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H u n y f t d v á r .

Ez a’ hajdan nagy erősség, most a’ régi
ség'  dicső emléke, mellyet a’ hunnusok magas 
kősziklára építettek, szemközt az Aurelianus 
császár’ neje, Diva Faustina által alpoltatott, 
jelenleg is fennálló Dévai várral. Ritka vár 
dicsekedhetik nagyobb hirü birtokosokkal az elő- 

korból.
Déva felől menve Vajda Hunyad mező vá

ros felett, már messziről kitűnik magas bástyái
val; de bájolóbb látmánya , midőn közelebről a’ 
tisztán csergedező Zalasd csermelynél, mintegy 
fél körben körülvágott meredek kőszirtből fel
emelkedve tekintetik. Ezen csermely b o r z a s 
sal szemlélhető a’ bejárási széles és hosszú 
Ilidről, mint vágja ketté az iszonyú kőszirteket ’s 
mint hajt egy malmot a’ mélységbe lerohanó zu- 
hatagával. Felül a’ hegyekből valami 500 lépés
nyiről vashámorokat hallani döbbentő robajokkal, 
mellyekben az erdélyi legjobb vas készül. Ugyan 
ezen Ilidről felte kíntve bámulásra ragadtatik a’ 
néző a’ fenséges vár’ látásán, mellynek olasz 
és goth mívü számos ablakaiból jobra a’ város, 
balra a’ hámorok ’s hét falu festőileg'  ötlik elő. 
Felül a’ váron az úgynevezett sz. Péter’ hegyén, 
a’ templariusok templomának düledékei látszanak 

egyéb épületi romokkal.
A’ hunnoktól fogva Zsiymond királyig ho

mály fedi ezen várnak történetét. Zsigmond e’ 
vidékre jővén, a’ havasalföldi oláhok hatalmas
kodó fejedelme Dán ellen , ezen várat megsze
rette, ’s újonnan kijobbítatván , a’ törökök ellen 
védbástyául tévé, sőt a’ királyi várak’ sorába 
helyhez©, ’s várnagyságát a’ Marsinai Sándor’ 
leányával, Erzsébettel jegyben volt Székely Hol
lós Jánosra bizta, még pedig oly Ígérettel, 
hogy ezen kegyelmét maradékaira is firól fira 
kiterjesztendi. Hollós János elhalván, özvegye, 
a’ kisded Jánossal nem birá a’ gondnak terheit;

másodszor is férjhez ment egy Butin nevű ügyes 
férjfihoz, ’s ettől is özvegyen maradván, har
madszor házasságra kelt Csolnakosi Jariszlóval. 
Ezeket zavarta oly homályba a’ regékben gyö
nyörködő népmonda, melly szerint Zsigmond 
király’ törvénytelen gyermekének mondatik a’ 
nagy Hunyady. A’ vár az árva Hollósi Já 
nosra örökségül szállott tehát, ki utóbb vajdá
ja lett Erdélynek, ’s róla a’ vár is Vajda Hu
nyad nevet vett magára, addig csak Hunod, 
vagy Hunnad, legrégebben pedig Hunn-ak hí
va itatván,

1445. Magyarország’ gubernátorává lévén 
a’ nagy Hunyadi János, kinek Hollósi nevéhez, 
ezen melléknév járult birtokáról, újra építtette 
a’ vára t, négyszegü faragott kövekkel, oszlo
pokkal, kerítéssel ékesítve, ’s nejével Horog
szegi Szilágyi Erzsébettel pompás lakká tette. 
Halála utáu Mátyásra szállott, ki mint király 
is birta atyai törvényes jószágát, és több ok
levelet adott ki benne, honnan világos, hogy 
nemcsak gyakran meglátogatá, hanem olykor 
olykor lakta is. Mátyás’ lehunyta után a’ ha
zával együtt Hunyadvár is gyászolni látszott, 
szomorú kormával húzván be az idő hajdani 
szép fényét.

Mátyás ugyan maga Kolosváron született, 
de szerencsétlen bátyja, L ászló , ezen várban 
látta legelőször a’ világot, mellyet később utol
só pillanat ja oly gyászosan zárt be halálos sö
tétséggel. Mátyás után, ki sok nevezetes épít
ményekkel diszesítette, János íijára került a ' 
vár, ki 1504 esztendőben kimúlván, özvegye 
Franyepán Erzsébet ebben gyászolta öröm te
lén özvegységét, míg Brandenburgi marehio 
Györgyhöz menvén, magával együtt a’ várat 
is annak birtokába vitte, ’s Ulászló lévén ezen 
házasság’ szerzője, a’ marchiot megerősíté bir
tokában. De ez gyermektelen tékozló ember 
lévén, 1515. Thörök Gáspárnak és Miklósnak el-

33



258 F I L L É R T Á R , (October’ 11-kén

adta a’ várat. Ezeknek maradéka Bálint, ki 
Izabellának egyik fő udvarnoka volt, Konstan
tinápolyban elhalván, unokája István, ki a’ fiú 
ágon már csak maga maradott, Bethlen Gábor
nak adta el, ettől pedig' Báthory Gábor fejedelem
vette által, ki Bethlen István fogadott fijára 
hagyta, erről ismét több kezeken Szécsy Mária’ 
birtokába jutott. 1635 Bethlen Péter és neje 
Illésházy  Katalin birta, utánok Zólyomi ’s Tö
köli Imre nejével Zrinyi Ilonával; végre az 
Apafiaké lett. A ’ sok változott birtokok alatt 
nem kevés viszontagságokon ment által e’ dí
szes fejedelmi v á r , hol királyok, hol fejedel
mek, hol egyes vitézek ’s várnagyok birván, 
hol puszta magányban állván. 1599 az oláh 
Mihály vajda’ gyülevész pusztítói felégették; 
’s csak Bethlen Gábor hozta újólag helyre 1618. 
Az erdélyi fejedelemséggel az ausztriai Házra 
szállott, és királyi uradalommá lévén, valamint 
egész Erdély ugy ez i s , nyugszik a’ sok vil- 
longó zavarok után. 1817 felséges Fejedel
münk  Hitvesével együtt beutazván Erdélyt, 
ezen várat is megtekintette, *& elébbeni díszes 
fényébe visszaállítását rendelvén, most több 
helyen mutatja az atyai uralkodó’ nevét.

