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Roma’ templomai közt legelső a’ sz. Pé
teré, melly talán az egész világon legszebb 
épületnek mondathatik. Bramante kezdé el épit- 
n i; utána Sangallo és Peruzzi folytaták; de a’ 
rajzolatoknak nagyobb része Arnjelo Mihálytól 
való, ki az iszonyú kuptetót tévé rá , melly a’ 
kereszt’ hegyéig 68  ölnyi magasságú. Később 
számos remeképitök dolgozgattak rajta; Maderni 
végzé el homlokát és a’ két tornyot. Az egész 
épités tartott 1506 — 1614. *s került 45 millió 
római tallérba. Ezen felséges templomhoz a' 
csudálatra méltó szépségű előudvaron keresztül 
juthatni, mellyet Bernini'  gyönyörű oszlop fo
lyosója vesz körűi *s egy egiptomi obeliskus 
ékesit két magasztos szökőkuttal. A'  czinte
rembe menetelnél szemléltetik Giotto’ mozaik, 
vagy szines kövekből kirakott képe, la navi-  
cella, a'  legnagyobb kapuval általelleni csornok 
alatt, Bernini’ nagy domború müve , Kristus, 
ki Péternek parancsolja, hogy őrizze nyáját, 
gzép gondolat a’ sz. Péter’ utóinak templomára 
nézve; végre a’ két lovagszobor a'  csornok’ 
vagy oszlopfolyosó'  két végén, egyik Konstan
tin, Berninitől, másik nagy Károly, Cornachi- 
nitoL Ezen remek müvek'  egyesülete kimond
hatatlan benyomást okoz. A’ felséges templom’ 
belsejében uralkodó hármonia és idom oly ne
mű, hogy, bár mily iszonnyu nagy legyen is 
a’ templom, minden részeit összezavarás és fá
radalom nélkül megkülönbözteti a’ szem. Még 
csak azután bámul az ember nagyságukon, ha 
egyenként *s pontosabban vizsgálgatja a'  része
ket, mert előbb nem tűnt ugy szembe. Különö
sen a’ nagy oltár feletti iszonyú menyezet vonja 
magára a’ figyelmet, melly 122  láb magasságú 
*s négy érczoszloptól tartatik. A’ kuptető leg
messzebb müv, mellyet csak az ujabb építészet 
mutathat. Az azon álló kereszt 487 lábbal van

felül a'  földszinétől, *s következőleg 39 lábbal 
magasabb mint az egiptomi nagy pyramis. Ezen 
tetőrül a'  leggyönyörűbb kilátás van, a’ régi 
világnak büszke fővárosán *s regényes vidékén 
legelvén itt a'  szem. A ’ felséges mozáik müvek, 
síremlékek, festések, frescoképek, a'  legdrá
gább márványmüvek, aranyozott érez és egyéb 
munkák, az uj segresztye, egy pompás, de az 
egésszel nem össze hangzó épület, egyenkénti 
megszemiéltetést érdemlenek.

T a j á r.

Midőn a'  természet a'  dolgok'  lételekor pa
zar kézzel önté el adományait, egy teremtményt 
állita elő királyául az állatországnak; de nem 
a’ serényes oroszlánt, melly a'  forró éghajlat
nak egy puszta foltjára számkivetve, vérengző 
kegyetlenséggel *s marczongló húskivánattal a’ 
gyengébbek felett kivivta uralkodását, ha
nem a’ nemes lovat. Bámulatos szépségű al
kattal nyilvánosítja ez erejében *s büszke fel
ségében nemesebb létét, melly néki juttatott; 
de még nyilvábban hirdeti eszes hűsége és jó
sága kellemes testének szép összvehangzását 
leikével. Fakó szinü, *s hosszú szőrrel borí
tott alakkal vadon él még az eredeti faj siva
tag pusztákon, messze az emberiségtől, éles 
figyelemmel vigyáz itt a’ közel veszélyre, őrö
ket állit ki gondosan — *s villámsebességgel 
tűnik el a'  vadász elől, csak halva adván meg 
magát. Az elszármazásnak kifürkészhetetlen 
homályával Egiptomban tűnnek fel a’ legelső lo
vak. Nagyok, mint az Augias'  óla, valának 
egykor ezer meg ezer tejfejérségü lovak’ lakjai 
a’ termékenyítő Nílus'  partjain. Ez a’ minden 
mesterségben jártas nép merészkedett legelsőben
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zabolát vetni a’ ló7 szájába, ’s hátára ülni a’ 
fortyongó szilaj állatnak. A’ termet’ szépsége, 
felséges tulajdonokkal és szellőgyorsasággal 
párosulva, felgerjeszté a’ fényt kedvelő persa’ 
szenvedelmét, ’s a’ ló barátja lön. Alig' kezde
nek fijacskája’ tagjai erősödni, már lovára ülteti 
a’ gyengéd atya, hogy kedvencz éldeletét meg
ossza véle.

De habár a’ napkeleti fajok, mint az egip- 
tomi ’s persiai, régibb származatra mutatnak is, 
az eredeti törzsök’ feltalálása hiányában, csak 
az arabs vétethetik annak , minden feltételek, 
mellyek alatt a’ ló leglehetőbb tökélyre nevel
tethetik, azon országban találtatván fel, ’s hol 
úgy látszik, ha nem épen ez a’ faj az ősteremt
mény, attól alig ha származott, hanem mintegy 
újra teremtetett, ’s ennél fogva századok óta az 
első rangban á l l ; ennek véréből származott a’ 
többi világrésznek is minden nemesb faja.

