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jA^zon művek közt, mellyek a'históriai tudomány'gazdagítását 
czélozák, csak kettő vagy három liat he mélyebben hiralmá-
b a ; ez China históriája, (History of China), az Edinburgh 
Cabinet l ibraryben, 's Oroszországé (History of Russia) , 
Lardner ' encyciopaediájában. Az első nagy gonddal készített 
m ű ; históriai factumok' hőségén kivül nagy számát adja igen 
érdekes részleteknek, mind e' nép' társas álapota', mind föl-
de ' termékeire nézve. A' másikról e lmondhat juk, hogy Orosz-
országnak első his tóriája , melly Angliában jelent meg; az 
egyetlen munka, mit e' tárgyban bí r tunk, Tokeé , hűtlenebb 
's incorrectebb volt hogy sem a' cri t icát , még a' legkevesbet 
kivánót is, kielégítse. Tán ez osztályba rendezhetnőlc ÍZ' 
reformatio"1 históriáját (History of the Reformation), Steb-
bingtől: ha igen nagy áradozás' hibájában nem szenvedne; 
de ha űgy nézzük, mint bőv áttekintését azon események-
nek , mik a' reformált vallás' szerkezéte're egyűltek: nem ta-
gadhatjuk meg, hogy méltó azon olvasók'figyelmére, kiknek 
sem szükséges ismereteik, sem elég üres idejök, az eredeti 
forrásokból merítni. 

A' többi kiadások közt , mellvek a' história' körébe tar-
toznak , a fekete herczeg' élete (Life of the Black Pr ince) , 
James tői, kétség kül egyike a' legkitűnőbbeknek. Ez a' türe-
lem' és vizsgálatok' műve, de világosság' 's methodus' hiá-
nyával. A római régiségei: kézkönyvére (Manual of Roman 
antiquities), Karrtól , k i , úgy látszik, igen bőven meríte 
Ádám' illy tárgyú munkájából , tán úgy lehetne hivatkozni, 
mint hasznos könyvre azok' számára, kik a' classicusokat 
tanúi ják; — Hase' ugyan ollyan német munkájának: a Gö-
rögök' köz - és magány élete (Public and private life of the 
Greeks), forditása, mit tulajdonlag angol termékek' osztá-
lyába sorozni, nem lehet, jí portugál- háború történetei (Ac-
count of the war of Portugal), Napier admiráltói, több te-
kintetben figyelemre méltó munka; nyers erőtelj , 's a' tenge-
rész' nyilt őszintesége, részletei' érdeke 's igazsága, 's bizo-
nyos tömöttség által k i tűnő, mit igen ritkán lelünk annál , 
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ki ön tetteit beszéli e l , egy kormány' hálátlanságának befolyá-
sa alatt ki tetteit félreismerő. — Ezek egyedüli históriai mun-
kái a' jelen évnek , dicsérettel említhetők. 

Az utazások', rajzok' , tourok' osztálya nagy számú ter-
mékekkel bővítetett. Azok közt , mellyek némi számot tart-
hatnak a' jövőre , Chcnát, Dawis , Németországot, Strang, 
's Norvégiát, Laingtol idézzük. E' munkák sokkal magasb 
szempontból ajállcoznak, azon becses tudósítások által, miket 
adnak , mind szellemök'igazsága , mind szerzőik' mély belá-
tása által. Dawis'munkája több tekintetben fő figyelmet érde-
mel. Azon nép' charactere 's szokásai bizonyos rendben fe-
küsznek előtte; a' részletek' olly hűségével, 's a' styl' olly 
egyszerűségével festi azokat, mit eléggé dicsérni nem lehet. 
'S ezt azért, mert Dawis nem azon gentlemenek' egyike, kik 
a' cantoni piaezot átröpkedék, 's miután néhány hong kal-
márral ebédeltek, azt hiszik, hogy képesek a' keresztyénség 
előtt föltárni egy ország' titkait, melly hasonló gondossággal 
őriztetik, mint a' nagyúr' serailja. Dawis a' Chinaiakat szem-
ről szemre látta ; roppant biralmokba olly mélyen hatott , 
meddig firmána engedé, 's elég ideje 's módja volt művének 
mind azon érdeket megadni, a' mit lehete, 's ezt szerencsé-
vel tevé. — Németország (Germany) , Strang ürtól , nem 
lcevésbbé érdemel magasztalást. Nagyszerű műve a' tudomá-
nyosságnak 's criticának; hü és tökélyes vizsgálatát adja a* 
német charactcrnek. Strang' Ítéletei rendszerint mély és fá-
rasztó vizsgálatokon alapúinak; de tán több világosságot 's 
methodust óhajtanék művének. — A' mi Laing' csodálást ér-
demlő munkáját Norvégországról (Norway) illeti, tán az első 
helyet kénytetünk neki kimutatni. Mondhatnók, hogy előtte 
ez ország' rendellcezetei 's segédforrásai még ismeretlenek va-
lának nekünk. Kormányát, földművelését, törvényes tarto-
zásait 's jogait, semmit nem hagya el Laing, 's e' föladást 
olly erővel, 's az itélet' olly igazságával fejti meg, mi őt két-
ség kűl első nevezetességeink' sorába helyzi. 

A' mi ez osztály' egyéb munkálatait illeti, nagy kár nél-
kü l , hallgatással mellŐzhetnők el; 's ha némi részletekbe bo-
csátkozunk, puszta udvariságból tesszük. Paris és a pari-
siak (Paris aud the Parisians) , Trollope mistresstöl, affecta-
tióval, 's ragyogó bohóságokkal tele; amerikai emlékezetei (Re-
collections of America) nem nagyobb becsűek; igen fölűleges 
m ű , legparányibb élet nélkül; — a' schweiczi kirándulások 
(Excursions in Schwitzerland) előtt csodálkozással látjuk a ' 
Cooper nevet, annyiszor elmondott dolgok' összehalmazásán, 
a' milly e' jelen munka' tartalmát teszi; — a' kalandvágyak 
(ínklings of Adventure) Wilsontól, hitvány fecsegés; — Gre-
gor ' rajzai (Note Book) könnyed alkotás, de tele közhelyek-
kel ; — Slidell* munkája: az amerikai Angolországban (Amc-
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rican in England), némi hasznú lehet azoknak, kik példa-
okdrt , nem tudják, hogy London' utczái légszeszszel vi-
lágitvák, hogy vendégházai very confortable-ek, de szerte-
len drágák ; la splain revisited, azon szerzőtől, kissé többet 
ér. A! fehér ember sirlialmát (Whi te man's grave), mond-
hatnók, azért írta szerzője, hogy megbizonyítsa nekünk : 
Sierra Leone egyike a' legegésségesb lakhelyeknek: azért ol-
vasása által legyen szerencsénk megtudni, hogyRankin, szer-
zője, ez utazást tegéssége'tekintetében tevé; — M a d r i d 1835-
ben, nagy számú részleteket ad a' spanyol erkölcsökről, de 
előadása' terjengő módja, szerzője' könyvcsinálási mániáját, 
árulja el. — Görögország (Greece), Sir Grandville Temple-
tol, bizonyosan egyike azon műveknek, millyeket egy gent-
lementől várhatni, ki mulatságaid utazik, 's hazatérve, kan-
dallója' szögében visszaidézi- classicai emlékezeteit; — 12a-
tists in America, főkép egy missióhozi tudósításul határozta-
tott, mellynek czéla az angol 's amerikai anabaptisták' egye-
sítése volt ; részleteit adja azon szakadásnak, melly a' rab-
szolgaság' kérdésének tárgyában történt • a Nándor Belgi-
umban (a Saunter in Belgium), úgy szalad át ez országon , 
mintha a' Regent-Street' vagy London' más utczáiban kószál-
na 5 — a Szárazföld 1835-&<?re (The Continent in 3835), 
kivévén némelly czikkelyt a' vallás' ügyében, ép olly tökély-
telen. mint fölűleges ; a Summer in Spain kevés becsű mun-
ka , mint az , egy ladytől költői stylben irt külföldi estélyek 
(Evenings Abroad) is. Ellenben ki kell e' szárazságok közül 
emelnünk Back' kapitány' tudósítását, utazásáról az arcticai 
oceanon (Account of captain Back's expedition to the arctic 
Ocean) King által, ki e' válalatban mint sebész és természet-
vizsgáló vőn részt. Ez egyike a' legérdekesb utazásoknak, 
mit valaha olvasánk. — De hasznosság' tekintetében a' Vezér 
a szárazföldön (Hand book for the Continent) a' jelen évi 
munkálatok közt minden kétség kűl a' legtöbb figyelmet 's 
magasztalást érdemel. 

Az eléggé tetszekeny egyveleg czím alá azon munkákat 
sorozzuk, meilyek tulajdonlag egy különös osztályba sem 
tartoznak. Illyen , p. o. a' középosztály oti monarchiája (Mo-
narchy of the middle classes), hol Bulwer nagyon erőködik, 
hogy egy napvilágos igazságot megbizonyítson, mit megmu-
tatni nincs másra szükség, mint egyszerű józanész' néhány so-
rára ; — A^ lordok' kamarájának ejnlékezetei (Random Re-
collections of the House of Lords) , 's a' vagy főváros (the 
Great Metropolis), mind ketten durva hibákban hemzsegők, 
hol Grand ép olly kevéssé kímélte a' nyelvet, mint az igaz-
ságot; — don Carlos' udvara és tábora (the Court and camp 
of don Carlos) , mellyben Hoinann pártszelemmel írja le a ' 
Spanyolországot pusztító háborút; — Montagu lady levele-
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zését (the Correspondance of lady Mary Wortley Montagu) 
Wharncüf f lord adja , de vele semmi üj világosságot ez iró~ 
nö' eharacterére 's életére. E' munkák közt egy sincs x tudo-
mányos tekintetben némi becsű. Az egyetlen, melly olvasó-
ját e' világ'ügyeinek örvényéből kivonni képes, a' philoso-
phi útazas a hóidba (Journey to the Moon), lélekkel írt 
m ű , de igen hihetőleg, körülmények' benyomása alatt, mik-
nek jelenleg semmi érdekölc. Bár milly sebes a' jelen 
szemle elég ez , hogy meggyőződjünk: egy pár kötet 1 
György' uralkodása alatt könnyen föléri jelen évi egyvelgünlt' 
egész aratását. 

E g y , mindennemű munkálatokkal olly dús előkorban, 
igen természetes yolna, hogy a' közönség az irólt' élete' rész-
leteinek megismerése i ránt , azon kedveze'ssel, a 'min t mun-
kálataikat fogadá, kissebb vagy nagyobb mértékben egyenlő 
vágyat nyilvánítson • de kitűnik, hogy az nem úgy van. Ez 
évi literatúránk e' tekintetben igen szegény. Mirabeau', don 
Manuel Gocloy', 's Talleyrand' emlékiratainak fordításán ki-
vül , Temple William', Shaftesbury, Davy', 's Bonaparte Lu-
cián' memoirjai , ez év' fő biographiái. A' kissebb fontos-
ságúak közül dr. Dibbing' emlékezeteit (Reminiscences) W r a -
xall Nathaniel' memoirjait nevezzük, bár e' munkálatoknak, 
valóban szólva, semmi komolyabb oldalok. Ezen kívül né-
hány becses életirás jelent meg Lardner' encyclopaediájában , 
többek közt Alfred', St. Columbat' 's John Hegwoodé. Straf-
ford és Elliot' élete {Lives of Strafford andElliot) , ForstertŐl, 
sokkal terjengőbb, hogysem az olvasó'figyelmét megragadja. 
Bensőn Hill' emlékezetei (Reminiscences), a' szerző' szemé-
lyét érdeklő aneedoták' t á ra , mik igen kedvesek lehetnek, 
de még sem egyebek, mint aneedoták. — 

Ha a' költészet' biralmába áttérünk, ott ugyanazon szá-
razságot leljük. Ritkaság, hogy szemünk előtt időről időre 
genie' szikrái villanjanak fö l ; általánosan e' munkálatokban 
sem elég hév, sem erő, sem eredetiség. Uralkodó characterők, 
a' kifejezés' kecsej de e' tulajdon pótolja ki a' többit mind. 
A' megjelenő számnélküli zsebkönyvek könnyed kifolyást 
adnak e' kellemes semmiknek. 

Mind azon költemények közül, mellyek 1836-ban jelen-
tek meg, nehezen idézhetnők egyet, melly többre számolhat-
na , 12 hónapi létnél. Kérdeznünk is kell magunkat, miként 
van az, hogy e' munkák még is mind meglelik olvasóikat, 
bár nem számítvák, a' szerzők' barátinak körén túl. Beszé-
ljek versekben (Tales in Verse) , Howitt Marytól, kellemes 
kötetke, poésis'igénye' nélkül; — Althrop jöntménycsarno-
ka (The Althrop picture gallery), egy ladytől, 's Hella, 
Lenox Cunyngham Györgytől, tehetlenséggel egyesült erő-
ködést árulnak cl; — Geojfroy Rudel, a szerelem' zárán-
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doha (Geoffroy Rudel, or the Pilgrim ofLove) , Graham to., 
több nagy szépségű helyeket ad, de részletekben egyenletlen 
munka. — a' tanitványné (the School Boy), Mande Tamás-
tól , naiv 's érzelemteljes mű; — a' születésnap (the Birth-
day), Bowles Carolintól , egyszerűen 's ízléssel írva; — 
Lanherne völgye (the vale of Lanherne), Stokes Sewelltől, 
igénytelvébb, mint a' többi mind. E' költemény spenceri 
stanzákban van írva; stylje' tisztasága, verselési lcönynyüsé-
ge 's érzelmei' igazsága, korunk' egyik fő figyelemre érde-
mes jelenetévé emelik. De ezen kü l , mellyek azon költemé-
nyek , mellyeket neveznünk fölmarad ? Alig létezik még né-
hánynak neve, mint némelly romvár' tornyain lengeni látjuk 
még azon lovag' zászlóját, ki egykor laká , 's nincs többé. 
Illyenek p. o. a lengyel forradalom (the Polish Strugg), 
Kennedy G. Mtol; kereszténység (Cliristianity), Bust Wi l l i -
am esq.-tól; granadai 's alhambrai dalok (Songs of Granada 
and the Alhambra) Smith B. Lydiatol.; dalok Olaszországról 
(Rhymes from ítaly); apóiig Byron lordra (An apology for 
lord Byron) Prentis Istvántól; Alfréd a nagy (Alfred the 
Great) ; Alkonydalok (Songs of Twilight) , Reynolds uraktól; 
cÜ tengernymphák ébredése (the Sea nymphes Wake) , Ha-
milton Róberttól; Csodálkozás (the Atonement), Oke M. S.-
tól ; lengyel dalok (Lays of Poland), 'stb. 

De lépjünk át egy műveltebb té r re , mint a' költészeté; 
's ez a' költői prosa', vagy regényé. Ez osztály' jelenetei nem 
méltatlanok literatúránk' legcsillogóbb koraira. Igaz, hogy 
jelenkori iróink közül kedvezőleg egy sem hasonlítható a' 
Fielding, Richardson, de F o é , Smolíet, Goldshmithekhez: 
de nem tagadhatni, hogy az utósó években a' regény' terét 
mind nézetek', mind a' társaság' különféle osztályai' vizsgá-
latának tekintetében gazdagíták. Nem próbálnék meghatároz-
ni a' képzelem' műveinek számát, mik ez évben jöttek fény-
r e ; de a' való alatt maradunk, ha 70re tesszük. E' számba 
csak a' tulajdonlag ügynevezett regényeket sorozzuk, 's azon 
munkálatokat, mik ennek köreihez közelgnek. Szerzőik kö-
zül néhány, ismertebb iróink közt vőn helyt, de kevesen 
vannak, kik eloszer merényiettek volna e' nehéz pályára 
föllépni. Ez év' jelenetei kozűl egyike a' figyelemre legmél-
tóbbaknak Astoria, Washington IrvingtŐl. Ez tulaj donkép nem 
regény, bár a'költést veszi segédül. Egy bőrkalmár' válala-
tának adja leírását, egy rakhelyet alapítni czélozót Colombia' 
torkolatánál, Ejszakamerika' keleti oldalán. E' gyarap elo-
szer Astoriának nevezteték, alapitója' nevéről, de később 
angol hatalom alá esvén Szentgyörgy nevet kapott. Azon pit-
toresk leirásolc, miket e' mű a d , élénk és drámai jelenetei, 
egyikévé emelik legérdekesb regényeinknek. Soha sem tárt 
föl Washington Irving több bájt és talentomot. — A' pom-
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pázva szerelem! történetének hirdetett Henriette Temple az i f j . 
d' Israélitó'l, egészen más characterü regény. Azon affectatió-
val van í rva , mellyben tL' Israeli anynyira tetszik magának, 
azon valódi képességgel 's igényes gőggel, mit minden más 
művében lelünk. E' történet' morálja az, hogy az első szere-
lem egyedül igaz, 's egyedül tartós ; de, nagy szerencsétlen-
ségre , azon személyek' választása, mikkel d' Izraeli ez an-
nyira szép költői theoriát megmutatni alcará, nem okos; az 
elég volna tönkre tenni, ha lady Blessington, pedig kinek 
érteni kellene hozzá, nem jőne egy öregecske gentleman val-
lomásaival (Confessions of an Elderly Gentleman), megmu-
tatandó , hogy a' szerelem' benyomásai koránt sem változhat-
lanok, sőt olly hamar kitörlesztvélc, mint fogadvák. A' ne-
mes lady e' müvében nekünk egy bizonyos Lovelace-t fes t , 
ki számot nem tartva hat szerencsés viszonyára, egyenlő 
lánggal tér a' komornától az ürnőhöz, a' feleségtől az özvegy-
hez , az anyától lányához! — Az émelygős részletek az egy-
szerűség' olly hangjával mondatnak el, hogy kísértetbe jön-
nénk hinni, lady Blessington nem tőn egyebet, mint egy min-
tát másola, ha nem: hogy az egy személyben összesíté azon 
vonalokat, miket többen adának neki. Akármint legyen, a' 
d' Israeli' 's a' lady Blessington' theoriája közti különse'g szem-
beszökő 5 de e' két túlság közt még lehető theoriák igen 
vannak. 

TVood Leigthon, Howitt Marytol, 's Lovenstein miss 
Robertstől, kellemes művek, mik bennünket a' fashionable 
élet' utából kivonnak. Egyik egy faluba visz, 's minden ott 
lakó különös személyekkel megismertet; másik vadonok' kö-
zepébe, a' mezők' egyszerű fiai közé vezet, kik e' magány-
ba vonultak, miután egyenként halni látták ifjúkorok' kép-
zeményeit. E' két mű csekély becsű, de olvasni kellemes, 
's szerzőik' jó iránya kíméletet parancsol. Mi az erdei és me-
zei beszélyehet (Tales of the Woods and Fields) illeti, a' két 
öreg' elbeszéléseinek (The Old men's tales) szerzőjétől: ez 
utóbbi munka sokkal többet reméltete szerzőjétől, mit nem 
teljesíte. Említnünk kell még egy kedves beszélygyüjteme'nyt 
a pletykahét (The Gossip's Week) czim alatt. A' kifejzés' 
szépsége, gondolatai helyessége, 's érzelmei' igazsága, egyi-
kévé teszik a' legkellemesb műveknek. Nem mondhatunk eny-
nyit James' elbeszéléseiről, miket a' magazinok 's annuai-
rekból , hol előszer közié, később az álhatlan (The desul-
tory man) czim alá gyűjte; a' közönség' kegye igen megfe-
lelt munkája' czimének. Egy nap az erdőkben (A day in the 
Woods) Millertől; a' költői kosárfonó bizonyosan Southey' 
munkája. T u d j u k , hogy ez iró igen különös vonzalommal 
viseltetik az emberek azon osztálya iránt, kik Angliában, 
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igen furcsán, uneducated poets neveztetnek; de e' míí nem 
nagy becsű. 

A' tengeri regények' száma még növekszék ez évben, 's 
bizonyos, liogy a' regény' ez új neme határzólag vőn helyt 
literatúránk' évkönyveiben. Marryat kapitány CL tengerrablöt 
\ a hét Cuttert (The Pirate and two Cutters) adá, melly 
valóban hibetlen fénynyel adatott k i , 's Jáfetet, ki atyját ke-
resi (Japhet in Search of a fatlier) melly, a' nélkül, hogy 
szorosan tengeri regény lenne, több jeleneteket ad e' nem-
ben j 's Midshipman Easy-1, melly kétség leül a' szerző' jobb 
munkái közé tartozik ; —- Rattlin az álmodó (Rattlin the Ree-
fer) czím alatt Howard egy más regényt ada, marryati idom-
ban; Ben Brace Chamier kapitánytól; The Cruise of the 
Midge, töredékesen már a' Blakwood magazinben közölve , 
kétség leül hibásan, Wilson professornak tulajdonítatik. 

Állítják, hogy a' regény nem bírja többé a' közönség* 
lcedvezését. Lettdolgok vannak, képesek az ellenkezőt bebi-
zonyi'tni. Annyi igaz, liogy a' jelenkori regények nem többé 
képtelenségek' összehalmozása, mint egyébkor, hogy a' fe-
kete bűv' minden csodái nem használtatnak többé, a' szelle-
mek nem idéztetnek ki többé síraikból, 's a' szegény emberi 
teremtményekre nem ruháztatik természetfölötti hatalom; 's 
inkább színeik' bizarrsága, nem fejtett helyzetek, túlfeszített 
érzelmek, a' személyek'tragicai tónja 's az actiot elfödező bi-
zonyos titokteljesség által érdemlik meg a' regény' nevét. A' 
históriai regények, vagy jobban: Scott' regényeinek utánzá-
sai, mik kevéssel ez előtt jelentek meg, nem tesznek kivételt 
e' szabály alól. Bár eseményeket föstenelc mik helyt vőnek 
a' históriában, 's bár valóban létezett személyeket tüntetnek 
elé, általában a' túlfeszültség' olly szellemében íratválc, hogy 
az általános elnevezés alól ki nem vétethetők. E' nem' jobb re-
gényei , miket olvitsánk, Edith of Glammis, melly valóban 
nem volna érdemetlen éjszaki Ariostunk' tollára; ügyes er i -
ticusokat is eltéveszhetne ; — Lord Roldan, Allan Cun-
ninghamtol; de e' sietve írt munka, égő képzelem' befolyá-
sa alatt, nem mindig marad hű azon jó ízléshez, minek ez 
író más regényeiben próbáit adá ; — A' varázsló (The Ma-
gician), Leitch Ritchietől, élettele drámai jeleneteket ad , de 
mind e5 mellett sem regény; — The Mascarenhas, ind r e -
gény, melly személyei' solcsága miatt nem mindenütt kerüli 
ki a' homályt és zavart; — Edrick the Saxon, (Bilidtől, el-
beszélés a' Xld. századból, egyéb igények nélkül, mint évkora' 
erkölcsei', cliaractere', 's különös öltözete' föstésének hűségé-
vel; — a' mi a' Berkeley Castle, czímű regényt illeti, mit 
a' históriai regények' osztályába teszünk, nem tüdván másho-
vá sorozni, annyi joggal mondván ennek, mintha regénynek, 
novellának, vagy családi arczképek' csarnokának nevezném; 
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— az önmagától elitéltetett (the Self condemned), Gaspytol , 
ir regény,'s ir regény inkább idoma mintcliaracterei' igazsága 
által, de mind e' mellett olly mulattató, mint akármelyik a' 
maga nemében ; — végre Seymour of Sudley , miss Sudleytől, 
ritka belátással írt mű, végezze be azon históriai regények' 
elszámolását, mik e' szemlében helyt érdemlenek. Önkényt 
történt , hogy az ind história' regényét (Te Románcé of In-
dián history), tiszt. Hobart Cauntertól, nem emliténk; úgy 
tetszik nekünk, hogy e' mű históriai tekintetben némi fon-
tosságú. Históriai yázolatoldcal, elbeszélések' gyűjteményét 
adja , a' maliomedan India' ismertetéseid az Vd. századtól a' 
XVII-dikig. A' besze'lyek, a' szerző' részéről a' föld' és nép' 
szoros ismeretét mutatják. Nagy becsű mutató' egy neme ez, 
más sokkal komolyabb természetű vizsgálatokra. 

