap a’luczaszékcn ülő, ha a' roszak erősebnek, 
akkor fergeteg és szélvész között ragadtatik el.“

Ezen utolsó szavak nem tetszettek;— örömest 
elmozdítottam volna helyükről, de nem lehetett; 
rettentőn dörögtek füleimben. , ,Fergeteg és szél
vész között ragadtatik e l ! “  Még kocsival sem jö- 
nek az emberért, bogy a’ különben is olly rövid 
életből elragadják! Melly példátlan embertelenség I 

‘ Végződök az ő november ; hidegen de napfé
nyesen tűnt föl Lucza napja, ’s én ellenállhatatla
nul el kezdék faragcsálni; mintegy kénytclenítetvc 
mentem vad sorsom elébe ’s december 2 H;én este 
készen állott a’ szék. Fagyos volt a’ világ, a’majd
nem tele hold átpillantott könyű fcödfellegcin, a’ 
ritka hópelyheket hullátokon , midőn a’ tizenegyet 

. elveré, az éjféli misére elsőt barangozgattak ’s én 
az iszonyú pályára megindultam, a’ székbe lábait 
bcékclvén.

Hó fátyollal voltak az utak befedve, még csend 
az utszákon, de a’ király utszán végig minden ablak 
megvilágosítva. Sokán belátbaték, csodáltam a’ ját
szási szorgalmat, melly fiatalokat, véneket, leányo
kat, ifjakat, nőket, férjeket meglepett. A ’játék 
különb félesége is föl tetsző volt, vigabb, komolyabb, 
ingycui, pénzért való, parasztos, nemes. Némcl- 
lyck egész zacskódiót csergctve találkoztak velem. 
Buzgókat ésak néhány vénaszszony t láttam. — Hajh 
az én gyermekségem idején, ’s a’jó együgyii falu
ban énekelve ’s imádkozva tölték ezen szent estét l 
Mennyit romlott néhány év alatt a’ világ! — Fázott 
kezem a’ széken köpönyegem alatt ’s már a’ There
sia templomnál kettesével hiizáin föl a’ keztyiiket; 
a’ séta soron ropogott a’ 1c nem tiport hó lábaim 
alatt, a’ ligetben zuzinarás Jön apró bajuszom, de 
fázott lábom ’s kezem megmelegedett a’ nagy ipar
kodásban; a’város liget vég-én megállék a’kiválasz
tott kereszt utón. Borzadús futott keresztül, gon
dolkodtam ne térjek e viszsza; • mert az elragadó 
szélvészt már is haliam zúgni. De nekem leány 
kellé; csikorgó liizem győzött, ’s — a’ keresztvá
gás közepére letettem a’ széket.

Komolyan hangzott cl a’ háromnegyed tizen
kettőre Therezia tornyában; Budapest .tornyai mind 
hallaták órahangjaikat a’ mély csendben. Lgészcn 
kitisztult az idő, déli magasán ragyogott ezüst fé
nyével a’ hold. Czinkoláii éjfélt harangoztak, ’s 
tompán terült el a’ hang a’ rákos fejéredző térme
zején. Rohogást hallok azonnal; megijedve szé
kemre hullok ’s látóin, mint megannyi ióesorda rö
pülnek Pestről rut, fekete alakok, veres sipkákkal, 
hoszú szarvakkal , tüzes kiöllött nyelvvel, szamár 
farkkal czinkota felé, engem meglátnak, szegényt, 
készülctlcnt, ki még keresztet sem hányhatott ma
gára, közel ereszkednek hozzám, esikorgatják fo
gaikat, koczogtafják szarvaikat, villogtatják szc-
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mciket. En azt gondolám, mái* megesznek, már 
nem vagyok a’ világon, már nem mertem lélekzeui, 
már cl haltam. Azonban jót üt valaki a’ faromra, 
folugrom, címezz, ördög Uram, 44 sikítok,
bőgök} az pedig nevet. „Gyáva, hitvány, 44 fe
lele az, „te való vagy ám a’ keresztutca, ki a’ czin- 
kotai ördögöktől is félsz, mi lesz belőled még, ha 
a’ budapestiek jőnek, mi lenne, ha még nagyobb 
városiakat, p. o. stambuliakat látnál?44 „Én baza 
megyek,44 nyiszorgám félénken neki, , ,nekem nem 
kell semmi is, én bizony nem szerencséltetem az 
életemet.44 , ,Dehogy mégy, illyen teremtette,44 
dörögte ő, , ,különben én leszek az ördög’s én visz
lek el.44 Megnéztem a’ liezkót, cihajintám a’ lncza- 
széket, köpönyegemet a’ hóra terítém, tenyerembe 
köptem, markaimat őszszedörzsölém ’s „jöszte,“  
mond ék , „ a z  illyen ördögnek, mint te , megfele
lek. 44 Öszszc ölelkeztünk, a’ hóba terítem esak 
úgy nyögött.