Vajda Hunyad mezőváros csaknem egé
szen alatta fekszik a’ várnak, ’s a’ közellévő 
falukkal a’ vár’ uradalmához tartozván, együtt 
szenvedé vele a’ sok viszontagságot. —

A z  e u r ó p a i  n e m z e t e k ’ t áp 1 á 1 at a.

A ’ táplálatbeli ízlés minden nemzetnél en
nek egyes charakterétől függ*, ’s a’ legmível- 
tebb nemzetek nem mindig'  finnyásabbak a’ 
választásban, sőt inkább azt mutatják némelly 
példák, hogy kevésbé mívelt nemzetek utál
nak némelly ételt ’s még nem is tűrhetnek, 
holott mi nyalánkságul vesszük, ’s így megfor
dítva. Azt azoaban nem vitatjuk, miveltségi 
hijány miatt van-e ez ugy azon nemzeteknél, 
vagy az ésszel oly gyakran küzdő szokás gya
korolja-e befolyását? így szeretik a’ tibetiek 
sokkal inkább a’ nyers júhhust, mint a’ sültet; 
a? dunaiak zápult tojást inkább mint friset. 
Midőn Clapperton Afrikában a’ baussani szultán
ijai reggelizett, több nyalánkságok közt vizipat-

kány is hozatott fel sülve , besózott alligator 
tojásokkal, ’s az áfrikaiak neveték az idegen’ 
Ízlését, hogy a’ halat és húst ezeknél töbre be
csülte. Persiában és Arábiában nagyon szere
tik a’ sáskát; addig sütik, míg lábai és szárnyai 
lehullnak, ’s ugy árulják a’ piaczon. Nehány 
törzsökök Indiában a’ Miszurinál némelly idő
ben csak hangyával élnek, ’s az ebből készült 
levest nagy étvággyal eszik. Sokat számolhat
nánk elő különböző nemzetekről, de a’ más vi
lág részieket hagyván, itt csak az európaiak 
táplálatait számoljuk-el, kiknél a’ táplálatatot 
leginkább helybeli körülmények határozzák meg; 
noha az életmódnak is nagy befolyása van reá. De 
gyakran átugorja az európai ezen körülményeket, 
’s oly eledeleket választ asztalára, mellyeket a’ 
természet ’s éghajlat megtagadni látszik tőle, 
vagy mellyek nem mindig felelnek meg helye- 
zetének. Minthogy a’ közönséges eledel, a’ 
mennyiben a’ készítés el nem változtatja, csak 
rövid megemlitést kiván, itt főképpen a’ nem
zeti eledelek és ételek’ használásának módját 
adjuk egy kissé bővebben elő.

Az angol buzakenyérhez ragaszkodik, mely- 
lyet azonban igen roszul s ü t , és félig sült kö
vér húshoz, utálván a’ finom konyhát; néha ha
lat, zöldséget’s tejételt is eszik; ritkán kez
dődik ebédje levesen, de mindig sajton és va- 
jan végződik. A’ ser, melly igen jó ,  erősen 
ivatik, a’ bor is, de drágasága miatt csak a’ 
vagyonosbak által, a’ kávé ritka ’s hig, szo- 
kottabb és jobb a’ thea. A’ hegyi skót zabká
sával és pogácsával elégszik meg; tejet és pá
linkát (whiskyt) isz ik , melly utóbbinak rossz 
befolyása van az egészségre. Az alsóbb osz
tályú irlandus nem ismeri a’ húst, ’s igen rit
kán lát asztalán kenyeret; növényeken, külö
nösen kolompéron ’s héringen tengődik, csak 
a’ pálinka vidítja fel.

Megjegyzésre méltó> hogy az angolnak ro
zsa és búzája Tatárországból került; spárgája 
Asiából; salátája Hollandiából; köménye a’ Ca- 
nári szigetekből; fokhagymája keletről; retek
je Chinából; babja Keletindiából; lencséje Fran- 
cziaországból; kromplija Brazíliából; dohánya 
Amerikából; czukra Indiából; jázminja Keletin
diából; tulipánja Kappadócziából; liliomja Syri- 
ából: szekfüje Olaszországból; a? narancsot 
Carrew család hozta be, a’ szilvát Cromwel!
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Tamás, ’s Lambethben most is megvannak a 
figefák, meliyeket VIII Henrik alatt Pol kardi

nális legelsőben ültetett.
A’ portugálok’ eledele hús, leginkább hal; 

a’ szegénység kenyérrel, szárdellával és borral 
él közönségesen; a’ figebab és gesztenye is ide 
tartozik. Mindezeket az utczákon árulják a’ 
fővárosban. A' hús igen drága. Az ételek 
olajjal készítetnek meg. A’ sütemények nagy 
becsben tartatnak. A’ portugálok igen mérték
letesek , kevés bort isznak, de annál több fagy
latot fogyasztnak e l } ’s azért különös jégtartó

házaik vannak.
Sponyolországban nagyon is silányul el 

a’ szegénység; olajlevest eszik hagymával, bor
sóval és kolompárral, hús nélkül, mert felettébb 
ritka. A’ közép osztály’ nemzeti eledele a’ 
porchero, a’ nagyobb rendüeké az olla potrida. 
A’ porchero marha ’s júhliusból, szalonnából, 