A' fashionable novellák', e' tünékeny jelenetek' száma, 
mik a' divattal születnek és halnak, kevesebbült. A' közön-
ség végre megelégült ez élettelen szüleményekkel; sokkal lé-
nyegesb táplálathoz látszik fordulni. Azon munkák, miket 
említnünk fölmaradt, nem egészen fashionablek; inkább liy-
bridi nem, melly egyenlőn kölcsönöz a' házélettől, 's azon 
mesterséges élettől, melly a' nagy világ' életének neveztetik. 
A' St. John ladynelc tulajdonitott Mrs. Cleveland and the St. 
Clairs, tapintat, finomság 's érzelemteljes regény, minde-
nütt , hol a' család' benső életéről szól; de hol a' salonokban 
vesz e l , a' jó tón' hitVányságaít föstendő, nem adhatjuk e' 
magasztalást; — The bar sinister} ugyanegy aszonytól, so -
kat igér, keveset ad; — a' felajánlott (The devoted), lady Burg 
Charlottetól, tán egyike a' jobbaknak e' nő' művei közt , de 
ez nem sokat mond; — a' három időkor egy nő' életéből (The 
three Eras of Woman's life), egy erkölcsi elv' befolyása alatt 
írt novella, a' mi rajta az egyformaság' kevéssé vonzó színét 
ömleszti el. Azon gyönyör, mit a' styl' tisztasága szerezhetne, 
a' szerző' előítéletei által elbontatik; — The Fellow Commo-
ner le'lektéljes , mindenek fölött con amore írt novella, melly-
ben a' kalandok egymást űzik; — a' mi Miss Stickney' regé-
nyét: haza, vagy avas szabály (Home, or the Irón Rule) 
illeti: ha a' characterek' igazsága, a ' t á rgy ' 's az actio' mó-
dainak szerencsés választása, az olvasó' figyelmét kívánhatják: 
kétség leül bizonyíthatjuk, hogy e' regény akkor is fog ol-
vastatni , midőn jelenkori regényíróink' nagy többsége el lesz 
feledve; — Mrs Armytage czím alatt vevénk egy új szüle-
ményét Mrs. Gore' könnyed tollának. E 'mű, mint szerzője' no-
velláinak nagyobb része, figyelemre méltó az eléadás' könnyű 
— 's élénksége, 's characterei' igazsága miatt több könnyed 
helyzetekben. Ainsworth' Crichton és Roohwood-ja, nem e-
gyéb , mint álcsillám és rapsodia. 
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Ezek 1836' főbb jelenetei. A' milly futólagosnak kellett 
e* szemlének lenni, elég leend ez, hogy kimutassa az i rányt , 
mit az értelmi cselekvőség Angliában magának legíőkép lcitűze. 

France l i t téraire, (Jun. füzet 1837) után, Szerényi Gyula. 

A' K Ü L F Ö L D I L I T E R A T U R A ' L E G Ú J A B B 'S K I T Ű N Ő B B 
T E R M É K E I R Ő L . 

O R V O S I T U D O M Á N Y . 

Esqvisses phrénologiqves et physiognomiqves, ou Psychologies 
des Contemporains les plus celébres, selon les systemes de 
Gall, Spurzheim, de la Chambre, Porta et J. Q. Lavater , 
par T H E O D O R E P O U P I N . — Paris, chez Trinqvart. 1836. 2 vol 

in-8 , ornés de 40 portraits : Ara 18 franc. 

Szellem, elevenség, könnyű és kellemetes stylus , elég-
gé érdekes alkalmaztatások 's különös öszveállitások, meny-
nyi czim, hogy ezen vázlatok szerencsét tegyenek, még akkor 
is ha azok nem Janin ur ' pártfogása alatt jelennének meg. 
De ez csak igazságosan történend; mert a' mi mai időben 
igen igen ritka dolog, íme egy mulattató könyv, meliynek 
egy lapja sem gerjeszt borzadást, sem könnyeket, sem ási-
tozást. 'S a' mi még különösebb, a' szerző ezen csudálatos 
következményt tudomány által hozta elő. Igen is , a' tudo-
mány termékenyebb ön magának, mint minden román írók' 
feje öszvesen, 's képzelodés dolgában a' természetnek nincs 
versenytársa. Kimeríthetetlenek ennek segédforrásai, szám-
lalhatatlanolc kincsei , 's alig ha még mind eddig a' minden-
ség nagy könyvének csak egy fél lap já t , képesek valánk el-
olvasni. 

A' nélkül hogy elfogadnék a' phrenologia' minden igé-
nyeit , meliynek szinte mint minden tudománynak , megvan-
nak tévelygései 's igazságai, meg kell esmernünk azon valódi 
szolgálatokat mellyeket az tett 's még tehet a' tudománynak. 

Lavater' physiognomiája sem volt valóban haszontalan 
's mind a' két á g , a' figyelő ember' lelkének élénk ingerül 
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szolgál. Bájjal teljes azon gyakorlat, igyekezni kitalálni a' 
charactert az alakok szerént, öszveliasonlitani a' vonásokat 's 
hajlandóságokat, mellyek különbféle személyeknél találtat-
n a k , kitanulni a' lélek' láthatlan formáit a' test' szokásaiban 
melly annak műszerül szolgál a' külsővel való közlekedésre. 

Poupin ür időkorunk negyven kijelelt embereinek mely-
lcépét gyüjté öszve, 's reájok alkalmaztatván Gall' és Lavater' 
theóriáját egy nagy érdelcü galériát csinált. Brillat-Savarin 
árnyékrajza abrázolja az étekszeretést, (alimentivité). Az 
ízlés' physiologiájáróli szeliemdűs munkája, (Physiologie du 
goűt) szerzé neki ezt a' becsületet; talán még soha sem lé-
tezett olly kellemdds hasszerető (gastronome). 

Doctor Gall' vonásai a' szeretetet (l'amativité) mutatják; 
a' Casimir Perrier-e'i a' gyermek szer etést (la philogénitcíre); 
a' Walter Scot-éi a1 lakszeretetést (l'habitativité); a' Lafitte-éi a' 
jóakaratot (1' Affectionivité); a' generál Lamarqve-éi a' tusa-
szer etést (la combatívité). A' rontásszeretet (La Destructivité) 
mutatkozik'Dupuytren' arczán, ki valóban nagyon szerette a' 
chirurgiai műveleteket; ugy látszik hogy nála ezen orgánum 
nagyon ki volt fejlődve, mert szerzőnk azt bátorkodik állítani, 
hogy „ha Buffiére Péter' szegény gyermeke, csak organisa-
tiojának engedelmeskedik, nem lett volna egyéb belőle egy 
veszedelmes semmirekellőnél; a' történet, nevelés és erős 
akarat azt tet ték, hogy a' felnevekedett gyermekből, az or-
vosi iskola' egyik legügyesb tanítója, a' Hőtel-Díeu' fő chí-
rurgusa, az institutum orvosi academiájának tagja , a' leggaz-
dagabb , tegtiszteltebb, legnagyobb tekintetű báróknak egy-
gyilce lőn Francziaországban." 

A' titokszeretést (la Se'cretivité) nem lehetett volna job-
ban ábrázolni, mint herczeg Talleyrand' képe által. Ez a' tö-
kéletes diplomatícus, ugy mutatkozott egész életében a' kö-
zönségnek , mint valami csudálatos talány. 

Az ö.ibecsülést (1' éstime de soi)- azon tulajdont melly 
ha dölfösségre nem fajul el, szüli a' nagy embereket 's nagy 
dolgokat, a ' szerző doctor Broussaisnak tulajdonítja, kinek 
bizonyosan van is joga magát becsülni, 's közönségesen el-
esmert talentomában bizakodni. 

Senki sem fogja kétségbehozni idősb Dupin-nél, a' meg-
gondoltságot (la circonspection), melly tulajdonnal ő ritka 
mertékben b i r , 's melly az ő lelkének egészen különös me-
netelt ád. 

A' szbues jó akarat (la Bienveillance) Béranger' minden 
vonásából ki tűnik, 's itt vannak munkái, hogy az epének 
legkisebb nyoma sem csúszott soha szivébe. Élénk harczolá-
sinak közepette is a' restauratio ellen, mindig megtartotta 
azon szíves vidámságot, minden magának tartott gondolat 
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nélkül, azon Őszinte menetelt, mellyek a' valódi jó embernek 
tulajdonai. 

A' tisztelés (la Vénération), vallásosság' organuma, a' 
franezia költó' de Lamartine tulajdona; 's az idealitás a' Vi-
ctor Hugóé. Ez a' két szó, mind kettó'nek génie-jéró'l többet 
mond , mint minden hosszú értekezések. — 

Altaljában Poupin ur igen elevenen 's igen kevés kité-
tellel tudja minden embernek kiről beszél, bélyegző vonásait 
adni. Valódi vázlatok ezek, mellyeknek körrajzai , csak fe-
lületesen de erősen 's kellemnel vannak adva. Némely bio-
graphiai anecdoták emelik ezen rövid esmertetések' érdekét 
's ha néha a' critica csúszik a' szerző' toll-a alá, az soha sem 
durva, sem roszalcaratú. Egyébiránt nem kell itt várni , mély 
tudományos vitatásokat, a' szerző maga mondja első lapjain, 
hogy könyve nagy részint, mindennapi olvasásaiból merített 
's futva dolgozott jegyzetekből áll 's gyakran költői idézé-
sekkel vegyítve. Különben a' munka Janin-nalc van ajánlva, 
ki maga is benne áll hanyag helyezetével 's gondtalan alak-
jával mint a' franezia vidámság' mintája. 

Bulletin l i t t , et scient. (Nro 7. 1856) után A. B. P. 

1. Theorie des Somnambulismus oder des thierischen Ma-
gn etismus. Ein Versuch , die Mysterien des magnetischen Le-
bens , den Rapport der Somnambulen mit dem Magnetiseur , 
ihre Ferngesichte und Ahnungen, und ihren Verkehr mit 
der Geisterwelt vom Standpunkte vorurtheilsfreier Kritik aus 
zu erhellen und zu erklären, für Gebildete überhaupt, und 
für Mediciner und Theologen insbesondere, von J. U. W I R T H . 
Leipzig und Stuttgart, 1836. J. Scheible's Verlags-Expedi-

tion. X és 3341. Ára 2 for. 30 kr- p.p. 

2. Eine Erscheinung aus dem Nachtgebiethe der Natur, durch 
eine Reihe von Zeugen gerichtlich bestätigt, und den Na-
turforschern zum Bedenken mitgetheilt, von Dr. J U S T I N U S 
K E R N E R , Oberamtsarzt zu Weinsberg. Stuttgart und Tübin-

gen, 1836. Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 
XL VI és 5091. Ára l f o r . 30 kr. p .p . 

1. Az először nevezett irás' czime még hosszabb lehetne 
a' nélkül, hogy igen sokat mondana azon könyv' tartalmáról, 
melly előtt áll. A' benne megnevezett anyagok nem csak meg 
vannak, az igéret szerint, világítva 's magyarázva: hanem 
a' mágnesi élet itt van először minden fő idomával együtt 
időnk tudományának mezejére fölerhelve 's világos rendszer-
be hozva. Mi ennek átnézését ad juk , mindig megjegyezve, 
ha hézagot lelünk vagy más véleményen vagyunk. . 
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A' munka három részbül áll. Az első, a' bevezető (1. 
1—76.) , alapvonatait adja az álomjárásnak, azaz az emberi 
öntudat' különböző helyezetének azon tüneményhez. Ezen he-
lyezet háromféle. 

1. A' természeti vallás szakában, midőn az ember istent 
nem szellemben hanem a' természetben látja, azon állapot, 
mellyben öntudás nélkül a' természeterő' birtokába jut , ma-
gasabbnak tetszik előtte az éber elmeélet' ellenében; az em-
beri lélek alája veti magát az extasisnak 's a' magát abba 
áthelyező bűvösnek. Ide a' magyarázatok főképen Hegel' val-
lási philosophiájáböl és Rosenkranz' természetvallásából vé-
tetnek; olly módon bár , hogy a' teljesebb átlátás' kedvéért 
's a' következőkhöz képest valamivel gazdagabbnak lehetne 
kivánni: de a' nélkül hogy valami lényeges át volna ugor-
va. Mig a' Görögöknél azon körülmény, hogy a' lelkesedés 
alatt adott oraculum' magyarázása a' tiszta öntudásu, éber 
kérdezőre bizatélc, az átmenetelt ke'pzé a' magasabb helye-
zethez, 's a' philosophia Platóban (Timaeus) még szemíje-
szökőbben kijeleléaz éber józan fogalmakkal biró élet'magasb 
méltóságát az extasisos lelkesedés' ellenében: következik: 

2. A' második fok, az emberi lélek hívő fölemelkedése 
az extasis fölé , a) először mint külső ellentétel a' mosesi val-
lásban, melly az isteniség' illy kijelentései igaztalanságának 
először nemvilágos érzetében halálos büntetést szabott a' ha-
lott támasztókra, álommagyarázókra 's jósokra : a' nélkül 
hogy egészen tagadta volna az álmokat és visiólcat, mint is-
teni kijelentés' idomait, (itt a' sikernek nagyobb bizonyosság 
volt volna adható , ha a' szerző ur Vatke' legújabb vizsgála-
tait használhatta volna a' héber vallás' viszonyáról a' termé-
szeti valláshoz különbféle szakaszaiban), b) Az extasis belső 
meggyőzéséhez járul még a' hivő öntudás a' kereszténységben, 
hol legelőször is Pál Apostol mondá elméletileg teljes vilá-
gossággal ki az öntudásos szellemélet' magasb becsét a' korin-
thusi közönség' j/Xwggais Xalnv-énclt ellenében, mig Kristus is 
már ördögűzés által megmutatta az éber ember' hatalmát a' 
szellemi elnyomottság' helyezetem. A' keresztény egyház igy 
tovább képzé ki a' Pál-lcimondta elméleti nézetet a' Monta-
nismus' ellenében; az extasisos állapodok* gyakorlati levivását 
bizonyitá be az exorcismusban; végre pedig viszszaesett a' 
zsidó viszonyba az extasis iránt, boszorkányokat üldözve, 
mellynek geneticus megítéléséhez (1.33—42), igen jeles ész-
revételekadatnak. „Tekintsünk viszsza, igy szól a' Sz. a ' 4 1 
1. innét eddigi ábrázolatunkra: igy annak kezdete 's a' pont 
mellyen állunk egymásnak egészen ellenébe tévék. Ott , a' 
mély keleten, p. o. a' Mogoloknál 's délen a' Jaggáknál az em-
ber a' csupasz természeterőt annak öntudástalan műszereiben 
az ördöngösekben tiszteli, 's ezek vak önkények szerint meg-
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ölhetik a' körűlök lévő öntudásos embereket: itt ellenben 
nyugoton azon extasisos emberek az öntudásuaktól mint ör -
döngösek üldöztetnek 's hasonló vak dühvel ezerenként éget-
tetnek meg 's gyilkoltatnak föl. Mindenik helyen a' phantasia 
szüli a' düht: de hogy a' tünemény megfordult, annak oka 
az európai világ' érzésre ébredt de tiszta öntudásba még nem 
lépett szellemiségében alapul. 

3. Különbözésül a' csak hivő, sejditő fölemelkedéstől az 
álomjárás fö lé , annak öntudásos meggyőzése csak az újabb 
német philosophiában képződék ki. Becker Boldizsár, a' bű -
vös világ' szerzője, cartesianus volt; Spinoza jeles intéseket 
ada a' sejdités' valójáról (ep. 30.):, de mielőtt az ide tartozó 
tünemények' tudományos megfogásához, mig az empiriai anyag' 
áthatásához' juthatni a' gondolkozás által, addig a' gondol-
kozás az empíriával két ellenkező irányra szakad meg. a) Az 
egyik párt az ész' oldalára veti magát 's egyenesen megveti az 
eseteket és empíriát. (Az ép emberész' állása az empíriához); 
b) a' másik párt föltételtelenül az esethez szabja magát 's az 
által minden gondolkozást megvet (A' föltételtelen hit' állása 
a' magnetismushoz). Mindenik nézet' különös viszonyáról a* 
kereszténységhez, következőleg eltalálva fejezi ki magát a' 
szerző 52 1.: ,,A' rationalismus, ámbár abban külömbözik a' 
kereszténységtől , hogy az ördöngösség 's annak a' hit 
általi meggyógyitásának hívesét tagadja , mind a' mellettalap-
ideája által az öntudásu, éber élet' egyedüli igazságáról lé-
nyeges megegyezésben van a' kereszténységgel. Ama hit el-
lenben , ámbár az exorcismuslioz 's ördöngösséghez való ra -
gaszkodása által keresztényi, még is kereszte'nytelen lesz 's 
belső lényegére nézve vallástalan azon állítás miatt, hogy az 
öntudásu ember'gondolkozását azon esetek' t. i. az álomjárók 
mondásai mint valami magasb Ítélőszék alá hajtsa. Innét azon, 
a' keresztény vallás' lényével egészen ellenkező állítás követ-
kezik , hogy azon öntudástalan állapotban sokkal tisz-
tább isteni kijelentés forrása foly, mint az éber öntudott lé-
lelcéletben". E' két irány a' szerző szerint (58 's le. 1). egy-
oldalú helyezet az állati magnetismushoz; de öszszekapcsolva 
a' valódi tudományt képzik: mellynelc föladása következőleg, 
színtolly távol a' csalás, mint megfordítva a' természetfölötti 
behatások'vagy chimärai hypothesisek'fölvételétől , a' magne-
tismus' tüneményeit az álomjárók' belső munkásságára visz-
szavezetni. De épen ezen föladást nem fejtheti meg alapo-
san, a' nélkül hogy azon két helyezetnek alapul fekvő néze-
tét megfejtené. Mindeniknek t. i. azon közönséges világnézet 
szolgál alapul, mellynél hibázik minden egyesnek, neveze-
tesen tehát a' lélek és testnek benső egysége, melly ezeket 
magán létező dolgoknak tekinti; innét mindenik előtt zárva 
marad a' magnetismus' benső megértése. A' valódi tudomány 
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tehát ez okbul törekszik minden létezőnek, tehát egyszer-
smind az anyag és szellemnek egységére. 

Ezen tudományos álláspontra, szerzőnk további magya-
rázata szerint, először Mesmer lépett, ki mind a' magnetis-
mus mivészeti használásának gyakolatilag, mind valódi f o -
galmának elméletileg teremtője volt , meilyet az öszár* (All-
flut) ideája által létezhetővé, tön, mellyben a' szellem és 
anyag, mint a' világ' substantiája, ugyanazok. Ha Mesmer 
a' magnetismus' ideáját eloszer csak általában fogta föl: Kie-
ser akkor Schelling' természeti philosophiájának szempont-
jából különösen át és kivitte, nevezetesen megmutatván a* 
magneticus élet' különbözését az éber állapottól. De mivel 
sok részben üres formalismus-nál állapodott meg: ez okbul , 
szerzőnk szerint (74 1.), Kieser' formuláival nincs bevégezve 
az ügy , 3s a' mostani tudomány elébe azon föladás j á ru l , 
áthatolva nézni meg az egyeset, és nevezetesen, mig Mesmer 
szerint az ösz-élet magnesi, Kieser szerint a' magnesi élet az 
emberi életnek alárendelt, de önállásu pólusa: igy a' tudo-
mánynak azt önáilástalan idomúnak, mint az éber élet' visz-
szasugárlását kell megmutatnia. 

Ért . megvallja, hogy ritkán talála bevezetést, melly olly 
szerencsésen adta volna, mint az itten kivont, mind azt, a' 
mi minden bevezetés' föladása f az olvasót a' következő érte-
kezés' állás pontjára emelni, őt annak számára nem megvesz-
tegetni, hanem igazságok' bizonyítmányát magokban hordozó 
okok által megnyerni. 

A' második fŐszakban (76—143 1.) a' szerző általános 
fogalmat akar adni az állati magnetismusrol, 's ezt e' végre 
a* következő viszonyokban tekinti. 

1. Az ébren-létel' viszonyában és pedig a) testi tekintet-
ben. Mig az ébren létben az agy, az agyrendszer azon közép-
pont, mellyből minden kiindul: a' mágnesi életben a' ducz-
rendszer játsza a' fő szerepet. Mint az érzés' ülőhelye gyak-
ran a' gyomor lép itt föl , melly mögött a' legvastagabb dúcz-
fonatok léteznek. Hogy a' szerző ur a' gyomorhoz, mint a' 
magnesi élet' második fó'katlanát a' szívet csatolja, csalódá-
son látszik nyugodni; legalább a '79 lapon fölhozott vallásá-
ban egy álomjáró nőszemélynek, a' szívgödör alatta ' gyo-
morgödröt kell népszeri beszédmódon érteni. Különben pe-
dig a' test* más részeiben is, p .o . a 'kéz és lábujakon, orron 
'stb. is képződhetik a' látás', izlés' 'stb. tehetsége, mivel az 
álom járónál a' négy felső elvárasztott érzék nyugszik, de az 
ötödikbül, az egész bőrön elterjedő tapintási érzéltbül Ösz-
érzék fejlődik ki , az első négyet pótoló, mivel elválatlanul 
magában foglalja őket , mi okbul ugyan is csak határozatlan 
's csekély közérzetre alkalmatos. — b) Szellemi tekintetben 
a' különben jelen vol t , önmegismerési egység a' magneticu-
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soknál, eloszlik különböze'stelen egységre az egyik, 's egy-
ségtelen különféleségre a' másik oldalon, a) Azon egység, a' 
mint a' test iránti viszonyban a' test öszves érzésének fölma-
gasztaltságát teszi a' műszerek' öszveségében; ugy szellemi 
tekintetben azon benséget, melly minden egyes munkásságot 
közvetlenül egészszé tesz; a' külvilágra nézve a' sympathiát 
fejezi ki a' szellemileg 's műszerileg rokon, az antipathiát az 
épen ugy ellenséges , és az apáthiát a' közönbös személyek 
és tárgyak iránt. Ezen, nevezetesen a' magnetizálóvali sym-
patliia által meghatározott, közvetlen , szellem-testi önérzet 
képzi a' szerző szerint (91 's le. 1.) az eredeti, minden tüne-
ményein keresztül húzódó alapját az álomjárásnak. De ezen 
sűlynélküli nyugalma a' közérzetnek hamar és könnyen meg-
háborittathatik testi vagy szellemi, külső vagy belső bántal-
mak által és kiűzetik magából, — és a' mint most a ' lé lek 
ezen, egységét háborító bántalmakat magától megkülönböz-
tetni, tárgyas/tani (objeetiválni) ugyan kezdi, a' nélkül hogy 
mégis teljes elválasztásokra 's fölébek emelkedésre juthatna, 
a' mi tudatos életbe lépés volna: ekkor ß) közép munkásság-
hoz fog, a' képzelő erő" játékához, melly, mivel az álomjá-
rónak elméje a' testi 's szellemi benyomottság' illy állapotjá-
ban, általánossághoz, az az magához nem jöhet, egyes ké-
pek* sorával bajlódik. A' képzelődő erő ezen szerte törekvését 
's az érzés' azon egységét kipuhatolni, az álomjárósak emlé-
kezete nem elegendő próba, mivel nem Öszalkotó (syntheti-
cus) egysége a' különbféléknek a' múltból, mint az ébren 
lévőknél, hanem csak önelmerités az egyesbe. Az álomjárók-
nál mutatkozó észmunkásság továbbá részint az éber életből, 
majd a' mágneses majd a' mágnesező szemc'lyébül van köl -
csönözve, részint az érzés' ésphantasia' idomait ölti fö l , r é -
szint az ösztön' és vágy' szolgálatában marad. Valódi Öntudás, 
azon nyugvó, hogy az En magát magátul 's a' lcülvilágtul 
megkülönbözteti, 's mégis magával 's a' kiiivilág' rokonsági 
tekintetében egy marad, hibázik az álomjárónál, a 'mennyi-
re a' magairánti viszonyban, a' heíyetthogy megegyezne ma-
gával , meghasonlhat mint a' védszellem' (nemtő) 's ördöngösség' 
tüneményeiben, — és megfordítva érzései' 's phantasiaké-
peinek öszszefolyása mellett magát magátul nem tudja meg-
különböztetni; a' külvilágiránti viszonyban pedig a'sympathia 
mellett a' különbözést, az antipathiánál pedig az azokkali 
rokonságot téveszti el. 

2. Az álommal egy oldalrul szorosan rokon a' magneti-
cus élet, mind testi tekintetben a' viszszanemzési (tenyészeti) 
műszerek' előkelő munkássága által, mind szellemiben a' sub-
jectiv képzelodéseknek valósággal* fölcserélése által, mint az 
álomban történik, 's még a' természeti sejditések' némi ne-
mében is. Mégis szerzőnk szerint a' mágneses élet nem csu-
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pán magasb foka az alvási életnek hanem attul minőségileg 
különböző, minthogy az alvásban, mi a' testet illeti, az ész-
revétel kifelé gátolva van , a' mágneses állapotban pedig a' 
csudálatos ösze'rzékké fejlődik ki , szintúgy szellemi tekintet-
ben az álom kifelé elzárt élet, az álomjárás pedig sympa-
thiás élet a' magaetizálóval 's ez által egyéb személyekkel és 
tárgyakkal is. Mindenik tekintetben az álomjárás, az ál óm-
tól i különbözés' kedveért , az éber életből is bír elemet, kö-
zép helyezet, melly ezen állapot' rendes megjelenésének ide-
je, az estve valamint e' nevezet: „ébren alvás" által fejezte-
tik ki. De valamint az igen báborús álom és a' zavart ébren-
létei , ugy az álomjárás is. 

3. Betegség, a) Ha a' testi müszeresség, ép állapotban 
a' legnagyobb fölfogási tehetséget a' legnagyobb önkényüseg-
gel kapcsolja öszve: akkor a' magneticus állapot, mint a' 
melly nem csak az önkényüséget korlátozza, hanem, mivel 
a' sympathia kis körének ellenében sokkal nagyobb apathiát 
és antipathiát fejt k i , a' felfogást is , — a' nyavalyák' sorá-
ba helyezendő, h) Szinte ha a' lélek' épségéhez tartozik, hogy 
három alapmunkássága illő viszonyban álljon egymáshoz: ak-
kor az álomjárás, mellyben az érzés és képzelődés chaoszi 
miatt az ész' minden rendező munkássága elnyomaték, egy-
szersmind léleknyavalya is. Ha az őrültség a' csupán képze-
leteknek valódi • tárgyakkal! fölcserélésében áll; akkor az 
álom járás ezen categoriába, ezen kórnem alá esik. Az őrült-
ség három fajra oszlik, a' mint melancholiába, bolondságba 
vagy dühösségbe megy által. A' melanchoiicus őrült ismere-
tet bir képzeleteinek , mellyeket egyedülvalóknak, létezni 
kellenoknek hisz , 's az objectivitásnak különbözésérül , 
mellyrül tudja hogy a' m;»radólag való, —• ezen okbul pedig 
sötét munkátlanságban tesped. A' bolond nem ismeri ezen 
különbséget 's vidáman él az álmadott világban, mellyé a' 
valódit könnyen át tudja változtatni. A' dühös bir ja azon 
különbség' tudását mint a' melanchoiicus, 's azt megszün-
tetni törekszik, mint a' bolond, 's azért vak romboló düh-
ben támadja meg a' valódi világot. Azt kérdezvén már 
most , mellyik fajhoz tartozik az álomjárás, felelet lesz: 
egyikhez sem ugyan, mert az ostrom' szüntével az éber élet' 
szikrája még jelen van, de lehetőség jelen van mind a' há-
romhoz; mint az álomjárók valóban majd a' melanchoiiálioz 
hajlandók mint a' prevorsti jósnő, majd a' bolondsághoz, 
mint a' weilheimi *), majd a' dühösse'ghez, mint a' hajdanta 
nagy számmal volt ördöngösek. 