Mig ő a’ hóból kivánezorgott, kereszturban is 
megcsendült az éjfél. Valami esett rám, de nem 
tudánx m i, a’ hold is elsötétült, és nem volt előtte 
fölhő. Hamar ide a’ luezaszékkcl, gondolám ma
gamban , meghozom, régi helyére teszem, reá 
ülök ’s — iszonyatos tünemény! ollyan dörgést 
hallék, mintha a’ világ öszszc akarna romlani} 
toliakkal látom magamat körülvéve, feketékkel, 
fejérekkel, egynéhány a’ kalapomon is volt} távo
labb pedig hadakozó csapatokat láték, feketéket 
fejérekkel, keresztül* felé rohanókat, belőlök az 
ölílözgetés alatt egyre bulla a’ tolltcngcr.

Egyszeri vitézség százszorra is vitézzé tesz, 
engem a’ pajtáson való győzödclcm egész vakme
rővé tett. Fölvcvék egynéhány tollat a’ legfeke
tébbekből , kalapom mellé tüzéin ’s igy akaráiu be
várni az éjfélt. A ’ pajtás egész alázatossággal já
rult hozzám. „Tedd egy kévéssé odább a’ széke
det,44 monda, „és sánczoljtik be magunkat.44 A ’ 
széket odább tettem, de „én be nein sánczoloin 
magamat44 mondék, ,,kivakarom a’ szemét, ha ki 
hozzám mer jőni.44 Hasztalan beszélt} nézé órá
ját, ’s esak öt hatvanad hibázott íj féltől. „Ha az 
eszed elment44 monda, , ,magain árkoloin be maga
mat,44 ’s egy virágvasárnapi barkával jónagy kört 
liuza maga körül, a’ körben egy nagy keresztet csi
nált, és székét a’ kereszt fejére tette. Némelly po
rokat is vett ki a’ zsebéből, félig érthető latin sza
vakat mormogott, a’ port clhinté. Háromszor ve
tett hét keresztet magára, nyakába egy különös pa
pirost akasztott, a’ mint mondá, veghctetlen ha
talmút a’ rósz lelkek ellen. Végre egy ördögiiző- 
szagu olajat öntc fejére, mikor épen mcgkondult 
a’tizenkettő, és hudapcst minden tornyai éjféli har
móniát zengettek öszszc.

Mit láttam, mit hallottam itt nincs elegendő 
nyelvem elbeszélni. Az egész világ rengett alat
tam, befeketétiilt elöltem a’ tódolgó légi sokaság
tól. Mind a’ négy fő szél szárnyai rakiák voltak 
ollyan különös fekete mikkel, kik a’ magason nem 
látszottak a’ sáskáknál nagyobbaknak, de vergődé
sük zajt okozott, miilyen a’ közelgelő jégesőé a’ 
fiatal erdőkben. Fejér mik követték őket szinte a’ 
szelek öcscinek szárnyára telepedve, szinte kicsi
nyek mint meg annyi szöcskék, szárnyaikat mind 
rebesgették, ’s gyémánt kardjaikat fenték a’ via
dalra. „Jól van, jól, gondolám magánban, mire 
ti megérkeztek, amazok már jól is laktak} úgy kell, 
bár sémit se kapnátok, renyhék 144 Ezek a maga