borsóbul, kolompérból, néha rizsből is áll; 
mindezek együtt főzetvén m eg, erős levest 
adnak, ’s nem kellemetlen ételt. Az olla potri
da hasonló vegyület mindenféle apróra vágott, 
gyökerekkel kevert és pastetom formaba öntött 
húsból áll. Egyébiránt a’ csokoládé nagyon 
fogyasztatik. Bort keveset isznak, de jeges 

vizet annál többet.
A" franczia  igen nagy barátja a’ jó ’s 

finom ételnek; mindig nyalánkoskodik. A’ fran
czia konyha a’ főbb ranguaknal mindenütt el
fogadtatott, csak hogy néha felettébb elmester- 
kéltetik. Nincs is annyi alkalom egy országban 
is mint itt, hogy a’ gyomor’ számára minden 
pillantatban valami jó izü kapathassék. — A’ 
boron kivül az éjszaknyugoti részeken alma- ’s 
körtvélymust ’s imitt amott ser is emésztetik. 
Kávét sokat fogyasztanak, de csokoládét és te
hát kevesebbet. A’ mezei ember, kivévén a’ 
sovány tartományokat, jól é l , csaknem minden
nap húst eszik, ’s egy nap négyszer is ül asz

talhoz.
Az olaszok nem igen szeretik a '  marha

húst, és csak sósva eszik; ellenben a’ borju- 
disznó- ’s hárányhus nagyon kedves előttök. 
Hal, gomba ’s kerti vetemény hasonlóul gyak
ran megfordul az asztalon. Sok szegény pa
naszt potentát eszik kenyér helyett. Jeges viz 
és minden hüvesítő ital]szerfelett kedves; bort 
csak vizzel isznak asztalnál; ebéd után pedig

egy keves likőrt. Az olasz igen mértékletes 
mind evésben mind ivásban.

A’ helveta tart valamit a’ jó ételre ’s ital
ra , különösen szereti a’ bort és húst. Minden
nek jónak kell lenni, ’s jó asztalért többet csi
nál mint más nemzetbeli. Még a’ szegények is 
jól akarnak é ln i, noha az élelem, melly egy- 
kissé távolról szereztetik, nem kevéssé drága.

A’ német mezei ember’ közönséges eledele 
kenyeren kivül hüvelykes vetemény. Hurka, 
imitt amott sódar, füstölthus, de csaknem közön
ségesen savanyu káposszta, tésztás ételek, ’s az 
ujabb időben burgonya. A’ városi polgár jobban 
él, noha az is nagyon ragaszkodik a’ hüvely
kes veteményhez és tésztás ételhez, de a’ mellett 
mindig van tehénhúsa és gyakran pecsenyéje is. 
A’ gazdagok és előkelők franczia konyhát tar
tanak. Az ital közönségesen bor, ser ’s itt 
ott gyümölcsmust. A’ kávé gyakran pótlékok
kal váltatik fel.

A ’ hollandus kedveli a’ jó asztalt, kevés 
kenyeret eszik és ritkán fris húst, mint általá
ban semmi zsiros ételt. A’ köznép burgonyá
val és darával táplálkozik, leginkább pedig hal
lal. A’ sódart és sózott húst is nagyon szereti 
a’ hollandus. Legkedvesebb itala pálinka és ser; 
a’ bor drága ’s ritka, a’ kávé gyenge; a’ 
helyett erős és sok theát iszik, vajas kenyeret 
fogyasztván mellette, sajtal és hússal.

A ’ dánok szeretnek jól enni, de mértékte- 
lenség nélkül táplálatos eledelt keresnek, főké
pen húst, ’s az ujabb időben közönségesebbé 
kezd válni a’ zöldség, a’ helyett a’ sózotthal 
tállaltatván fel ritkábban. Ser és pálinka teszi 
az italt, a’ méhser apródonként marasztatván ki 
divatból,

A’ norvega buzakenyér helyett zabkalá
csot fogyaszt, mellyet lapos köven vagy tep
siben süt. Szükség’ esetében fenyőkéreg is 
egyvelítetik a’ liszt közé. A’ legközönségesebb 
eledel zabdara-pép , hal, hús és tejes ételek, 
a’ legközönségesb ital tej , savó, pálinka, ün 
nepléseknél ser.

A’ svéd, tudnillik a’ közrendü, csak egy
szer süt esztendőben gabonakenyeret, azért ez 
mindig kőkeménységü, ’s hallal fogyasztatik. — 
A ’finneknek több húsuk van; ezeknél a’ nagyobb 
házakban is szokás gabonapálinkát sajtal, só
zott hallal vagy hússal előebédül feltenni az
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étvágy9 gerjesztésére. Pálinka, ser és bor leg- 
közönsegesebb ita l, kávén ’s puncson végző
dik a’ vendégség. — Az irlandi-nak pogácsája, 
de töbnyire száraztott bal pótolja ki kenyerét, 
füstölt vagy sózott húst eszik, ’s tejből és sa
vóbúi mindenféle ételt készít magának, a’ zsi- 
ros hal és savanyu vaj legkedvesebb táplálata. 
Az izlandiai moh liszt’ és pép’ csinálására szol
gál. Viz, tej és savó az ital; de ezenkivül egy 
blanda nevűt is készit az izlandi, vizből, savó- 
búi, kakukfüből és bogyónedvből; pálinkája, sere, 
hóra és kávéja csak a’ gazdagabbnak van.

A’ pommeriek elég szűkön és soványul 
élnek, kenyér és füstölt marha- vagy ludhús 
legszokottabb eledelök. A ’ vendus gabonaliszt
je közé borsó, bab és daralisztet egyvelít. Po
hánka ’s árpa mézzel megöntve legkedveltebb 
eledele a’ kaszabani-nak.