+ ) fieisen in den Mond, in mehrere Sterne und in die Sonne. Ge-
schichte einer Somnambule zu Weilheira a. d. Teck. Augsburg, 
1851. 
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Az álomjárás'ezen általános fogalma a harmadik fösza-
kaszban (143 1. — végig) tüneményeinek egyes idomaira ta-
goltatik föl. Mint a' magnesi élet' alsóbb fokai , a' niagnetizá-
ló ember által képzett álomjárásnak elébe bocsáttatnak azon 
tünemények és állapotok, mellyek érezek, kövek 's t. e. vagy 
a' hold' befolyása által okoztatnak, mint a' rhabdomantok-
nal , holdkórosoknál és éjszaka-járóknál (mint egyeztethetni 
meg itt a' szerző' azon álitását, 1521. hogy az illy személyek-
nél a' hold' befolyása által a' földnehézség' törvénye fölfüg-
gesztetik , a' nehézség' igazi fogalmaival, .véleményadó nem 
látja által); továbbá a' mágnesezett bokrétávali érintkezés. 
Ha váljon az ugy nevezett ön-álomjárás, minden állapotjában 
illy módon, magnetizáló okföt mutathatni e' meg a' testen 
kivül, igen kétségbe hozható. 

A' mélyebb álomjáró élet' tiineményeibül, a' mennyire 
abban , mint a' közvetlen természeti életre visszaesésben az 
éber élet' különbözései 's korlátai elenyésznek, következő 
fölosztás áll elő: 1) A' személyesség' korlátának elenyészése, 
vagy a' magnetizálóhozi viszony, az álomjáró életnek alap-
zata ; 2) A' tér ' és idő' korlátainak elenyészése, — távolról 
érzés, sejtés; 3) Az innen' és túl'korlátának elenyészése, — 
a' szellemvilághozi viszony. (146.1.) 

1) A' magnesi viszony' ágensévé a' magnetizáló műszeres 
természeti életét teszi a5 szerző, melly belőle az álomjáróra 
áltárad. Azon kérdésre , mint kell ezen áltáradást gondóliii, 
jól feleli a' szerző; hogy ez az érzés alapjának általános ké r -
désére tartozik. Mint a' lélek általában a' magánál másban 
létező idealitas, — 's ezen minden érzés, mint a' testet a' 
bennünket körülvevő testi tárgyaktul elválasztó korlátok' fel-
függesztése, nyugszik: ugyazon kérdésre is, mint jöhet az 
idegen élet az álomjáróéba által, a' lélek' azon létalapjára uta-
sítás által felelhetni meg. Csak míg az ép élet az érzett ide-
gen iránt mint egység áll 's viszszahat: fogja az álomjáróé 
a' nála hibázó egységet az idegen életben keresni, 's tisztán 
szenvedőleg , viselendi magát. Az idegnyavalás személyek' 
ezen viszonya az épekkel, melly az elsőbbiek; részéről főké-
pen a' dúczrendszer által eszközöltetik, gyakran magátűl tá-
mad csupa közelítés 's az izzó, 's melegségi anyag' közlése 
által; mesterségesen és nagyobb fokon pedig a' magnesi mű-
ködés által. A' viszony részint műszeri, a' mennyire a' mág-
nesező" testi érzései a' magnesezettre áthatnak, átmennek; r é -
szint a' mágnesező'elmemunkálatai sugároztatnak viszsza ideg-
rendszerének közbenjárása által az vele sympathizáló álom-
járónak műszerzetében; részint ezen benyomás az álomjáró-
ban is szellemivé lesz: a'mágnesező'érzései, képzeletei, gon-
dolatai , sőt elmebeli ügyességei 's hajlamai is, mint nyelvtu-
dása és orvosi nézetei, — de mindig a' kölcsönös műszer-
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zet' közbevetése által, — átmennek, mint lenyomásaikat a* 
testben birok — az álomjáróba is. 

2. De a' magnesi állapotban a tér és idő" korlátai is né-
mileg megszűnnek. Ide tartozó már azon tulajdonszerű érzék 
az ásványok és növények 'stb. ereje i ránt , melly azonban 
nem objeetumos hanem csupán az álomjárónak műszeres ál-
lapotja által föltételezett sikert ad; továbbá azon átérzése az 
emberek' természeti 's lelki egyéniségének — a' különben több-
nyire a' mágnesező szülte — sympathiában 's antipathiában. 
Ugy látszik pedig, hogy a' távolérzésben inkább elenyésznek 
a' tér ' korlátai , mint az időéi a' sejditésben. 

a) Némi dolog azonban, melly távolérzésnek tartatik, 
a' magnesi viszony' egyszerű következése; ha p. o. a' jelen-
lévő valami távol való személyt kérdez, 's az álomjáró azt 
leir ja: ezt többnyire a' kérdező lelkében látta. De ezen ma-
gyarázat azonnal nein elég, ha az álomjáró a' távol szemé-
lyekről történetes helyezeteket pontosan tud leirni. Itt a' szer-
ző, elvetve azon fölvételt, hogy a ' lé lek, az idegszellem 'stb. 
a' testet elhagyja , a' minden dolgok' benső egységére hivatko-
zik, melly az álomjáró személyekben, a' természeti öszélet-
bei elmerülésök miatt, érzésbe jő , érzés alá esik; 's ez ok-
ból távol tárgyakat is, mellyekre vagy a' mágnesező lelke 
van irányozva (mint távol lévő betegek) vagy kik (mint ro -
konok, barátok) magokkal állanak belső viszonyban, minden 
köztök lévő lcözények' (medium) daczára is ugy érzenek, mint 
a' mágnes közép anyagokon által is hat a' vasra. Ha a' szer-
ző ur ezen távolbani észrevételeket nem tulajdonképi látásnak 
ta r t j a , hanem a' tárgyak' belső természete érzésének: ezzel 
ellenkezni látszanak azon csalódási pé ldák , mellyek nyilván 
fölteszik az illyen vagy ollyan színű fölűlet' észrevételét, te-
hát a' látásnak hasonmását, p. o. ha (218 1.) az álomjáró a' 
tőle távol helyen és szobában volt fiút a' raj ta lévő leányru-
ha miatt leánynak tartotta. A' távollátásnak megfelelő távol-
hatást nem tulajdonít szerzőnk a' mágneses személyeknek, 
hanem a' hitt próbákat mind a' távolérzésnek tulajdonítja; 
igy a' haldoklók' megjelenését is szeretett személyeknél. Mi-
dőn továbbá pedig a' távolra magnetizálás' ügyéhen mondja, 
nem szánhatni magát arra el, a'dolog' csudálatosságát a ' szo-
kott állapotban lévő magnetizálóra ruházni, hanem inkább az, 
álomjáró érzi meszsze terjedő viszonyánál fogva annak aka-
ratját a' távolban (2271.): szinte olly nehéznek látszik a' hal-
doklók' megjelenésénél a' távol érzés rendkivüliségét azon 
egészséges rokonok' és barátok' részéről venni föl , kik az illy 
.jelenéseket látják. 

b) A' tér' szokott korlátai elenyészésének a' távolérzés-
ben, az idő korlátainak tetszetes fölfüggesztetede felei meg 
a' sejtésben. — Szerzőnk szerint a' sejtés nem csak az érzés1 



Orvosi tudomány. 19 

és ösztön' dolga, hanem az éi*zés' és képzeló'de's' idomába öl-
tözött, tudástalan észkövetkeztetés valami adottról az ebbül 
szükségesképen következőre, 's a' további kifejezés'törekvése 
arra ezéloz, és pedig itt ott igen nagyon, — megmutatni, 
hogy nevezetesen a' magnetizáló' esze az , mellyet az álomjá-
rók a' jövendő fölötti okoskodásoknál használnak. Legtöbb-
ször történnek, a' dolgok' természete szerint, szükséges ese-
tek' sejditései 's ezek között ismét az álomjárók' tulajdon tes-
ti változásainak sejtése. Már magok által ugyan, testi álla-
potjok' , 's testök' egyes kivált beteg részeinek fölma-
gasztalt érzése miatt, részint rosszul létök okát eltalálhatják 
az álomjárók, részint némi egyszerű rendelést adhatnak elle-
ne 's megjósolhatják, de csak általában 's nem mindig bizto-
san, betegségök lefolyását. De csak a' magnetizálónak befo-
lyása által jutnak az álomjárók belső testi műszereik' világos 
nézéséhez 's műszerű megnevezéséhez, kórbirálataik' ponto-
sabb előrekiszámolásához, 's pontosabb, be bonyoltabb ön-
gyógyrendeletekhez, melly czélra az álom járónak fölmagasz-
talt műszeres önérzése 's a' vele a' magnetizáló által közlött 
tudományos és működési ügyesség (az mint empiriai, ez 
mint elméleti facto r) öszvehatnak. — A' külvilágbeli szüle- * 
séges esetek'sejtése, a' mennyire a' mágneses személyek' ön-
állásu hatalmának tekintetik, sympathián nyugszik, főképen 
más személyek' nyavalyáival, melly érzés a' képzelődő ero 
által megfelelő képben (millyen a' koporsó 'stb.) állapittatik 
meg; de itt is rendesen csak a' magnetizáló által történik, 
hogy az előremondások részint közelebbi határozottságot kap-
nak, részint gyógyítási törekvésbe átmennek. — Mi a' sza-
bad cselekvése' jóslatát illeti, a' szerző oda hajl ik, hogy a' 
sejtés' körébe csak olly cselekvések esnek, mellyek adott el-
határozó okokból erednek, nevezetesen az ember'belső, mű-
szeres-szellemi természetéből: a' szabad cselekvések ellenben, 
mellyeket az emberi elme tisztán a' semmiből, a' meghatá-
rozhatlun Önkényből merít , a' inagnesi sejtés' határain túl 
esnek. 

3. Hogy végre az álomjárós állapotban az innen és túV 
korláta is elenyészni látszik', tulajdonképen azon alapul, hogy 
a' phantasia' énleges képei 's a' tárgyilagos lények között nincs 
megkülönböztetés. Midőn az álomjáróknál a' phantasia' képe 
objectiválódik, Őntudásának egysége megszűnik. „Ezen meg-
hasonlás — mond szerzőnk — következő lépcsőkön és foko-
kon megy által: a) Először az, az álomjáró' lelke előtt külső ; 
a' phantasia' alakjai csak körüle játszanak, alá 's fölmerül-
nek ; de szelleme egységként tartja magát e' képek' ellenében 
(igy van a' dolog a' lélekjelenésnél). h) A' második fokon 
bensőbb lett e' meghasonlás, az én' legbelső lényegét illeti; 
a' phantasiakép mint valami külső lép ugyan az én elébe, de 
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azon bélyeget b í rva , hogy az álomjárónak én-jéhez legben-
sőbb viszonyban áll, 's az én függésben van azon képtől 
(nemtő, vétllélek.). e) Végre a' meghasonlás egészen benső 
lesz; a' lélek'egysége egészen el van rontva; némi idegen 
lény mintegy elnyomá 's a' testet elfoglalta; a' beteg a' pban-
tasialcéprŐl nem mint valami idegenről szól többé, sőt inkáb 
maga idegen magának, 's a 'kép belső hatalomra jutott fölöt-
t e , (ördöngösség). A' phantasíának ezen elmetanilag érdekes 
haladása az alsó ponttól munkássága' legfelső csúcsáig, az 
egység' tökéletes fölbomlásáig, bélyegezőleg látható a' szel-
lemi képek' munkálkodásán is: a' közönséges szellemek, az 
álomjárót tarka sokaságban körüllebegők, ettől rendesen meg-
szabadíttatnak (a' lélek föllöttök valónak tudja magát); a' 
nemtő (geníus) ellenben az álomjárót váltja meg a' csalódás-
t ó l , a' szerepek itt cserélvék; végre a' daemon el akarja az 
ördöngöst rontani (aJ lélek nem csak nem magasb hatalom a* 
phantasiakép' ellenében, hanem azt mint tagadó hatalmat ma-
ga fölött érezi). Ezen ördöngösökrőli nézet valóságának igen 
talpraesett tanúbizonysága van azon eseményben, mellyet a' 
szerző (315 1.) Kieser' archívumából fölhoz, hogy t. i. egy le-
ány egy hozzá szemtelenül tolakodó vadászlegénytől gondolá 
magát megsaílottnak, ki az ostrom' idején férfi hangokkal 
szólt belőle. Ha azok, kik tárgylagos (objectiv) szellemeket 
és daemonokat hoznak föl az illy állapotok okául , örömest 
kérdeznek bennünket, mint magyarázhatjuk meg ezt és amazt 
a' csupán szémélyleges alap mellett: mi itt bizvást megfordit-
hat juk a' dolgot, és nékik ezen esetet mint valami diót adhat-
juk által, melly a' mi nézeteink szerint magától megnyílik, 
az övék mellett pedig nehéz töretű lehet. 

Egész munkája' alaphangolatát 116 lapon adja a' szerző, 
azt mondva, nem tartóztathatni meg magát a' boszonkodás-
tu l , ha az éber ember a' mágneses személyekben valami ma-
gasabbat gyanítva magát meg hagyja vakítani 's azután, ezen 
áloméber életet dicsérve, az éber lelket 's annak öntudásos 

1 szabad életét gyalázza. 
2. Mikor W i r t h ' munkája elolvastával teljes szívből örven-

d ü n k , hogy a' mágnesesállapotok' setét tömkelegét (labyrinth-
já t ) az egész vélt szellemvilággal együtt minden főponton olly 
szerencsésen megvilágítva látjuk, hogy legalább a' legtávolabb 
e's homályosb részletekre is esik némi szürkületi fény: akkor 
Kerner doctor ur egyszerre egy olly új szobát nyit meg, 
mellyben a' legteljesebb éj uralkodik, 's minden világ, mel-
lyet Wirth elméleténél meggyújtva, abba vinni akarunk, is-
mét elalszik. Ezen öszveütköze's megboszonthatná azt, kit a' 
theoria érdekel: de igaztalanul; az elmélet semmi időpont-
ban nem esik öszve az egészen teljes igaz- és valósággal: az 
eset', az empiria' hozzájárulása szükséges még 's épen ezen 
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fekszik a' tudomány* elete, hogy az empíria épen akkor tesz 
előreugrást, midőn a' theoria őt elérni gyanítja, 's ez igy 
ismét új föladást kap. Ezen szempontbői idvezeljük mi Kei-
ner ' iratát szintúgy mint W i r t h é t , — 's először is tartalmá-
ból adunk kivonatot. 

A' weinspergi fő törvényszéki tömlöczben ]835-ki ősz-
től kezdve, a' mult év' kezdetéig vizsgálati fogságban ült, Ess-
linger Elisabetha, 39 éves parasztasszony, miveletlen de jó-
zan természeti eszü. Befogatása után csak hamar följelenté a' 
törvényszéknek, hogy éjszakánként lélektől látogattatik meg, 

és igy egész egy csomó vizsgálat jöve létre , miután a' ke-
rületi biró, orvost is hívott segedelmül (Kerner doktort); ezen 
tapasztalások három vagy négy főtömegbe választhatók e l , a' 
mint t. i. először a' fogházbeli többi társak és pedig részint 
az asszonyi büntete'ses foglyok, a' törvényszék' szolgájának 
feleségével 's unoka húgával Esslinger asszony' szobájában, 
részint a' férfi foglyok és a' törvényszék' szolgája más szobák-
ban : másodszor több mívelt söt tudományos emberek' egye-
sülete is , kik figyelés végett a' fogházba mentek ; végre nem 
kevés személy a' fogházon sőt még Weinspergen kivűl is, 
kik egész különös észrevételeket akarnak láttani. Mind ez ada-
tokat jegyzőkönyvi idomban adja elő a' kiadó, többnyire a' 
tanúk' névaláírásával. 

Az ugyanazon tömlöczszobuhan volt asszonyok' vallása 
(17—87 1.) következőre megy ki. Már az, ój> első órái alatt a' 
szobában 's a' mellette lévő zárt folyosón olly hangokat vél-
tek hallani, mig Esslinger aszszony az ágyban feküdt, mint 
a' papiros vagy keményített vászon zergés, lábtyúkbani cso-
szogás , homokkal vagy kövecsekkeli hajgálás, ablakrezgés 
a' vasrostélvok' nagy megrázásaig, mint az ablakok' és ajtók' 
ki 's benyitogatása, a' szobabeli tárgyak' ide 's tova hányása 
egész a' hulló nehéz test' vagy lövés' megrendítő hangjáig. Kü-
lönben az aszszonyolc előtt, mondások szerint, valami látha-
tó is tünt f e l , de különböző időben 's az egyesek' személyes-
sége szerint igen különböző világossági fokon. A' mit legtöb-
ben véltek látni, ke'nkősárga 's férfinagyságu világosság volt, 
melly egyik ablakon által a' folyosórul lengett a' szobába 's 
Eszlinger aszszonyhoz, néha a' többihez is közelíte; néhány-
szor e' fény apró rezgő csillagoknak tetszett 's néhány nősze-
mély emberalakot is akart benne megismerni. Ha a' jelenés 
feléjök ment , szellőlengést érzettek a' személyek, ha közel 
volt hozzájok , arezokon hangyafutás' érzése támadt (nehá-
valódi érintést és nyomást 's ennek jelét a' paplanon, akar-
tak érzeni), melly közben kiállhatlan sirszag is terjedt el, 
melly a' jelenés' eltűntével ismét elenyészett. Szóhangokat is 
akartak az asszonyok hallani a' tűnő idomtól: részint vad, 
állati kiáltást, de részint valódi szavakat is, üresen 's reked-
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ten mondva k i , alig érthetőket 's nehezen megjelelhetőket. 
A' nők csak egyes szavakat tudtak megmondani, p. o. imád-
kozzatok , vagy ha ez megtörtént: Isten fizesse meg! 

Ezután (87—1061.) a'mellék tömlöczszohában volt férfiak' 
vallomása jő. Ezek különböző éjeken át az Esslingeréhez ve-
zető folyosón eleinte többnyire egy vagy több erős ütést és 
pattanást véltek hallani; ezután mozgani kezdett valami a' fo-
lyosón , mint a' ziígó 's zizegő szél, gyakran mint a' doho-
lás, a' hang az aszszony' szobája felé haladott, mellynelc a j -
taja megnyílt 's ismét becsukaték. Egy óra múlva azon han-
gok a' viszszamenési mozgást látszának tenni. A' férfi foglyok 
közül egyik fehér képet is akart látni, 's társaival együtt né-
hány érthető szót is hallani. 

Nagyobb fontosságúak a' mívelt és tudományos emberek' 
észrevételei, millyenek itt voltak: a' fo törvénybiró, egy 
mathesis' és physica' tanítója , több törvénytudós és orvos , 
kik éjszaka Ess. aszszony'szobájába csukatták magokat. (19— 
23 és 111 — 147 1.). Ezek is ugyanazon hangokat hallották , 
a1 beszélést kivéve, majd szelídet mint csengetyű' zengése majd 
mint igazi harangozás, mint madár szárnyának csattogása, 
csepphullás a' vizbe 's főképen mint a' villanyos palaczkok' 
kiürülése, néha nagyobb is volt a ' zöre j , mintha szekér men-
ne az utczán, az ablakok veretnének^ a' rostély' vasai rázat-
nának, 's a' padlás' gerendái lehullanának. Ok is érzék a' hi-
deg léghuzamot, 's a' váltogatva támadó 's elenyésző sirsza-
got : de testi érintést nem tapasztaltak. Szabályos emberi alak 
nem mutatkozott eló'ttök, de fényt láttak majd a' folyosóra 
nyiló ablakon, majd az ajtó' repedésein által a' folyosóról, 
majd a' szobában is különböző helyeken. E' fényt egyik vizs-
gáló így irja le: sú'rü szürke köd vol t , melly egyideig E. ágya 
fölött elterjedt; mások kénkősárga takarónak mondják, bi-
zonyos körrajzok nélkül, inkább phosphorcsillámmal mint 
sugárolva, melly itt ott látható volt az ablakokon, falakon , 
egyszer egyik jelenlévőt is megvilágító, különben gyertya-
gyújtás' alkalmával nyomban eltűnő. 

De nem csak a' tömlöczre, sem Weinsperg városkára 
voltak e' tulajdonszerű észrevételek szorítva, más helyeken 
is tétettek azok (148—188 1.). Nemcsak a' törvényszéki szol-
ga keltetek föl kék foltokat hátrahagyó karérintés által a' töm-
löczházbeli lakján , 's az este becsukott ajtókat nyitva találta, 
nem csak a' törvényszéki actuarius, Kerner doctor 's mások 
szobáiban láták a' fényt 's haliák a' különös hangokat, ha-
nem az egy órányira fekvő Heilbronnban is tapasztalak józan 
mívelt férfiak a' szokott hangokat a' lengéssel és sírszaggal 
együtt. 

A' mi ezen különös tünemények' magyarázatát illeti: azon 
személy, ki eredeti kútfejök volt , azt adá okul , hogy egy 
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tizenötödik századbeli pap* lelke látogatja meg, ki birtok el-
idegenite's vétke iniatt nem idvezűlhet 's tőle imádságot es 
megszabadítást kiván (L. 1—17.) 's mellyet az aszszony , ki-
szabadulása után , egy téli éjszakán , szabad mezon , föltűnő 
jelenetek között végre is bajta (205—211 1.). A' kiadónak, 
véleménye pedig ez: „Ne arról legyen szó, az olvasóra azon 
hitet rákötni, mintha ezen tünemények nem volnának egye-
bek megholtaknak ez életbei viszszajötténél: de csak a r ró l , 
ezen tünemények, mint valódi tárgyszerű dologmik' (realitá-
sok) lételét a' természetben , igaz tapasztalás által állítani,— 
olly phoenomenelcét, mellyelcet a' természetből olly kévéssé 
lehet kiokoskodni, mint Saturnus' gyűrűjét, melly szinte ki-
gondoltnak tartatott volna, ha ad oculos demonstrálni meg 
nem tanulták volna. Csak e' tünemények' végtérei elismeré-
sét kívánja: azok* nevét minden vizsgálónak szabadságára bo-
csátja, 's azt épen nem akarja állítani, hogy további vizsgá-
lat mellett más m igyarázatra is nem juthatnánk, mint a 'meg-
holtak' behatására; noha most ennél kielégítőbb magyaráza-
tot nem tud" (Elősző Ylí 's k. 1.). Igen jól , doktor u r , 
nagyon liberálisán! •—• 's igy, ön tulajdon engedelmével ön 
phoenomenjára fölpróbálhatjuk a' különbféle rationalisticus 
köntösöket (mint ön nevezi) 's ha egyik sem illik r á , akkor 
vagy ugy tehetünk, mint ön, azt kísértetes köpönyegbe bur -
kolva, v a g y — a ' mi minden esetre okosabb—egy ideig ka-
bát nélkül hagyandjuk járni , mig a' természetvizsgálók illő 
köntöst találnak neki. 

Mivel e' történetnél egy vétkes kincsásási per miatt töm-
löczben ülő bűnössel van dolgunk (XVI1.): olly közel gya-
nakodhatunk annak csalásárul, hogy azt olly férfiak is hasz-
nálandónak mondják itt, kik hasonló tünemények' ezen ma-
gyarázatmódját fölűletesnek vitatják, mint W i r t h az előbbi 
munkában (296 's le. 1.). Csalásra inditliatá az aszszonyt azon 
remény, hogy a' kisértethivők' segedelmével a' weinspergi bí-
rót meggyőzendi azon tünemény' valódiságáról, melly által 
mint mondá, kincsásási próbákra buzdiltaték, 's igy az íté-
letet. könnyitendi; ajándékok általi kis nyereséget is reményi-
hete 's általában kedve telheték a' jóslónő' szerepében. Némi 
ügyességet pedig az illy szemfényvesztésben szerezhete magá-
nak kincsásókkali 's ördögűzőkkel! öszszeköttetése által. A' 
mi tovább az egyes tünemények' magyarázatát illeti ezen föl-
tétel szerint: a' homokszórást maga a' nő teheté természeti 
homokkal, mivel nem csak hogy egy kedvezéstelen vizsgáló 
a' szobában liomokrakásocskákat láta (Wirth. 297 1.), ha-
nem egy ltedvezéses is megengedi, hogy a' padzsurlásból ho-
mok maradt a' szobában {Kerner, 130 1.); való, hogy igen 
jól kelle setétben czéloznia, hogy a'jelenlévők lcözűl senkit 
nem talált el (120 126 1.). / z ablakzörgést ágya fölött maga 
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okozhatá, míg a' figyelők aludtak, kik miatta többször föl-
ébredtek; de ez ollyankor is történt, mikor többen ébren 
voltak 's olly erős volt , hogy ha természeti rengetés lett vol-
na oka , az ablak darabokra tört volna. 