Az angolok valának elsők, kik keleti 
kereskedésükben megtudák szerezni az arabs 
fajt, és Európának többi tartományaiban is el- 
széleszték. Noha a’ muszkák és lengyelek is 
sok keleti lovat hozának más részről Európába, 
mint szomszédjai a’ törököknek, kikkel ritkán 
hadakozhattak a’ nélkül, hogy keleti lovakat ne 
zsákmányoltak volna. De még inkább az ujabb 
korban a’ francziák, kik Egiptomig táborozván, 
számtalan arabs és egiptomi lovat szállitának 
által Európába. Azonban kanczákat szerezni 
mindenkor igen nagy nehézség maradt, jobban 
kedvelvén azokat az arabsok paripalónak, és 
törvényesen tiltatván kivitelűk; igy leginkább 
csak mének által nemesítethetének az európai 
lovak. Végre sikerült a’ vállalkozó báró Fech-  
tig-nek egy kairói kereskedő-házzal volt szövet
ségében mind a’ két nemet behozni Német
országba.

Él még'  a’ hajdani bátor magyaroknak, a’ 
felséges lovaglóknak emléke. A ’ pogányokkai 
kötött frigyeik gazdagokká tevék őket nemes 
lovakban, ’s a’ legelőkkel és takarmánnyal bő- 
völködó haza nagy számban tenyészté darabig 
a’ napkeleti vegyült vért. De már abból nem 
vala többé semmi. Egyszerű földmivelőink meg
vetvén a’ mesterséget, apródonként csak árnyé
kait kapák eldődeik’ lovainak, mellyek valaha 
hirre juttaták lovaglóikat. Nagyaink a’ kény- 
letes kocsizást elébe tevék a’ fáradalmas lovag

lásnak , 's ezzel a’ nemesebb lótenyésztés’ 
gondja is hanyatlott. így törpeségbe kellett 
fajulnia a’ derék származéknak, noha tüzét el 
nem vesztette az eredetinek, melly egymás kö
zötti párosítással fentartatott, és rendkívüli 
tartósságában ma is nyilatkozik. Bámulattal 
kell tekinteni azon eredeti faj’ különös jóságára, 
melly ily elhagyattatásban, annyi nemzés, annyi 
idő után is igy átszármaztathatta tűz ét.

Ily állapotban volt a’ magyar ló, midőn gróf 
Hunyady, a’ szépnek és hasznosnak nagy elő
mozdítója, Nyitra vármegyében ürményi lakától 
nem messze, Kesziben, Appel ,  tapasztalt jószág 
igazgatójának segítségével egy nemesítő ménest 
állított, arabs méneket és kanczákat vásárolván 
báró Fechtig-nek második aleppói hozatalából. 
Ezek közt vala az arabs Tajár i s , melly a’ 
hazánkbeli nemesebb fajnak törzsöké (képünk 
mutatja). — E’ hires mént, a’ mamelukkok' 
gyilkolása után 1813. a’ híres Murad-Bcy istál
lójából, kinek kedvencz paripája volt, vette báró 
Fechtig'  Kairóban, ’s már idős korában került 
gr. Hunyady’ birtokába mintegy 12,000 pengő 
forintért. Az udvari ménes’ inspectora, Justinns 
a’ legnemesebb keleti lónak tartotta ezt mind 
azok közt, mellyek valaha Európába jöttek. „Ta
gadhatatlan , úgymond, hogy ennek saját cha
raktere van, ’s én hozzá hasonlót soha sem lát
tam; mert ha az ember egy kis távolságról te
kinti állani vagy menni, nem tudja, igazi lónak 
tartsa-e vagy zergének, vagy más hasonló 
gyorsaságú állatnak a’ déli pusztákból. Oly 
valami légiség van egész alakjában és mozgá
sában ezen állatnak, melly tulajdonos szőre 
mellett is (atlatzszürke, de mindenütt vereses 
légypontokkal elborítva) valami levegői képnek 
láttatja messziről. — Azonkívül a’ leggyen- 
gédebb selyem-nemü szőrrel fedezett bőre van 
mind azok közt, mellyeket valaha láttam, úgy 
hogy a’ legkisebb mozdulatnál minden véredé
nyeit veresesen engedi átlátszani, ’s minden 
csont és infoglalatjai mintegy szem elébe tár— 
vák, a’ nélkül, hogy a’ ló száraz volna. Egész 
tartásában tökéletesen azon charakteristikai jen- 
lentőség mutatkozik, mellyel Hess a’ puszták' 
nyargolóit bélyegzi, tudnillik valami szünetle
nül előre-akarás, úgy hogy ha áll is, azt hihet
ni, minden szcmpillantatban el akar tűnni. Nem 
tartom én ugyan Tajárt tulajdonképen arabs ló-
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nak, hanem inkább Lybia’ vagy Afrika’ pusz
taságaiból valónak, jobban hasonlítván alakjá
ban a’ barbarihoz mint az arabshoz (de épen 
az ilyenek nemzék Angolországban is a’ leg
gyorsabb lovakat, mint például a’ Godolphiri) 
mert arabsnak igen kicsiny és igen finom, nem 
lévén nagyobb 4 lábnál és 6 hüvelyknél (csikaji
5 láb 2 hövclyknyire is nőttek). Feje a7 leg
nagyobb mértékben nemes, noha nem egészen 
rövid. Nyakának különös sajátsága van, a’ sze
rint mint a7 ló hordja magát, legszebb és finomabb 
hattyú, majd más tartáskor szarvas nyakat mu
tat ’s a’ t. Egyébiránt igen nevezetes ezen ló
nál, és rendkivüli inerejét mutatja , hogy fiatal 
korában oly nehéz embernek hadi paripája volt 
mint Murad-Bey, hozzá gondolván még a ’ ne
héz török nyerget, zabolát és fegy veri készü
letet , továbbá a'  nem szelid bánást, mellynek 
jelét most is viseli 2/3 nyire lévén bevágva 
nyelve az erős török zabolától, ’s oldalai teivék 
lévén sebhelyekkel az éles kengyel miatt; és 
még is teljes épségében van . ily idős koraban 
kivévén, hogy térdei elől egy kissé görbedtek. 
Természete tüzes, de bárány-szelidségü.66