A’ lengyel szereti a’ zöldséget és hüvely
kes veteményt, különösen pedig a’ szeszes ita
lokat, mellyekkel mértéktelenül él. A '  bor, 
melly szinte becses , nagyon drága.

Az oláh túrót csinál juhtejből, ’s ezzel 
nem csak él, hanem kereskedik is.

A’ magyar kenyér mellett szalonnát eszik, 
ezt gyakran megborsolva, jó zsiros káposztát 
sodorral, perkelt marhahúst; de a’ hegyes és 
sovány vidékekben sovány túróval és zabkenyér
rel meg kell elégednie. Hozzá szeszes italo
kat iszik; de ezt csak az alsó osztályról kell 
érteni, a’ boldogabb helyezetüek igen szeretik 
»’ jó asztalt, a’ gazdagok pedig franczia kony
hát tartanak, ’s ezeknél mindenféle finomabb 
ételek és italok divatoznak, ritka nemzet lévén, 
melly a’ térmészet’ bősége által ennyi jóban 
részesülne.

Az illírek szűkön táplálkoznak; növény és 
egy keves juhhus csaknem minden eledelök; leg
kedvesebb az úgynevezett kolazh sütemény; né
melly helyen a’ polenta is szokásban van, melly 
kukoriczából készül. — A 9 likánoknak zabke- 
nyerök, tejök és sajtjok van.

A’ tótorszaginak rozs kenyere mellett köles 
és kukoricza kása, disznóhus legkedvesebb ele
dele, és csaknem mindennap azt eszi. Ezen nép
nek itala ser és pálinka, mellyet az asszonyok 
is kedvelnek, de mézzel egyvelítve.

A’ pór mMszka9 eledele szintoly egyszerű, 
nlh'án fekete rozskenyérből, árpából, fejes ká

posztából, gombából, tojásból, sózott halból és 
néha, de ritkán, húsból. A’ hagyma és ugorka 
hasonlóul kedves, savanyu káposzta is divato
zik, de leginkább a’ nemzeti leves, melly 
boríts-nak neveztetik , megsavanyitott czéklá- 
ból, darával és árpával készítetvén. A’ leg
szokottabb ital ser és pálinka, mellyeknek kü
lönbféle nemei vannak. — A’ kálmukok tejből 
csinálnak pálinkát, a’ kamcsatkaiak ezt ezukor- 
füből készítik. Muszkaországban bogyókból is 
különbféle bor készitettik, p. o, ribiskebor, 
eperbor, ’s a’ t. Az előkelők, kiknek igen 
válogatott asztaluk van, likőrt is sokat fogyasz
tanak.

Szükségeinek kielégítésére csak juhhus, 
rizs, kávé, dohány és ópium kell a’ töröknek. 
Legkedvesebb eledele a’ pillán , melly pár ázott 
rizsből áll, ’s a’ gazdagoknál apró marhával 
(baromfival) és juhussal egyvelítetik. Zöldség 
és hüvelykes vetemény használtatik. Asztal 
ugy teritetik, hogy egy darab kerekbőr a’ 
földre terjesztetvén, erre egy háromlábú szék 
helyheztetik, ’s egy nagy tálban rátétetik az 
étel. Körösleg letelepedik a’ török család, ko- 
vásztalan lepényt vesz elő tányér gyanánt, a' 
folyadékot fakanállal meritgeti, egyébiránt 
ujjaival lát az ételhez, mert kés meg villa 
nincsen szokásban. A’ kaimák főzéssel meg- 
süritett t e j , mellyet szelni lehet. A’ serbet 
fagylalthoz hasonlít ’s baraczkból ’s a’ t. 
készül, apró táblácskákban árultafik, ’s ez viz
ben és hóban feloszlattatik. A’ csauert seprő
ből vagy üledékből tejjel készü l, ’s megszá- 
raztatván, azután vizben feloszlattatván igen 
hívesitő italt ad. A’ kávét erősen issza a’ tö
rök. Az ópiummal valami aluszákos kórságba 
igyekszik magát sülyeszteni. — A 9 görögök 
többféle növénnyel élnek olajban és vajban fő- 
zögetvén. Besózott olajbogyó ’s káviár csak
nem minden ebédjöknél van, süteménynek és 
hagymának szinte ugy nem szabad elmaradni. 
A’ köznép gyümölcsei és dinnyével él legin
kább, még pedig azzal, melly róla minálunk 
görög dinnye nevet visel.

Egy angol, M urray, rém régen adott ki 
egy könyvet az emésztésről, mellyben megmu
tatja , hogy csaknem mind a z t , mi a’ földön, 
vizben és levegőben tenyészik, nő ’s él, meg
eszi az ember. Délamerika’ régi lakosai sem-
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mi élőiül nem iszonyodnak, megeszik a’ kígyót, 
gyíkot; Humboldt gyermekeket is látott iszonyú 
százlábú férgeket huzgálni ki lyukaikból és 
mohón falni. Hindostánban a’ kutyával, sassal, 
és ölyvel veszekedik az ember a’ dögön, Nyu- 
gotindiában a’ pálmafán talált vastag hernyó 
fényüzési cziknek tartatik, a’ japáni fecskék’ 
fészke pedig oly drága, hogy 100  tallérba is 

kerül egy tál étel.
Végre csak azt jegyezzük meg, hogy a’ 