son sértés nélkül elmentek. De az utóbbi csapatok 
nehezebbek, nagyobbak, fcgyvéresebbek voltak 
’s közelebb röpködtek cl fejünk fölött. Egyiknek 
szarva letörött leesett ’s balvállomat inajd le csapta. 
Nézém, ólomból volt. Fegyverül fölvettem a’jó  
koszut. Jöttek utóbb igen alantosok is paripás, 
patkóit lábaikkal, az egyik a’ kalapomat is kirúgta 
fejeinkül. Elkezdtem káromkodni. , ,Hallgass az 
isten íijáért44 szóla halálvcrejtékében mellettem a’ 
vitéz , és rőíiís kereszteket hányt. Föltettem újra 
a’ kalapomat. Kocsizöröinbölést hallunk} megfor
dulva hat tüzes lovat látánk felénk iparkodni láng
sziporkázókat, tiizkocsit húzókat, nagyokat mint a’ 
bécsi tyukászokéi. Az ónszarvat erősben marko
lóin. Élértek a’ paripák ’s mintha mi, az utón sem 
is volnánk egyenest ahartak rohanni. Én szemükbe 
me resztéin szemeimet, ők hortyogtak ’s jöttek. Paj
tásom kereszthátos köpönyegét mutatta nekik, ösz- 
szcgömhülyödött, mint a’ veszedelmet érező tüskés 
borz, ’s lehagyta volna magát tiporni. Én nem 
véltem tréfának a’ dolgot, folugrám helyemből, 
egyik kezemben a’ luczaszékct, másikban az ón
szarvat tártául, egyiket egyik , másikat másik lófe
jéhez vágtam, úgy hogy mindenik meghorkant’s 
hátra ugrott. Pajtásom vaczogó állal imádkozott ’s 
feledni látszék a’ sok pénzt, mcllynck zsákot is ho
zott, de azzal nem gondoltak a’ kocsiban lévő fe
kete mik, megvagdalták a’ tüzlovakat, úgyhogy  
a’belőlök kisziporkázott tűz szemholdaimat is meg
égette. Annál koszosabb lettem ’s úgy ütéin szem
közt a’két első paripát, hogy mindciuknek kiugrott 
egyik szeme. Erre megint viszszahortyantak, majd 
oldalvást ugrának, ’s a’ kocsit eldöntél;, mcllyböl 
vagy 2 d ördög hullott k i, fegyvereiknek kis meny- 
dörgéshez hasonlító csörgése közt. Mindenik arasz
nyira meresztette szemét, ölnyirc tátotta száját, 
réfnyirc öltötte ki nyelvét ’s óriási lépésekkel dobo
gott felénk, hecskclábait mélyen verve a’ fagyos 
ropogó hóba. Pajtásom meghúzta magát a’ sáncz- 
han mint egy keresztes pók, én megnéztem az em
bereimet. „M ég sem vagytok ti ollyan feketék, 
mint rajzoltattok44 mondám nekik mosolyogva, de 
ők még inkább boszonkodlak ’s bőrtarisznyájokat 
készítél;, inellybc tegyenek. Én az ónszarvai fo
gadóin az egyik közelítőt ’s úgy incgütém keze fejét, 
hogy mozdulatlanná lett} pajtásomat egy másik föl
emelte és táskájába rázta a’ rimánkodót, ’s hocus 
pocnsa által meg nem védettet. Kardot rántottak 
a’ többiek ’s mind annyi ellenem rándult. Kala
pom több helyen meg lön szelve, hatomon némelly 
folthelyet érezél;, de én is kiütöttem egynéhánynak 
a’ szemét, kik vakon ön pajtásaikat verték ’s oily 
szerencsésen , hogy a’ sereg fele hamar világtalan 
lelt. Azonban már elfáradtak karjaim, az átkozott 
ónszarvat alig tildám emelni bátorságom is hanyat- 
lani kezdett. 3Iint lön c’ nevezetes csata vége más
kor majd elmondom , hihetőleg pipaszóuál a’ kecs
keméti csárdában.

* H i n d u  ü n n e p e lt.
A ’ hinduk a’ többi istenek között Kal i  nevű 

istenüknek sem maradnak ünnepekkel adósak. Mint 
áldoznak neki, mint kérlelik a’ fölboszonkodoltat 
és megliaragudtat, láthatni az ide mellékelt rajzo
latból. A ’ jagganatha templomhoz járás, a’ mok
kába menés, gyermekség e’hcz képest, hol magas
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ágosoh kcrcszlpóznáira hötöztctik a’ hitdűhösck 
magokat, korbácsokkal bainkusbotokkal szíjakkal 
és más fájdalmas szerszámokkal clkinozzák teste
ket, cs azt vélik bogy minél nyomorékabbak let
tek, annál jobban örül és gyönyörködik benne kali. 
Ezen ünnepek nagy lármával, zászló lebegtetéssel, 
dob, trombita kürt harsogással tartatnak, 'sinindc- 
nik bünhödőt, kinlódót vagy jobban mondva min- 
denik esztelenkedőt bámuló csodáló megtapsoló 
csapatok veszik körül.

Mi? Mi r e ?

Midőn valaki a’ póznán megforgatásra szánja 
el magát, virágokkal megkoszorúzva vezettetik az 
ágosliQz, ott horog szuratik liátabőrén által mellyen 
lógnia kell, de bogy a’ horog által ne szakaszsza a’ 
bőrt, a’bűnhődő basa egy széles szalaggal áltkötte- 
tik. A ’ forgatás eleinte lasu, de egyre gyorsabb 
és gyorsabb lesz , mig elegendőnek tartatván félbe 
szaikasztatik. Ha vitéz a’ bűnhődő és ujra forgatást 
kér, nagy tapsval jutalmaztatik m eg, és minden 
kétségen kivül teljesedni látandja kívánatét.

Mennyire hibázzák ezek el az élet czélját, nem 
szükség fejtegetnem. Boldogság és öröm azon vég, 
mellyet a’ természet az embereknek szánt, ’s mel- 
lyet az észnek ’s a’ társasági rendelkezésnek előse
gíteni és biztosítania kell.

