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D a r d a n e l l á k .

A’ múlt évi folyamatban közlők már Kon
stantinápolyi , most tehát az ahoz tartozó darda- 
nellákat közöljük, mind azért mivel a’ táj egy 
lévén a’ legszebbek közül e’ világon, már magá
ban is érdemli az előterjesztést, mind azért, mivel 
azon szoros egybeköttetés, mellyben most a’ török 
portaMuszkaországgal áll, ’s a’ nagy égés, melly 
kevéssel az előtt ismét megrongálá Konstantiná
polyi, sokak’ figyelmét ide fordította, mind főké- 
pen hazánkat érdeklőlég azért, mivel a’ esüffged- 
heíetlen gróf Szécsényi munkássága által nem 
sokára rcménylhetjük, hogy gőzhajóink köszönteni 
fogják ezen pontokat, ’s előre ismernünk a’ helyet, 
hová czélunk előhaladni törekszik, örvendetes 
kívánat.

Ha a’ hajós az égéi tengerből, vagy mint 
masok nevezik, a’ görög archipelagusból a’ már
ványtengerbe akar evezni, melly a’ bosporus által 
összeköttetik a’ fekete tengerrel, az öt mföldnyi 
bosszú dardanella úton kell haladnia. Ez az ut 
felettébb keskeny, ’s azon négy erős várral zá- 
ratik e l , mellyek egymással szemben mind az 
európai mind az ásiai oldalon építtettek, ’s a’ ten
gerszorost hatalmok alatt tartják, úgy hogy azt 
Konstantinapoly’ kulcsának lehet tekinteni. Haj
danában hellespontusnak neveztettek a’ dardanellák, 
s a’ régi monda azt beszéli, hogy Helle, Phryxus' 
buga s Atliamasncik és Nephelének leánya mostoha 
anyjának, Inónak, gyülölsége elől futván, bátyjá
val elszökött ’s egy arany gyapjaskos vitte őket 
keresztül a’ tengeren a’ távol Kolchisba. De a’ 
szerencsétlen Helle a’ tengerbe veszett, melly 
aztán nevét viselé, csak Phryxus ért szerencsésen 
rendeltetése’ helyére.

Régenten városokkal és falukkal vajának bo
ntva a’ hellespontus’ partjai; itt feküdt Lám- 
psacus város, melly boráról oly híres vala; itt 
folyt az Aeyos Potamos, mellynek torkolatjánál 
Lysandcr az áthénei flottát meggyőzte; itt feküdt

a’ két híres vár Sestos és Abydos, mellyet a’ 
Heró’ és Leander’ szerelme oly híressé teve, és 
Schillertől oly felségesen dicsőítetik. Ez a’ kes
keny tengerszoros volt az, mellyen Xerxes a’ 
hatalmas perzsakirály’ számtalan seregeivel két 
hidon, mellyet a’ hellespontuson veretett, által
jött Asiából Európába.

A’ dardanellák teszik Konsfantinápolynak kul
csát; a’ honnan négy várral van megerősítve ez a’ 
nagy fontosságú pont. Az első bemenetelt két 
vár oltalmazza, uj várak nevezet alatt, mivel 
csak a’ XVII század’ közepén alapítá IV Muhamed 
szultán, hogy a’ velenczei tengeri hatalomtól 
fenyegetett török hajóknak bátorságot szerezzen. 
Az uj várak’ távolsága valami 2000 ölet tesz 
éjszakra felfelé; mintegy négy órányira az uj 
dardanelláktól feküsznek a’ régi várak, mellyeket 
a’ hatalmas II Muhamed szultán 1453 történt 
elfoglalása után Konsfantinápolynak nem sokára 
építetett, 750 ölnyi távolságra egymástól. Azokon 
túl még keskenyebbé lesz a’ csatorna, úgy hogy 
csak 3T5 ölnyi széles ott, hol Xerxes általment' 
Lord Byron martius’ 3. 1810. oly helyen úszta 
at a’ hellespontust, hol 4000 ölnyi széles.

A’ restségről és gondatlanságról közönségesen 
ismeretes törökök, elhagyák a’ fővárosukra nézve 
oly nagy fontosságú várakat, és csak egyetlen 
egy battéria volt rendes állapotban. Azért sike
rült 1770. a’ muszka admiralisnak Elphinstonenak 
a’ könnyen átevezés, midőn két török liniabajót 
üldözött, a’ nélkül hogy egy álgyulövés sértette 
volna hajóját. Ez a’ történet felriasztá végre a’ 
törököket, ’s báró Totl, német születésű, valóban 
vihatatlan állapotba helyhezé a’ várakat. Mind- 
azáltal 1807. február 19. nyolcz liniahajóval, négy 
fregátával, ’s több bombárdás ladikkal minden 
veszteség nélkül beevezett a’ dardanellákba az 
angol admiralis Duckworth, mivel a’ roppant ál- 
gyuknak az a’ hibájok, hogy a’ viz’ felületével 
csaknem egyenlő irányban feküsznek, előbb tehát 
várniok kell, míg a? hajó általellenbe jön íorku-
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latjokkal, ’s azon kivül minden töltésre fél óra 
kívántatik. így történt az , hogy Konstantinápoly 
az említett esztendőben először látott ellenséges 
flottát, melly látmány korunkban is újólag feltűnt, 
noha a’ muszka a’ porta’ barátjának nevezi magát. 
De visszafelé nagy veszteséggel ment Duckworth.

L ö v é s z e k  K e n t u c k y b a n .

Az éjszakamerikai egyesült statusoknak Ken- 
tucky tartománya 1754. fedeztetett fel, 1773. meg
vétetett az indusoktól, ’s 1792. az egyesült sta
tusok közé vétetett fel. Jelenleg 600,000 lakosa 
vagyon, kik a’ rövid puskával vagy karabéllyal 
bámulatos ügyességgel tudnak bánni, úgy hogy 
náloknál jobb lövészeket találni nem könnyen lehet. 
A ’ szeget golyóval falba ütni, egy vadmadarat 
negyedfél száz lábnyiról főbe lőni, csekélység ne
kik. Némellyek rövid idő alatt nagy számú evet
két lövődöznek össze kedvtöltésből, mások ellövik 
a' gyért ja’ hamvát koppantás helyett, ’s mind ezt 
több mint 150 lábnyiról. Van példa, hogy a’ Ken- 
tucky lövésznek hidegvérüsége egyenlő lévén 
ügyességével, ellenségének szemét előre kiczélozta, 
még pedig jo távolságról, ’s mikor az ütközetnek 
vége lett, ’s az elhullott ellenség megvizsgáltatott, 
a szemctvesztett halott is csakugyan megtalál
tatott.