hús nem látszik elkerülhetetlenül szükségesnek 
a’ táplálatra, sőt bizonyos tekintetben rokonná 
teszi az embert a’ ragadozó állatokhoz, mert 
a'  veres tenger melletti arabsok soha sem esz
nek húst, mégis erősebbek az európaiaknál, 
egészségesbek és hoszszabb életűek. Az af
gánok, kik csupán kenyérrel, aludt tejjel és 
viszel élnek, ’s oly éghajlat alatt laknak, hol 
ugyanazon napon a’ legnagyobb hőség és hideg
ség egymást váltva uralkodik, oly erősök, mint 
egy londoni kőszénhordó, ki csak hússal ’s por- 
terrelél. Palafon doctor azt is megmutatá egyéb
iránt Kalkuttában, hogy a’ tigris- és parducz- 
hús elegendőleg kipótolja a’ marhahúst. 0  azt 
megpróbálta ’s olyan jó levest készített belőle, 
hogy minden vendége tehenhus-levesnek ismer
te. Utoljára hát még beefsteak-et eszünk par- 
duczból, és rostbeef-et tigrisből.

N a p r e n d s z e r -

A ’ nap , körülte pályázó planéták, ezeknek 
holdjaik, üstökösök, mellyek mérhetetlen utat 
elvándorolván, ezen mindent megvilágító ’s me
legítő égi test’ közelébe vissza-viszsza jönnek, 
teszik együtt a’ naprendszert.

A’ nap, középpontján azon iszonyú hézak- 
nak, mellyben e’ planéták, holdak és üstökö
sök mozognak, miadnyájokon uralkodik; mind- 
nyájokat hatalmasan vonván magához, hosszu- 
dad-kerek pályán kényteti járni öröklétü tör
vények szerint, és mindnyájan jótékony befolyá
sának köszönik az életet, fényt és meleget. 
Nagysága a’ napnak hihetetlenséggel határos;
1,400,000 oly nagy testek mint földünk, melly- 
nck átmérője 1700 mértföldet felülmúl, kiván- 
tatnának meg oly nagy golyó’ képzésére.

Planéták ezek, M erkurius , V enus: Föld, 
egy holdal, M ars , Vesta , Juno  , Ceres , Pál- 
ta s , Jupiter négy holdal, Saturnus  héttel, 
Uranus hat holdal.

Ezen hatalmas golyók holdjaiknak kísére
tében körüljárják a’ napot, öntengelyeiken fo
rogván. Ama’ mozgástól függ éveik’ hosszú
sága, ettől napjaiké. A ’ holdak, testőrök vagy 
drabantok , töbféle mozgást gyakorolnak, nem 
csak a’ nap körül ’s öntengelyeken forgván, 
hanem azon planéta körül is, mellyhez tartoznak.

A’ planéták közül legközelebb áll a’ nap
hoz M erkurius, közép távolsága attól 8,000,000 
mértföldet tévén; ez legkisebb a’ régiek élőit 
ismeretes hét planéta közt, és csak gyéren lát
ható, mivel a’ nap’ vakító fénye elhomályosítja 
világát. Legjobban szemléltethetik, midőn a’ 
napkarika előtt megy e l , mivel akkor a’ [napra 
esik árnyéka, ’s fekete foltként ötlik fel. Tö
megére nézve a’ föld’ tizenhatod részével egye
z ik , forgásának ideje a’ nap körül nem tudatik. 
Tengelyén 25 óra alatt fordul meg.

Venus 15,000,000 mértföldre van a’ nap
tól , legtündöklőbb a’ planéták k ö z t , úgy hogy 
néha még nappal is látszik'  Ha nyűgöt felé 
áll a’ naptól és az előtt jelen meg a’ láthatá
ron, hajnal-csillagnak neveztetik, ellenben esti 
csillagnak, ha keletre áll a’ naptól és utána 
megy le. Vénusnak, úgy látszik, légköre va
gyon és felületén magas hegyek fedeztettek fel. 
A’ nap körül 224 3/4 nap alatt fordul meg, 
tengelyén 23 óra és 22 perez alatt. Átmérője 
egy kevéssel kisebb a’ földénél.

Földünk 21,000,000 mértföldnyire a’ nap
tól, mellyet 365 nap, öt óra ’s nehány perez 
alatt kerül m eg ; tengelye körül forgását 24 
óra alatt végezi. Mindenkori kísérője a’ hold, 
melly tőle 51,600 mföldre van, ’s vele együtt 
forog a’ nap körül, a’ föld körül 28 nap alatt 
végezvén pályáját. Ezen két testről bővebben 
értekezendünk más alkalommal.

Mars 32,000,000 mföldnyire a’ naptól szin
te légkörrel látszik birni; a’ fényes tömegek 
gönezölein, (tengelye’ végein) havas hegyeknek 
mondatnak. Futásideje a’ nap körül tesz egy 
esztendőt, 322 napot; tengelyén 24 óra 39 perez 
alatt fordul meg; ötszörié kisebb földünknél.

Már régóta gyanították , hogy a’ Mará és 
Jupiter közötti nagy hézakban még egy pláné-
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tának kell forognia, de ennek feltalására tett 
minden fáradalmok sokáig'  sikeretlenek marad
tak. Végre egy helyett négy, de igen apró 
planéta fedeztetett fel, mi a’ hires Olbers-t 
azon gyanításra vezérié, hogy azok bizonyo
san valamelly isméretlen ok miatt szétdarabolt 
világtest’ töredékei; ezen nézetet más csil
lagászok is el foga dák, sőt némellyek azt hi
szik, a’ reánk nézve oly rejtélyes üstökösöknek 
ugyan az rendeltetésük, hogy hasonló rom
lást okozzanak a’ világ üregében , ’s a’ földnek 
is gyakran jövendöltetett már ilyen semmivélé- 
t e l ; de mi Laplace’ számításával vigasztaljuk 
magunkat, melly e’ rettenetes történetet nagyon 
hihetetlenné teszi. Egyébiránt a’ csillagászok 
is, kik szünetlenül vizsgálják az eget messze- 
látóikon, már jóval értesítenének bennünket a’ 
közelgeta veszedelemről.