Első csikaji csaknem mind szürkék valának 
vonnalai jegyezve végig a’ hátgerinczen ; más 
gzinü csikajin, mint pejen és rókaszinün, ugyan
azon jegy mutatkozott, csak hogy ezek koro
sodván, lassanként elvesztették azt; de a’ szür
kék sem bocsáták által maradékaikra. Tajar 
1830-dik őszön szűnt meglenni, majd 40 eszten
dős korában. Csontváza iiécsbo vitetett a' cs. 
k. baromorvosi intézetbe.

S e l y e m  t e n y é s z t é s .

C VégeJ

Francziaországban 200,000  ember foglala
toskodik a’ selyemtenyésztéssel, ’s évenként 2 

millió 500,000 font selymet állit elő. Olaszor
szág legnagyobb hazája a’ selyemnek, ’s a’ 
loinbárd -  velenczei királyság 2 miliő , Piemont
1 millió 650,000, Sicilia 1 millió, Nápoly 
800,000, Modena és Párma 700,000, Toskána
200,000 fontot tenyészt évenként; de még töb
bet China, Persia és más keleti országok. A’

chinai császárné az eperfák’ kertében , a’ se- 
lyemtenyésztés védszcllemének szentelt kápol
nában minden tavaszon maga kezével foglala
toskodik bizonyos időig selyembogár’ nevelé
sében. Minden udvari dámák osztoznak vele e’ 
jótékony munkában, melly a’ selyemtenyésztésre 
ösztönzést czélozza. Ezen ünnep egyszer’smind 
azt is feníartja emlékezetben, hogy egy csá
szárné volt, ki a’ selyemtenyésztést tanitolta ’s 
behozta, bizonyitván még azt i s , mily fontos 
ajándéka legyen ez az égnek, abból kerülvén 
ki az egész nemzet’ öltözete. A’ dunaiak töb- 
nyire mindnyájan selyemben járnak, ’s ez oly 
szükséges nálok, mint a’ mindennapi kenyér. 
Spanyolország 3 millió, Portugália 61,700 fon
tot tenyészt esztendőnként. Hazánkban mint
egy 2000  font az évenkénti selyemmennyiség, 
holott mulatság és játék lévén inkább, mint dolog, 
a’ selyembogárral pepecselés, ’s az is azon idő
szakba esvén, mellyben a’ mezei munka épen 
nem sürgetős, ezen leghasznosabb ága a’ ter
mesztésnek, csak a’ gyermekek ’s munkára alkal
matlan öregek által is szerencsésebb sikerrel 
üzettethetnék: ott, hol az éghajlat mostoha ezen 
iparhoz, például Berlinben, jobban szivekre 
vevék a’ lakosok a’ status’ gazdagságát előmoz- 
ditni ezáltal, mint nálunk, hol az őrszéleket, 
Bánátot, Arad és Békés vármegyét kivéve, 
más részekben kevés ügyelet fordít tátik rá; pe
dig ka minden háznál az országban csak fél lat 
tojásból kelő bogár tenyésztetnék is évenként, 
a’ mi. még a’ szegényebtöl is könnyen kitelnék, 
már az adó békerülne árából. De azon te
mérdek pénznek benmarasztása, melly évenként 
kivitetik hazánkból a’ selyemért, már magában 
is elég ösztön lehetne a’ selyembogarak’ gya
rapítására, azon kivül, hogy nemcsak nemes 
hölgyeink mindennap talpig selyembe öltözni, 
hanem még mezei leányink is selyem kendők
kel ’s bokrosán hajokba fűzött lobogó selyem 
pántlikákkal szeretik magokat ékesgetni. A’ 
kormány maga részéről 1817. még vámjára 
nézve is külön rendeléseket tett a’ selyemnek, 
hogy azzal a’ kereskedést előmozditsa, mely- 
lyeknél fogva Magyarország és a’ több ausztriai 
tartományok közt a’ hazainak hitelesen bebizo
nyított selyemtől semmi vám és harminczad nem 
vétetik; a’ fonatlan selyemnek mázsájától pedig 
behozatalkor fizettetik 39 xr. kivitelkor 64 11.
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37  xr. A’ durva zsenge selyem' és más hul
ladékok'  mázsájától behozatkor 6 fl. 28 x r . ; a’ 
gubók’ behozatalánál 16 xr. vétetik, kivinni nem 
szabad. Igaz ugyan, hogy az imperialis ka
mara 1827 évi februarius’ 16-kán Hofifmann és 
Goldstein nagykereskedőknek haszonbérbe adván 
10 esztendőre a’ gubók’ beszedését egész or
szágban, a’ hozzá tartozó kameralis épületekkel 
együtt, most ezek veszik nagyában a’ gubókat — 
noha a’ szabad adás vevés, gyárok5 és fonóintéze
tek’ állitása mindenkinek fenhagyatott; — mert 
becserélés vagy beadás végett gyakran messzire 
kénytetik a’ termesztő vinni termékét, ’s a> 
gubók’ classificatiojában sok csalásnak ki van 
téve, kivált hogy a’ haszonbérlők nem tartván 
magokat a’ szerződéshez, melly csak három osz
tályra engedi a’ rendezést, ők hétfelé osztályoz
zák , ’s annyiféle áron váltják b e ; sőt árát 
is a’ majlandi folyamat szerint szabják ki, melly 
az eladó előtt egészen ismeretlen. Azonban a’ 
kereskedési tárgyban dolgozott országos küldöt- 
8ég’ javallata szerint ezen közgazdasági tárgy 
könnyen nagyobb kifejlődésre juthatván, csak 
azon óhajtás marad, vajha legalább akkor aztán 
gazdag nyereséggel párosult szorgalomra ébred
ne nemzetünk ez ágban.