Több ügyes jlövészek gyakran összegyűlnek 
kedvencz mulatságukra, a' karabély lövődözésre, 
'$ igen csekély pénzért versengenek. Egy karika’ 
közepébe közép nagyságú szeg veretik be mintegy 
harmadrészére hosszának. A’ távolság töbnyire 
40 lépés. Mindenik lövész nagy gondal kitisz
títja puskacsövét, tenyerébe vesz egy golyót, 
és annyi lőport hint rá, a’ mennyi azt ellepi, elég 
lévén ennyi három száz láb távolságra. Ügyetlen 
lövésznek tartatik az ember, ha a’ szeget elhibázza; 
gyakran oldalt sodorja azt a’ golyó és meggörbíti; 
de helyes lövésre az kivántatik, hogy a’ szeg 
fejbe találtassék és a’ deszkába üttessék be. Há
rom lövés közül rendesen megtalálja egy a' szeget, 
s ha tizenkét lövész van együtt, háromszor szu- 

ratik fel uj szeg, hogy mindenik lőhessen. Ha 
többen találták a’ szeget, megosztoznak a’ nyere
ségen.

A’ mókus lövődözés, vagy is azon ágak’ 
héjának lövéssel lefejtése, inellyeken a’ mókus 
ugrá l, szinte kedves mulatságuk a’ kentuckyak- 
nak, és nagy ügyesség kivántatik hozzá. Míg 
Frankfurtban (Kentucky fővárosában) mulatók,, 
úgymond egy szemtanú, kirándulásaimban velem 
járt a' híres Boun Dániel vadász. Kentucky 
folyam meredek partjain járdalván, egy nagy

sikra jutánk, melly bükk- tölgy- és diófával bo- 
rítatott, ’s temérdek cziezabó ugrándozott az 
agakon. Vadásztársam öregségében is teljes lévén 
erővel, tűzzel és egészséggel, hosszú és nehéz 
karabélyt hordoza vállán, mellyet most megtölte, 
mondván, még soha sem hibázott lövésében, ’s 
most nekem akarja megmutatni ügyességét, még 
pedig úgy, hogy a’ nemes vadászmesterség 
becsületet valljon általa. Kitisztítván puskacsö
vét, a’ rendes mennyiségű port elővevé, egy darab 
finom gyolcsba takargatá a’ golyót, ’s oly szorosan 
féltévé a’ puska’ agyát mint csak lehetett; ekkor 
egy mókust mutata valami 50 lépés távolságra 
egy ágon ülve, ’s kére, pontosan figyelmezzek, 
hová fog a’ golyó csapni. Most egy pillantatig 
ezélzott, elsüté a’ puskát, ’s az erdők’ és hegyek’ 
echója százszorosán hangoza vissza. Elképzel
hetni bámulásomat, mikor látám, hogy a’ golyó 
épen azon helyen találván az ágat, hol az evetke 
ült, több darabra tőré. Az ág’ súly tó rázkódása 
megölé a’ kis állatot, magasra felpattant a’ leve
gőben, ’s hanyattbukott, mintha egy mina vettetett 
volna fel alatta. Boon ismét megtöltvén fegyve
rét kevés idő alatt nagy számú állatkákat lövódöze 
össze hasonló módon; mert a’ kentuckyak egy 
pillantat alatt megtöltik a’ puskát, ’s több óráig 
lövődözhet az ember egy olyan karabélyból , csak 
gondosan tisztogassa ki csövét.

A’ gyertyakoppantás golyóval szinte lövész
gyakorlat, melly bizonyosan nem kevesebb ügyes
séggel történik, mint az említett vadászat. A 
zöld folyamnál (Green-River) volt először alkal
mam , úgymond az elbeszélő ezen mesterséget 
bámulnom. Egy estve kimenvén sétálni, minden 
pillantatban puskalövést hallottam, menésemet te
hát arra irányozám, megtudni mi történik ott. 
Oda érkezvén, honnan a’ lövést hallottam, egy
néhány óriási nagyságú embert találtam, kik a' 
gyertyakoppantó lövésben gyakorlák magokat, ez 
által igyekezvén azon ügyességre ju tn i, hogy 
éjszaka farkast és szarvast csupán szeme’ világítása 
után elejthessenek. A’ vadászok mellett nagy tűz 
vala rakva, mellynek füsté a’ sürü ágak közt 
felfelé kóválygott; százötven lábnyira pedig égő 
gyertya volt felállítva, mellynek világa alig vé
tetett észre oly távolságból. A’ gyertyától ne
hány lépésnyire oldalt állott egy ember, ki min
den lövésre vigyázott, ’s a’ gyertyát, ha az elol- 
tatott, meggyujtá, vagy újat állított fel, ha az 
előbbi ketté lövetett. A’ lövés sorjában történt. 
Nehányan soha sem hibázák el a’ gyertyát vagy 
belét, 's mindenik lövésre nagy kaczaj követke
zett; mások valóban elkoppanták a’gyertya’hamvát, 
a’ nélkül hogy eloltották volna, a’ mikor hangos 
helybenhagyó kiáltás következett jutalmul. Egyik
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közűlök oly szerencsés volt, hogy hét lövésre 
háromszor vévé hamvát a’ gyertyának, háromszor 

eloltá, egyszer pedig valami fél hüvelyknyire a’ 
láng alatt, ketté lövé. Több ily példáit is lehetne 
felhozni az ottani lövészek’ ügyességének, de ezek
ből is kilátszik már, mily könnyen jutnak a’ ken- 
tuckyak vadhoz, kivált ha tudjuk, hogy mihelyt 
vállaik elég erősek, felveszik a’ karabélyt, ’s 

azontúl csak a’ halál téteti le velők.

L é g y .

Kevesen fogják olvasóink közül ezen állatot 
közelebről ismerni, melly nyáron és ősszel oly 
terhünkre van , ’s társaságát mindig hivatlanúl 
tolja nyakunkra; azért kívántuk róla e’ követke- 
zendőket megjegyzem.