A' négy uj planéták’ egyikét, Cerest, JPiazzi 
fedezte fel Palermóban januar’ 1. 1801. Közép
távolsága a'  naptól tesz valami 58,700,000 m. 
földet. A’ nap körül 4 esztendő, 221 nap és 12 
óra alatt végzi futását; tengelyforgásának ideje 
nincs tudva, mint a1 többi háromnál, Junónk\ 
Vesta ’s Paliász-nál is. — Paliászt Olbers 
fedezte fel Brémában mart. 28. 1802. majd azon 
távolságban a’ naptól, mellyben Ceres, 4 eszten
dő, 7 hónap és 11 nap alatt futja meg pályáját.

A’ Harding által sept. 1. 1804. feltalálta
tott Juno 4 esztendő 128 nap alatt fordul meg 
a’ nap körül, mellytől 55,000,000 mföldnyire 
van.

Végre mart. 29. 1807 fedezte fel Olbers 
Vestat, melly napkörüli forgására 3 esztendőt 
7 hónapot tölt ki. Közép távolsága a’ rendszer' 
fejétől ugy látszik 50,000,000 mföldet teszen. 
Ezen 4 planéta’ legnagyobbika még nem tuda- 
tik bizonyosan, azonban mindnyájan kisebbek
nek tetszenek holdunknál.

Jupiter 108,000,000 mföldre a’ naptól, 1474- 
szer nagyobb földünknél, ’s legtemérdekebb a’ 
planéták közt. A’ nap ötszörte kisebnek lát
szik ezen, mint földünkön. Napi pályáját 11 
esztendő, 314 nap , tengelyeét ellenben csak 9 

óra 56 perez alatt végzi, következőleg huszon
ötször gyorsabban forog tengelyén mint a’ mi 
földünk; felületének minden pontja az egyen
lítőn 4800 mföldet halad egy óra alatt. Jupi
ternek van atmosphérája, mint ez a’ rajta ész

revett foltokból nyilván kitetszik. Noha Jupiter, 
mint feljebb látók, 1474-szer nagyobb földünk
nél , tömöttségére nézve sokkal utána van , ugy 
hogy csak 328-szor annyi tömeget foglal mint 
ez. Négy holdjai vagy drabantjai nagy fontos
ságúak a’ csillagászoknál.

Saturnus puszta szemmel nehezen külön
böztethetik meg az álló csillagoktól; Jupiter 
után legnagyobb planéta, 1000-szer nagyobb a’ 
földnél. Távolsága a’ naptól 199,000,000 mért
föld ; 29 é v , 5 hónap, 15 nap alatt fordul meg 
e’ középtest körül; 10 óra 16 perez alatt ten
gelyén; hét hold kísérgeti; azon kivül két ne
vezetes karika fogja körül, mellynek rendelte
tése felett még egészen homályban vagyunk.

Uranus, 400,000,000 mföldre a’ naptól, 
bezárja a’ naprendszer’ többi planétainak pálya
körét. A’ nagyhirü Herschel fedezte fel 
mart. 13. 1781. Ez a’ planéta kékes fényben 
mutatkozik, de puszta szemmel ritkán vétethet 
tik észre; ha lakosai vannak, azoknak 20-szor 
kisebnek látszik a’ nap mint ne'künk. Uranus 
2514 millió mföldnyi útját 83 esztendő , 29 nap 
alatt teszi meg a’ nap körül; tengelyforgása 
nem tudatik. Átmérője 7200 mértföld; tekéje 
85-szor nagyobb ésJ19-szer több tömege van 
mint a’ földnek. Testőrjeinek száma Herschel 
szerint hatra megy, mindazáltal semmi bizo
nyost nem lehet meghatározni, minthogy vizs- 
gálhatása nagy nehézségekkel van egybekötve.

A'  képünkön előterjesztett naprendszer kö
zéppontján a’ nap vagyon planétája pályájival, 
mint azok egymásra következnek. Az egyenes 
vonalok bal felől a’ tizenegy planéta’ pályaté- 
reinek hajlását mutatják. A’ esillagnemü folt 
szegletben napot ábrázol, azon golyócskák pe
dig, mellyek a’ vonalokat megszakkatják, mu
tatják a’ planéták’ idomzatos távolságát ettől*. 
A’ látirányos vonal, közel a’ kerékhez, a’ föl
det mutatja. Jobb felől szemléltetik a’ régiek 
előtt is már ismeretes hét planéta nagysági vi
szonyban helyeztetvén el egymáshoz. Satur- 
nust könnyen megismerhetni karikájáról, azután 
következik a’ hatalmas Jupiter, erre Uranus ’s 
a’ többi négy, Föld, Venus, Mars, Merkurius; 
az el ' őtül nem messze látszik a’ hold, nagyság 
és távolsági idomzatában ahoz képest; a’ hosszú 
vonal mindjárt a’ szélen a’ nap’ fél karikáját 
jegyezi, egyszers’mind ezen égitest és az
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egyes planéták közötti nagyság -  viszonyt is 
kijelelvén.

A’ hosszan ki nyúlt ellipsis, melly a’ csak- 
nem^középen ábrázolt földpályát keresztül vág
ja , egy cométa’ futását jelenti.