A' serczego, sipoló hangoknál az ablak fölén volt nye-
kergő kerékre gondolhatni, melly a' vétkes ágyához lelóggó 
zsineg által mozgatható volt (XII 's k. 1.), valamint azon nem 
szántszándolcos szolgálatra is, mellyet a' szél 's némelly álla-
tok p. o. egerek csinálhattak. Végre még a' sirszág' magyará-
zatához is használható ezen körülmény, hogy a' tomlöcz 
mellett igen rosz kigőzölge'sü halastó van, melly lcigőzölgés 
éjszaka még erősödvén, a' fölnyitott és betett ablakon által 
váltva bejöhete és ismét elveszhetett. De honnan a' világos-
ság a' szobában? Tolvajlámpása volt az aszszonynak? vagy 
talán a' holdvilág segité ? Ez talán világithata a' tömlöcz pad-
lásán lévő ablakon keresztül és fényt vethete a' Kerner dok-
torral jött figyelmezőre (140 1.); de hisz azon éjszaka homá-
lyos volt és a' hold épen nem látható. Semmi esetben nem 
lehete az , ki az ablakokat a' tömlöcz oldalán megvilágitá, 
mellyek közvetlenül nem a' szabadba nyiltak hanem zárt fo-
lyosóra; továbbá az Essl. ágyától távol eső ablakban lehet-
len volt nékie csinálni, a' zörejt. E' végre csalótársra volt 
szüksége. Ezeket csupán a' tömlöcztartó' családjában és cse-
lédségében lehete keresni, mivel a' tömlöczszoba minden ol-
dalról folyosóval van lceritve, mellyhez csak a' tömlöcztar-
tónalc van kulcsa. Hogy ezen emberek, ha akarálc, a' folyo-
són lármázhattak, abból a' tömlöczszobákat megvilágithaták, 
's azokon által a' fényt a' szoba' más helyeire is vettethetek, 
annál kevesebbé tagadható, mivel a' figyelők és vizsgálók 
magókat a' szobákba becsukaták tehát a' folyosón kise'rtetes-
kedő'ket meg nem leplieték, a' rostélyokon által pedig csak 
tökéletlenül láthaták. A' tömlöcztartóné, ha kérdeztetik (Ref. 
meglátogatá a' helyet) , olly előszeretettel emlékezik e' kísér-
tetre, hogy azt gyanúsnak lehetne venni, ha inkább naiv-nalc 
nem mondanók. De mi veheté ezen máskép becsületesnek is-
mert embereket a r r a , hogy a' bezárt csalfa nőnek kezére ját-
szottak légyen? Talám a' nekik ige'rte rész a' lelendő kincs-
bő l? De ha föltételül tette nekik a' csalást, hogy bízhattak ben-
ne ? Vagy előjárójoknak a' kerületi bírónak akartak kedves-
kedni ? Ez a' lélekjelenéseknek nem valami különös barátja. 
De tán Kerner doktornak ? Mi köze volt ahhoz a' tömlöcztar-
tónak! Vagy talán a' tömlöczben háló vizsgálóktól reméltek 
hasznot ? Itt igen sokat tettek volna a' játékra. 'S mikor a' nő 
társfoglyok azon világosságban emberi idomot is ösmertek 
's emberi szavakat is hallottak: ezek mind azon fogoly asz-
szony' zsoldjában állottak volna , segítve néki másokat meg-
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csalni? Azt nem: de könnyen csalódhattak magok 's még a' 
csalódásban is elfogultak leheténelc. 

A' csalódás' fölve'tele ezen rege-eset' sok részénél igen 
közel van. Ha a' férfiak csak határozatlan világosságot, a' 
nó'k már emberi idomot láttak; ha a' mivelt figyelők csak 
izeletlen hangokat haltának, mig a' fogolytársak szavakat 
akartak érteni: nem nyilvános e , hogy félelem és babona 
többet láttata 's hallata némellyekltel, mint valóban látni 's 
hallani lehete ? Ide számlálandólc még azon hirdetett jelené-
sek is más házaknál és helyeken, mellyekre K. d. ur igen 
sok becset rak. Azon emberek előtt tudva volt a' kísértés' r e -
géje, részint a' tömlöczben is voltak; az éjszaka félelmes és 
finom hallású: nem csuda, ha minden széllebbene'st a ' jelenés-
hez tartozni véltek. A' mivelt figyelőknél is állhata be érzék-
csalódás a' tömlöczben. Sötét szobában, kivált fölébredéskor, 
hányszor játszanak a'szem előtt csalárd fénypontok; mi köny-
nyen történhete a' vizsgálóknál, hogy ha a' felső ablakcsára 
néztek, ennek képét a' sötét szoba' falain többfelé látták? A' 
hangok pedig — föltéve hogy a' fogolynő néhány hangot ada 
— részint hallási csalódások lehettek, mint a' gyanított ha -
rangozás, még mások, mint a' kocsizörgés, valóságos k o -
csitól származhattak, melly az ntczán ment. De a' csupa, 
szokott csalódás' fölvételén is túl van azon pontos leirás, 
mellyet egy a' csalni akarás' gyanújától egészen tiszta leány 
adott a' kísértet' emberi idomáról ; szinte ugy a' tömlöcztar-
tóné' azon állítása, hogy néhány pillanattal mindig előbb tud-
ta , mit fog a' lélek szólani. 

Ez utolsó, ha az állitás' igazságán nem kételkedünk, igen 
emlékeztet a' mágnesi viszonyra. A' tömlöcztartóné, ámbár 
nem volt tulajdonképen magneticus, de egészen olly képű , 
millyeneknek Kerner különben a' kisértetlátó (visionär) sze-
mélyeket irja le, sympathia által részt vehete E. visiójában 
's igy a 'mit érze, először belső érzelemmé vált benne, utóbb 
külső nézetté. Magánál E.-nél is az élő emberek' tetszlcépei, 
mellyelcet a' lélek magával hoza hozzá a' tömlöczbe, némi 
visiósságra mutatnak. Sőt még a' távol lévő személyeknél is, 
nevezetesen az aszszonyoknál, kik azonban a' fogházban nála 
voltak, az e'jeli gyorsan fölébredés, a' tagok' levertségemig 
a' tüneményt látni vélték, mind ugy tekinthető mint valami 
ragadvány a' fogoly nő' idegállapotja által. De azt is, mit a' 
mívelt férfiak a' tömlöczben észre venni gondoltak, a' meny-
nyire az eddigi látpontolc' egyikéből sem magyarázható, ne-
vezetesen azon szörnyű lármát is csupán benszerű (subjectiv) 
csalódásnak vegyük? Nern, itt valami valódi anyagtárgynak 
lcelle alapul szoLgálni. 

A' figyelők magok sem tudnak némelly a' tömlöczben hal-
lott hangoknak jobb hasonlítást adni mint a' villanyos palaczk' 
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kiürülésével. Seyffer doktor azt gyanitá az őt körülvette fény-
rő l , hogy azőraagábóli villanykifolyás'világa volt, gondolva 
hogy akkor Ő igen villanyos vala; a' mondott papiros-zörgés 
Így a' villanyos serczegés lenne, mint p. o. hallható a' villany-
palaczk' megtöltésénél; a' hangyafutás, a' hajak' félállása a' 
tünemény' közeledtekor szinte ide tartozók; maga a' sirszag 
is a' villanypróháknáli tulajdon szagra emlékeztet. Tehát ál-
lati villanyosság vala itt játékban. De az máskor csak szikra-
adásig megy, mint a' macskáknál, vagy fénykorig a' fej és 
test körül , mint Servius Tulliusnál, 's legfölebb csekély 
serczegést hoz elő: itt ellenben a' fény távol volt a' személy-
től , az ablakon , a j tón, falakon látható, az ablakon és fo -
lyosón történt zörejt pedig villanygépellyel sem lehete elő-
hozni. 

Az eddig próbáltak magyarázatok egyike sem elegendő 
tehát egyedül, mind öszszevenni pedig szinte bajos dolog, 
mivel ritka öszszetalálkozást, oszveütközést tenne föl azt vélni, 
hogy mind készakarva csalás, mind csalódás, mind magnesi 
viszony mind villanyosság játszék itt szerepet. Tehát szégyen 
nélkül mondjuk ki a' „non liquet" nem világos-t 's a' teljes 
eldöntést bizzuk későbbi figyelőkre. A' kiadó is azon mon-
dást teszi tudósitása elé, hogy tudásunk csalt darab, rész, 
(Előszó XXXI.) és ehhez inkább illik a' lehetséges magyará-
zatot darabokban adni, legalább előlegesen, — nem pedig 
mint a' kiadó, kísértetre hivatkozva, nyomban öszszefüggő 
kimerítést nyújtani akarni. 

Az itten jelentett két i r ás , mint utoljára megemlíteni 
szükség, nem csak tőlünk állíttattak egymásliozi viszonyba, 
hanem magok is számolnak egymás' tartalmára. A' valamivel 
előbb megjelent .Wir th ' iratáról ezt mondja Kerner az övé-
jének előszavában (XXXIII 1.): „Wir th János u r , kleinpar-
taclii lelkész, Kieser' újságaival 's a' sokaság' böleseségével 
egy vastag kötetet irt — „Theorie des Somnambulismus" czim 
alatt." Igen lehetne 's kiváltképen K. D.-nak örülnie, ha 
Wirth 'nézetei a' sokaságnál volnának föltalálhatók; de azok' 
bölcsese'ge illy dolgokban, mint K. D. keserű tapasztalásból 
t ud j a , az esetek' tagadása, csalás' föltevése 'stb., mellyhez 
W i r t h ur a' K. d. közlötte írásnál csak kivételként és utol-
jára folyamodik. Hogy továbbá W . ur a' mágnesi állapotok-
ról! tudományát csak írásokból meríté mint nevezetesen 
Kieser' újságából nem tulajdon nézéséből, ez ugyan munká-
jában itt ott érezhető hijánnyá lesz, de őt theoreticussá, ügyet-
lenné nem teszi: ha csak K. d. a' maga és mások' közléseit e' 
dolgokról igen csekélyre nem becsüli. Ha az illy iratok, töb-
beket öszszevévén 's egybeliasonlitván, nem adnak annyi né-
zetet a' dologrul, hogy fogalmat csinálhassak róla magam-
nak : akkor a' hivést sem eszközlik nálam 's általában czél-

0 
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irány tal an olt. — N e m kevesbbé igazságtalan Wi r tb ur is Ker-
ner doktor i ránt , critica-hijányt, sőt a' legközönse'gesebb 
népbabonát veti szemére (295. 299 1.), nevezetesen azon vizs-
gálatokra nézve, mellyek a' fenjegyzett irás' tartalmát teszik 
a' második szám alatt. De mi az utolsót illeti, Kerner urnák 
érdemül kell beszámolni, bogy legújabb iratában az olvasó-
nak kifejezetten szabadságába teszi a' tőle látott tünemények' 
ész-szerinti magyarázását is; a' eritieai hijány' szemrehányása 
valamivel másképen áll. Először is ezen bijányt az empiricus 
mindig viszonozhatja a' theoretieusnalc, 's tehát ezen eset-
ben is, a' hijányos őrizkede'st; továbbá a' történt vizsgálat 
után mindig jut némi ovakodás eszünkbe, miről előbb meg-
felejtkezénk; végre fontolja meg W . u r , hogy legalább a' 
mágneses állapotok' vizsgálatához némi hivőse'g mindig kíván-
tatik meg, mivel a' csak bíráló szem' éle elől az eset igen 
könnyel elbújik, mint maga W . ur'észrevétele szerint az or -
vosi tanácsnokok' kiküldöttei, kik csalárdságot téve fö l , 
álomjárókat akartak vizsgálat alá venni, rendesen mit sem 
láttak. — K. doctor urnák nem kellene feledni, hogy a' va-
lódilag mxveltek csak olly elméletek által barátkoznak meg az 
övéféle Írásokkal, mint W i r t h é ; de W . úrnak is hálásan 
kellene arról megemlékezni, hogy csak olly vizsgálatokra, 
líint Kerneréi, építhetni az övéhez hasonló rendszert. 

De mi igen is erőlködünk a' két párt között békét ger-
jeszteni, bár a' költő azt mondja, hogy az itt még mindig 
igen korán jo , 's azért vitát óhajt a' természetvizsgálók 's a' 
trancsendentalis philosophia között , mivel az igazság csak 
ezeknek raeghasonlása által fejlődik ki. 
Strauss után (Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. Nro l lO—115 

Dec, 1836). V. T. 

Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge. Eine anatomisch-
physiologische Untersuchung von den Brüdern W I L H E L M 

W E B E R , Professor in Göttingen, und E D U A R D W E B E R , P ro -
sector in Leipzig. Nebst einen Hefte mit .17 Tafeln auatomi-
scher Abbildungen. 1836. XXVI und 426 S. 8. Ára 4 f. 30 

kr . p. p. 

Bár milly fontos és érdekes az emberi test' mozgásainak 
vizsgálata : még is az arra forditott ipar nagyobb részin gyü-
mölcstelen maradt. Ezen ítélet sokszor és méltán mondatott 
főleg a' 18d. század' Jatromathematicusaitól, kik azon re -
ményt gerjesztélc, hogy általuk az emberi lélek előtt látás 
nyittatik az emberi test' csudálatos műhelyének belsejébe. 
Jelenben a' tapasztalás azon kelletinél nagyobb reményekről 
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lemondani tan í t , ugy hogy nem merészelünk próbát tenni 
ezen mozgások' szinte mathematicai theoriájában, hanem elég-
nek tartjuk ezen mozgalmakról csak annyit mondani, men-
nyit a' közvetetien tapasztalás igazolni látszik. í)e bár 
az emberi test' tegtöhb mozgalmai olly neműek, hogy 
reményleni sem lehet azok' egyszerű köz törvények alá lehe-
tő hozását; még is vannak egynehányan nagyon fontosak, 
mellyelcről föltételetlenül igy ítélni nincs jogunk. Ha ismer-
jük valami gépely' czélját 's annak menetele' rendszerességét; 
méltónak tart juk azt szorosb vizsgálatra 's az által reményi-
jük annak lényegét teljesen kitapogatni, az az reményijük 
annak munlcassága' törvényeit tökéletesen előadhatni és egy-
szerű elvekre viszavihetni. Vagynalc illy egyszerű czéld és 
rendesen visszatérő mozgások, hasonlók azon gépelyéhez, 
az emberi testben is, például; a' lehelés' rendes és folyvást 
ismétlődő mozgásai, és azon szivattyúéi, melly által a' vér 
mozgattatilc, a' szívéi és a' hangelőhozásra csudálatos rend-
ben egymást követő 's ismétlődő mozgalmai a' hangműsze-
reknek. Ide tartozik a' járeszközök eroművezete is , mely-
lyeknek kilci nem csak czélját tudja, hanem azt is, milly rende-
sen és milly tartósan ismételó'dhetnek azok' mozgalmai. Illy 
esetekben az emberi testben is , valamint a' gépelyben, le-
hetőnek kell lenni a' mozgásokról vissza az erőre követkor , 
zést vonni és világosan elhatározni, mennyiben függ a' moz-
gások' rendessége a' gépely' szerkezetétől és a' gépelyt hajtó 
életerőtől, épen mint egy kézi malomnál az Ő mozgásai' tö-
kéletes ismeretéből következtethetni a' malomforgató munkás' 
erőlcödését, és elhatároztatni, mi függ minden részek' moz-
gására nézve a' malom' szerkezetétől és a' munkás' czéljától 
's ügyességétől. Azon jól választott, fontos, érdekes és nein 
megoldhatlan feladatok minden időben vonák magokra a' tu-
dományos férfiak' figyelmét és vonandják még inkább, mi-
helyt komoly vizsgálódás által azok' megoldására út töret-
ni fogott. 

Az emberi járeszközök' eroművezete körűi tett eddigi 
fáradozások csak vizsgálódásokon, nem pedig pontos próbá-
kon és méréseken alapúinak, mellyelc nélkül a' vizsgálódás' 
ezen mezején elő nem mehetni. Ez nem csak a' régiekre al-
kalmazható, minők Aristoteles , Gálén, Fabricius , Gassen-
di és Borelli} hanem az újabbakra is, mint JBarthez és Ger-
dy. Ezek mindnyájan hasonlítnalc egymáshoz eszméik' hatá-
rozatlan egyetemisége által, mellyek végre is semmit sem érnek, 
mert noha határozatlanságok miatt a' tökéletlen nézeteken 
nyugvó szemlélődésekkel őket összeköthetni is, de épen azért 
semmi jobb próbák általi élesb vizsgálatra sem képesek. Eb-
ből nyilván látszik, hogy az eddig járt úton az emberi test' 
menés és futás közbeni mozgásainak világos fogalmaira sem 
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nem jutottak, sem nem juthattak. Más úton próbáltak indúl-
ni e'jelen munka' szerzői, mint láthatni saját számadásukból 
a 42ld. lapon. 

„A' mozgások' sok es különfélesége a' menc's e's futás 
közben, ha a' test' minden részéit egyszersmind tekintjük, 
sokkal nagyobb, hogysem egy tekintettel megkülönböztethet-
nőlc a' lényegeseket a' mellékesesektől, a' szükségeseket az 
esetiektől sőt ártalmasaktól. E' ezél végett kénytelenek va-
gyunk a' szemlélődésből menni át p róbára , az az, a' helyett 
liogy magunkat a' menő és futó ember' tekintetére általáno-
san korlátoznék, használnunk kell a' segédeszközöket, mel-
lyekkel bírunk az Összetett tünemények' fölbonezolására 's 
azok' egyes részeinak és összefüggésüknek kitapogatására; to-
vábbá főkép azon mozgásokat kell, vizsgálnunk, mellyekbe 
bizonyos viszonyok alatt csupán külső erőktől tetetnek péld: 
a' nehézség' ereje által. Végre a' menésnél még az időt és 
tér t , tömegeket és erőket is meg kell mérnünk, 's ezen p ró -
bákat sokszor ismételnünky hogy az egyszerre nem történhe-
tő méréseket egymás után megnyerjük ; és végre ezen pró-
bákat sokképen kell változtatnunk, hogy elkülönözzük azt a' 
mi ezen mozgásokban állandó a' váítozhatóktól, és az utób-
biak' függése törvényeit fölkereshessük. Ezen útját a' tapasz-
talásnak , mellyen újabb időkben a' természettudomány olly 
sok részeiben, különösen az élettudományéiban is indultak, ki-
sértettük mi meg ezen irat' tapasztalati részében , és az által 
sokkal terjedelmesb és tapasztalatszerűbb alapjait nyertük a' 
menés' és futás' vizsgálatinak, mint elődeink". 

,,A' tiszta tapasztalás' ezen ú t ján , meghasználva mind 
azon eszközöket, mellyekkel a' próbálati vizsgálatok körül 
b í runk , lehető lenne pontosság és állhatatosság által eljutni 
a' menés' és futás' mozgásainak valóban tökéletes és világos 
ismeretéhez, ha a' próbák' és mérések' pontosságának a' do-
log' természete nagyon szűk kört nem szabott volna. Erre 
megkívántatnék, hogy a' próbákat és méréseket a' hányszor 
akarja ember, mindig hasonló következéssel ismételhetné. 
De minthogy a' menésnél és futásnál a' próbák' és mérések' 
tökéletesen öszhangzó ismétlését, a' testben és kivűle örök-
ké változó viszonyok között, gondolni sem lehet; lehetetlen 
egyedül a' próbálat' útján ezek mozgások* törvényeihez jutni. 
Minthogy pedig valamelly törvényt, ha a« már felállítva van, 
próbák és mérések által vizsgálni és megállapítni sokkal kön-
nyebb, mint azt, ha még egészen ismeretlen, próbák és mé-
rések áltál feltalálni; ebből általláthatni a' hasznot, mellyet 
a' dolog' eszképi vizsgálata adhat ^ ha az olly módon intéz-
te t ik , hogy olly törvényre vezessen, 's milly nélkülözhetlen 
a' theoria' segítsége épen a' mi esetünkben, hogy a' különfé-
le szemlélődések' zűrzavarába rend hozassék. A' theoria' 
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ezen útján indúltunlc mi ezen iromány' theoreticus részében, 
a' következmények pedig, mellyekhez jutottunk, rendelő el-
vek gyanánt szolgálának nekünk próbáink'és méréseink' össze-
tételében." 

Az első részben általánosan elÖadatik a' menésről és fu-
tásról való tan és figyelmeztet mind a r r a , mi a' menésre és 
futásra nézve fontos , és ez által helyes Ítéletet 's világos át-
tekintést alapít mind azon különös boncz- és élettudományi 
vizsgálatok' egységeiben a' járeszközökre nézve, mellyek a' 
következő részekben előadatnak. Czélirányos volt ebben min-
dent fölvenni, a' mit számvetés nélkül szavakban előadni lehe-
tett , sőt némelly theoreticus vizsgálatok' következményit is , 
ha az eXperimentatorok előtt azok haszonvehetők voltak. Ez 
tehát mintegy előkészít a' következőkre, azért is czélszerűt-
len volt volna ennek szigorú rendszert adni akarni, melly 
által a' valódi czélok csak elrejtettek volna. Ezen általános 
előadásban némelly általános vizsgálódások után azon szer-
kezetekről az emberi testben, mellyek a' menésre vagy fu-
tásra czéloznak, következik azon mozgások' leirása, mellye-
ket egyik lábszár két egymást követő lépés alatt tesz, azután 
a' jobb és bal lábszár' egy lépés alatti mozgásainak vizsgálatai, 
továbbá azon erők' vizsgálatai, mellyek menés alatt a' tör-
zsökre hatnak, végre a' futásról való általános vizsgálódás után 
következik egyenként a' gyors és szökőfutás' előadása. 

A' második részben, boncztudományi vizsgálódások van-
nak a' járeszközökről. E' végre különféle módok és segéd-
eszközök használtattak és igen fontos következményeket nye-
re'nek. Mindenek előtt szükséges volt a' törzsök' csontvá-
zá t , a' medencze' állását és a' járeszközök' ízeinek alkatát 
pontosabban megismerni mint eddig. E' végre a' testet vagy 
annak egyes részét , mig annak csontrészei természetes állá-
sukban valának, gipszszel körűlöntélc, azután pedig a' meg-
keményedett gipszkérget bizonyos irányban átfürészelék. 
Ezen módon a' test5 minden részeinek valódi fekvését nem 
csak közvetlenül szem elébe terjeszthetni, hanem azon csont-
átmetsz vények' kőnyomatai által az olvasóval is közölhetni 
azon bizonyítványokat, melly ekre hivatkozánalc. Illy eredeti 
nyomatai vannak itt az egész gerinczoszlopnak a' medenczé-
vel és a' járeszközök' fontosb ízeinek. Ezenkívül a' meden-
czénél más módot is használtak annak állása' pontos megis-
merése végett. Ugyanis megmérélc egyidőben a' farcsikcsont' 
hegye és farcsont-ízüle's közötti függőleges és vízirányos tá-
volságot. Ezen két adatból együtt kiszámíthatni azon két 
pontot összekötő egyenes vonal' hajlását, az az a' medencze' 
alnyílása' átmérüjénelc hajlását. Ezen méréseknek sok em-
bereknél való ismétlése által a' medencze' hajtásának közép-
értékét nyerek, melly őket képesekké tevé minden meden-
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ezét úgy állítani fel, hogy annak csak nem olly hajlása legyen, 
mint egy egyenesen álló embernél szokott lenni. így helyzet-
ben vizsgálák a' medencze és csípcsont-ízüle's közötti viszonyt 
és a' függőleges hossz- és kereszt-átmérők által adálc elő. 
Megemlítjük még itt azon módot , melly által az egjes ízülé-
sek' forgásának kerülete kieszkózöltetett. A' forgások' kerü-
letének ismerete nem csak magában volt fontos a' menés' és 
futás' vizsgálatára, minthogy a' mellett a' testnek olly külön-
féle helyzetei jőnek elő, mellyek csak azon forgások' ter je-
delme által fejtetnek meg, hanem annak mérése módot nyú j -
tott még az egyes szálagok' hatásának megismerésére e'smeg-
külömböztetésére is, midőn ismételve tétetének, miközben 
egymás után több szálagok átvágattak, a' mi által a' mozgás-
beli kerület nagyon megváltozott. Minthogy igen nehéz az 
ízek' forgó-pontját szorosan feltalálni, tehát a' vizsgálatnak 
olly módját vevék elő, melly mellett a' forgáspontot tudni 
nem volt szükséges. Ez főkép különösen alkalmazott mág-
nestű' segedelmével történt. — Továbbá az egész test és tör-
zsök' súlypontja így találtatott fel: Vízirányos deszka téte-
tett egy vizirányos éles szegletre, úgy, hogy az súlyegyen-
b e n v o l t ; azután reá tétetett a' test és addig igazgattatott 
azon, míg a' deszka csak nem súlyegyenben levén, vizirányos 
helyzetéből halkan hajlott egyik oldalra. Ekkor a' deszkán 
egyenes szeglet' segélyével megjegyeztetett a' hely, meddig 
a' fő ért Ez után a'# deszkán a' test megfordíttatván (a' fejet 
azon oldalra, hol előbb a' lábak valánalt), ugyanazon próba 
ismételtetett. A' test' súlypontja hasonló távulságra van a' 
két inegjegyzet helyektől, megméretik az utóbbi távulsága, 
feleztetik, 's így kisül a' súlypont' távulsága a' főtetőtől. — 
Az íz ülésekre nézve fontos iznedvhártya' képződésének töké-
letes megismerése végett, ezen sokágazatú, mindenütt ön-
magába csukódó hártya' minden részeit egyszersmind, meg-
keményedő folyadékkal beföcskendették. 