A’ légy-tojás elszárad és romlik, ha száraz 
helyre esik. Az anya légy tehát követi a’ ter
mészettől kapott ösztönt és nyirkos helyeket keres 
két féle kinézésből; először, a’ nyirkosság által 
megoltalmaztatik a’ tojás elszáradástól, másod
szor, a’ kikelő kukacz azonnal táplálatot lel. In
nen van, hogy istállóban, mocsárban és szemeten 
jöu a’ legtöbb légy világra.

A’ nő legyet könnyen meg lehet különböztet
ni a’ himtől, mivel a’ nő nagyobb , hasa puííad- 
tabb, világosabb szinti', ’s ha nem sokára tojni 
fog, alól átlátszó, hogy az általellenben fekvő 
tojások mindkét oldalon kitetszenek.

Képünkön nagyítva terjesztetik elő a’ légy
tojás, mindenkor több hevervén egy sorban hal
mozva egymáson. Húszon négy óra múlva kibú
jik a’ kukacz, de ha a’ nap süti 1 2  óra alatt is. 
Fél órával a’ kukacz’ kibújása előtt karika puf
fadásokat kap a’ tojás. Kevéssel azután hullám- 
lóiag mozog, végen kinyilik ’s a’ kukacz előbu- 
vik. Élete igen tartós, mert ha borszeszbe teszi 
is az ember, darabig ugyan döglöttnek látszik, 
de mihelyt megszárad él és vidámon ^csúszik to
vább. Csak a’ bogarak’ általános ellensége, a’ 
terpentin öli meg.

Megnővén a’ kukacz, általváltozik, mi ren
desen 15 nap múlva történik, ilyenkor elrejtezni 
igyekszik, ’s nehány óra után bábalakban talál- 
tatik, mint egy életlen test, mozdulatlanul heverve. 
Azután még tizennégy napra van szüksége, mig 
léggyé leszen, melly a’ szoros testet kinyitja.

Csupasz szemmel csak fekete barna állatot 
latunk a’ légyben minden szépség nélkül; de na
gyító üvegen ugyanazon pompában látjuk, melly
ben a legyek magok egymást szemlélik. Hogy 
a léginek legalább is 8  ezer szeme van, abban 
minden természet vizsgáló egyetért.

Ö n t ö t t  - v a s  f ű r é s z  e l  és.

Próba tétetvén az izzó öntöttvas’ fűrészelé
sével, azt a’ közönséges fafürésszel oly könnyen 
és gyorsan el lehet vágni, mint a’ száraz fát. De 

meg kell jegyezni, hogy a’ fűrésznek egy kevés 

hézak adassék vágásában. A’ kályhában megtü- 
zesített vasat könnyebben fűrészelhetni mint a’ 
kohon tüzesítetlet, mivel amaz minden pontján 

egy iránt melegszik meg, ez pedig a’ fúvó felől 

levő oldalán olvadni kezd, míg másik oldalán 
alig veresedik meg. Szerfelett tüzessé tenni nem 

kell a’ vasat, mert ha olvadáshoz közel van, a’ 
fűrészbe kenődik ’s akadályozza vágását. A’ fű
részt igen gyorsan kell húzogatni, mert akkor 
nem melegszik úgy meg ’s jobban áthatván vá
gása is egyenesebb és tisztább. Végre minden 
pontján egyenlő fekvése legyen a’ tüzes vasnak, 
különben vége felé járván a’ fűrész, könnyen el
törik alatta. Ezt egy közönséges munkás találta 

f e l , igy segítvén magán, hogy öntött vas lapokat 
is különböző nagyságra fűrészelhessen a’ kály
hákhoz.

T i t u s  Y e s p a s i a n u s .

Titus Vespasianus, a’ híres római császár, 
Kr. szül után a’ 40-dik észt. született, és a’ Xéro’ 
udvarában neveltetett. Ifjúságában főkép szónoki 
és költői művészetekben gyakorlottá magát. Elő
ször Germaniában, aztán Britaniában a’ hadnál 
mint Tribunus szolgált, és bátorsága, vitézi ügyes
sége, és személyes kedveltetése által köz bizodaí- 
mat nyert. Visszatérte után Rómában törvényes 
ügyekkel foglalkodott, és több perügyeket nagy 
készséggel folytatott. Midőn Vespasianus, Titus’ 
atyja, császárságra jutott (Kr. szül után 70 észt.) 
ezt a’ polgár-mesteri hivatalba helyezvén, maga 
mellé vette. Ezen időben történt Jerusalemnek, 
megszállása, és öldöklő bevétele. Atyja, meg
térte után Judeából, őtet egy darab idő múlva 
társcsászárul választotta, és mindketten a’ leg
nagyobb egyességben éltek, mi a’ történetekben 
ritka tünemény. Atyja’ halála után maga foglal
ván el a’ császárságot, ezt annyi szivbeli jóság
gal viselte, hogy az emberi nem’ szeretetének és 
kéjének (amor et deliciae generis humani) hivatnék. 
Pontifex maximus-nak neveztetvén ki, ünepélyesen 
igéré, hogy kezeit soha embervérrel nem ferté- 
zendi; midőn tehát két patrícius ellene esküdvén, 
nála beárultatnának, annyira leereszkedett hoz- 
zájok, hogy vétkük’ büntetését elengedvén nekiök, 
minden előadandó alkalomkor szívességet mutat
na , őket maga asztalához barátságosán meghíná,
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’s a’ tett után más napra a’ játékszínben maga 
mellé ültetné; sót jósága még messzebbre ha
tott , mert az ellene esküdtek egyikének távol 
anyjához követet küldött, ki őtet megnyugtatná, 
hogy fia’ élete az elkövetett bűn miatt veszede
lemben nem forog. 0  a’ császár’ sérthetetlen sze
mélye ellen szóval vagy Írással elkövetett bűn’ 
büntetését eltörülte, azt állítván, hogy ha érde- 
metlenül sértetnék meg, az őt nem bántaná 5 ha 
pedig alapos a’ rágalom, akkor kegyetlenség lenne 
az embereket a’ kimondott igazságért büntetni. 
Az elöbbeni kormánynál árulkodókat majd szám
űzte , majd köz helyeken mindenek’ láttára meg- 
korbácsoltatta, majd az amphitheatrumban köz
gyalázat’ tárgyaiul tétette ki. Azon vágyódás
nak , hogy népe’ szeretetét magáévá tegye, kell 
azt is tulajdonítani, hogy Berenice királynét, kit 
mint özvegy magával hozott volt mint Heródes’ 
özvegyét, mivel a’ rómaiak minden idegen fe
jedelemtől irtóztak, visszabocsátotta, mi annál 
nagyobb dicséretére válik, mivel szíve’ vonzal
mának ellenére tette azt. — Uralkodása alatt 
nagy történetek estek, a’ Vezúv rettentő árjával 
ekkor temeté el Herculanumot, Pompejit és más 
városokat; mire később nagy döghalál állott be. 
Titus ennyi Ínségben a’ legérzékenyültebb szív
vel iparkodott enyhíteni a’ szenvedőkön, és minden 
módon segíteni. De ezen igen derék császárnak 
munkássága csak rövid ideig tarthatott; a’ Sabi- 
nusok’ tartományába tett utazása alatt egy halálos 
láz ragadta őtet el. Kora halálát siratván hal
doklása közben égre vetett szemekkel ezeket 
raondá: éltemből, úgy mond, egy tettemnél töb
bet ki nem törülhetek. Mellyik lett légyen az? 
elhallgatta. Életének 41-dik évében, Kr. szül. után 
a’ 81-dik esztendőben halt ő meg a’ rómaiak’ 
siralmára. Mint császárt a’ Trajánusok’ és An- 
toninusok’ sorába nem helyezhetjük ugyan, de a’ 
római császárok közt mindig fényes tünemény 
jnaradand.