E g y  u d v a x á  b o l o n d ’ l a k a d a l m a ,

Nagy Péter orosz czár birodalmának nem
csak nagyobbítására ’s miveltségbeli emelésére 
fordítá figyelmét, hanem népe’ erkölcsének fino
mítására is. Az ő idejeig szokásban volt és 
nagyra becsült hosszú szakáll elveszett apró- 
donként alatta; a’ keleti nemzeti öltözet lassan
ként a’ külföldi nyugotival cseréltetett fel; más 
ételek jelentek meg a’ nagyok’ asztalain mint az 
előtt szokásban voltak éjszakon; a’ dámák nem 
maradtak többé mint a’ csigák házaikban, ha
nem tarsasági körbe léptek, ’s jelenlétökkel többí- 
ték a’ férjfiak’ gyönyöreit. Ki azon kor’ törté
netével csak egykevéssé ismeretes is ,  tudni 
fogja, mennyit tett ama’ nagy ember az el- 
kölcsre, szokásra nézve is minden nehézség’ 
ellenére.

Hogy az oroszokkal megéreztesse, mennyit 
nyernek szokásaik’ változtatásával, azon alka
lommal, midőn egyik udvari bolondja egy szép 
leánnyal összekelt, különös, de előre jól ki
számolt vendégséget tarta. —'  Mindkét nemű 
vendégeknek a’ 200  év előtt szokásban volt 
moskovi öltözetben kellett megjelenniök. A’ bo
járok iszonyú magasságú kalpagokban tűntek 
elő, csudálatosán nyergeit lovakon; a’ főbbek
nek fék gyanánt ezüst lánczaik voltak, mellyek
nek szemei másfél hüvelyk széllességüek va- 
lának. A’ farmatring és szügyellő apró ezüst 
lapokkal ékesítettek, mellyek csengettyűkként 
hangzottak össze. Ezen osztályban volt maga 
is a’ czár, épen ugy öltözve mint a’ többiek. 
Egy vén bojár, még szokatlanabbul öltözve, 
játszá e’ napon a’ czár’ személyét.

Régi divatu alkalmatlan tatárszekereken 
mentek a’ dámák, mindnyájan avult szokás sze
rint öltözködve. Sürü kondoru ingujjak nyúl
tak kéz fejőkig, 5 hüvelyknyi sarkalj magasítá 
topánkáikat. így bukdostak, csörömpöltek be 
a’ terembe, hol az álcsászár és a’ patriarcha 
három lépcsőü magas trónon várták a’ vendége
ket. Minden belépő nevén szólítatott, azután 
kimért léptekkel közeledett a’ trónushoz, meg- 
csókalá előbb a’ czár’, azután a’ patriararcha’ 
kezét, ’s egy korty pálinkát kapott tőlök. Ez
után különböző asztalnál ebédhez ültek. De az 
ételek régi konyha szerint készülvén, nem igen 
akartak izletni; az i ta l , melly mint hajdan pá
linka- ’s méz-vegyületből állott, szinte nem

tetszett. Az oroszok’ inye finnyásabb ételhez 
és italhoz volt már szokva. Félre a’ régi asztal
l a l ! De haszontalan volt minden panasz. „Eleink 
igy ettek ’s ittak !“ adatott feleletül, ’s egy po
hárka ser, egy csep bor sem adatott a’ szomjas 
vendégeknek. A’ vendégséget régi moszkói táncz 
váltá fel a’ duda ’s tehen-kürt’ zajos lármája 
közt. Az uj házas pár a’ csikorgó tél’ daczára 
is, régi szokás szerint, egy fütetlen kerti ház
ba vezettetett, hol násznyoszolyája vala, ’s az 
egész éhes, szomjas és fagyos társasággal szi
véből átkozta a5 régi szokásokat.

H o l d a s .

Az álomkóbor’ vagy holdas’ állapotja igen 
különös éjjeli járdogálása alatt. Yrarínak olya
nok, kik minden kérdésre igen okosan felelnek, 
és nagy vigyázattal kerülnek ki minden vesze
delmet útjokon. Mások a’ legveszélyesebb dol
gokhoz fognak, felmásznak a: háztetőre és sok
féle kalandot állanak ki. Ezen állapot, ugy lát
szik, egy neme az álomnak , mellyben a’ kép
zelet rendkivüleg megelevenül, de egyszer’s
mind a’ külső, a’ holdas körül valóban létező 
tárgyaka tigazán adja e lő , mivel az ilyen lelki 
beteg mindenre figyel, mi közelében van, p« o. 
a'  széket elteszi lába alól, azután ismét vissza
teszi, az ablakot kinyitja ’s ismét bezárja ’s a’ t. 
Rendesen azzal foglalatoskodik éjjeli vándor
lása alatt, mit nappal ébrenlétekor szokott tenni; 
a’ kereskedő árul ’s pénzt olvas, a’ tudós ir 
’s olvas, az inas felszolgál, a’ gyógyszeráron 
orvosságot készít. Az álomkóbor semmit sem 
tud állapotjárói, mert ha másnap elbeszéltetik 
neki a’ mit mondott és cselekedett, semmire 
sem emlékezik. Csak erőszakos benyomás, pél
dául hidegvízzel megöntés, de mi nagyon ve
szedelmes, mert rögtön megütheti a’ szél, vagy 
ismeretes hang , például saját neve, ébreszthe
tik fel ’s hozhatják eszméletre. Ezen állapot
nak tulajdonkénti okán még nem egyeztek meg; 
annyi azonban bizonyos, hogy az öreg korban 
elvész, és hogy erős szenvedélyü ’s heves vérü 
embereken szokott megtörténni, kik könnyen 
megharagusznak vagy szomorúságra hajlandók.

Horst ismert egy holdast, ki álmában le
ment a’ lépcsőn, végig az udvaron a’ konyhába, 
azután nagy vigyázattal a’ kútba leereszkedett, 
és midőn a’ vizet elérte, felkiálta: O csontom! 
segítsetek k i! Az emberek elősiettek ’s kihúzák 
a’ kutból.