Ezen boneztudományi vizsgálatok következményei ezek : 
a' test' természetes egyenes állásában a' fejgyám, mellyhez 
az egész test' súlypontja nagyon közel van , a' két ezomb-
koncz közötti középpont, inellyeken a' törzsök sulyegyenke-
dik, a' két térd- és lábizülés' forgástengelyének közepe, mind 
függőlegesen feküsznek egymás felett. — Továbbá a' meden-
cze körűi tett vizsgálatokból kitetszik, hogy annak fekvése 
egészen más, mint közönségesem előadatik. A' medencze' 
fekvésének pontosb ismerete az egyenesen álló embernél , a' 
csontizűlés' némelly viszonyaira világot ónt. Ugyanis ebből 
kitűnik , hogy a' görgeteg szálag a' czombkoncz-fejtől nem 
úgy hág le az ízvápa' széléhez, t. i. elöfelé, mint eddig tar-
tatot t , hanem oldalaslag és függőlegesen, a' mi az ő műkö-
dései' ismeretére nézve fontos. Az ízvápa' vágánya, melly-
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nelc széléhez azon szalag ragad , épen azért az ízvápa' legalsó 
oldalán fekszik, 's azért jegyül szolgál mellyről megismer-
hetni , helyesen, vagy hibásan van-e a' medeneze felállítva. 
Ebből világos továbbá, hogy a' csípcsont- valamint a' térd-
ízűlés egyenes állásban nagyon közel van a' kinyújtott hely-
zethez. Ezenkívül kisült, hogy a' csipcsont- ízülésnek (alkal-
masint minden szabad ízeknek, mellyek mint golyódad ízek 
minden irányban foroghatok légsűrű záradékuk van, melly 
habár az ízüle'st környező minden izmok és szálagok telje-
sen lankadtak is, az ízülésben egymást érő testrészeket a' 
légnyomás által összetartja, és kiváltképen ha a' lábszár a' tör-
zsöktől szabadon függ le a' ezombhoz vezető szálagok és izmok 
egész ellankadhatnak, a' lég a' lábszárat még is lebegve tartja, 
minthogy az ízlapok' nagysága ügy van kimérve, hogy a' légnek 
a' lapra való nyomása a' lábszár' súlyával csaknem megegyez, 
következőleg a' lábszárat magától szabadon függve tartja. — 
A' térdízülés' vizsgálatából kitetszett, hogy erős szálagok van-
nak nőve a' forgó-tengely' végpontjaihoz, 's mig azok a' fo-
rogható részeket összekötik, magok a' forgás alatt orsóként 
mozognak. A' valódi kapcsízületeknél, mint a' könyökízülésnél, 
ezen szálagoknak a' csonthoz nőtt végpontjai mindig egyforma 
távolságra maradnak egymástól, következőleg mindig egyiránt 
feszültek, mi által az ízülésben egymás mellett levő teste-
ket minden helyzetben erősen Összetartani képesek. Ellen-
ben a' térdízülés' csudálatos szerkezeténél ez nem így van , 
mert ezen szálagok' kifeszítése és megeresztese azon fontos 
szolgálatot leszi, hogy a' lábszárat kinyújtott helyzetben, 
feszes támasztékká, meghajtottban pedig, rnillyen a' k a r , 
mindenfelé forgatható taggá változtassa. — Az élettudomány' 
minden részei közt legkevesb figyelem van fordítva a' szála-
gok' hasznáról való tanítmányra, ezen tanítmány pedig csak 
akkor adathatik elő világosan 's e'rthetőleg, ha a' szálagok' 
rendeltetése az ízülések' erőmüvezetére pontosabban vizsgál-
tatik. — Ugyan e' részben előadatik még a' lencseképü 
csontok' sajátságos rendeltetése és szerkezete, valamint a' 
járeszközök' feszítő és hajtó izmainak egymásra való neveze-
tes vitetésök. 

A' harmadik rész, vagy a' menés' és futás' élettudomá-
nyi vizsgilata két szakaszra osztatik, tapasztalatira és észképi-
re. A' menés és futás felett tett próbálatolc és mérésekből k i -
tűnő tettdolog ezen egyszerű physicai próbatét : Levágatván 
egy halott' lába, a' czombcsont' fején egy tengely vitetik ke-
resztül , mellyen a1 láb mint függentyü lóg. Illy viszonyban 
a' láb' mozgásai minden élet külöléstől függetlenek, csak a' 
súly' törvénye alá vetvék. Ezen viszonyok közt megméretik 
a' láb' lebegésének tartása és összehasonlítatilc ezen tiszta phy-
sicai adat a' lépések'tartósságával, melly egy olly nagyságú 
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eleven embernél, mint a' halott volt, legsebesb menése köz-
ben megméretik, ebből azon nevezetes következmény kerül, 
hogy ezen lépés tartósság annyi mint azon lebegés' fele. Ezen 
tettdologból ollyan tetszik k i , mintha a' lábszár, leggyor-
sabb menés közben is , függentyüként, ön súlyától hajtatva 
lebegne, és minden lépésben, miután fél lebegést tett, ugyan-
azon pillanatban állítatik fel , mellyben a' másik (a' hátulsó) 
láb a' földről felemeltetik. De föltévén, hogy a' l áb , leg-
gyorsabb menés közben is , miközben a' testnek nem támasza, 
hanem azon csak függ, függentyüként van, és csak súlyereje 
által , izmok' munkája nélkül mozogj annál valószínűbb lesz, 
hogy lassúbb menés közben is úgy van, azon külömbséggel, 
hogy akkor a' láb minden lépésben többet tehet fél függen-
tyulebegésnél, és a' földre előbb letétethetik, mint a' hátulsó 
onnan fölemeltetik. Ezen vélemény' megvizsgálására és meg-
állapítására több próbák és mérések tétettek. — Második 
lettdolog , hogy az igen gyors menés közben a' lépéshosszak 
felényire nagyok, mint a' két lábszár' legnagyobb ltiterjesz-
kedése' távolsága. Ezen lettdolog egészen úgy van, mintha 
az igen gyors menés minden lépésénél egy pillanat jőne , 
mellyben a' hátulsó lábszár lehetőleg hátra van nyújtva, az 
első lábszár pedig ugyanakkor nem épen olly lehetőleg előre, 
másik lehetőleg hátra nyújtatnék; mert az utóbbi esetben a' 
két lábszár a' földdel együtt egyenszárú háromszögöt képez, 
mellynek alapvonalát az átelleni szegletből lebocsátott füg-
gentyű felezi. — Harmadik leltdolog, hogy a' czombcsont-
fe jek , mellyek a' törzsököt hordozzák, legsebesb menés 
közben is csaknem vizirányos alapon mozognak, és a' törzsö-
köt csaknem mindig egyenlő magasságban hordják a' föld-
szín felett. — Ezen három lettdolgok 's a' belőlok vont kö-
vetkezések eléggé megalapítnak egy tlieoriát, tudniillik azon 
elvet, miként kell kiszámolni a' részek' helyzetéből az azo-
kat mozgató erőket, 's bizonyos pillantatban, melly kezdet-
pont gyanánt vétetik, hogy lehet a' részek' állapotját meg-
ismerni. — Ezen lettdologból érdekes következményeket von-
tak a' tudós Szerzők a' különféle menésekre és futásokra. -— 
A' menés' és futás élettudományos vizsgálatának második sza-
kasza a' menés' és futás' theoriájának megalapítását foglalja 
magában a' fölebb adott tapasztalatok szerint. 

Gőlting. gel. Anzeigen (St. 10 — 12 1837) után Sz. D. 
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E ' sokat igérő munkának fő tétele a' 60-ik lapnak eme 
soraiban foglaltatik: „A' trójai h a d , és görög coloniáknak 
Aeolisban Lesbuson , és Teneduson való megtelepedése, ugyan 
azon esemény. „Vannak ugyan ezen tétel' fejtése mellett mel-
lék vizsgálatok is , millyen p. o. Ilias' egységének vizsgálata; 
melly nem a' feladáshoz tartozó vizsgálatokat kivánatos len-
ne rövidebbeknek látni, mert mintegy % át teszik az egész-
nek. Ezen kivűl a' Sz. az egyes vizsgálatokat is több rendbe-
li szakaszokra osztja, mi a.' világosságnak nem sokat használ, 
így vitatja fő tételét az első, ha rmad ik , és ötödik fejezetben; 
a ' másodikban és negyedikben pedig közbe keveri Trójának 
Heracles általi első megvívását, 's egy nyomozást a5 Pelasgu-
sokról 's Heraclesről. 

Első fejezetében mindjárt félreveti a' trójai had' kelet-
kezéséről és idejéről való eddigi nézeteket, mint helytelene-
ket ; 's megmutatni igyekszik, hogy az Pindár ' és Homer' ta-
núbizonysága szerint 1124—.1104 esztendőkbe esik, midőn 
a ' Thesprotiaból és Thessaliából ki vándorló Thessaliaiak 
által Görögországba népmozgásokra szolgáltaték ok. Lássuk 
egy kissé ezen adatokat. Pindarból vett argumentuma ez: 
oox UIEQ itaíSüiv aé&ev, a ü ' S/ia ngwzotg üg^erctt, xnl TETQÚIOLS 
(Ol. Vili 45.). Azonban, hogy itt ngcázoig Telarnonra , TSTQ&TOÍS 
Neoptolemusra tartozik, minden magyarázó megegyez, sőt 
még Böckh megjegyzi, hogy itt Pindar ezen egybekapcsolás 
által az oraeulum' kétértelmű kifejezését akará utánozni; és 
hogy ha egy ember-életet 30 évre teszünk, úgy ezen adat 
szerint llion' másod ízbeli elfoglaltatása vagy a5 tulajdonlcé-
peni trójai had egész 60 évvel vissza löketik, t . i. azon idő-
szakaszba (1124 —1104) mellyben már az Epirusból kitörő 
Pelasgusok (Thessaliaiak) által okozott népvándorlás átalányos 
változást szerzett a' görög statusok' viszonyainak; miből ki-
világlik, hogy a' Sz. e' helyét Pindárnak fonakúl fogta fel. 

Lássuk Homerból vett argumentumát. Az Aeoliakat Thes-
saliából Thessaliaiak űzték ki. Ezt , miben a' Szerző is meg-
egyez , már Homer említi: 

Ocí & * Oqfiévvov , ob re xgrjvtjv TrtégeLav 
T* %%ov 'Agxe'Qiov, Tbxávoió Te ^euxos xágrjvá 

TMV QGX'THV^6NVXO;, Evnífiovog aylnog móg. 
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Ormenioxit a' kik birtálc 's hyperioni kdtfot , 
És a' kik Asteriont 's Titannak hó teli bérczit, 
Evaemon' fia Eurypylus vala fényes hírű veze'rük. 

Már ezekben az állítmány' bebizonyítására csakugyan sem-
mi sincs, Strabo azonban (L. IX.) nyilván nyomos okoknál 
fogva mondja, hogy Eiuimon ügy, mint Euripylus aeoliai. 
Ezekhez hasonlók ezen fejezetnek többi erősítményei is. 

A' második fejezetben (42—42 1.) azt állítja, hogy T r ó -
ja bevételének első vonalait a' Troasban megtelepedő Pelas-
gusoknál kell nyomozni; de argumentumai a' critica' rostáján 
ez állítmány mellett is könnyen áthullanak; mert Antenor' fiá-
val sok helyen vigyázatlanúl, néhol talán hogy véleményét 
támoszgassa, szántszándékkal is felcseréli, mert abból hogy 
Lykaon pelasgus eredetű, 's Priamus' fia is Lykaon, Iliost 
a' Pelasgusok'eredeti székévé teszi; mert Görögöket állít Pa l -
las védisten' paizsa alatt Görögök elleni harczba; mert Homer ' 
némelly felhozott helyeit saját különösséggel magyarázgatja. 

A' harmadik negyedik és ötödik fejezet tulajdonképen a' 
főfeladatot fejtegeti, mire azonban ismét sok erőszakos elcsa-
varása több rendű citátumoknak nem nagy nyomosságot á d ; 
mint a' negyedik fejezetben a' Pelasgusok'nyomozásában holmi 
névhasonlítgatás utján indulva a' históriai igazságtól gyakran 
eltávozik, 's akaratja ellen is főfelte'tele ellen az bizonyűl be 
okoskodása fonalán, hogy a' Troiak, kiket ő Thrakoknak 
állít, Pelasgusok; 's miért? mert Antenornak ipa Kisseus 
vólt , 's Virgil (Aeneid. X. 317.) szerint a' pelasgusi Hera-
clesnek is volt egy Kisseus nevű czimborája, leit Ő Italiában 
hátrahagyott. Furcsa kis zavarba hozhatta volna illy okosko-
dások' fonalán a' szerzőt azon igen következetes ötlet, hogy 
Priamusnak is volt egy Kisseus nevű veje ; (Eurip. Her. 3. 
Apollod. III. 12, 5.) mert neki ez szinte azt bizonyította vol-
na, hogy a' Troiak Pelasgusok. 

A' hatodik fejezet llias' egységéről szól; hol is a' Sz. 
W o l f hypothesisét egészen félre veti, 's azt állítja hogy Iliast 
valami Myrmido, Odysseat pedig valami aeoliai irta légyen. 

'S igy a' toldalékokra értünk, mellyeknek száma hat. 
Az elsőben Helenáról és ennek vándorlásiról van szó. 

Helena Uschold szerint lióldistensaszony, 's egyszersmind Ar-
temis, Eileithya, varázs-nő, a' hajók' szabadítója, Nemesis, 
Hekate, Iphigenia, Adrastea, Rhamnusia , az árnyékország' 
foasszonya, és — mivel az ellentételek egymást könnyen érin-
tik — Aphrodite — Urania is. Anyja Lecla ugyan az Letóval 
az őséjjel (Urnacht). Kastor és Polydeukus szinte ezen hóid-
istenasszonyra mutatnak. Kastor'neve nyilvánságosan (!)cetfi%-
ből eredt; Polydeukes inkább Polyleukes, az esthajnal" (csil-
lag) tiszta fényjéből származott. 
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Igy elmélkedik a* symbolieus iró. — A' második tolda-
léknak ezen felűliratát olvassuk : Atridekró'l és a5 déli Achae-
usolcról. Ebben a' Thrakok' és Károk' hosszas és szövevényes 
vándorlásai világítatnak fel. 

A' harmadik a' Pelasgusok' eredetéről 's híres vitézük-
ről Heraclesről szól. Itt is sok gáncsra akad a' critica fáklyá-
jánál vizsgálódni szerető historicus, mint a' többiben. 

A' negyedikben némelly észrevételek közöltetnek Odysse-
us' tévelygéséről. Odysseus aeoli levente, Js tévelygései nem-
zetének vándorlásait jelentik. Azért az Aeolusokat nem csak 
Maleia' fokára helyhezi a' Szerző, hanem még a' troji had 
előtt Lybiába is, hol a' Laestrygonok' ősi lakhelyét keresi 
(246. 1.), sőt Siciliáha és szomszéd szigetibe. Állítása táma-
gatásául két hibás citátumot hoz fel Thucyd. VII. 2. és Pau -
san. V. 25. Továbbá még Italiába is helyhezteti őket, 's a' mi 
különösebb még Hispauiába is. Csuda, hogy az alvilágba is 
nem jelel neki lakást, minekutánna Odesseus oda is tévely-
gett; mit talán csupán csak azért nem tet t , mert Odysseus-
nak az árnyékvilágban való kóborlását mesének mondja: de 
hiszen az sem lett volna mesésebb, mint a' Pelasgusoknak 
Italiában Siciliában e's Hispaniában való hajdani lakásuk. Az 
ötödikben átnézete adatik a' Teucerek' történetének. A' Teu-
cerek thraciai néptörzsök; 's midőn Hcrodot beszéli, hogy 
a' troji had előtt Ázsiából vonultak Európába, úgy kell érte-
ni Uschold szerint, hogy innen vándorlottak Ázsiába. Ezen 
olcoskodási úton talán Uschold még azt is állítani fogja, hogy 
a' Spanyolok Amerikából jöttek Európába. Továbbá a' trójai 
királyok' genealógiáját rostáigátja, 's többnyire symboli-
cumnak mondja eddigi tudományunkat rólok. Dardanus p. 
o. csak mellékneve Hermesnek. Er/chtonius pedig csak a' k i -
sarjadozó nemzedéknek symboluma 's a' t. és csak Priamus-
ban nincs semmi symbóiicum. O a' költészetnek teremtmé-
nye (893 1.) minden gyermekeivel egyetemben (294 1.) 

A' hatodik toldalék Aneasról és kóborlásáról szól. Mivel 
„Priamus gyermekeivel együtt csak a' költészet' teremtménye", 
azért az Aeneadák kezdettől fogva uralkodói a' Trojiaknak. 
De az Aeneadák nevöket nem Aeneastól vették, „mert Aene-
as tígy nem élt , mint Kadmos" (305 1.) hanem Aphrodite 
Aeneias-tól. Bizonyító okúi II. XX. 307. hozatilc fel , pedig 
itt is az mondatik, hogy az Aeneadák csak a' troji háború 
után jutottak uralkodásra. Fonákúl állíttatik itt még az is , 
hogy ,,llion' eleste utánPriamus' gyermekei 's unokái úgy el-
vesztek, hogy nyomot sem hagytak maguk után. „Mert hi-
telesen bizonyítják a ' történetek, hogy Priamus'unokája Ska-
mandrius még Ilion' eleste után is uralkodója vólt a' tróji nép-
nek. Lakhelyéül pedig Strabo XIII. 52 Skepsist teszi, hol 
Skamandrius' utódjai Askanéivai hosszú ideig állottak a' dy-
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nastia' fokán. Sőt meg később is minekutánna a' dynastia oli-
garchiai, 's utóbb democratiai formát vett magára, voltak 
még Priamusnalc utódjai, luk a' kormányon ültek, 's jeles 
elsőséggel birtak. A' mi Aeneas'kóborlását illeti, ezekre nézve 
UscboJd szokás szerint minden eddigi magyarázatot félre vet, 
még Müller H. O.-étis , . mellyről (311 1.) azt mondja, hogy 
ez nem csak hogy csupán hypothesiseken alapul, mellyekre 
igaz történetet építeni nem lehet, hanem sok hihetetlenséget 
is foglal magában. Ha valahol, itt bizonyosan rá illikUsehold-
ra Juvenalisnak ama' verse : Quistulerit Gracchos de seditione 
querentes ? — E' tárgyban a' szerző nézete ez: Aeneas Aphro-
dite Aeneias' neve szerint képzelt hőse a' Thrakoknak, 's ván-
dorlásai nemzete' vándorlásainak és telepjeinek mythusai. Va-
lamint tehát a' Lelegusok, Pelasgusok és Aeoliaiak nemzedé-
keivel temérdek földet be tölt n' szerző• ilgy mind azon ré-
szeket mellyeket Aeneas' története megérint, Thrakok' lakhe-
lyének állítja. így tehát Delosnak, Krétának, Kytheríiiaak, 
lakoniai kikötőknek, Arkadiának, Leukasnak, Zakyntosnalc, 
strophadi szigeteknek, Epirusnak, Al-Olaszországnak, nyu-
goti Siciliánalc, Africa' éjszaki partkörnyékének, és Hetru-
riának lakói Thrakok^. Illyés állítások a' megczáfolást maguk-
ban hordozzák. Egyébiránt a ' feladás olly nehéz volt , mi-
nekutánna a' mythusokkal és symbolumokkal teljes ó világ-
gal foglalatoskodott a' Szerző, hogy hibás lépéseit legfeljebb 
is csak jobbra igazítással illethetni. 

Jahrb. d. wisscnsch. Kritik (Nro 16. Jan. 1836.) után W . J. 

Urkunde zur Geschichte der eidgenössischen Sunde. Heraus-
gegeben und erläutert von J. F. Kopp , Pofessor. Lucern, . 
1835. bei Xaver Meyer, XX. és 206 lap. 8-adr. Ára 1 for . 

30 kr . p. p. 

Ezen munka 82 részint egészen ú j részint az eddigi ki-
adásoknál jobban nyomtatott oklevelet's 262 oklevélből jegy- » 
zet és bizonyítvány képen felhozott helyeket foglal magában 
közönséges értelemben vétt história-barátra nézve kínos ol-
vasás, melly rövid és mégis néha nehezen érthető, régi, 
német és latin oklevélí jegyzékeken csavarog keresztül, a' 
hol egy szó, egy czirn, egy különös fordulat a' régiségekben 
jártasaknak nagy kilátást nyi t , a' kevésbé tudós és figyel-
mes olvasót pedig az egész untatja. Fájdalom , még 
Müller János is méltán vádoltatik több helynek rosz olva-
sásával és felületes értésével. Nem ajánlható tehát e' munka 
közönséges olvasónak. Egyébiránt az oklevelek dicséretre 
méltó tisztasággal, szorgalommal cs hibátlansággal vannak 
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lenyomatva, az észrevetelek kellő Helyükön állanak, rövi-
dek , 's igazság' erejével bírók. 

A' kik illyen tanulmányok' részleteibe bocsátkozni nem 
képesek , 's a' Schweiz' régiebb történeteinek ezen átalányos 
átváltoztatásában mégis nagy részt vesznek, azok' kedvéért 
röviden fogjuk adni azon fő pontokat, mellyeket Prof. Kopp 
úr ' közleményeiből tanultunk. 

U r i , Schwytz, Unterwaiden és Lucern (egy kis részö-
kön k ívü l , melly Zürichgauhoz számítatott), eredetileg Ar-
gauhoz tartoztak, 's a' királyok által ezen vidék' főbiróságá-
val és kapitányságával megbízott grófok alatt álltak. Ezen 
grófok korábbi időkben vidékgrófoknak (Gaugrafen) nevez-
tet tek; utóbb pedig, midőn a' szabad vidékek a' német ki-
rályság' legnagyobb részében felbomlottak, 's a' grófok' jo-
gait egyházak és nemesek örökösen magokhoz ragadálc, a' 
grófok o t t , a' hol ezen méltóság régi valóságában fenma-
r a d t , tartományi grófoknak, comites provinciales, c. terrae 
hivattak. Az argaui (és zürichgaui) tartománygrófok alatt 
álltak tehát a' nevezett vidékek az egész 13dik évszáz' lefoly-
tában, « 

Azonban nem volt a' viszony olly egyszerű, hogy a' 
tar tománygróf, személyesen vagy helyettesei és tisztviselői 
által, biró és politieai kormányzó lett volna mindenütt. Sole 
jog , 's nevezetesen az alsóbb törvényhatóság, urak által gya-
koroltatott , kik azt jobbágyaik és saját embereik felett meg-
szerezték. Így a' zürichi St. Reglen monostornak földesúri 
törvényhatósága Uri' nagy részére ter jedt , a' hol sok szaba-
dos alattvalók laktak; ezek az apátasszony' védelme és 
urasága alatt községet formáltak, universitatem liominum 
vallis Uraniae. A' St. Reglen monostor" alattvalóinak ezen 
községén kívül (mellyet hibásan cseréltek fel sokan a' ké-
sőbben alakult urni tartományközséggel) a' Cisterciták' wet-
tingeni monostorának is számos alattvalója volt Úriban; úgy 
szinte az attinghaseni birodalmi báróknak 's talán még más 
szabad uraknak is voltak jobbágyaik , kik felett ők törvény-
hatóságot gyakorlottak. így tehát urasági jog alatti embe-
rek voltak az uri völgy' lakosai (mellytől az Urser-völgyet 
meg kell különböztetni), 's servus-olcnak neveztettek, noha 
ezen servitusban némelly vidéken, péld. a' zürichi monostor 
alatt , nagy szabadságokkal birtak, „ita quod generalem ha-
beat (ez mondatik egy, a' monostor alá került , servus-ról) 
amministrationem rerum suarum, et quod possit emere, 
vendere , donare; contrahere, pacisci, in judicio stare, te-
stamentum facere, et omnia et singula exercere, quae ho-
mines vallis Uraniae, dicto Monasterio Thuricensi jure ser-
vitutis pertinentes possunt facere, ac si natus de ancilla dicti 
Mon. Thür, exstitisset." Ezen genus-ok, minden vagyonuk-
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kai együtt, urasági jog alatt , az uraság' helytartói alatt áll-
tak. A' helytartók' hatósága alól csak az uraságok' saját jó-
szágai voltak kivéve, és az, a' mit ők' későbben szerezvén 
a' helytartók' hatalma alá neinveteltek. 

Hasonló volt a' viszony Unterwaldenben is, mellyel 
Hergiswil és Alpenach még nem volt összekapcsolva. Az en-
gelbergi völgyben az ottani monostor, Sarnenben Habsburg, 
Stansban Murbach - Lucern gyakorla uri törvényhatóságot, 
's az alattvalók urasági jog alatt éltek. Sclrwytzben az ein-
siedelni monostornak és a' Habsburgiaknak voltak helytartó-
ik. Lucernhen az űri törvényhatóság a' murbacbi monost'ort 
illette, melly azt a'Rotlienburgialc' nemzetségéből való lovagok 
által gyakoroltatá. Gyakorta megtörtént, hogy az egyházi urak' 
helytartóságai bizonyos nemzetségnél örökösökké lévén, a' 
helytartók az uraság' érdekétől eltávoztak, az az urasági jo-
gokat akartak magokhoz ragadni, 's nein ritkán az alatt-
valókat is segítették az uraság elleni törekvéseikben, lllven 
kellemetlen viszonyok kénytelen/tették a' murbachi apátot 
Lueernt 1291 Apr. 16kán a' Habsburgiaknak eladni. 