M a g y a r  n e m z e t i  v i s e 1 e t e k.

Lipcsében és Braunschweigban jött ki tavaly 
egy folyóírás, Ar e h i v  far gfcuur, $un<t, SBtjV 
fenfd)aft ttttfc Seben czim alatt, ’s annak második 
kötetében olvashatni a’ magyar nemzeti viseletek- 
röl egy értekezést, mellyet híven lefordítva itt 
közlünk olvasóinkal, hogy lássák, miképen be

szél rólunk a’ külföld.
Réo-i időben, igy szól az említett folyóírás, 

e<rv részét tette Magyarország a’ nagy terjedelmű 
Pannóniának, ’s több ásiai és európai nemzetek

nek gyűl-és lakhelye volt, de kik mindig kiszo- 
ríták egymást, míg a’ magyarok 8 8 6  éjszakról 
jővén, Árpád vezérjök alatt ezen földet elfog- 
lalák, és magok nevéről Magyarországnak ne- 
vezék. A’ 3 1/2 millió magyaron kivül vannak 
jelenleg Magyarországban 2 millió tótok (slová- 
kok, ruthénok, csehek, lengyelek, vendusok, 
horvátok, serbusok, bulgárok) fél millió né
metek, kik itt sváboknak neveztetnek, ’s egy 
millió oláhok. Ezen nagy néptörzsökökön kivül 
élnek még itten uj görögök, örmények, fran- 
cziák, olaszok, zsidók, czigányok, és törö
kök. Ennyiféle nép közt a’ nyelvkülönbség is 
természetesen rendkívül nagy; de mind a’ mellett 
négy nyelv uralkodik főképen, úgymint a’ magyar, 
tó t , német és deák. A’ két elsőbbik népnyelv; 
a’ német a’ miveiteké, a’ deák a’ nemeseké, kik 
itt koránt sem számoltathatnak a’ míveltekhez. 
Nehány tized előtt, még az alnép is alig ismerte 
a’ magyar nyelvet; de az ujabb korban az ismét 
felébredt nemzeti szellem által felemeltetett. A’ 
deák nyelv általános összekötő nyelvvé lett, melly 
által az emberek egymással megértetik magokat, 
ha egyébiránt különböző nyelvűek, ’s egyik a’ 
másikat meg nem érti; de ez a’ deákság számta
lan magyar és német kitétellel ocsmositatik el. 
A’ német nyelv minden magyar tartományban az 
írói nyelv, ’s mindazon könyvek, mellyek nem 
a’ nép’ tömegének iratnak, ezen nyelven adatnak 
ki. Közönséges társalkodási nyelv a’ mivelteknél 
és legfőbb famíliáknál majd magyar majd német, 
ritkán franczia. — Magyarország’ lakosinak test
alkata különböző; azonban két tökéletesen kikép
zett, ’s el nem egyveledett faj vétetik észre, a' 
tótoké és magyaroké. A’ tótok Magyarország
ban is ugyanazon tompa orruak, mélyen beálló 
apró szeműek, erős állkapczájuak mint más or
szágban , sőt még a’ gyakran észrevehetetlenül 
setét vonása a’ homloknak is feltaláltatik itt ismét; 
de nekünk csak az igazi magyarokkal van itt 
dolgunk. Ezek mindenütt kitűnnek az egész nép
ségben, ’s a’ társaságban, még a’ parasztok közt 
is, bizonyos parancsoló állást tulajdonitnak magok
nak mind testi mind morális erényeikkel. Testal
katuk rendesen magas és jó termetű, izmaik in
kább merők mint vastagok, arczalkatjok ásiai, ne
mes, mintegy márványból faragott; szemeik na
gyok, feketék és tüzesek mint a’ szomszéd osman- 
nok’ szemei; erős, borzas szemöldök húzódnak 
azok felett keletisen, erős, fekete bajusz ékesíti 
a’ felső ajkat, ’s a’ száj egy sor nagy és vakító 
fejérségü fogat rejt. Ezen arczok gyakran igen 
csúnyákká lesznek a’ sáppadt, napsugár által 
megégetett szin, ’s .rendkívüli megerősödése miatt 
a’ két sajátságos vonásnak, mellyek az orr’ két
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szárnyától a’ szájhoz lefelé nyúlnak. Még in
kább elrutítatik az arcz gyakran vastagon kikent, 
hatalmas bajusz által, melly gyakran az áll’ két 
oldalán vékony szállban lecsüng, ’s a’ zsírral 
gondosan kisimított, szénfeketeségü haj által. A’ 
legnemesb alakokat az alnép közt találhatni, ’s 
csudálatos! a’ jobblétü és gazdagabb városokban 
nemesbülés helyett, a’ nevetségig eléktelenednek. 
A ’ magyarnak természetes hajlandósága van a’ meg- 
hizásra, ’s a’ jobb birtokuaknak jó és gazdag 
táplálata a’ csudálatosságig elterjeszti a’ test’ for
máit , ’s némelly nemes embert legnagyobb büsz
keségére, jól meghízott, óriási hashoz juttat. — 
A ’ magyarnak elválhatatlan bajtársa a’ bajusz. Az 
olyan magyar, ki bajuszát leveszi, egy korcs, 
egy sepreje a’ népnek. A’ bajusz leggondosabb 
apolgatásának tárgya, ’s nemzeti büszkeségével 
oly szoros kapcsolatban van, hogy a’ nemzet’ el
veszésének tartaná, ha egyszer a’ bajuszok el
vesznének. A’ bajusztalan ember kinevettetik és 
tfsufoltatik Magyarországban; ’s azt lehet állítni, 
hogy az idegen, kinek szerencsétlenségre meg
tagadta a’ természet a’ bajuszt, soha sem fog 
előmenni Magyarországban. A’ magyar igen 
erős, ’s jóval felülmúlja az éjszaki németet. Igen 
megjegyzésre méltó, hogy a’ magyar clima nagyon 
elősegíti az ember’kifejlődését. A’ leányok gyak
ran már 14. esztendejökben férjhez mennek. Ál
talában az asszonyi nem nagyon silány Magyar- 
országban, és minél lejebb megy az ember a’ nép 
közé, annál rútabbak az asszonyok. A’magasabb 
rendben szép nemes asszonyok találtatnak, de al- 
rendü földinéik’ sorsában osztoznak, korán érvén, 
korán megvénülvén. Az arezvonások hamar [ki— 
jelelődnek, a’ gyengéd hölgyi szin megsárgúl vagy 
fakósodik, az eleven nagy szem elbágyad, ’s 
barna karikák fogják körül. De a’ magyar nem 
is sokat néz az arczulatra; minél kövérebb a’ nő 
vagy leány, annál bájolóbb az ő szemei előtt. — 
A’ népeharakter a’ világ’minden nemzeteitől meg
különbözteti a’ magyart. Büszkesége hasonlít a’ 
spanyoléhoz, 's gyakran oly kegyetlenségre vete- 
miti j mint amazt, noha indulatja eredetileg min
den szivtelen cselekvessel ellenkezik. A’ magyar
nak büszkesege az oka minden nemzeti rosznak, 
mint nemzeti gyülőlségnek, mellyel minden más 
nép iránt viseltetik, és uralkodó míveletlensc'g- 
nek, minthogy minden hazait imád és javíthatat
lannak tart. Csaknem minden erény és vétek 
egyesül ezen nevezetes charakterben. A’ magyar 
vendégszerető, nagylelkű, vidám és vitéz, fös
vény, zúgolódó, uralkodó a’ nemtelen idegenen, 
kegyetlen az ellenség’ földén, néha bús, félénk és 
babonás. A’ magyarnak pazarló vendégszeretését 
a földnek egy nemzete sem múlja felül, de egy