Heer Henrik azt beszéli egy fiatal korától 
fogva holdas emberről. Ez nappal verseket 
csinált, mellyek azonban nem akartak neki min
dig jól elsülni. Ily alkalommal felkelt éjszaka 
’s álmában elővevé Írószerét; elkezdett irn i, ’s
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hangosan olvasá költeményét. Ha munkája el
sült, szivéből örvendezett ötletein és hango
san kaczagott, sőt azt kívánta, hogy laktársa 
is kaezagjon vele. Ezután ismét összeraká 
papirosait, bezárá Íróasztalát, levetközék újó
lag és mind addig aludt, mig felköltetett. Ha 
azután mondatott neki mit tett éjszaka, legke
vésbé sem emlékezett róla, ’s bámulva látá 
költeményét önkezétől kijobbítva.

Egyébiránt a’ közönséges álomnál az is 
felötlő jelenet az emberen, hogy némellyek na
gyon ébren, mások nagyon mélyen alusznak; 
némelly nemzetbeli ember, mihelyt felébred, 
mindjárt teljes eszméletén van, ’s azon pillan- 
tatban tudja, mit kell tennie, mások ellenben ne
hezen jönnek magakhoz, ’s előbb mintegy ki 
kell dörzsölniük az álmot szemökből, hogy tö
kéletes eszméletre jussanak. A’ németek pél
dául azon népek közé látszanak tartozni, raely- 
lyek nem könnyen ébrednek fe l , még kevésbé 
vagynak mindjárt magoknál felébredés után. 
Ellenben az orosz első szóra mindjárt fenn van 
’s azon pillanatban tudja, mihez kelljen fognia, 
minden álmosság tüstént elenyészvén róla. 
Ugyanezen jelenetet vette Alberti észre Afri
kában a’ Kaffereken. Ezek, úgymond, nem so
káig alusznak, de felettébb mélyen és nyugod
tan, és ha felébresztetnek, semmi bódulat nem 
vétetik rajtok ésvre; az álmosság rögtön oda 
van; fegyvereikhez kapnak és tovább mennek, 
mintha nem is aludtak volna.

Vannak emherek, kiket nagyon nehéz fel
kelteni, ’s még nehezebb felébresztés után ma
gokhoz hozni, álmuk pedig oly mély, hogy 
világok siilyedhetnének el mellettök, kivált ha 
még csak most aludtak el. Az ébrenalvás nem 
csak gyakran jobb, hanem ujítóbb is mint az 
erős.

N a p l ó .

October’ 11-kén 1531 ütközet Cappel mellett 
Sweitzban, a’ már reformált Z űr eh ’s 
a' catholicus L u ezern , S iryez , Úri, 
Untenvalden és Zug kantonok közt, 
mellyben a’ zürchi fővezér és vallás- 
reformátor Zwingli Ulrik elesik.

— 12-kén 1793 kegyetlen vérontás Lyon
ban , melly majusban a’ jákobin muni- 
cipalitást letévén, a’ convent által os
trom alá vétetett és ocf. 10-kén kény
telen lévén megadni magát, azok, kik 
vétkeseknek tartattak, százanként haj
tattak össze a’ piaczon és kartáccsal 
agyonlövettek*

October’ 13-kán 1815 Murát Joachim, egy ca- 
horsi vendégfogadós’ fia, ki bátorsága 
által Napoleon’ segédjévé ’s utóbb só
gorává lévén, végre a’ nápolyi koronát 
elnyerte. Napoleon'  megbukása után 
már közel volt ahoz, hogy királyságát 
megtartsa, midőn alattomos árulásai ’s 
végre nyilvános lázadási következésé
ben elfogadtatott, bilincsekben P iz-  
zoba vitetett ’s ott a’ hadtörvényszék 
által halálra Ítéltetvén , agyonlövetett.
— 1822 meghal Conova Antal, az 
ujabb kor’ leghíresebb szobrásza.

— 14-kén 1831 a’ török nagyadmiral, Cara
A li , ki egészen tönkre lett flottájával 
a’ zantei kikötőbe vonult, a’ lakosok 
által kéntelenítetik szomorú allápotjá- 
ban a’ tenger’ síkjára ereszkedni.

— 15-kén 1493 VI Alexander pápa egy
vonal által elhatározza Spanyolország' 
és Portugália’ birtokát az uj világban.
— 1815 Napoleon sz. Helenán megér
kezik. — 1820 meghal herczeg Sirar-  
czenberg Károly, a’ szövetséges Euró
pának bölcs és körültekintő fővezére.

—'  lG-kán 1793 a’ szerencsétlen franczia 
királyné Maria Anloinette, Maria The-! 
rézia császárné’ leánya, nyaktilóval ki
végeztetik. — 1813 óriási ’s követ
kezéseiben egyetlenegy ütközet L ő 
csénél, melly három napig tartván, Eu
rópának bilincseit széttöré.

— 17-kén 1812 Napoleon Moszkóbul visz-
szavonul. Miután hajdani népván
dorlásokhoz hasonló sokaságu seregé
vel Oroszországba nyomulván, az 
orosz had sikeretlentil törekedett két 
véres ütközetben, Smolenszknél és 
Mozaisknál sebes jöttében feltartóztatni 
a’ rettenetest, e’ hódító sept. 14-kén 
győzedelmi bemenetelét tartá a’ czá- 
rok’ régi lakhelyébe; de az már lán
gokban állott mint Európa’ uj szabad
ságának fáklyája. Napoleon tehát, 
éhség, hideg ’s a’ közelgető orosz 
nagyobb sereg miatt kénytelenítetett 
magát azon hires visszavonulásra ha
tározni, melly számnélküli seregét 
megsemmisíté ’s az európai szabad
ságnak hajnalát feltünteté.
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