A ’ selyembogár’ fonala oly finom, hogy 60 
öl hoszaságu szál egy szemet (gránt), mért- 
földnyi hosszú 164,133 ötödöt, a’ földet kö
rül érő szál pedig (5400 mföld.) 46 fontot 18 
latot nyom. A’ gubó, ha 2 1/2 szemet nyom, 
900 lábnyi hosszú fonalból áll, ’s ilyen 180 
szál szorossan egymás mellé tétetve tesz egy 
vonal, 2160 pedig egy hüvelyk szélességet. 
Egy kis tyúktojáshoz hasonló nagyságú gubón 
valami 400 öl selyem van. 800,000 tojásból 
valami 300,000 hernyó fonja be magát, mint
hogy a’ többi elvész, ugyan ennyi gubó 800— 
1000 fontot nyom, 250—300 menvén egy font
ra fris korában. Ezen gubókot bubák7 meg
ölése után le kell motóllálni. Ügyes munkások 
másfél vagy két fontot is lemotólláihatnak egy 
nap. 8 —10 mázsa gubó ad egy mázsa selymet, 
2  mázsa fátyol és zsenge selymet, öszvesen 
tehát három mázsát jót és rosszat.

A ’ lemotólálás ahoz készült motólákon vagy 
selyem -  malmokban legalkalmatosabban törté
nik, hol egy vízkerek több ezer motólát és or
sót forgat egyszerre, ’s a’ selyem nemcsak le

fejtetik, hanem egyszer’smind czérnává is fo- 
natik. 1725. Thomas, és Lombe János oly 
műszert találtak ehez fel Angliában, melly 
26,586 kerekből állott, és valahányszor a’ vizi 
kerek megfordult, (ez pedig egy perez alatt 
háromszor történt) 73,318 szál fonalat gom
bolyított le, egy nap és egy éjjel 318 millió 
504,060 szálat. Majland, különösen pedig Bri- 
an%a, Beryamo , Brescia és Cumo’ vidéke 25 
esztendő alatt bámulatos előlépést tettek a’ se- 
lyemmivelésben ’s annak lefejtésében. Dando- 
lo senator volt első, ki az iparnak ezen ágát 
Varese-ben áliitott szövőintézetében igen előre 
vitte, szederfákat nevelvén nemcsak bokrokban 
hanem derék törzsökkel is, fonáshoz pedig a’ 
gőzt hozván használatba. A’ gubókbeli hernyó’ 
megfojtására maga talált műszert, mellyen a’ 
selyem nem tétetik ki a’ megperzselődés’ vesze
delmének. Az ő rendszerét mindenben követék, 
’s azóta csaknem három annyivá lett a’ se
lyemnyereség. Bergamobul Moszkóba vitetik a’ 
selyem, Majlandból pedig Bécsbe ’s Berlinbe.

A’ Moszkóban és vidékén virágzó selyem- 
gyárok’ fontosságát képzelheti az ember, ha 
hallja, hogy 1828 év’ első felében az ottani 
börsén 17,000 púd (több mint 5000 bécsi mázsa) 
selyem adatott el; évenként pedig 20 millió ru
bel áru selymet használnak fel a’ gyárok. (egy 
rubel 1 fi. 32 xr. p.) Csak magában Moszkóban 
több mint 4000 fonószék késziti a’ nápolyi se- 
lyemnyüstöt (gros de Naples, gros de Tours.) 
és más ruházati ’s butyori szövedéket. Fran- 
cziaországnak Lyon városában rendesen 6 — 
7000 bál selyem dolgoztatik fel hónaponként, 
sőt 1822-iki februariusban 10,000 bál kellett. 
A’ revolutio előtt 18000 szövőszéke volt Lyon
nak, de ezen iparág nagyon alább szállott a’ 
revolutiokor. Buonaparte alatt ismét elkez
dett emelkedni, azonban 1818-ig nem volt több 
9000 esztovatájánál, azon esztendőben már 
13,000-re, 1820. ismét 18,000-re szaporodott 
’s valami 100 millió franc értékű selyem dolgoz
tatott fel; 1821. hivatalos tudósitások szerint 
26,000 szövőmühely vala, mellyek 130 millió 
franc áru készítményt Ígértek, a’ küld földi 
nyers selyem 80 millió francon vásároltatván 
meg hozzá.