részben az élelem’ feleslegében gyökerezik ezen 
erénye. Nyíltsága, bizodalmassága oly nagy, 
hogy ritkán tartózkodik akárkinek, ki neki meg
tetszik ’s vele egy pohár bort isz ik , egész élete’ 
történetét és legnagyobb titkait felfedezni. —  
Heves véralkata és könnyen ingerelhető háborgó 
elméje szintoly könnyen viszi gonoszságra, mint 
nagy lelkű áldozatra. A’ gyilkosság nem oly ritka 

itt mint éjszakon, de a’ legnemesebb tettek és 

szenvedelmek sem, mint szerelem, háladatosság, 
honkedvelés. Az élet forr és háborog itt mint az 

oczeán az orkán alatt, míg éjszakon csendesen 
áll mint a’ mocsár. De napfénnynél ’s derült 
égnél a’ szerelemnek édes hangjait susogják ég -  
szinü hullámai, öröménekek harsognak, ’s égi  
fény terjed a’ mosolygó természeten. A ’ vihar 

után minden boldogságát éldeli itt az ember a’ 
szelídebb égnek. — A’ magyar igen sok jó ter
mészeti sajátsággal bir, mellyek fájdalom ritkán 

képeztetnek ki, ’s a’ nélkül hogy lelkiisméretéí 
megsértené az ember, bátran mondhatja, hogy 
minden miveltség, emberség és finomság hibázik 

a’ nagyobb résznél — leginkább gyanússá lesz a’ 
magyar charakter az igen nagy haramia cso
portok miatt, mellyek az országban tévedeznek, 
és minden útat ’s erdőséget bátorságtalanná tesz
nek. Ezen rossznak fórrá'  az alkotmányban 
kell keresni, melly a’ köz embernek semmi tu
lajdont, semmi jogot nem ad, azután a’ közönsé
ges míveletlenségben, és a’ népnevelés’ hiányá
ban. A’ helyett hogy a’ bűntetteket megelőznék, 
barbarusi büntetések által még inkább szaporítják. 
A’ magyar nemzeti öltözet egyik a’ legszebbek 

közül egész Európában. Különbféle vidékeken 

az is különböző, de az alapforma mindenütt 
egyenlő marad. A ’ közönséges ember azonban 

nyári munkálkodása közben csak egy rövid inget 
visel, melly oldalbordájáig ér, és tüszővel kötte
tik le, egy vászongatyát, és nagy széles kala
pot. Hosszas leírása az öltözeteknek elfárasztaná 

olvasóinkat, azért az általunk közlött képre uta
sítjuk (Ez a ’ kép egy juhászbundás, kucsmás 

magyart ábrázol, sarkantyus csizmában , és ke
zében bottal, egy ismeretlen leányalakkal; azután 

egy balaton melléki parasztlegényt és leányt, de 

e’ leíráshoz hasonló hűséggel.) Az uralkodó val
lás Magyarországban a’ római catholika, de más 