Csekélységek, nagyság.
Midőn az 1822-ki év első holnapjaiban az új

ságok tömve voltak zivatar, zápor, vizárodás leí
rásaival a’ ,,Le miroir“  franczia szerkeztetője igy 
irt: ,,IHy csekélységekkel én nem akarok foglala
toskodni, hanem ha egy áltolános földindulás, 
vagy egy mindent elemésztő vízözön keletkezik, 
másnap bő leirását adandóm olvasóimnak. u

Álszemérem vagy halálos udvariság.
Tycho dé Brake, a’ hires csillagvisgáló, nagy 

vendégségben volt. Talám sok sört ivott ’s azért 
a' vizclés nagyon erőltetés — hanem szégyenlett 
az asztaltul fölkelni, ’s a’ természet parancsolatjá
val újat húzott. De nem ő lett a’ győztes. Viz- 
liólyagja elpattant, ’s ő meghalt. Ez olta az an
goloknál a’ hoszú vendégség alatt ki szokás menni ; 
az e’ végre kimenő pedig, hogy el nem szalad e* 
szavakkal tudatja: Tycho de Brahe.

I d ő m é r é s .
Midőn S c g u i c r  parisban az appellatio-udvar 

clöl-ülöjévé nevezteték k i, Napóleonnak bémutal- 
taték, l;i őt személyesen nem esmerte és idősebb
nek gondolá.

,,Seguier Ur, kegyed még igen fiatal“ mondá 
Napoleon.

,En éppen annyi idős vagyok —- felelt az —  
mint fölseged volt, midőn Marcngónál győzött/

EsSeguier mindjárt nem lön i g e n  fiatal.

A ’ v á n d o r .
Merész vágyaktól űzve —

A’ vándor u!ra kél,
’S elméi lius árnyon ülve,

Ha leng az esti szél ;
’S bár útja szebbjét sejti:

Honát el nem felejti!

Derült vidék mosolyg-rá,
’S csendes kunyhót talál,

Hol út-terhét nyugodna 
Mig éj a’ földre száll ;

’S mást álmain se’ lát itt,
Csak elhagyott barátit!

’S czélját elérve ismét 
A’ vándor útra kél,

Es vággyal kérdi, honnét 
Leng a’ hús esti szél?

’S a’ táj felé igyekszik,
Hol szép hazája fekszik !

Kovács .

J e g y z é s .
«) A ’ s z e r k é z  te tő r é s z  ér ül.

Szívre tett kézzel mondhatja el a’ Garasos tár Írója hogy 
honának java, nemzetének emelkedése, az emberiség fejtése 
volt e’ munkánál örökös czélja. Örült pályájának, melly őt 
csmeretek magvainak hintésére vezette, mellyen a’ honiránti 
hálavirágainak némellyikét kifejthetendé. Örömmel kezdett 
dolgozni rajta, de kedve néha néha hanyatlott, a’ mint remé
nyének ege derült vala vagy be be borult. Elnémulásának 
ideje hamar eljött, pedig keli örömmel szólana továb is ho
nosaihoz. Reményű azonban, hogy a’ kezdett pálya otthon a’ 
honban továb folylatándik, hogy a’ Garasos tár, mcllylicz a’ 
többek közt a’ „Guide to knowledge“ tárbul az eddigieknél 
sokkal szebb rajzolatok vetettek meg, nem hal el, hanem a’ 
magyar ég dicsőségére továb is terjesztgeti világát. Ezen esetre 
hona fiainak részvételét a’ szerkezteiéit kikéri, meggyőződve 
lévén arrul, hogy a’jó ’s mégis olcsó folyóírás képes a’ nem
zet ereibe új és új életet szármozlatni ’s az áltolános világot 
meggyujtani az agyakban.

b) A ’ k ö n y k c r c s k c d é s  F é s z e r ü l .
Ezen számmal megszixn a’ Garasos tár, ’s mi a" legérzé

kenyebb búcsút veszszük olvasóinklul, fájlalva azon sorsot, 
melly nem engedémeg hogy ezen örömmel és szeretettel kezdett 
munkát folytathassuk. Azon öntudással és teljes meggyőző
déssel válunk meg. hogy csak a’jót akartuk; ha azonban csa
latkoztunk volna, legaláb azon engedékenységért könyürgünk, 
melly el a’ keresztény minden kereszténynek ’s legkisebb pol
gártársának is tartozik.

T á r .

L i p c s é n ,  W i g a n d  Otto f e l e l é s i  t e rhe  alatt .

Nyomatott Breitkopf és Härtel-nél.

/ m . a c a d b m i a : \
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