Az ausztriai birodalomban 1813-ban 8000 
mázsa selyem fonal kivántatott meg esztendei
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feldolgozásra, mellyből maga a’ birodalom esak
6—800 mázsát termesztett, venni kellett tehát 
még 7200 mázsát a’ külföldiül. Most már itt is 
gyarapodván a’selyemtenyésztés, sokkal kevesebb 
vásárol tátik kívülről. Az egész birodalomban 
legszebb selyemszövetek készíttetnek Récsben, 
hol 1827 elején 29 szabadalmazott nagyobb, 
267 polgári és 310. cs. k. kiváltságositott 
selyem -  bársony -  ’s egyéb gyárokban ösz- 
vesen 8000 szövőszék dolgozott. Hornbostelé 
minden tekintetben a’ legjelesebbek közé tarto
zik, melly 1821-ben 600 embert foglalatoskod- 
tatott. 1823. a’ legfelségesebb anyagokat szol
gáltatta főherczeg Károly Lajos’ palotájának 
feldiszesitésére. Nevezetesek továbbá Mur- 
mann’, Amon’, Schmidt’, Maiz/, Bujatti ’s a’ t. 
gyárai. Pesten egyetlen egy van Valeronak, 
holott Prágában is 60 számláltatik; tagadhatat
lan tehát, hogy gr. Szécsényi’ „mindenben há
tra va(jyunkuydt, itt legalább meg nem czá- 
folhatjuk.

A z  e m b e r i  k o r o k ,

I. Gyermek-kor, 1 — 7 évig, veszé
lyeknek ’s érzékenységnek kora; a’ testi miné- 
müségben ’s lelki erőben lassankénti változások 
történnek. Csak negyven nap múlva kezd a’ 
gyermek látni ’s mosolygni; lelke még semmi 
más érzelmet nem ismer, fájdalman és szüksé
gen kivül. Hat hónap után mutatkoznak az 
akarat’ jelei. 7-dik hónapban kezdenek nőni 
fogai; esztendős korában még alig tud állani. 
Második esztendejében kezd futni ’s beszélni; 
harmadikban tetszetes és szeretetre méltó; ne
gyedikben fejledezik emlékező, ötödikben itélö- 
tehetsége; 6 — 7-ig lelkileg ’s testileg nagyobb 
erőt kap; az első fogak kihullnak, ’s a’ gyer
mek minden iránt nagyobb érdekkel kezd lenni.

II. Fiu-kor, 8 — 14 évig, reménynek, 
mulatságnak, tudnivágy ásnak, nyugtalanság
nak kora. A’ gyermek most már megismerteti, 
mi leszen testére ’s lelkére nézve. Szülei hi
szik, hogy teste szép, jó alkatú ’s erős leend, 
elméje pedig’ fogékony, átható ’s mindent meg- 
biró, Ezen remények kisebb nagyobb mértékben

alaposak, a’ szerint mint az ezen korban szo
kott ’s gyakran hirtelen esetek által inkább vagy 
kevésbé csonkíttatnak. 11a szerencsésen elke
rü lte lek  ez esetek, lélek és test gyorsan fej
ledezik ki az alkat’ miségéhez képest. A ’ máso
dik fogak egészen kinőnek; a’ szenvedélyek ’s 
vonzalmak kezdenek kibontakozni; az ember 
nyugtalan ezen korral éldeletében ’& tudnivá
gy ában.

III. Férj fiúsod á s , 15 — SÍ évig, a’ 
diadal’ ’s kivánatok’, önszeretet’, szabadságérzel
me’ ’s hiúság’ kora. Tapasztaltatott, hogy az 
emberi nemnek majd fele elhal az élet’ első 14. 
esztendejében; sok veszélyeket le kellett tehát 
az embernek győznie, mig a’ harmadik hét esz
tendei korszakot eléri. Ki is fejlenek most már 
minden charakteristikai sajátságok: itélőtehetség*, 
ész és tenyésztési képesség; az eddig fenye
gette veszedelmeknek maga állhat ellent. Ezen 
erőknek jó használata határozza meg az egész 
emberi életnek sorsát. Ezen korban minden a’ 
mi kellemes ingerli a’ kivánatot.

IV. Ifju -kor , 2 2 — 28 évig, az éldelet’, 
gyönyör, szerelem’, érzékiség’, lengeség’ kora; 
Most már nem nevekszik a’ test, vagy legalább 
alig észrevehetőleg; de ellenben dalmahodik. 
Az ész erősödik, az isméretek szaporodnak, ’s 
az itélőtehetség merővé ’s állandóvá lesz. Ér
zelem ’s élénk képzelet, minden gondolattól in- 
gereltetve, újabb ujabb kivánatokat szülnek. 
Mind az a’ mi tetszik ?s érzékeknek hizelkedik, 
vágyakodást ébreszt. Érzékiség, állhatatlanság 
’s kivánatok gyakran korlátlanul uralkodnak ezen 
korban. Az éldelet mindig epekedéssel páro
sul: a’ szevedelmek’ zajlási elnémítják az okos
ság’ szavát, mig szerencsétlenség vagy kielégi- 
tés lecsillapíthatják a’ képzelet’ hevét. Csak a’ 
tapasztalás győződteti meg tanítva az okosságot.