vallási felekezetek is alkotványos szabadság
gal bírnak, a ’ zsidókat kivévén. A ’ vallásos 
felviláogsodás még nem ment annyira a ’ népnél, 
hogy a’ boszorkányok hitelt ne találnának. Min
den vén asszony szünetlenül veszedelemben van, 
hogy b o s z o r k á n y n a k  kiáltatik, ’s a ’ legközelebbi 
vízhez vitetvén bele löketik; ez a’ boszorkány- 
próba. Ha le nem sülyed a’ vizben , közönsége-
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«en boszorkánynak tartatik, ’s vagy minden irga
lom nélkül halálra veretik, vagy vizbe fojtatik. 
Még 1703. a'  törvény előtt is tökéletes próbának 
tartatott ez, és a' szerencsétlen tiízre kárhozta
tott. Az alrendü magyarnak eledele általában 
felettébb rósz. Némelly vidéken csak hagymá
val, rósz kenyérrel, szalonnával és vizzel él 
a’ paraszt. Pálinkaivás már a’ vendégséghez 
tartozik a’ szegényeknél. Más vidékek ellenben 
minden élelemmel bővölködnek. A’ magyar kony
ha nagyon jeles a’ jobb birtokuaknál, de ke
véssé válogatott, ’s még kevésbé tiszta. A5 ma
gyar gazdasszony valóban nem igen kecsegtető 
látmány a’ konyhában. Hevítő fűszerek minden 
magyar ételnek fő állományai. A’ magyar sza
lonna nem kevésbé kedveltetik , ’s a’ zsíros te
pertős kenyér egy korty pálinkával vagy borral, 
még a’ jobb rendűek előtt is nyalánk falatnak 
tartatik. A’ dámák gyakran osztoznak a’ férj fiák’ 
Ízlésében, minthogy egy országban sem oly ke
véssé elkényezettek az asszonyok mint itt. A’ do
hányozás még' a’ középrendben is nagyon divatoz, 
’s én, úgymond egy utazó, találkoztam tótokkal, 
kik a’ legszivrehatóbb kitételekben könyörögtek 
pipáin’ nedveért. Általában a’ magyar minden erős 
szagút, szeszut, és ízűt igen szeret. A ’ sokféle 
szokás közt a’ házassági szokás épen nem igen 
érdekes, noha szerfelett különböző. Sok esetben 
kellemes, de sokban épen nem, az a’ szokás, 
melly szerint a’ menyasszony minden vele talál
kozó férfit megcsókolni köteles. De a’ becsület 
pénzbe kerül, ’s a’ csókot meg kell fizetni, mi 
annál fájdalmasabb, hogy a’ menyasszony nem 
mindig a’ leggyönyörűbb valami. A'  ruthénoknál 
igen rövid és épületes a’ lakodalom. 1720-ig 
leány vásárok tartattak, hol a’ házasodni akaró 
legények megjelentek, ’s a’ nekik megtetszett 
leányt egy két rövid kérdés után templomba ve
zették, összeesküvésre. Sőt minden fejér személy
nek meghatároztatott előbb az ára Írásban. — 
A’ halottnak párnát tesznek feje alá és kalapot, 
a’ koporsó’ gyalulatjával. A’ ruthénok fűrészt 
vetnek a’ sirba, hogy a’ halott’ feljárását meg
gátolják, egyébiránt a’ temetés elég egyszerűn 
vitetik véghez. Az országban uralkodó előítéle
tekhez tartozik a’ hóhértóli határtalan iszonyo- 
dás, ezt mindenki becstelennek tartja és kerüli

társaságát/ 6

Tagadhatatlan, hogy sok jó és helyes van ezen 
leírásban, de mennyivel több a’ fél, és egészen 
hibás megfogás, még’ inkább a’ költemény, s 
hány sort talál itt a’ magyar, mellyben most hall
ja magáról legelsőben ezt vagy amazt. Fajdalom 
hogy a’ külföld ily kévéssé, vagy ily felülege- 
sea ismer bennünket; de legalább a’ tudósoktól

méltán megkívánhatjuk, hogy egész bizonyosság
gal ne állítsák, mit egész bizonyosságai nem tud
nak, ’s ha egy nemzetet akarnak leírni, azzal 
szoros ismeretségben legyenek, különben magokat 
teszik nevetségesekké az előtt, a’ kit le akarlak 
írni.

E  i n b  e  r  e  v  é  s.

Sumatra szigetén számos népet tesznek a’ 
Batták, jól elrendelt kormányuk van, ’s tanács
kozó gyülekezeteket tartanak; irományokkal, ki- 
mivelt nyelvel, egy legfőbb lénynek isméretévei, 
udvarias és kellemes erkölcsökkel, szokásokkal 
bírnak, és még i s , elég különös, emberevők. 
Sir Stamford Rafles e’ következendőket mondja : 
A’ baltáknak egy törvényök szerint több nagyobb 
fontosságú vétkekért a’ gonosztevőnek megevése 

a’ halálos büntetés. Az olyan executio’ alkal
mával elevenen egy karóhoz köttetik a’ bűnös kife
szített karokkal, az esküdtek egybegyülnek kö
rülötte, ’s a’ legelőkelőbb jelt ad a’ vendégségre. 
A ’ leginkább megsértettnek vagyon joga a’ legelső 

és legjobb darabot kikeresni, azután nyúlnak hozzá 
a’ többiek tetszés szerint, míg egészen elfogy 

húsa a’ bűnösnek. Vagy nyersen eszik pedig az 

emberhúst vagy megperkelve ’s rendesen sambul- 
lal (chili bors és sóvegyülettel) hintik meg. Az 
áldozat meg nem öletik míg hús vagyon őrajta ; 
ha pedig még annak elfogyását is felül é l i , neki 
megy a’ fő biró vagy a’ megsértett fél és levágja 
fejét, mellyet mint győzedelemjelet haza viszen. 
Házasságtörés’ esetében a’ füleket vagdalja le a’ 
megsértett fél. Az agyvelő a’ megsértett família’ 
legelőkelőbbjét illeti, ki azt rendesen palaezkban 

tartja, mivel bübáj erőt hisznek benne. A’ belső 
részeket nem eszik meg, csak a’ sz ívet; némellyek 

a’ vért is kiszopják. A’ tenyér és talp legizletesb 

falatoknak tartatnak. A ’ batták oly pontosan tisz
telik ezen törvényt mint a’ törökök az alkoránt. 
Egyébiránt minden bünhödésnél birói vizsgálat és 
megítélés történik.

A ’ p á p a ’ k o r o n á j a .