. A' törvényhatósággal biró urak' helytartóitól egészen 
különbözők voltak a' tartományi helytartók, kik a' tarto-
mánygróf helyett gyakorolták a' törvényhatóságot. Ezen fel-
sőbb helytartók ugyanazok a' hajdani centenáriusokkal, kik 
a' vidék' alosztályaiban, a' nem urasági jog. alatt élők felett 
alsó törvényhatóságot,, az egész népség felett pedig, a' tarto-
mánygróf' nevében és megbízása mellett, a' tartományi tör-
vényszéken, felső törvényhatóságot gyakorlottak. Ez a' vi-
szonyegészen közönséges. Például, azon vidéknek,, melly-
ben Ulm feküdt , a'bilíingeni grófok, 's ezek' kihalta után 
a' würtembergi grófok voltak sokáig tartománygrófjai. 
Ezeknek Ulmban helytartójok volt a' ki helyettök az ulmi 
nagy e's vértörvényszékeken itélt, ezen kivűl az urasági jog 
alatt nem álló városi lakosok felet t , a' városi törvényszék-
ben , az urasági jog alatt élő mesteremberek felett pedig kü-
lönös törvényszékekben alsó törvényhatóságot is gyakorlott. 

Az argaui tartománygrófság, mellyhez felső Schweiz-
nak is legnagyobb része tartozott, 13dilc évszázban a' habs-
burgi ház' idősb ágánál volt; majdnem úgymint az ulmi Bil-
iingennel 's utóbb Würtembergnél. Mig az ifjabbik ág ezen 
vidékeken a' habsburgi jószágok' egy részét mint sajátját bir-
ta , az alatt a' felső törvényhatóságot Uri, Schwytz, Unter-
walden és Lueernben egyedül az idősbik gyakorlotta , melly 
azonban hellyel közzel az űri jogokat is birta; minél fogva 
nem ritkán történt meg, hogy mind a' felső mind az űri ha-
tóságot ugyanazon helytartókra bizta. A' lovagok' nagy ré-
sze ezen vidékeken nem egyéb, mint a' két habsburgi ág' 
tisztjei, helytartói, hadi emberei. 
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Midőn II. Fr idr ik , élte' utolsó éveiben, a' pápai szék-
kel legkeményebb vitában volt , az idősb ágbeli Habsburgok, 
ctz az a' tartomány gróf ok , a' pápához szítottak; 's az ifjab-
bik ággal közel rokonságban állt Kyburgolc is ezen párton 
voltak. Az ifjabbik Habsburg-ág hiy maradt Fridrikhez, a' 
ki ezen ágnak, melly ő miatta nagy szorultságban lehetett, 
némi segélyt nyújtani szándékozva, 1240 Karácson havában 
(az (fjabbik ág' fejének Albrechtnek halála után), Waldstet-
tet különös birodalmi helytartósággá tévén, a' tartománygróf-
ságtól elválasztotta, de mit azonban az ellenpárt soha sem 
ismert el. 

II. Fridriknelc ezen szabadságlevele volt a' schweizi for-
radalom' első oka. Ekkor szövetkeztek össze a' felszabadí-
tott helytartóságok új helyezetök' megőrzése végett, 's az 
antiqua confoederationis forma juramento vallata, melly 
a' szövetség' 1291 Aug. l - jén történt megújításánál említetik, 
nem más mint idősb Habsburg Rudolf, argaui tartomány-
gróf elleni hites szövetség, mint ezen munlta'39dik lapján vi-
lágosan megmutattatik, csupa költemény, melly egy kész-
akarva meghamisított oklevélen alapul. 

Ezen idő óta megint a' régi viszony folytattatott; de ha 
már előbb is czivakodtak egy részről a' földesurak és az ő 
helytartóik, más részről pedig a' parasztok a' közös telkek' 
kizáró használata felett: későbben (kivált midőn hatalmasabb 
paraszt községek, például az urni völgyben a' St. Reglen mo-
nostoré , állottak, az uraságokkal szembe) még daezosabb és 
vétkesebb charactert öltöttek magokra ezen viszálkodások, 
's megtörténhetett, hogy imitt amott a' földesurak' tisztjei is 
messze mentek indulatoskodásukban, de más részről a' pa-
rasztokban is , 's főleg az urniakban, egyre világosabban 
kifejlett az ellentállás' és lázadás' szelleme. Annyi mindaz-
által bizonyos*, hogy Rudolf király' haláláig U r i , Schwytz és 
Unterwaldenben a' községek nem csak nem birtak törvényha-
tósággal , sőt nem is voltak olly an tartományi hözségeh, 
mellyekben a' parasztok önállásu részt vettek volna. A' 
tartománygrófok' tartományi gyűléseiben csak az uratlan la-
kosok és a' földesurak' tisztjei vettek önállásu részt ; a' föl-
desurak alatti községek pedig csak a' tisztviselők által. Igy 
volt ez, mint már feljebb is mondatott , 1291-ig, 's e3 volt 
a Schweizialc régi joga. Rudolf király a' fejedelmeket fija 
Albrecht' megválasztására nein bírhatván , az ő halála a' bi-
rodalmat mindenféle rendetlenséggel fenyegette; ,,mert a' 
fejedelmek, urak , városok és más községek palástolatlan 
sietséggel iparkodtak a' birodalmi hatalomból és jogokból 
annyit ragadni magokhoz, mennyit a' következő király által 
megerosítethetni reményltek." 

A' felső tartományokban Zürich teve első lépést már 
Jun. 24kén 129Iben, melly város' példáját a' három völgy 
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is csakhamar követte. Ezek az 1240ki szövetséget megújí-
tották, a' tartománygrófság alól szabadulni, 's a' tartományi 
bíróságot magokhoz ragadni törekedve. Az egyes földesúri 
jószágok meghagyattak (ita tarnen, quod quilibet homo jux-
ta sui nominis conditionem domino suo convenienter subesse 
teneatur et servire), hanem a' tartománygróf hatóságát a' 
községek akarták átvenni; melly czélból rendeléseket is tet-
tek büntető törvényszék elibe tartozó némelly viszonyok fe-
lől , 's megegyeztek abban is , hogy nem waldstettei embert 
soha sem fogadnak el birónalc. Könnyű átlátni, milly jöven-
dőre mutattak ezen tartományközségek, mpllyekben, a' leg-
rosszabb embereken kívül, minden lakos önállásu részt vett. 

A' három felső canton' tartományközönségeinek l291ki 
alakulása 's szövetsége tehát valódi hadizenés volt a' Habs-
burgiak, vagy ha tovább nézünk, azon vidék' minden föl-
des urai ellen. Ezen szövetség' ideje óta jött divatba a' tar-
tománytiszti (Landamman) czím , mellyet a' tartományok' fő 
tisztviseíőji viseltek. Ezeknek tekintetét és hatalmát a' tar-
tománygrófok' 's az ő helytartóik' elhanyatlása még inkább 
nevelte. 1291, Oct. 16"kán, és igy Uri', Schwytz' és Unter-
walden egyesülte után csak néhány hónappal, Uri és Schwytz 
Zürich-el is hasonló szövetségre léptek, melly alkalommal 
Arnolt a' silennoni majros mint Uri', ab Iberg Kunrat pedig 
mint Schwytz' tartománytisztje volt jelen. Ok viselték e' 
czímet legelsők. A' habsburgi tartománygrófok elleni hites 
szövetséghez 1291, Dec. 29-ke'n kapertswilei Erzsébet grófné, 
's későbben Rudolf a' constanzi püspök is hozzá álltak. Az 
erdővidékiekkel még 1293 Martiusban is folyt a' háború*). 
,,'S így kitetszik, mit kelljen tartanunk Ochsensteini Ottó-
nak Albrecht berezeg' részéről való küldetése felől; de se 
Tschudi 1 , 225 , sc Müller J, 633 (599) nem érezték a' ter-
mészetelleniséget, midőn azt mondták, hogy Albrecht király 
követséget rendelt a' Schweiziakhoz. Mert ha Albrecht ki-
rály az Erdővidékieket nyomni akarta volna, ő igen köny-
nyen viheté vala azt k i , a' mit Fridrik király 1306 Febr. 
lOkén már sikeretlenül próbált." 

Albrecht a' három Erdővidékkel békét kötvén **), két-
ség kívül teljesíté kivánataik' legnagyobb részét, 's megbagyá 
tartományközségeiket és tartomány tisztjeiket; egyedül tarto-
mánybirókat nevezett, a' kik neki, mint Argau' tartomány-
grófjának , ezen felső vidékeken helyettesei lennének; a' 

*) A' Ziirichiek már 1292 Aug. békére leptek Albrechttel. 
**) Adolf király 1297 Deo. SOkán Uri es Sebwytzre nézve megiij/tá 

II. Fridrik' 1243-ki levelet; de mivel ő kevéssel azután 
megbukott , nem merték a' felszabadítottak az ö levelének 
hasznát venni. 
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Habsburg jószágokban pedig fentartá magának az líri hatal-
mat. — O tehát, ki a' nép' bitorlását nem csak elnézte, 
hanem elébb nem is/nert szabadságokat is adott neki Ö volna 
annak elnyomója, sanyargató]a ! Szerencsére egy szó sem ta-
láltatik sehol , melly ezen koholt elnyomást bizonyítná *). 

így a' szövetségesek Albrecht király' meggyilkoltatásá-
ig háborgatlanul maradtak kicsikart szabadságaikban. A' mi 
Teli', 's a' farkaslövés' történeteit'sat. illeti, mind azok me-
rő' költemények, legnagyobb részint régi 's ezen időkhez 
csak ke'só'bben illesztett mondák. Küssnachban soha sem ural-
kodott Gessler j ott a' habsburgi helytartók' dölyfének le-
alázása végett soha sem rontatott le vár; 's ha történt vala-
mi illyen, az egyedül a' népség' dölyfének következése volt. 

E ' három tartományban az űj viszonyok mellett a' r é -
giek nem sokáig állhattak meg. Legelsőben a' tartomány-
gróf alól való teljes felmentetés sürgettetett; 's VII. Henrik 
teljesíté az Erdővidékiek' kérését, 1309 Sept. 3kán egy rö-
vid felmentőlevelet adván nekik, melly még ma is megvan **). 
Egészen hasonló felmentő levelet kellett, mint a' viszonyok' 
kifejléséből látjuk , Úrinak és Schwytznak is nyerni, 's ek-
ko r Uri az Urser völgyet is egyesítette magával. 

Hanem a' mint korábbi évszászakban is számtalanszor 
tapasztaljuk, hogy a3 tartománygrófságok' birtokosai a' ki-
rály ' felszabadításának, a' míg lehetett, ellene szegültek: ügy 
most is, alig halt meg Henrik k i rá ly , 's alig lett a' Habs-
bu rg testvérek' egyike egyik párt' királya, legott háború ütött 
ki a' Habsburg ház és a' három felső tartomány közt, an-
nyival inkább, mivel a' szövetségesek nem Fridrilcet, hanem 
az ő ellenét ismerték el királynak Ezen vita' további követ-
kezése a' morgarteni ütközet volt, 

*) 71. 1. Átalában nincs oklevél (legalább én nem ismerek ollyant), 
mellyből meglehetne bizonyítni, liogy Albrecht király a' három 
tartományt legkevesbé bántotta volna. 

Heinricus Dei gracia Romanorum Rex semper Augustus universia 
hominibus in Valle Underwalden fidelibus suis gratiam suam et 
omne bonum. Vestris inquietudinibus obviare commoditatibus-
que prospicere favorabiliter cupientes , dum tarnen de vobis 
querulantibus justicie debftum non negetur, vobis per presen-
tes concedimus gratiose quod ad nullius secularis judicis t r i -
bunal , nostre Majestatis Consistorio dumtaxat excepto, super 
quibuscunque causis seu negociis extra terminos vallis predicte 
pertrahi debeatis , dummodo coram . . . Advocato nostro pro-
vinciali intra fines ejusdem vallis parati sitis stare juri et facere 
quod dictaverit ordo juris, praeseptibus usque ad voluntatis 
beneplacitum tantummodo valituris. Datum Constancie, Anno 
domíni MCCCVIII. Tercio Nonas Jullii. Jndictione VII Regni 
vcro nostri Anno primo. 
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Ebből áll a' felső schweizi tartományok' felszabadulá-
sának törtenete, mellyben költői elemet bijában keresünk. 

A' tartományi helytartóság' (advoeatia provinciális) á t -
menetele a' tartomány tisztre 's a' tartomány községre termé-
szetesen maga után huzá minden földes uri jog' megsemmi-
sítetését. Engelberg, Einsiedeln és más egyházi Urak ugyan 
megmaradtak jogaik' nagy részében , hanem Habsburg kicsi-
nyenként mindent elvesztett, 's végre Lucernt , Zugot és Ar 
gaut is; a' St. Regien monostor pedig addig háborgattatott és 
károsítatott úri birtokában mig végre megegyezett ennek 
eladásában. 
Leo Henrik (Jahrb. für wissensch. Kritik 183G Nr« 84) után Zs. 

Geschichte der k. k. Hobibliothek zu TVien 's a t. durch J. F. 
M O S E L , k. k. wir kl. Hofrath und ersten Custos der Hofbi— 
bliothek, nagy 8-adr. (25% ív és 2 rézt) Wien 1835. Beck. 

Ára 3 fo r . 25kr . p.p. 

A' híres bécsi es. kir. könyvtár' hasznavevői, a' jelen 
munkához kapcsolt szabályzatok szerint, három osztályból 
állanak. Az első a' császárból, az uralkodó ház' tagjaiból 's 
a' kormány' és udvar' fő tiszteiből áll. Ok magokhoz veszik 
az illető könyveket. A' második osztályhoz tartoznak a' bel-
és külföldi tudósok, vagy tudományokkal és tanulással fog-
lalatoskodók. Ezek nem vihetik magokhoz haza a' könyveket, 
's csak ollyasokat olvashatnak, mik a' censura által megen-
gedtetnek. A' harmadik osztály a' távol lakó tudós férfiakból 
áll, kik az illető tisztviselőktől értesítést, könyvkivonatokat 
's a' t. vehetnek; ezért ha díj járul-e tőlök az értesítőnek, 
vagy kivonatkészítőnek, arról hallgat a' munka. 

„Az udvari könyvtár' olvasó szobája—így ír Mosel úr 
— terjedelmesebb és világosabb lehetne. Közepében egy hosz-
szü, író eszközökkel ellátott asztal áll, mellynél mintegy negy-
ven személy talál helyet. — Annyi olvasó tolakodott a' terem-
be , hogy az asztal melletti székek nem voltak elégségesek, 
többen állva és a' falnak támaszkodva kényteleníttettek olvas-
n i , a' melegség néha kiállhatatlan vo l ta ' te remben, ' s ennyi 
személyekre nem lehetett illendően felvigyázni. — Hogy e* 
bajon segítsen az intézet, a' diákokat és mulattatásuk fejébe 
olvasókat kirekesztette a' teremből, 's így a látogatók' száma 
a' terem' nagyságához mérsékeltetettee. 

A' britt museum' könyvtárában százhúsz olvasó talál 
helyet, 's ha szaporodni fog a' szám tágasabb teremről fog-
nak gondoskodni. 
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A' becsi könyvtár közel 300,000 kötetből áll, 's hozzá 
hasonló egész Európában csak három találtatik, a' vaticáni 
Kómában, 's a* királyiak Párisban és Münchenben. A' brit t 
nemzeti könyvtár még a' göttingeninél is kisebb, 's öszvesen, 
220,000 kötetből áll. _ 

Mosel ú r ' munkájában több szó tétetik az intézet' őrzői-
rő l , mint az intézet' kincseiről, pedig amazok közt ollyasok 
is találtatnak, kikről bővebben értekezni épen felesleges. 

Foreign Quarterly Rewiew (April 1836.) után 

R É G I S É G T U D O M Á N Y » 
\ 

f. Bemerkungen über vielfarbige Architectur und Sculptur 
bei den Alten, von G . SEMPER. Altona 1 8 3 4 . 

II. Über die Polychromie der Griechischen Architectur und 
ihre Gränzen, von D r . Franz K U G L E R . Berlin, 1 8 3 5 . 

Azon kérdés ' fej tegetése: Valljon a' rég iek , 's neveze-
tesen a' Görögök használtak-e színeket is architecturájok-
ban ? mai időkben igen érdekes tárgygyá Ion. Semper é r -
deklett munkáját próbaképen bocsátá közre , 's ebben csak 
némelly átalános ideákról értekezik, minekelőtte munkála-
tinak következményeit terjedelmesben közlené külön na-
gyobb munkában. Ö Graeciában és Siciliában utazott , hol 
a' régi architectqra' maradványait szorgosan vizsgálta, szá-
mos rajzolatot és észrevételt gyűjtött , kivált a' fentebb em-
lített tárgy' ügyében, 's ezen utazás után , 's annak követ-
kezésében jelentek meg a' szóban lévő eszrevételeh {Bemer-
kungen 'sat.) , és hirdet tetet t a' nagyobb munka. 

Nagy figyelmet és érdeket gerjesztettek az új nézetek 
Berlinben, mi a' szerzőt csak bátoríthatja nagyobb munká-
jának kidolgozására. Jó kútfőből tudom, hogy ő'most ü r e s -
dában, hol az építészetet gyakorolja, színes rajzok' készíté-
sével foglalkozik, mellyck munkájának egyik részét teendik, 
's hogy a' textus már kész. Bár mint legyen a' dolog, Ő-
szintén kívánom, hogy a' munkaügy végeztessék, mi sze-
r in tkezdete t t . Nékünk, jelenleg csak ama' kis irománynyal 
lesz dolgunk , melly bevezetés , vagy inkább manifestum 
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gyanánt, tömve ú j , gyakran szellemdús , néha kellettnél 
merészebb nézetekkel. Megbírálásában néhol azon észrevé-
telekkel fogunk élni, mellyek a' nagy tudományú 's mély 
belátásit Kugler' könyvében találtatnak. 

Semper maga mond ja , miképen ő egy egész lelkét el-
fogó képzet' varázsa alatt utazott , az alatt t. i. -hogy a' 
régi arehitecturában a' szín' alkalmázása lényeges 's az épít-
mények' tökéletességére nézve elengedhetlen volt légyen. 
IIa tehát mi a' követ stuklc és szín nélkül veszszűk, régi 
balitéletnek hódolunk, melly a' maradványok' mostani meg-
romlott állapotján épülvén napról napra növekedő' ismere-
teinkkel ezentúl meg nem férhet. Felteszi tovább , bogy 
eleinte Graeciában is együtt járt az építészet, szobrászat és 
festészet j liogy közős elveik voltak — Nubia és Aegyptus 
példájára. Minek megerősítésére azonban semmi ada to t , 
semmi írói bizonyítványt nem közöl ; kétségkívül csupán 
csak azon oknál fogva, mert nincs. Rövid e's merész voná-
sokkal írja le aztán a' görög architectura' korszakait, vala-
hol csak lehet Aegyptusra czélozván , és színeket keresvén, 
így említi, például, hogy ő maga ásatott fel oszlopderekat 
zöld márványból a' Pandroséiori határában — 's nem tudja, 
hogy hasonló oszloppal bír a' Cambridge! egyetem' könyv-
tára 1). Szinte zöld márványból és veres porphirból talál-
tattak oszloptöredékek a' Parthenon omladékai között is , 
mellyekró'l bizonyosan tudjuk , miképen ama' korszakba 
tar tozók, mellyben a' mondott templom, byzantiumi szent-
egyházzá alakíttatott által 2) 3) e' szerint kell megítélni a' 
Pandroséiori és Erechthéion oszlopait is. Az Erechthéion-Smo. 
fekete márvány is használtatott, mit egy régi felírás bizo-
nyí t , — de erről Semper semmit sem tud. 

Rómában, úgymond Semper, némileg helyébe a' görög 
polychromiának lépett a' mosaique. Mind a' mellett Rómá-
ban is folytattatolt a' szín' alkalmazása, — nyomát láthatni ó 
Róma' minden maradványain, akár fejér márványból legye-
nek azok, akár csak közönséges kőből. A' Római poly-
chromia' legjobb példája - - - das beste Beispiel für Ró-

1) E. D. Clarke's Greek marbles, etc. Nro XVII , p. 39 / „Par t of 
a colurnn of that rare ancient Breccia called by the Italians 
verde antico. Is was taken frora the temple of Ereclitheus in 
the Acropolis of Athens" . 

2 ) Dodwell's, classical Tour, etc. Nro I , p. 331. — Tavernier , 
Voyage en Perse I . I l i ; mcllyekre Kugler is hivatkozik 
munkájának 16-d lapján. 

5) Boeckh, Corp. inscr. gr. Nro 160. Raoul - Ilochcttc , observ. sur 
la peinture p. 23 , 1* 
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mische Polychromie, ügymond, az ismert Trajanus oszlopa, 
meliyet dús "színpompa ékesített tetőtől talpig die 
von oben bis unten mit der reichsten Farbenpracht verziert 
war. Többekre hivatkozik aztán , mint az úgy nevezett 
Graecostasis oszlopaira a' római fórumban ; végre a' Coli-
seumra , meliynek fő színe veres volt légyen das Co-
losseum war bemalt; auch hier was die herrschende Farbe 
roth. 

Semper Trajanus' oszlopát illető észrevételei az ar-
cheológiai intézet' bulletinjában 4) jelentek meg elsőben. 
Azt mondja ot t , hogy az oszlopnak időváltozásoknak legke-
Vesbé kitett részén aranyozás' nyomát vett észre, az oszlo-
pon magán pedig zöldes színt , melly az oszlopfő' tojáskái 
között azúrkékké válik. Semper' észrevételeit támogatta ki-
lencz építész 5). 

Azonban épen most vesszük ellenészrevételeit Morey-
n a k , (fiatal franczia művész 's növendéke a' f r . Academiának 
Rómában). Ez vizsgálatát ismételni akarván , mert a' mon-
dott kilencz építészeknek egyike volt, úgy ta lá l ta , hogy az 
aranyszín elenyészett, vagy inkább sárgás kéreggé vált , 
millyent több régi építményen láthatni, 's melly hihetőleg 
romlott 's napmeleg által porral egybeforrasztott kőbűi ál l , 
's chemiai úton vasat liágy kis mennyiségben. Mi a' zöldes 
és azúrszínt illeti , az nem egyéb, mint az oszlop' felső 
részeiről 6) lefolyó víz által képezett savítat. 

Ennélfogva tehát egyberogy Semper' legjobb 's leg-
erősebbnek vélt argumentuma; miért is nem kevés vigyá-
zattal kelletik lennünk az i rán t , mit ő görög templomokat 
illetőleg mond. Azt mondja, t . i. hogy a' görög templomok 
átalában színesek voltak, sőt hogy a' kövek, a' márvá-
nyok színes kéreggel látattak el Die Farbenkruste auf 
Marmortempeln hat ganz den Anschein einer festen glasar-
tigen Emaille, und ist einen halben Millimeter dick — 

4) Bull. de!l* Inst, archeol. 1833 , Luglio p. 92—93 „ L a pa r t e , 
che si oppone alle intemperie piü ordinarie conserva il colo-
re d'oro , ma in varie gradazioni . . . . ove riesce di togliere 
il colore senza pregiudicare la pietra , questa ritiene un colore 
verdiccio dilavato , . . . . fra gli ovoli del capitello , veggonsi 
apertamente traccie di azurro*'. 

5) Museum , Blätter fifc- bildende K u n s t , 1833, Nro 38. 
6) Tud juk , hogy Trajanus ' képe aranyozott bronceból vagy corin-

thiai rézből volt. Ezen képnek feje még a 'XVI . században meg-
volt , valamint lábai is a' szóban lévő oszlopon , mit megbi-
zonyít Fabre t t i , Ciacconira hivatkozván , de columna Trajanir 
p. 251. A' sávítat tehát vagy ezen képtől veszi eredetét , vagy 
azon apostol képétől , meliyet Sixtus V. té tetet t az oszlopra. 
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TVir halten diese Kruste für den Bodensatz der Zeiten, sie 
ist aber nichts anderes als ein Best der antiken Malerei. 

Semper' meresz ideái kétkedőre találtak K. Ott Müller-
hen. 'S úgy látszik, várnunk kelletik, m/g más utazók a' 
tárgyat felvilágosítják. Azonban ellenmondásokra találunk 
Semper' munkájában, továbbá elég fontos bizonyítványokat 
a' régi literatura' hagyományaiban, 's újabb utazók' észre-
vételeiben. Nevezetesen Dodwell 7) igen észrevehető vál-
tozásokról szóll, midőn a' Parthénori színeit leírja , vala-
mint az omladék' részei időjárástól többet vagy kevesebbet 
szenvedtek; és K. Ott. Müller azon vereses színt, mellyet 
majd minden athenei templomon 's régi építményen átalá-
ban észrevehetni a' márvány' vagy kő' vasrészecskéi' saví-
tásából magyarázza. 