V. Férjfiusáy, 29 — 35 évig, az éldelet’, 
becsület vágy’, mindennemű háborgó szenvedel
mek’ kora. Ezen korban már gyakran minden 
az ember a’ mi lehet; testének egész ereje meg 
van, ’s értelmének egész hatása, mellyre csak ké
pes. Rendeltetése megkívánja, hogy most már 
mindezen testi és szellemi tehetségeket ön és 
felebarátai’ hasznára fordítsa, azon környülmé- 
nyek szerint, mellyek közé születés, történet, 
szükség és rang helyhezék. Ez az a’ kor, melly- 
ben az embernek annyi ereje v an , hogy hatha^
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tusán munkálhat és kell munkálnia, épen azál
tal nyervén nagyobb tökéletességet. Létéhez 
most már nem adatik több. A ’ teljesen kikép
ződött embernek nincs egyéb hátra , az érésnél.

VI. Közép-kor, 36 — 42. évig*, az élet’ 
dele. A’ meglettség és törekedés’, hirre ’s dí
szes helyheztetésekre esenkedés’ kara. Töreke- 
désre rendeltetett az ember. Ezen korig'  csak
nem egyedül magára ’s a’ hozzá legközellebbire 
terjeszkednek ki vágyai. Most már a’ rajta kí
vüliekre is ereszkednek, ’s mind arra, mi hiú
ságát vagy becsületvágyát érdekli: gazdagsá
gokra , méltóságokra, polczokra ’s czímekre. — 
A ’ merőség, a’ test’ és lélek’ ereji legjobb di
vatban állanak. Ezen korban alapolja meg az 
ember szerencséjét ’s hirét.

VII. Érett kor, 43 — 49 évig, a’ birto
kosság’ kora; az okosság'  és ész’ uralkodó 
szaka, a’ tulajdon’ kedvelése. Dolgozott, ke
resett, gondoskodott az ember, most már élni 
akar. A’ szenvedelmek’ tüze lohadt, a’ képze
let nyűgödtabb, az értelem világosodtabb. ízlé
séhez, viszonyaihoz, szokásaihoz és tehetségi- 
hcz illőbb összeköttetéseket keres az ember.

VIII. Jól megérett kor , 50 — 56 évig, a’ 
meggondolás’, előrenézés’, okosság’ és nyuga
lom’ szeretetének kora. A ' hajak őszülnek, az 
érzékek kevésbé fogékonyok, a’ test nehezebb, 
a’ lélek sokat veszt élénkségéből’s ingeréből; a’ 
viharos szenvedelmek lecsillapodtak. A’ nyu- 
godtá lett lélek most múltra ’s jövendőre fordítja 
figyelmét. A’ természet mintegy öszhangba jön 
magával; csak mértékletesség, a’ tapasztalás’ 
gyümölcse, kedves előtte. — Ezelőtt mindenre 
kész volt az ember, merész és gyakran vakme
rő; most már fontolgatóvá lesz, vigyázóvá, sőt 
félénkké is.

IX. A z élemedett kor’ kezdete, 57 — 63 
évig, a’ megbánás’, gond’, rossz kedvély ’s 
uraság’ kora. Ebben kezdődnek az élet’ súlyai. 
Ilanyatlanak az erők, restül a’ lélek, hullanak 
W fogak, ránczosodik a’ kép, változik az in
dulat; komolyság vesz erőt mind inkább az 
előbbi vidám ’s enyelgő szeszélyen. Uralkodni 
kiván az ember.

X. Élemedett kor, 64 — 70 évig, a’ gyen
geség’, követelés’, parancsoló viselet’ kora; ez 
egyszer’smind estvéje is az úgynevezett gyö
nyörnek; mellyet természeti bajok váltanak fel.

Az állati munkálatok lassanként elkövetkeznek 
és könnyen zavarba jönnek; a’ belrészek hibá— 
sodni kezdenek, a’ tagok megmerevednek, a’ 
nedvek gyülöngenek, romlanak ’s elaljasadnak. 
Ekkor érzi az ember egészen, milyen nagy lé
gyen értéke a' jól használt ifjúságnak. — Most 
már azt kivánja az ifjaktól tétetni, mit hajdan 
maga sem volt képes megtenni.

VI. Őszkor, 71 — 77 évig, a’ telhetetlen' 
ség’, kajánság’ ’s irigység’ kora. A ’ test mind
inkább kiszárad és merevedik. Minden mozdu
lat nehezebb és lassúbb. A'  mint az őszt több 
több hagyogatja e l , ugy vonul mind inkább in
kább magába. A’ mindig nevekedő szükségek 
szükölködéssel ijesztik; azért inkább csak va
gyonára függeszti szivét, ’s noha majd kialvás
sal fenyegeti az élet, ennek ápolgatással meg- 
hosszithatása’ reménye minden eszközt drágáb
bá tesz, melly által ez megtörténhető. Az 
ősz irigyli másoknak szerencsejavait.

XII. Romlandóság, 78 — 84 évig, a’ bi- 
zodalmatlanság’, öndicséret’, szigorúság’, gya- 
nuskodás’ kora. Minden érzék eltompul, né
mellyik egészen elvész; az ember rosszul lát 
és hall; magának sem hisz többé, mert a’ ta
pasztalás eléggé mégis mer tété vele hibáit ’s 
tévedéseit; de még kevésbé másoknak. Min
denről kétségeskedik, mert a’ mit érez, nem 
győződhetik meg róla egészen; mily keveset 
érez pedig az ember e’ korban! Azonban ne- 
vekedik az önszeretet ’s a’ múltak’ marasz
talása.