Ez a’ drága ék Tiarának neveztetik, mint 
hajdan a’j perzsakirályok’ fejékessége vagy tur
bánja neveztetett. Áll pedig három arany kari
kából, mellyek egy mitra, vagy phrygiai süveget 
fognak körül, ’s bársonypiros, kék és zöld csíkok
kal vegyítetnek. Ezen karikák vagy koronák 
(minthogy felül gömbölyüleg összezárodnak és 

egymáson állanak) egészen uemes kövekkel ki-
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rak vak, ’s egy golyóval ékesítetnek, mellyen egy 
kereszt á l l , mindenik oldalán drága köves füg
gönnyel. A’ liárom korona miatt igen gyakran 
hármas koronának vagy hármas fejedelmiséynek 
is neveztetik a’ tiara, ’s némellyek a’ küzdő, tűrő 
és győzedelmeskedő anya sz. egyházra, masok a’ 
pápa’ mennyei, földi és alvilágbeli hatalmara 
magyarázzák. Talán az akkor ismeretes három 
világrészt is képezi a’ három korona. Masok is
mét azt hiszik, hogy általa a’ papának papi, 
császári és királyi hatalma jeleztetik. Mily régi 
lehet az Isten’ szolgái’ szolgájának ezen fejedelmi 
ékessége, nem tudatik bizonyosan, csak homá
lyos nyomait mutatván ki a’ történet.

Vandille, a? meggazdagulók’ mintája.

Száz esztendő előtt élt Párisban Vandille, 
ki gazdagságáról ’s példátlan fösvénységéről úgy 
elhíresedett, hogy még ma is beszélnek róla. Egy 
háznak legfelső emeletében lakott ő, hol a’ hozzá 
vezető lépcsőket senki sem tapodá örömest, ’s igy 
ó elérte a’ nemes czélt, hogy magát minden láto
gatástól szabaddá tegye. Szolgalatjára egy vén 
asszonyt fogadott, kinek hetenként 7 sous-t, (na
ponként 3 fillért) fizetett. Rendes eledele kenyér 
és tej vala, vasárnap pedig az ünnep’ kedveért egy 
pohár silány és olcsó bor, mellyet kivüle alig\ ha 
megihatott volna más. De meg kell vallani róla, 
hogy vasárnaponként a’ szegényekről is gondos
kodott, kiknek két fillért, és igy esztendő alatt 
öszvesen 8  garast és 8  fillért oszta ki. Ez a’ 
példás házi gazda tisztviselő személy vala hajdan 
a’ bolognai várostanácsnál, honnan Párisba költö
zött, mivel ottan gazdagságának híre által magára 
voná a’ figyelmet, mi igen természetes volt, mint
hogy tökepénzeit mindig nyilvános intézeteknek 
kölcsönözte k i , világért sem bizakodván privát 
emberekben, kikkel a’ társalkodást ’s barátsági él- 
deletet is félbenszakasztá. Midőn Bolognában 
hivatalba jött, oda tudta ravaszságával vinni a’ 
dolgot, hogy, mint mondatott, a’ publicum’ javára , 
egy nyilvános tejkóstoló rendeltetett a’ piaczra, 
ki a’ városba nagy mennyiséggel hordott tejet kóstol- 
gatá jóságának megtudása végett, ’s ezen hiva
talra ő természetesen igen késznek mutatkozott, 
azt nyervén mellette, hogy többé nem kellett fizetnie 
tejért, annyit kóstolgathatván, hogy csak kenyérre 
vala szüksége. Midőn Párisba kellett mennie, 
nagyon sopánkodott, hogy a’ szekerenmenés min
denéből kipusztítja, azért gyalog mene, és hogy 
meg ne lophassák, nem tett a’ zsebébe többet két 
aousnál; egyébiránt ócska vándorköntösben za- 
rándokoskodott, hogy a’ jótékony emberek’ lágy

szívűségét megnyerje. Valóban sikerült is neki 
a’ 130 franczia mföldnyiutat az említett költséggel 
megtennie. — 1735. hetvenkét esztendős korában 
több millió livrákkal birt már, melly temérdek 
summát tizenhat esztendős korától fogva, az eredeti 
fél forint capitalisból gyűjtögette össze apródon- 
ként. Ekkor egy forró nyári napon egy szegény 
parasztot láta meg igen szomorkodva, hogy ne
hány csomó fájit senki sem akará megvenni. Azon
nal felébrede benne szemlelődési szelleme, ’s a’ 
szegény embert ajtajához idézé, hol egy pár csomó 
fáját köpedelem áron kialkudván, míg a’ megvá
sároltat felhordatá vele a’ padra, az alatt több 
csomót alattomban elkapván, nagy erőködéssel egy 
hideg pinczébe v ive , mi által forró hideglelést 
okozott magának. Életében legelőször küldött 
most egy seborvosért, ki eret vágjon rajta ; de 
mindjárt is elcreszté, minthogy az elég lelketlen 
vala egy fél livrát kivánni operatiojáért. Most 
mást hivatott, de ez még egyszer annyit kivánt, 
mi a’ beteget szörnyen felháborítá ’s nagy piron- 
gatással utasítá ki házából. Végre egy borbély 
legény ajánlkozott 8  fillérért, ’s ezzel a’ beteg 
megelégedett, de minthogy háromszor kellett volna 
eret vágni ’s mindenkor nyolcz nyolcz fillért fizetni, 
kérdé a’ legényt, mennyi vért eresztend ki egy
szerre. Tizenhat latot, felele az. Jó monda 
Vandille, de eresszen ki egyszerre 48 latot, mert 
nem látom által, miért ne kíméljek meg 16 fillért, 
ha egyszerre eresztethetem ki a’ háromszor kie
resztendő vért. Akaratja megtörtént, de beteg
sége veszedelmesebb lön ’s két nap múlva meg
halt. Örököse a’ király leve, mert végrendelésé
ben azt ncvezé annak a’ fáradhatatlan gyűjtögető.

F e k e t e  p o s z t ó  p r ó b á l á s .