De hogy a' régi literaturára menjünk által , itt minde-
nek előtt ellenünk látszik lenni azon helye Pausaniasnak, 
mellyben két itéloszéket említ, 's hozzá teszi, hogy színeik-
nek következésében az egyik zöld a' másik veres itéloszék-
nek neveztettek: EOXL BVAd^vuioic, xal a\la btxaöxr\qia 
ovx ig xoqovxo öó&ig t)xov7a, TÓ (xév oov xalovfAsvov 
UctQußvöTOV xal TQÍ/MVOV, Xo fusv, tv acpavel xíjg íróheiog 
ov xal CTT elaxißTOtg ÖVVLÓVIWV lg avló,xb őé ajzó rov 
axfaurog l'/ei r á 6v6/.iaxa. BaxQaxiovv őé xal Ooivi-
XLOVV AN(T XPQMA' TQN xal sg xóőe Őia^Efxévrjxiv 
ovofxá^so&ai. Pausati I. 28 , 8. Sajnálkoznunk kell való-
ban , hogy a' hely nem világosabb és «leghatározottabb. L e -
hetlen lévén, hogy az egész épületek voltak légyen zöldek 
és veresek, lcönyen támad a' kérdés : Valljon melly részei 
az architecturánalc voltak azok, 'sat. Pausaniasnak e' tex-
tusán épülnek Winkelmann' és Hittorf' állításai, hogy Athéné-
ben színes épületek voltak 8). 

Megmutattam más alkalommal 9), mikint a' coloriage' 
rendszere arra megy k i , hogy a' mondott Ítélőszékek' aj tai 
előtt színes karók voltak felállítva. Megczáfolásom kimerí tő-
nek látszott Kuglernelc 10), elégtelennek egy más tudósnak 

7) Dodwell's, classical Tour , etc. T. I , p. 344. 
8) Winkelmann's TVerke, t . 1, p. 120: Etliche Gebdada wurden 

röthlich , ander a grünlich angestrichen. Tausan I , 28. — An-
nali delV Institut, di corrisp. archeol, t . II. p. 266. 

9) Journ. des Sav. 1833 , Juil let , p. 440. 
10) Kugler, Übet» die Polychromie , etc. p. 6 : „Raou l -Roche t t e 

hat diese naive Schlussfolgerung bereits genügend zurückge-
wiesen". 
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11) , ki azt állí t ja, hogy az épületeknek valamelly főrésze, 
például, az ajtó 'sat., volt légyen zöld vagy veres. Ha itt 
csupán csak az ajtót képzeljük magunknak színesnek, úgy 
a' kérdés vizsgálatunkon túl vagyon. Mindazonáltal, a' mon-
dott tudós bizonyosnak tartván, hogy az épületeknek más 
részei is voltak színesek, a5 dolog bővebb vizsgálatot kiván. 

Mi az Ítélőszékek eló'tt felállított karót illeti, Aristote-
les athenei Respublicájára 12) hivatkozom : Tolg 8i-
X(XGT)1QL0LS XFQMA £7tiy£yQ<X7ZTCil €<p EXCCÖTlp, E7tl TtJ 
ücprjxiöxip rrjq elqóőov : Minden itélőszékre szín Íratott, a 
bemenetei sphekiskosára. J?cpt}XiGXOG pedig Aristoplianes' 
Schodiastáinak 13): >ov tylov, xi'wv slg Inyuv, 
Jgaz , hogy Letronne itt Hemsterhuissal XQiofia helyett ezt 
akarja olvastatni: ygapfAtit, be tű , mintha a' mondott sphe-
kiskosra betű íratott volna. Következő helyen azt mondja 
Aristoteles: Elq 8LxaOTtjQiov rb ' 0M0'XPOYN pév r í j 
ßaXTIJQLCCf ifXOV §8 TO CIVTO yQKfAf-lCi, 07ZS(J SV T f j ßalctvio; 
^izon ítélőszékbe, melly a pálczával egyszínű, 's mellyen 
ugyan azon betű van, mint a balanoson. Minthogy itt Le-
tronne olly igazítást nem tehetett, mint az előbbi textuson, 
ezt egyszerűen az előbbi tévedés' következményének nevezte ; 
holott a' jelenkor' legnevezetesb criticusai : Matthiae 14), 
Schoemann 15), Tittmann 16), Wachsmuth 17), Boeckh, 
Fritzche 'sat. a' mondott két textust épségében legtanuságo-
sabbnak tartják. Segítségünkre van Suidas' egy nevezetes he-
lye 1 3 ) , mellyel Letronne nem olly könnyen bánhatik: 
Ol 1CC%ÓVTSQ dtxá^eiv slapßavov XCCQCC TÍOV DRIFIOOIWV 
vneQSTojv öv/j-ßolov xal ßaxxr\qiav, xctl ovrcog tőlxa^ov 

l í ) Letronne, Lettres (Tun Antiquaire, p. 168—1S3. 
12) A' töredék Aristophanes' egyik Scholastájánál olvasható, Apud 

Sehol. Aristophan. ad Hut. v . 278. Innét vette , 's hasonló 
helyekkel öszvehasonlította Neumann : Aristot. Rerumpublic. Rs-
liq. p. 9 6 , Nro LI1. a. 

15) Aristoph. Flut, v, 301: r,p,fiévov ocpijxíoxov ; ef . sehol, adh.l. 
t « YAQ FIIXQA folvasd F,laxqa) TOJV xal síg ö£u ovvrjyfievct 
oq>^xlaxovg xaXovuov ; et r u r s . ibid. acptixíaxov w^vfij.itvov 
^vlov. 

13) Auf der vor igen Seite. 

14) Matth, de Jud. Athen. 1 , 234. seqq. 

15) Die Attisch, Process. p. 30, 134, 136. • 
16) T i t t m a n n , Gr. Staatsverfass., 139 seqq. 

17) Wachsmuth, Hellenische Alterthumskunds. I I , 314, 77. 
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trjv XPO'AN 08 ' OMOÍAN áXe rjj ßaxTtjQfy ro Si-
y.aöTtfQioV ; A! sors áltql választott bírák a nép szolgáitól 

symbolont és pálczát kaptak, és úgy ítéltek. A pálczátiak 
pedig egy színe volt az ítélőszék kel. I t t X Q 0 J f i a h e l y e t t XQoa 
áll , 's ebből mint feljebb , yQOtfifAcc-t csinálni nem lehet* 
De több tanúink is vannak. Aristophanes* Scholiastája 19) 
azt mondja: 'ESLdovtó őé xai ßaxTijQcai Toíg dixaOtuíg 
' 0M0'XPOOI Tűig SixuGTJiQÍoiq. Egy más grammaticus 
20) pedig: BaxrriQÍa1 OMÜXPQMOI rolq Sixa<JTi]QLOtg 
eőíőovTO ßaxTiiQiat, llva o Xaßouv oíovSt] XPQ MATOJi 
ßaxTijQiav eig TO c OMOXPÍ2MON &\qéWr] dixaoTttfJiov. 

Ebből már eléggé kitetszik , hogy az első textuson: 
Toíg öixaövfiQÍoig XQÜJ/AOÍ LNLYKYQATTTAU LEP txáoriü, EOTL 

T(x) 0(p>}xÍ0xit) vrjg elgóőov; semmi változást nem kell tenni. 
Letronne is általlátja, hogy architecturában 0(prixiöxog annyi 
mint karó , azonban észreveszi, hogy ha a' textusnak az az 
értelme van, mellyet mi tulajdonítunk neki éní rw Gcpipiioxfú 
Ttjg elgoőov helyett ezt kellet volna mondani: bti Tip ayj]-
xooxcj) TtQO Tfjg elgóSov, Ezen ellenvetésnek némi fontos-
sága volna, ha eigoőog helyett v a gy állana; 
de valamíg eigoSog bemenetelt, az az valami tágabb értel-
műet jelent, a' kifejezés úcpt\xiöxog T);g elgóSov helyes. 

De folytatja Letronne, melly idomtalanok 's atticai íz-
léssel ellenkezők volnának, házak vagy ítélőszékek előtt fel-
állított veres vagy sárga karók! Jusson eszébe a' tudós úr-
nak azon szokása az athenei népnek, mi szerint legrégiebb 
időktől fogva Hermák állítattak fél vagy udvarok' bémene-
telénél: cEq{*JI Tip idQvpévq) tizi Ttjg avkíjg 21) vagy, 
mi legtöbbször történt ajtókon kivül: TW ' JEQFTJJ RTQB TWV 

•&VQCOV EÖTWTL. Az athenei civilisatio' sajátságai közzé szá-
mítathatik tehát, mit Juvenalis' scholiastája mond: Hermas 
Athenienses ante jariuaspro religionepositos habuere 22) , ' s n e m 
kevesbé bizonyos , hogy e' Hermák, régiebb időkben, fából 

18) Snid. v. ßaxT?]QCa xal avfißolov. 
19J Sehol. Aristoph. ad Vesp. v. Í1Í0. 
20) Lex. Rhetor. (Aé$eis cPTJTOQtxai) Bekker, 220 , 17. 
21) Timaeus apud Athenaeum X , p. 4 3 7 , B. t . IV. p. 101 , Schw. 
22) Sehol Juv. ad sat. III , 53. 

c l . 
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és kőből valának egyaránt: AA % M&oi rergáywvoi 
rjaav Í'XOVTEQ oxfjiv c£PMOY eizávio ?3). 'S ezen H e r - v 

mákra voltak metszve vagy festve a' tulajdonosok' etnblemái, 
£TÍ<Jt][ACC 24), 's ki merné tagadni, hogy a' Hermák' fel-
állításának szokása igen is hasonlít amahhoz, mellynél fogva 
ka rók , külön színek és, betűk által különbözők egymástól, 
emeltettek Ítélőszékek előtt? a 

De meg hasonlóbb az Ayvuvq Apollo képének felál-
lítása minden ház ajtaja előtt. Aristophanesben 25) olvassuk: 

őéőJiOT ava%, yelrov A*yviev TOV 3(AOV nPOQYPOY 
nQOTtvlau ; Euripidesben 26) pedig: Kai av ftolß' avaS, 
A^yvuv y.ai MÉAAQPA j f a /ge re ; hogy több helyeket 
ne is említsünk 27). Már pedig ezen Ayvievg v a gy ÜQO-
TtvXaíog vagy IJQOöTCCxrjQtog Apolló' képe nem volt egyéb 
hegyes végű karónál} mit megbizonyítnak Euripides' scho-
liastája, Aristoplianesé és Eustathius, kik ebben Harpocra-
tiont követték, melly utolsónak szavai íme következnek: 
A^yvievg Sé so TI xíwv slg ó%v bjyiov , ov loraöi IirO 
TZÍN QYPŰN. ISiovg Sé elveti yaoiv avrovg AitoX-
,luvog , ot Sé Jtovvoov , oi Sé áficpotv. Aristophanes' 
Scholiastája 28) öszve hasonlítja obeliscusokkal : UQO TMV 

IQÜJV IvTog (sőoq) elxov KlONA2 alg Ariyovrctg log 
O'BEAI^KOYJS ISQVELV elg rifit)v AjzóW.iovog Äyvikrag» 
Mind ezeket tekintve tehát azon szokás , mellynél fogva ka-
r ó k állítattak fel Ítélőszékek előtt, semmi különöst és más 
szokásoktól eltávozást nem foglal magában. 

Hátra van még e' szó: ßaXavog magyarázata: mert a' 
textusban: *£lg SixaöTrjQiov r ó ofióxQOW (xév rrj ßaxrtj-

23) Ulpian. ad Demosth. contr. Leptin. p. 590. ed. 1604 ; cf. Tibull. 
Eleg. , 1 , 15 ; et Heyn, ad h. I. Ovid. Fast I I , 641. 

24) Majocchi, ad Tabui. Heracl. p. 149—150; Raoul - Roehette, 
Peint. antiq. inéd. 129 , 1). E ' symbolumok legnagyobb részint 
nemzetségi emblemák voltak. L. Cavedoni, saggio sopra le an-
tiche monete di Atene 1—36. Modena, 1836. 

25) Aristoph , Vesp. v. 907 ; cf. Interprett . ad h. I. t . VII. p. 497 
—500 ed. Dindoif. 

26) Etirip., Phoeniss. v. 634. cf Yalcken. ad. h l. 
27) Aeschyl. Agamemn. v. 1090 ( 1081) cf. StanJ. ad h. I. Add. 

Varion, apud Porphyrion. ad Horat. Carm. I V , 6 , 7 , Plaut. 
Bacch. II t 1 , 3 . 

28) Sehol. Aristopb. ad Vesp. v. 907. (870). 
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Qty , í'/ov öé tó avTo YQA^XFXCT , OTIZQ tv ríj ßctlavw 
(t. i. iTityeyQccppsvov taxi) , ha ßaXavog Gcpyjxíoxoq-sal 
hason vagy inkább egyértelműnek vétetik, méltán kérdhetni 
critícusunkal: Valljon valószínű e , hogy Aristoteles munkája 
folytában ßocXaVog-nsik híjjá azt, mit csak az imént Ocpt)-
xíaxog-nak nevezett, 'sat. ? Az érdeklett tévedésre Heinster-
huis adott alkalmat 29), 's ha ezen csudálkoznunk kell , va-
lóban nem kevesbé bámulatra méltó, hogy a' hiba az űj 
Thesaurus lingvae graecae 30) lapjaiban is találtatható. E ' 
szó fiáXavoq ( // ) tulajdonképen makkot jelent, aztán több 
makkhoz hasonló dolgot 30). Schoemann mondá ki legelső', 
hogy itt ßäXavog azon gömbölyű vagy talán tojásforma test, 
melly az atbenei bírák' pálczáit ékesítette , 's Herodotusra 
hivatkozik 32). Követőre talált azután Fritzchében 33). Szint 
olly tanúságos egy helye Athaeneusnak 34), melly persa 
szokásokat illet. De mind ezeknél becsesebb bizonyságot régi 
festett edényeken és bas-reliefeken találhatni, mikből világos, 
hogy azon ázsiai szokás Görögöknél is divatozott, valamint 
maiglan is divatozik majdnem minden európai nemzetnél. 
Ennélfogva többé kétséget sem szenved, hogy év rrj ßcilavio 
( t í /g ßaxT?]Qlag), a' pálcza' gömbölyű végén vala írva az 
Ítélőszék' betűje — mi azonban egy még grammatieus35) 
észrevételének következésében még bizonyosabbá lesz : 3Ev 
ct-urrj Ss rfi qußdit) tjv TO ovofxa rov ScxaöTiiQiov eyys--
yQafA/xévov. 

29) Hemsterhuis. ad Aristoph. Plus. r . 278 ßiiXavov autem non 
aliara intelligo , quam TOV aytjxíaxov rrjg elgóöov. 

30) Dindorf v. ßaXavog, t. II. p. 70 , (tdv a(pr;xíaxov Tijg elgófiov 
et T7)V ßaloti>ov tanquam eadem nominat, Aristot. ap. Sehol. 
Aristoph. Plus. V. 278, cujus verba apposui v. ßaxjrjgia. 

31) Például: Pollux , I I , 471 : ßotXavog, TO TOV xavXov cixgov} 
cf. suid. v. JiúXavog alőolov. Ezen szó késértelmiiségének igen 
cynicus egy alkalmazása : Machon. apud. Athen. X l l l . p. 577 , 
F. t . Y. p. 87—88. 

32) H e r o d / I , 195. 
33) Fritzche , de sortitione Jud. p. 45 : In Aristotele ipso , ev t j j 

ßaXavuj interpretandum esse de globulo sive glande , qua sura-
mus scipio ornamenti causa praefixus fuerit . . . optime inon et 
Schoemannus". 

34) Athen. X I I , p. 514, c. t. IV , p. 410, Schw: írtt xoiv ZTT-
PJÍKSIN FI>Í~HAA xQvoa £%ovteg. 

35) Sehol. Aristoph. ad Plat. v. 277. 
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Ha már most a' mondottakat öszve állítjuk , világos 
hogy színes karó volt minden ítélőszék előtt, 's a karón az 
ítélőszék' megkülönböztető betűje; hogy továbbá minden bíró 
a köztársaság szolgáitól hasonlószíníípálczát kapott, melly-
nek felső gömbalaká végén az ítélőszék' betűje vala írva. 'S 
így kell e'rteni a' zöld es veres ítélőszékeket, nem pedig, 
mintha azok , epületeink' példájára, vagy átaljában vagy 
csak némelly főrészeikre nézve színesek, festettek voltak 
volna. Erinél fogva tehát az érdeklett textus polychromiának 
nem kedvez. 

Nevezetes továbbá Yitruviusnak egy helye 36)? Tabellae 
ita formatae, uti nunc fiunt triglyphi . . . eas cera cae-
rulea depinxerunt. Tudni való azonban hogy itt Vitruvius a' 
görög architectura' első szakáról szóll, mellyben a' templo-
mok fából építettek, 's hogy , ha a' régi szokás azután is 
követtetett, a' polychromia csak a' párkázat' triglyphusairól 
Való. Még egy helye találtatik Vitruviusnalc 37) . . . pari-
etes omnes induxit minio; de ez Cicero' és Vitruvius' kor-
szakában római polgároktól építtetett privátházakat illet. 
Plinius 38) továbbá következőket mondja : In Elide aedes 
est Minervae, in qua fráter Phidiae Panaenus tectcrium in-
duxit lade et croco subactum, ut ferunt: ideoque , si tera-
tur in eá hodieque saliva pollice, odorem croci saporemque 
reddit. Tudjuk , hogy Panaenus híres képíró volt, honnét 
könyen támadhatna azon balvélemény, hogy a' művész ta-
lán valamit festett a' mondott templom' falaira. De ha egy-
szersmind tudjuk, hogy ez nem mondatik Plinius' munkájá-
nak azon részeben, mellyben exprofesso képírásról, követ-
kezőleg Panaenus' munkáiról is szóll, hogy továbbá az utol-
sóbban érdeklett könyvben semmi illy nemű képekről nem 
emlékezik, — ha mind ezt meggondoljuk, csak a' puszta 
factum mellett kell maradnunk : induxit in ea , lectorium 
lade et croco subactum, mellynek kétségkívül más követ-
kezménye nem volt, hanem : si teratur odorem croci sapo-
remque reddit. Aztán Pausanias sem emlékezik képekről, 
midőn ugyan azon templomot leírja. Sőt lehető, hogy az 
egész dolog mese , mert Plutarchus 40) szerint az Artemi-
sium promontoriumban fejér márvány találtatott, melly kéz-

56) Vitruv. IV , 2 , 2. 
37) Vitruv. VI I , 9 , 2. 
38) Pl in. Hist. Nat. X X X V I , 55. 
39) Paus. V I , 26 , 2. 
•10) Plutarch. in Thcmistocle. 8. t. I , p. 455. Äcisk. 
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zel dörzsölve sáfrány színt és — szagot bocsátott ki: ' 0 Sé 
lidoq rfi XZLQI tQißo^evog xai XPÓAN aai ŐJ'MEN 
XQOXI^OVOccv áva§I'8(JÜOIV. 

'S így mind eddig régi írókban semmi polychroma-
tistáinknak lcedyezö állításokra nem akadtunk. Úgy látszik 
azonban , mintha a' keresett példát az olympiai Jupiter' tem-
plomában találnánk. Ugyan is tudjuk, miképen a' fakorlát 
4 l ) , melly a' eolossust lcörnyelé és várfalak' idomára épít-
tetett volna, eQvpccrct TQÓnov roffttoV Tisnoiovfiévct, három 
oldalt Panaenus által képekkel ékesíttetett, 's hogy a' ne-
gyedik , az opisthodomos' ajtai felé forduló , egyszerűen 
kékre volt festve, áfojhinvai xvuvfy póvov. ]gy yölt ez 
pedig, mert képeknek az opisthodomosban sem elég vilá-
guk , sem pedig elég nézőjök nem lett volna. Így az arclii-
tectura' legbecsesebb teremtményei, a' frise és tyrnpan áta-
lában kékre festettek. Nem szükséges tehát Kuglerrel Plu-
tarchus' e' szavaiból következtetni, hogy az egész cella ugyan 
azon színre festetett volt légyen, kivált ha meggondoljuk, 
hogy a' fakorlát' négy oldala, alapszínre nézve, egymással 
és a' trónnal megegyezett. Valamint ezen történet, t. i. hogy 
Panaenus (históriai) festvényekkel ékesítette az olympiai Ju-
piter' fakorlátjának három oldalát, magányosan 's példa és 
vetélkedő nélkül áll: úgy csupán csak ebből a' polych.ro-
miára nézve mit következtethetnénk, nem látom. 

Több polychromiának kedvező helyek régi Írókban nem 
találtatnak, 's a' polychromatisták épen az írók' ebbeli hall-
gatásából következtetni ügyelceznek, hogy színes templomok 
és más építmények mindennapi tünemények voltak, mellyek 
senkit különösen nem érdekelvén nem is említettek. Hogy 
ez meg nem állhat, Kuglcr' azon észrevételéből világos, mi-
képen Pausanias, 's ehhez kell folyamodnunk, valahányszor 
régi építményekről szó támad, említi, hogy némelly templo-
mok téglával építettek 42), némellyelc, mint a' mi időnkben 
feltaláltatott olympiai vidéki kőből , mellyet ő Jrw^og-nak 
nevez, ITIÍXMQÍOV TIWQOV. Bizonyosnak látszik aztán, hogy 
az illyetén építmények' falai stuklcal látattak el , mi által a' 
márványból készültekhez hasonlítottak, 's a' márványtemplo-
m ok majd nem mindenkor így említetnek : Atí^Of Xzvxov , fejér 
márványból, mind Pausaniastól 43), mind pedig Strábótól. Hogy 

41) Pansanias V , 11 , 2. 
42) Pausanias I I , 1 8 , 3. és 27 , 7 ; V , 5 , 4 ; X , 4 , 3 és 35 , 5. 
43) Pausanias 1 , 19 , 7 és 22 , 4; II , 1 , 17 és 27 , 3 ; I I I , 14 , 

1 ; V I I , 27 és 22 , 4. 
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pedig itt nem a' kő magában értetik, hanem ennek külső 
tekintete , abból világos , hogy fölösleges volt volna azon 
természeti színt csak említeni is, melly más mesterséges 
színnel eltakarva, többé semmi érdekkel nem birnata. 

A' Pausanias által felhozott fejér márványból, li&ov 
Xsvxov} készült építmények közül való mások közt He-
ródes Atticus' stadiuma is , Athenében ; 's erről csak nem 
tehetni fe l , hogy festve volt. így van az isthmusi theatrum-
mal e's stadiummal, továbbá a' spártai theatrummal is , melly 
építményeket Pausanias tekintetre méltóknak, •d'éccg cc^tct, 
nevez. A' megarai csigás márványról, hí&og xoyxtrrjg} 
azt mondja: eűtt Sé ccyctv Xsvxog , hogy az igen fejér. 
Továbbá az Epicurius Apollo' templomáról szóllván, meg-
jegyzi: JTQOTTFIÍOTO OVTOQ CLV TOV ?„Í&OV T£ ££ xáAAog, 
hogy ezt már márványa szépségénél fogva többre becsülhet-
ni. Ezekből, leginkább a' két utolsó helyből világos, hogy 
itt és hasonló helyeken ll&og Xsvxog alatt természeti szép-
ségébon hagyott fejér márványt kell érteni. 

Még világosabb lesz a' tárgy, ha meggondoljuk, hogy 
a' delphosi stádium közönséges kőből épült volt 's hogy azt 
a' dús Heródes Atticus pentelai márványnyal ékesítette kül-
sőleg : JZráSiov 8e öcpiGiv . .. STtE^oirjro éx rtjg IIÉTPA2, 
OTtoíat Ttagá. rov JJaQvaGOÓv ÚGiv al noVkai a/Qt* 
Adt}vátog 'HgcoSrig li'Sta reo TlEvrkXr\GLV avrb /AETSXÓG-

[Arjöe 45). Az athenei Alcmaeonidálc, kik a' delphosi tem-
plom' felépítését magokra vállalták, azt szebben vitték k i , 
mint a' paradigma mutatta ; mert mások közt, csak arra 
köteleztetvén , hogy vidéki kőből építsék, homlokát parusi 
márványból csináltatták: róv te vrjóv tísgyáGavlo rov 
7TciQa§el/fiarog xáXliov, rá re alla, xal, GvyvEtfihvov 
Gcpi nQPÍNOY A16OY TtoUiv rov vrjov, IIAPÍOY 
rá l'fi7TQOGi)ei avrov eTioújGav. 46). Minek pedig a' parusi 
márvány, ha a' faiadé befestetett; ha pedig fejéren maradt, 
képtelenség gondolni , hogy az épület teste volt légyen 
színes. 

44) Strabo X I I , 5 , 3 : iVaw TS xal aroalg levxov Xi&ot5; XIII, 
1 . 1 6 . és 3 , 5. News NOLVTDJG U&ov IÍVXOV ; X I V , 2 , 2 3 : 
Aaróficov Xevxov Xtd-ov KAAAI- 2T0N, sat. 

45) Pausanias X , 32, 1. 
46^ Herodotus V , 67 : cf. I , 180. vid. Créuzer. ad prín. loc. t. 

III , p. 104. 