XIII. A ’ természet' rendkivüles kedvező- 
sei, 85 — 91 évig, a’ hidegvérüség’ , hizel- 
kedés’, gondos apolgatás’ kedvelésének kora. 
A’ gyermekség’ visszatérése. Az ember ugy 
végez mint kezdett. Teste még csak lélegzeté
nek erejével él. Az egészen magába tért lélek 
még csak testével foglalatoskodik, 's mind az, 
mit abból vehetne, gyanús előtte. Csak magá
ról gondoskodik az ember e’ korban, csak ma
gának csinál mindent; minden idegenné válik 
előtte, ’s ki ezen magáról gondoskodástól fel 
akarja tartóztatni, veszedelmes ellenségnek tet
szik előtte.

XIV. Ritkaságok, 92 — 98 évig, a’ gondta
lanságnak ’s dicsérettetszésnek kora. Érzelem 
és mozdulat legalsóbb pontjára sülyedt ezen 
korban. Az ember’ létele ezen években már
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valódi csuda. Szerencsére minden iránt hideg
vérű 5 többé már nem é l , hanem csak teng'  az 
ember, ’s maga az érzékfelenség segíti még'  a’ 
műszer’ ’s élet’ öszhangzását létezni, mellyet 
ci’ legkisebb indulati háborodás semmivé tenne. 
Csak a dicséret iránt érzékeny még az agg, 

mint a’ gyermek.
XV. Természet9 csudái, 99 — 105 évig; 

nz érzéketlenség’ ’s végremények’ kora. Ezen 
időszakban visszatér az ember első gyermeksé
gébe, csak azon különbséggel, hogy ott min
den nevekedett, fejledezett ’s közeledett a tö
kélyhez ra jta , de most már lefelé siet feloszla
tásához. Az élet még csak egy gyenge szikra, 
melly nem sokára kialszik; de a’ remény fenn 
van még. Tudta nélkül születik az ember, ’s 

épen ugy megy által a’ túl valóságba.

A’ €  e 11 i n a’ v í z e s é s e .

Cettina folyó Dalmátországban igen érdekes 
Vízesést képez, mellyet a’ vidék’ lakosai 1 e- 
lica- Gurbaisának neveznek, hogy egy másik 
alantabb fekvőtől megkülönböztessék. A ’ viz 150 
lábnyi magasságról esik alá, méltóságos mély 
hangot ad , mellyet a’ parii meredek és kopasz 
márványsziklák’ viszhangja döbbengetőleg is
métel. Több szikladarabok szakadozván le bo ly 
kor olykor, meggátolják a’ folyam’ futását, mi
nekutána már az leesett, ’s hullámokat megtör
vén fcldagályitják azokat, ’s igy mély hangú 
zübörgésük még erősebben ömledez. Az erő
szakos visszaverődés miatt apró fejér részecs
kékben emelkedik fel a’ tajték, ’s mint valami 
felleg, tünedezve vonul át a’ völgyön, gyenge 
szellőiül hajtatva. Román-irónak ezt látni fel
séges éldelet, ’s lehetetlen, hogy a’ természet
nek szép játéka fel ne ébressze ábrándjait, mi
dőn a’ természet’ hidegebbvérü baráíjait is 
édes bámulattal lepi meg.

L i d é r c z  v a g y  b o l y g ó  t ű z .

Naplement után gyakran lát az ember mo- 
esáros helyek’, temetők’ ’s más hasonló helyek

közelében különböző nagyságú fényt vagy lán
got, melly lebegve ide ’s tova jár. Rendesen 
csak olyan na^y ez, mint a’ gyertya’ lángja; de 
melegebb tartományokban, például Bolognában, 
Spanyolországban, néha 12 láb magasságú. Ezt 
nevezik közönségesen lidércznek vagy bolygó 
tűznek.

Noha, mint olvassuk és halljuk, igen sokan 
láttak ily tü ze t, részeletes leírását alig talál
hatni. Azt beszélik, hogy ki kergeti, az előtt 
szalad, ki pedig tőle f u t , azt üldözi; ’s ha az 
ember káromkodik vagy átkozódik, eltávozik; ha 
pedig imádkozik ’s fohászkodik, előjárul. Mind 
ezt a'  levegő’ visszatolódásából és előhúzódásá- 
bul lehetne kimagyarázni, de ki áll jót ezen 
magyarázat’ igazléteért? Mint tudva van, elei
től fogvást kísértetnek tartá a’ babona e’ boly
gó tüzet, még pedig olyannak, melly az embert 
elcsábítja ’s már sokakat veszedelembe vitt. 
Ha ezen utolsó vélemény alapos volna, igen 
természetesen ki lehetne magyarázni, hogy né
melly utazók, valóságos tűznek tartván a’ lidér- 
czet, azon reményben, hogy falut találnak, utá
na mentek ’s veszedelmes mocsárokba jutottak.

Ezen tünemény’ természetének ’s tulajdon
ságának gyakrabbi ’s bizonyosabb vizsgálata 
hiányában eddig az tétetett f e l , hogy legalább 
egy részben lényeges állományok’ rothadásából 
keletkezett phosphorusból áll. Annyi bizonyos, 
hogy rothadt fa, hal és hús világít a’ setéiben, 
’s ez e’ vélekedést megerősíti. He az is lehet
séges, hogy néha. fénybogarak okozzák a’ boly
gó tűz’ jelenetét; ’s talán az clectricitásnak, 
— villámtüznek — is van benne része , nagy 
hasonlósága lévén a’ villámmal ezen tűznek.