A’ fekete posztó’ nagy keletében gyakran 
megesik mostanság, hogy színe nem igazi, mert 
nem mint gyapjú, hanem már mint posztó festetik 
meg. Minthogy pedig az ilyen posztó hamar el- 
nyövődik, ’s a’ levegőn és napon nem sokára el
veszti szinét, felettébb hasznos, könnyű módját 
tudni a’ csalás’ kisütésének. — E’ végre teljesen 
megfelel a’ czélnak a’ madársóska-savany, mert 
ez által könnyen megtudhatni, gyapjú korában 
festetett-e meg a’ posztó, ’s következésképen tar
tós indigó aljat kapott-e, vagy csak kék berzsen- 
nyel már a’ végben festetett meg? A’ madár- 
sóska-savanyt, vagy úgynevezett sóskasót ugyan
is megtisztított pálinkában oszlassa fel az ember, 
nedvesítsen meg egy dugó kérget ezen nedvei, 
’s nyomja ezt azon posztóra, mellynek jóságáról 
meg akar győződni. Ila a’ posztó igazi jószinü,
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a’ sóskasó zöldes olajszin pecsétet állít elő né
hány perez alatt ra jta , de ha indigó nélkül, csak 
berzsennyel, vas- vagy rézgálicczal festetett fe
ketére , a’ savany által előállított pecsét setét na
rancssárga, vagy fakószinü leentL —

F e j é r i t  ő*

A’ leghíresebb fejérítő intézetek Xémetalföl- 
dön vagynak, nevezetesen Harlemben és Courtrai- 
ban ; ezek után a' legnagyobbak és jobbak Skó- 
tziában, Irlandban , éjszaki Francziaországban, 
Westphaliában, Sléziában és Csehországban. Ezen 
utolsóban 355 fejéritőt munkálódtatnak a’ gyolcs- 
gyárok , az erxlebeni Landskorban (Morva szélén) 
a’ legnagyobbak közé tartozván egész világon. 
Ez a’ fejérítő intézet 1812. 300,000 vég vásznat 
teritett ki egyszerre 30 bécsi hold felületre. A’ 
fejérítő ház 65 ölnyi hosszú és 5 Ölnyi széles. 
A’ mosokereken egyszerre 360 vég mosathatik meg, 
a’ két kallóban 1500 vég kallóztathatik egyszerre, 
’s a’ fényesítőn 6000 vég fényesítethetik minden
nap mindkét oldalról. Esztendőnként egy millió 
kétszáz ezer vég másfél réf szélességű, 60 cseh 
réfnyi hosszaságu vászon fejérítetik itt k i , ’s hat 
millió vég mangoroltathatik meg. Janoivitzban 
éjszaki Morvaországban szinte igen nagy fejéritő 
vagyon. A ’ BertliolleV fejérítöjén az esztovátáról 
levett karton 24 óra alatt különböző színekkel 
kinyomatik és eladásra megkészittetik. Angol
országban is számos és nevezetes fejérííők vagy- 
nak. Egyik a’legnagyobbak közül a’ manchesteri, 
melly naponként 5 — 6  ezer darabot fejérit, kü
lönösen olcsóságra és gyorságra lévén kiszámítva 
az intézet.

E g y v e l e g .

Időveszteyetés. Egy heverő angol kiszá- 
molá, hogy a’ rendes burnótszippangató minden 
tíz perczben egyet szippant; minden szippantás 
az ahoz tartozó ezeremóniával más fél perczet 
kíván; más fél perez idő minden tiz perczben 
egy nap alatt, melly 16 órából áll, két egész 
órát tesz , és 24 perczet, és így a’ közönséges 
napnak egy tized részét, ’s tíz nap alatt egy egész

napot. Felvévén e’ szerint, hogy valaki 40 esz
tendeig tobákol, következik, hogy azon idő alatt 
négy egész esztendeig csupán csak az orrával 
bajlódott.

Rosdaellenszer. Átszitált téglaliszt [egy ve- 
lítetvén össze ugyanannyi ezüsttajtékkal, ’s ezen 
tömeg dörzsölő köven lenmagolajjal dörzsöltetvén 
mig süru festék válik belőle, akkor, hogy fel- 
kenethessék, terpentinolajjal higítatik meg. Ezen 
vegyülettel bevonatván a’ vas, több esztendeig is 
változatlanul marad, bár szabad levegőn álljon, 
’s víz járuljon is hozzá.

Fénybogarak. Jamaikában méhnagyságu vi
lágító bogarak vagynak, mellyek közül ha ne
hány felfordított üveg alá tétetik, igen kényel
mesen lehet fényök mellett olvasni éjszaka. Ha 
néha nagyobb számmal rajzanak, közelgető esőt 
jelentenek Utazás közben gyakran oly sokat ta
lál az ember, hogy az ut legsetétebb éjszaka is 
úgy meg van világosítva mint nappal. A'  kisu
gárzó fény hasonlít a’ gyémántéhoz, ’s az asszo
nyok fűbe takargatva hordják hajokban, mmt a' 
mi dámáink a’ drága köveket.

Lélekjelenlét. IX Lajos, franczia király, 
egykor a’ carmuteni püspökkel találkozott az or
szágúton, ki egy pompás öszvéren lovagolt; bosz- 
szankodva szólítá meg a’ király, ’s mondá: haj
dan közönséges számárán üldögéltek a’ püspökök, 
vagy épen gyalog jártak. A’ püspök épen nem 
jővén zavarba hirtelen feleié mosolyogva: Tudja 
felséged, hogy hajdan a’ királyok is juhot őrzői
tek, de mit most szinte nem tesznek. Csak az 
időt kell megkülönböztetni, minden úgy jön ki 
mint hajdan.

Vajat besózni. Vegyen az ember 2 rész 
konyhasót, 1 rész ezukrot, 1 rész salétromot, 
egyvelítse fel ezeket jól, ’s egy font vajjal 2  

lat ilyen egyvelítéket gyúrjon össze. Azután 
legalább 3 — 4 hétig hagyja állani, mi előtt 
megkezdi. Az ily módon besózott va j, három 
esztendő múlva is olyan j ó , mint friskorában.

Fapróbálás. Az építőnek gyakran igen szük
séges tudnia, ha valyon egészen jó-e valamelly 
egyes darab fa; mert ha a’ fürészelés már meg
történt, gyakran akkor vétetik észre, hogy a’ czél- 
ra épen haszonvehetetlen. A’ próba tehát, eké- 
pen történik: a’ fa’ végének középpontjára hajt
ja le fülét az ember, ’s a’ másik végét megütteti 
valaki által lágyan egy kulcsai. Ha a’ szálfa ép 
és jó , meghallik az ütés, ha 60 lábnyi hosszú 

I volna is a’ fa.

P O Z S O N Y B A N .
Szerkeztet! ’s kiadja O r o s z  J ó z s e f ,  nyomtatja ifj- S c h m i d  A n t a l .