Volta a’ mocsáros helyekről felpárolgó pos- 
ványlevegő’ jeleneteinek nyilatkoztatja a’ boly
gó tü ze t, melly levegő a’ gőzköri léggel összc- 
egyelcdvén, meggyúlad. De bármily elfogadható 
is ezen magyarázat, ellcntáll az , hogy a’ boly
gó tűz nem éget, hanem es ik világit. Az an- 
tiphlogisticusok rothadó állati ?s növényi részek
ből kifejtődzött phosphorizált vizanyagi szesz
nek tulajdonítják a’ lidérczet.

A’ híres Chladni-nnk volt egykor alkalma 
szert tenni a’ bolygó tűzre. Egy meleg őszi 
estvén, úgymond, 1781. Dresdánál a’ nagy 
kertben kocsiztam. Kevéssel azelőtt derekasan 
esett volt. A’ nedves fűben igen sok fénypou-
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tokát láték me f̂, mellyek a’ szél után ugrándoz
tak, ’s némellyek kocsim’ kerekeire is üleped
tek. Kiszálván kocsimból közelebbi szemlélet 
végett, igen nehezen tudtam egyre szert tenni, 
minthogy közeledésemmel tovább futottak; egyet 
azonban megfogván, kocsonya nemű anyagnak 
lá tszott, mint valami békaporond vagy szágó- 
szem. Sem ize sem szaga nem volt, ’s alkal
masint csak rothadt növényrész lehetett. —

Ily nemű igen nevezetes jelenetet látott 
Trebra september’ 5. 1783. Ezen nap’ estvé- 
jén 10 órakor egy tüzes fény jelent meg'  az 
égen Zerfeldnél, melly majd gyengébb leve, ’s 
kevés idő múlva egészen elenyészett. Nem so
kára azután bágyadt lángok keletkeztek nyűgöt 
felől, mint az éjszaki fény , mindinkább vilá
gosodtak ’s végre egészen Trebra’ házáig kö- 
zelgettek, úgy hogy egy pillantat alatt egész 
ház meg'  lön világosodva. Nehány perczig' így 
lángola, mint valamelly megállapodott villám, 
azután nehány száz lépésre távozott, hol oly 
sokáig állongott, hogy Trebra egészen meg
vizsgálhatta. A ’ legnagyobb fény közel a’ föld
höz volt, színe vereses és narancs- sárgába 
játszott. Eleinte valami 20 lépésnyire terjedt 
a’ földön, ’s minden oly világos vala, hogy apró 
tárgyakat távolról is lehetett látni. Felfelé 
mindinkább sárga volt a’ fény ’s végtül fejér; 
körülete ’s ereje is mind inkább fogyott magas
ságával , ’s vége lassanként enyészett el az ég’ 
setétségében. Nehány perczig'  állott igy a’ je
lenet, azután változó homállyal dél felé vonult, 
hol előbb veres lángként szemléltetett az égen, 
mig utoljára elenyészett. Fél óra múlva ismét 
előjött, ’s éjjeli egy óráig'  tartott. Az egész 
jelenet alatt esett ’s halk keleti szél fújt.

Az éjszakamerikai vadak a’ halottak’ játé
kának tartják a’ bolygó tüzet, mellyel ők egy
más között mulatnak.

N a p l ó .

Május5 17-kén 1809. Napoleorí parancsa, Bécs 
melletti táborából, az Egyház’ biro
dalmának Francziaországgal összekap
csolására, mi által a’ pápa’ világi 
uradalma megszűnt. — 1749. születik 
dr. Jennery a'  tehénhimlő-oltásnak 
feltalálója.

—'  18-kán 1711. Nagy Péter orosz czár, 
Katalint, miután alacsony sorsából neje’ 
méltóságára emelte, Moszkóban meg
koronáztatja. — 467. K. e. a’ bölcs 
Socrates — 1773. Ausztriának nagy 
minisztere, Metternich herczeg'  szü
letik.

— 19-kén 1820. A 9 török haj óser eg-osz-
tályt a’ görögök semmivé teszik. — 
1822. a’ mexikói congresz llurbide 
Ágostont császárnak nevezi ki.

20-kán 1795. Terroristák’ zendülése Pá- 
risban, a’ jakobinismus’ ujonnani felál
lítása végett. A9 pártolók egy ideig 
diadalmaskodnak, de végre meghódí
t a l a k  ’s végzéseik megsemmisítetnek; 
ez ’s a’ következett napon 33 convent- 
követ fogattatott el ezen ( 1-sö prai- 
reali) zendülésbeli részvevés miatt. — 
1471. a’ híres német képiró’ Dürer 
Albrecht’ születése’ napja.

— 21-kén 1179. III. Sándor pápa Portu
gáliát királyságra emeli. — 1527. II. 
Filep’ spanyol király’ születése.

— 22-kán 1827. ausztriai generál gr. Neip-
perg, a’ rövid és vértelen nápolyi há
ború után, Nápolyba bémegy. — Ugyan
azon nap’ VII. Pius pápa Genuából 
Rómába visszatér.

— 23-kán 1697. II. Auguszt szász válasz
tó fejedelem a’ catholica vallásra át- 
megy. — 1707. születik a’ híres ter- 
mészetvizsgáló hinné«

P O Z S O N Y B A N > 

ifj. S ch m  id  A n t a l ’ betüjivel és költségén.