Régiségtudomány . 55 

Segítségünkre van még az, mit Plinius mond, hogy a' 
Romaiak t. i. csak Claudius' uralkodása alatt kezdettek köre 
festeni : Coepimus et LAPlDEM PINGERE; hoc Claudii 
principatu 1NVENTUM 47) , pedig ezt nem mondhatná , ha 
a' polychromia Graeciában és Rómában közönséges szokás 
vala. Nevezetes e' tárgyban még Herodotus' következő he-
lye 48) : A Siphnosiak , arany és ezüstbányáik lévén, min-
den szigetbeliek felett gazdagodtak olly annyira, hogy ha-
sonlólag , mint a leggazdagabbak, jövedelmük' tizedét le-
tették Delphosban kincs gyanánt . . . . Ezt tevén az ora-
culumot kérdezték, valljon meddig fognának élni jelen sze-
rencséjükkel. Pythia pedig válaszolt : midőn Siphnosban 

fejér Prytaneum és fejér agora (forum) leszen, óvakodni kell 
facsapattól és veres követtől: mert (így szóll tovább Hero-
dotus későbbi idó'szakról) ekkor Siphnosban az agora és a 
prytaneum parosi márványnyal volt ékesítve V^E Uv&it] 
exQTjöe Gyí xaőe 

Atä oxav ev JSltpvtp TtQvxuvi'jia Xsvxa ykvt\xaiy 

AEVXOCPQVG x áyoQtj, xóxe ŐT) SEI <FQ<X&[*OVOQ ávÖQog 

(liQáaaao&ac %vlivóv TE ló/ov x?]Qvxá x EQV&QOV. 

Toldi Ös ^Zi.cpvloiot, r]V XOXE íj áyoQtj xal xo nQvxccvtjiov 

IIAPÍni AÍQ&i rjoxwéva. 

Raoul-Rochette után, (Journal des Savans, Nov. 1836, Janr . 
et Feur. 1837) V. A. 

47) Plin. Hist. Nat. X X X V , 1. 
48) Herodot. Ili , 57. 
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S Z É P L I T E R A T U R A. 

Jocelyn; épisode. Journal trouvé chez un curé de village. 
Par A E F H O N S E D E L A M A R T I N E . Paris. Két kötet, 8-adr . 1 8 3 6 . 

Ára 3 for . p . p. 

Különös, hogy Franeziaországban jelenleg Lamar t ine - t , a* 
vallásos es aristocratiai e'rzelem' képviselőjet , mondja társai 
között elsőnek a' közvélemény. Mert bár ini nagyra becsűl-
tessék is teremtő erejénél fogva Hugo V i k t o r , 's bár mi fé -
nyesek , és hatalmasak legyenek is több lyricai művei, még 
sem tapasztal juk, hogy — néhány fiatal eriticusok' kivéteté-
vel — őt előbbrevalónak véli a' közönség. 'S ámbár Hugón 
lcívűl több jeles és mérész köl tőt mutathat fel a ' f ranczia mű-
vészet , Lamartinéi mellett még csak szóba sem jőnek mű-
veik. Ezen helyzet , mellynek hat évvel ezelőtt még tagadói 
akadtak volna, most megismertetik egyáltaljában, 's ezen meg-
ismerésben rej tet ik a' leczke, melly nem csak napjainknak, 
hanem a' jövő kor ' költői kalandorainak is szól. 

Mert való ugyan, hogy magasan áll a' franczia költők' 
sorában Lamar t ine : de azért őt nagy eredetiséggel bíró köl-
tőnek nem mondha t juk , 's ollyasnak sem, ki a' való poésis^ 
korában köz lelkesedést gerjesztett volna. Ó nem teremtő, Ő 
természetünk' ú j , 's létezőknek sem vélt rej tekéibe nem hágy 
pi l lantanunk, sőt a' régi érzelmeket is csak Vitkán tünteti fel 
ű j képekben. A' szenvedelmeket nem igen ismeri : mert mun-
káiban elbeszéli a' szenvedelmes jeleneteket, érdek és drá-
mai hatás nélkül. Egész e r e j e , csak nem kirekesztőleg, a' 
leírásban ál l ; 's ha m o n d j u k , hogy költeményeit gondolat-
ürességről nem vádolhatni , hogy a' verselésnek mestere, poe-
sisának fő vonásait jeleltük ki. Ha tehát nagy költőnek mond-
juk Lamart ine- t , csak viszonylag értett nagyságról szólunk, 
mellyet a' költő versenytársai hibáinak, vagy silányságának 
köszönhet. 'S ez a' külcs Lamartine ' népszerűségéhez. Józan 
értelem, költői tapintás és tiszta szív'vezérlése alatt , bölcsen 
megmaradóit a' közönséges, vagy legalább a' rényes érzelem' 
országútján , midőn mások űjságkapkodásból mellékösvények-
re tévedtek, 's vagy általjános érthetetlenségben, vagy szila-
jabb érzékenységben vesztek el. Aza la t t , mig mások Hoíf-
mann' el holt 's eltemetett különködéseibe életfélét akartak 
galvanizálni, 's mások don Juan' tanúságos legendájával, Faust' 
utánozásával, Ahasverus zsidóval vesződtek, — és csak nem 
mindnyájan az erkölcsileg sér tőben, a' természetileg undorí-
tóban , a' grotesqueben, renkívüliben keresték az eredetisé-
ge t : Lamar t ine , erejének és a' poesis' végelveinek bölcsebb 
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méltatásával, tovább haladott azon ösvényen, mellyet kijelelt 
volt magának, földanya' közönséges gondolatainak, egy-
szerű örömeinek és könnyűinek árnyalatában". 

Helyesen jegyzé meg Staélne', hogy ámbár pillantatnyi 
vonzódást érzünk a' szabálytalan és központveszített fele , 
még is csak renden és szabályosságon nyúgoszik1 ki a' szív; 
's ezen észrevétel' valóságát Lamartine' növekedő népszerű-
sége is bizonyítja, főkép ha tekintetbe vesszük azon rohanó 
feledékenységet, meMybe több kihíresztelt művei az ű j isko-
lának merültek, — ollyas művek, mik nem fejnek és szívnek, 
hanem idegeknek és veséknek látszanak szólani. Ezeket elol-
vassuk 's félredobjuk, midőn Lamartine' munkáihoz több íz-
ben is, űj örömmel fog az olvasó, 's leírásai ha gyengék is 
néha 's un ta tok ,— a' házi boldogság' rajzolata, a' vallás' vi-
gasztaló erejének, a' magányos élet' örömeinek, a' havasok' 
dicső nagyságának leírása, mélyen és mélyebben nyomulnak 
az olvasó' lelkébe. 

Napjainkban egy jelesebb író sincs Francziaországban, ki 
ű j politicai vagy társasági terv' létesítésével ne foglalatoskod-
nék. 'S így természetes, hogy Jocelynben is illyes czéüzatokat 
keresvén, azt a' papi coelibatus él-len írottnak hirdették a' 
criticusok. De Lamartine itt egyenes ellenmondással áll elo. 
„Munkámban nincs semmi elrejtett czélzat ,—így ír — sem-
mi rendszer, semmi vitatkozás valamelly különös hitnem mel-
lett vagy ellen, hanem egyedül erkölcsi és vallásos érzelmek, 
olly magosságban keletkezők, hol egyességben törekszik min-
den az istenség felé, 's hol rendszerek és viták a' szívet és 
elmét többfelé nem vonhatják". —• Jocelynt a' szerző nem egész 
költeménynek, hanem csak episodnalc kívánja tekintetni, egy 
„épopée huminataire'", — mellyen élete" különféle szakaiban 
dolgozott volt , töredékének. 

Ezen episód „nem költött tárgyon", hanem „valóságon^ 
alapúi. De mennyire legyenek valók az egésznek részei, vagy 
mennyire színeztéttek ki az eredeti érzelmek azon claudelor-
raini ecset által, melly Lamartine-nak sajátja,— csak sejdíthet-
ni. Részünkről azt mondhatjuk, hogy áz érzelmek' nagy ré-
szét a' költőéinak tartjuk most is. Lamartine minden bizony-
nyal helyesen cselekedett, hogy napjaink' zavaros és gonosz 
szenvedelmeit olly szorgosan kerülte k i ; de néki a' neme-
sebb érzelmek' és magasabb lelkesedés' festményeiben sem 
kellett volna megfeledkeznie az emberi gyarlóságról, az ahí-
tatot, megadást, fájdalmat és bánatot nem kellett volna olly 
kimért , kisimított phrásisokba öntenie, — 's még a' termé-
szet' sccneriái is diorámafélék inkább mint valók. Lamartine 
híjába ügyelcszik leszállani az empyraeumból, ő nem lehet 
természetessé. 
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Szővény nincs sok a' kilencz korszakra felosztott költe-
ményben , 's a' kevés, a' mi van , nem igen valószínű. 

Egyike a' költemény' legszebb helyeinek, melly Jocelyn', 
az utóbb pappá lett gyermekifjú' érzelmeit egy táncz közt 
átvirrasztott éj után festi, e' következendő: 

„Dormons! mais je ne puis assoupir ma paupiére. 
Pr ions! mais mon esprit n'entend pas ina priére. 
Mon oreille est encore pleine des airs dansans, 
Que les échos du jour rapportent á mes sens: 
Je ferme en vain mes yeux je vois toujours la féte , 
La valse aux bonds réveurs tourne encore dans ma téte, 
Du bal , liélas fini, fantőmes gracieux 
Mille ombres de beautés dansent devant mes yeux, 
Je vois luire un regard dans la nuit ; il me semble 
Sentir de douces mains presse'e ma main, qui tremble. 
De blonds cheveux jetés par le cercle mouvant, 
Sur ma peau, qui f rémi t , glissent comme un doux vent, 
Je vois tomber des fronts mille roses flétries, 
J'entends mon nom rédit par des lévres chéries, 
Anna ! Blanche ! Lucie! — Oh! que me voulez-vous ? 
Qu'est-ce donc que l 'amour, si son réve est si doux? !" 

Ezen töredékből is fogják láthatni olvasóink, hogy a' 
költő nem bír az összesítés' adományával, Ő non vi, sed sae-
pe cadundo működik, de azon beteges felmagasztaltságnak 
itt semmi nyoma, melly gyakran kellemetlen benyomást hágy 
Lamartine' olvasóiban, 

Vannak franczia criticusok, kik olly véleményben van-
nak ; hogy a' „sasbarlangbani jelenetek" híven és valószínű-
leg festettek, mint a' magányos élet' festményei Robinson 
Crusoeben. Ezen összehasonlítást méltán szerencsétlennek 
mondhatni. Az angol novellista, a' részletek' elevensége, egy-
szerűsége és mesterkéletlen természete által annyi valóságot 
lehelt költeményébe, mennyit a' képzelet' műveiben ritkán 
találhatni: a' franczia költő az általa valóságnak keresztelt 
történetet annyi szép szóba és fényes érzelembe bújtat ta, 
hogy a' szerző' festői tehetségét tanúsító vászonná válik az 
egész. Lamartine nem fog roszúl cselekedni, ha felhágy a' 
nagy, „humanitaire" epos' gondolatával, ha más episódot 
keres, melly közelebb esik a' való élethez, 's az emberiség' 
jelen érdekeihez, ha tárgyát, az ideáltól elvonva, nagyobb 
egyszerűséggel kezeli, ha azon lesz, hogy tisztuljanak gon-
dolatai, 's az előadás igénytelen legyen, 's épen eszméjéhez 
al Ital mázott. 

Edinburgh Review. (January 1837.) után. 
3. 
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El moro Esposito , ó Cördoba y Bárgos en el sigló décimo ; 
Leyenda en doce romances per Don A N G E L DE S A A V E D R A . En 
un appendice se aiiaden la Florinda y algunas otras compo-
siciones inéditas del mismo auior. Vol. I. XXXI. 462. — 
Vol. 11. 498 lap. 8 Paris. Libreria Hispano — Americana, 1834. 
(A' mór lelencz. vagy Cordoba és Burgos a' lOd. Században, 
költemény 12 énekben, don Angel de Saavedra-tól. Tolda-
lékban : Florinda, költemény 5 énekben, és a' Szerzőnek 

még ki nem adott némelly más költeményei). 

Spanyolországnak a' Napoleonidálc' megbukása utáni 
balsorteljes zavarai, annak legjelesb fejei' száműzetését vo-
nák magok után. A' mívelt világ' hét legnagyobb népeitől 
vendégszeretettel fogadtatva, előítélet nélküli szemlélői le-
vén azon két országban a' szellemi élet' kifejlése'nek, vala-
mint örvendetes előhaladásánalc és a' literaturába való be-
folyásának: szükségképen föl kelle lelkesűlniök azon ohajtat-
r a , bár újra születnék a' castiliai i s , mellynek fénye, mint 
némelly családoké, legnagyobb részint az eldődeken alapúi. 
Néhány lelkes spanyoltól jelentek meg külföldön némelly 
próbák, mellyek a' spanyol Iiteraturának, főkép a' poesis-
nelc föléledését jelentik , ha ez a' legújabb politieai rendü-
letekben ismét sírját nem találja. 

Az itt jelentett költemény' szerzője (szül. Kordobában 
1791, most ribási herczeg; már 1820ban Madridban kia-
dott két kötetnyi költeményei által ismeretes) azon nemes 
száműzöttek' egyike, kikből a' honszerelem sohasem alszik 
k i , kiknek lantjok a' fájdalmas elválást enyhíti, 's a' hazá-
ba visszatérhetés' reményével azon ohajtatot is gerjesztik, 
hogy szülőföldüknek használjanak. Angolországot elhagyta 
1825ben, 's midőn Olaszhonbán nem szabad volt maradnia, 
Maltában tartózkodott 1830' Martziusáig, azután Francziaor-
szágot választó a' maga és családa lakhelyéül. Maltában fo-
gott „Moro" költeményéhez^ és hosszas félbeszakasztás után 
Toursban 1832ben végezte el. 

A' költő hosszú Prologo-jának huszonkét lapjain ra j -
zolja a' spanyol drámai és lyrai költészet' állapotját a' 16d. 
század óta, és ennek viszonyát az olasz, ángol - és Jfranczi-
ához. Most a' Melendez' vagy Luzan' iskolája uralkodik 
Spanyolországban , a' melly nem más mint franczia, dictióra 
és sztilre nézve a' régi jó castiliai írókhoz közeledve, mint-
hogy a' 17d. és 18d. században épen azon theoriát követték, 
melyet a' Francziák. - Csudálatos, hogy sem Meratinnál, co-
mediáji' utolsó kötetének előszavában; sem Martin ez de la 
Rosa-nál, a' verselésre írt szánios jegyzékeiben, a' hires li-
teratoroknak a' spanyol költők feletti Ítéleteiben , és a' mai 
spanyol Preceptistáh minden más műveiben, említést sem 
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találhatni arról, mint haladott és halad más nemzeteknél a' 
crit iea;-csudálatos , hogy a' Spanyolok, a' franezia clas-
sicismus'bilincsei közt , csaknem egyedül nem merészlik a' 
17dik és 18dik századbeli idegen criticusoktól, és Luzantól 
's követőitől kiszabott határokat átlépni, holott tudniok kell. 
hogy a' Théátre Fran§aisban is , a' classicus művek' sokévi 
sanctuariumában adattak drámák, mellyeknek cselekvénye 
tovább tart egy napnál, és a' melyek' jelenetei Aachenből Sa-
ragossáha szökdösnek , bámulatos, hogy Spanyolországban , 
hol Lope, Calderon és Moreto még ma is méltán tiszteltet-
nek , még figyelembe nem vették, valyon az olly fajú drá-
mák , mellyek idegen eredetre's tökéletlen honosodásra mu-
tatnak, képesek-e javításra és népszerű, hatalmas elevenségre ? 

Szerző aztán áttekinti azon örvendeses hatásokat mely-
lyeket különféle nemzeteknél az új theoria szült, és hogy a' 
költészet most ismét az lesz, a' mi legfénylőbb korszakában, 
Göröghonban volt. , 

Illy nyilatkozásokból kitetszenek Szerzőnek Morß köl-
tésében követett elvei. E' költemény sem classicus, sem re-
gényes , minthogy ezen önkényes felosztásnak Ő nem hisz. 
Spanyolország' középkori története, gazdag és csak néhány 
alkalmatlan classicus izlésü dramairóktól érintett mező, adott 
neki anyagot. Versmértéke a' tizenkét Romances-ből álló költe-
ménynek Semirima, tizenegy szótagú, négysorú, rímes stan-
czák. Ezen versnem nagyobb szerzeményekre még nem al-
kalmaztatott, könnyű , olly ékes mint pompás, valódi spa-
nyol költészet. Ezen versnemben a' költő derék színezetet 
adhatott nyelvének melly különös ügyességgel, majd ko-
moly , majd vidor alakban mozog , 's a' lélek' és indulatok' 
színhangjait természetes kellemmel adja vissza. 

Saavedra-ban szép, szerencsés költői erő mutatkozik; a' 
hangzatos, hajlékony, méltóságos spanyol nyelv mellett nem 
is láthatni a' művön, hogy ez új próba, mellyre mustrát a' 
castiliai literatura még nem adlmfcott, és a' melly német, an-
gol , franezia és olaszország' újabb literaturája' stúdiumának 
következménye. Mint a' 2dik kötetben levő korábbi ,* úgy 
nevezett classicus költeményeiből láthatni, illy monorban je-
les helyet foglalhatott vala el hazája' költői közt, de új pró-
báira nézve bátorságot és szerencsét kell neki kívánnunk, 
mert elpártolása aligha meg fog bocsáttatni, 's a' literatúrai 
harcz a' félszigeten kétség kívül olly nyakas lesz, mint a' po-
liticai; mert V. Hugo' theoriája Spanyolországba meg nem 
juthatott. *) 

*) La poésie n* est pas dans la forme des idées, mais dans les idées 
elles-mémes. La poésie , c' est tout ce qu'il y a d'intime dans 
tout. — Le poéte ne dóit avoir qu ' un modele, la nature , qu' 
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Moro egy szép, jólrendelt, megható egész, meliynek 
12 szakaszait finom szövet köti össze. Lágy, kedves hang, 
eró's elevenség , a' szív' és indulatok' hiztos ismerete. Annál-
fogva mély , meleg, psychologi érzelem, a' képekben magas 
valódiság, melly a 'szépér t hevül, 's folyvást nyugalmas tar-
tással köt le az érzemények' antik egyszerűsége, minő' volt 
a' lOdik századbeli castiliai és mór nemes férfiaké; a' köl-
tői bélyegből csak annyit fogva fe l , mennyire egy költői ke-
belnek szüksége van, hogy teremtményeit illendően testesí-
tse; a' belső és külső életet helyesen tekintve; contrasztok, 
miileműek akkor a' Krisztus' és Mahumed' tanítmányainak 
egyéni felfogásában gyakran voltak, — legkitűnőbb tulajdo-
nai e' költeménynek. 

Lehetne ugyan kivánni i t t , o t t , főkép az epizódi ékít-
ményekben nagyobb tömöttse'get; a' Zaide 85 lapnyi elbe-
szélése (Rom. terc. p. 109-94) az egész' kára nélkül rövidebb 
lehetett volna; az egészen Tenier' monorában készült leírása 
a' készületeknek és jeleneteknek Sála konyhájában (Rom. 
sexto. p. 272-6), valamint a' mór és spanyol kiséret közötti 
harczé (Rom. 8. p. 412-21) talán az egész méltóságának ár-
tanak; elkerülhető vala annak is hihetetlensége, hogy Keri-
m a , a' megtért mór leány, ki egész kereszténnyé lételéig he-
vesen szereti Mudarra-t , a' költemény' hősét ki annak atyját 
önvédelmében tudtán kívül megölte, az oltárnál megtagadja 
tőle kezét és felkiált: 

— No . . . jamas ! ! ! . . . está manchada 
Con sangre de mi padre . . . La voz oigo 
Del cielo , que estos lazos me p r o h i b e . . . . 
Yo me consagro á Diós . . . . Cristo es mi esposo. 

De midőn az egészben annyi a' szépség; készítése olly 
sokszor 's olly kelemetlen kül és bel viszonyok által szakasz-
tatott félbe; mostani kiadatása is csak tudós barátai' unszo-
lására történt, talán ezen ítélet is kemény. 

A' mű' fénypontjaiként tekinthetni főleg Z A H I I I A ' rajzo-
lását (Rom. I . p. 6 . ) és HABiBA-e't (p, 1 8 ) ; továbbá K E R I M A ' 
képe (Rom. II. p. 61) , az ő megdöbbenésének leirása Za-
hira' sírjánál, (p. 71), Mudarra' oda érkezése (p. 74—9.), 
Kerima' lélekál lapotja (Rom. V. p. 21—22), ezen kedves Ro-
máncé: Inocente tortolilla (p. 241), a' korábbi és mai Cor-
doba' leirása (Rom. VI. p. 249), midőn lelkesülve kiált fe l : 

Córdoba insigne! . . . O patria, dulce patria! 
En cuyo seno de la luz del dia 

un guide, la vérite. 11 ne dóit pas écrire avec ce qui a eté 
écr i t , mais avec son árae et avec son coeur. (Préf. aux Odea ét 
Ball. de 1822 et 1826.). 



62 Szép literatura. b 7 

Gőzé la primer vez, en cuyo seno 
Disfruté el tierno amor y las caricias, 
Tesoro de la infancia. 

Fölöttébb megható és megrázd a' hosszas tömlöczöztetése 
alatt megvakult Lara' visszatérése, várába való megérkezése 
és fogsága' előadása (p. 258—98); Mudarra' megérkezése, 
ki Larában atyjára ismer (Rom. VII. p. 342); Barbadillo 
vár ' gyuladása (p. 15—23), a* párviadal (Rom XI) és. sokmás 
helyek. 

Moro-t követi a' művésznek egy korábbi költeménye FLO-
H I N D A 5 énekben, nyolczas rímekben. Octaváit olly szépen 
és könnyen és olly képdúsan szerkeze', mint B A L B U E N A , J A U -

R E G U I , vagy L O P E . — A ' költemény azon minden költői sza-
badsággal felfogott és kivitt időpontot veszi fe l , midőn a' 
nyugoti goth birodalom elsülyed Roderich alatt , és a' Mó-
rok Taric Ben Zeyad alatt Spanyolországba rohannak , a' mi-
re nekik Júlián gróf mutatott ú ta t , kit ezen hirtelenségre leá-
nyának, Florindának Roderick által lett elragadtatása bír-
— A' költemény' classicus elemei ezen új alakban szelí-
debb színezetet nyerének, és a* cselekvény élénkebb folya-
mot. A' mű' elrendelésében sok hatás és feste'szi jelenetek 
vannak. Illyenek: Júlián' monológja a' tömlöczben (I ének. 
227 lap), és ott atyját látogató Florinda (231 1.) j Roderich 
a' varázskastélyban (II ének 279 1.), Júlián a' Mórok' táborá-
ban (lll É. 279 1.) j ütközet a' Mórok és Gothok közt az 5-
dik ének' elején, és ennek' végén Roderich' halála. 

A' második kötetben vannak még Composiciories sueltas, 
mellyek közt különösen magasztalandók a' Romanzok, élénk 
előadásukért, művészi színezetökért, és lelkes , nemes, pom-
pás hangjolcért. Ezek meggyőzik arról az olvasót, hogy a1 

castiliai romanzok érdemlik meg a' pálmát minden más nyel-
veken illy nemű próbák fölött. Vannak ezek közt remek és 
hasonlíthatlan darabok, mellyek felülmúlják mind azt, mit 
Spanyolhon a' költészet' ezen ágában felmutathat. 

Illy jeles belsőt diszesít külseje is. Elől van a' szerző" kő-
remetszett arcza, és a' jeles, csinos nyomat közt sok jólsült 
fametszvényelc találtatnak. 

Gotting, gel. Anzeigen (St. 145. 155. 1836.) utánSz. D. 
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Travels and Adventures in Eastern Africa, descriptive of 
the zoolus, their manners, customs etc. with a Sketch of 

natal. B Y N A T H A N I E L ISAACS. két kötet , London, 1 8 3 6 . 

Narrative of a Journey to the Zoolu Country, in South Afri-
ca. By Captain A L L E N F. G A R D I N E R R. N. undertaken in 1835. 

London, 1836. 

A' jó reme'nység'foka, midőn a'Hollandusok' birtokában 
volt , 's még Nagy-Britanniához kapcsoltatása után is, magára 
és helyheztetése're nézve egyiránt, elsó' rangú gyarmatnak te-
kintetett. Midőn a' britt korona alá kerül t , lord Melville oda 
nyilatkozott ki az alsóházban, hogy a' jó reménység' fokát 
kezéből kibocsátó ministerium a' birodalom' legszentebb ér-
dekeit árulná el. De ha megfeledkezünk is arról , mit politi-
cai tekintetben köszönhetnek Keletindia' urai e' foknak, la-
kóhelynek talán mi sem ér fel a' föld' kerekségén a' jó re-
ménység' fokával. A' lorró meleget és fagyasztó hideget egy-
iránt nem ismerő éghajlat, hol szabadban tenyészik a' füge , 
venyige és narancs, hol a' lég mindig tiszta és száraz, ama' 
tudós és bölcs Herschellt is olly annyira bájolta meg , hogy , 
— ha más szókkal is — elmondotta Horáttzal: 

„lile terrarum mihi praeter omnes. 
Angulus ridet". 

De mind e' mellett is, Afrikának ezen déli szógelete, a* 
közelebb mult években csak alig méltattatott annyi figyelemre, 
mint Botany Bay vagy Új Zealand. Azon két rendbeli munka, 
miknek czímeit e' cziklcely előtt szemlélhetni, sok érdekest 
és mulattatót foglal magában, de tudományosabbnak és ala-
posabbnak ohajtanók mindkettejét. Földleirási és természet-
tudományi tekintetben keveset tanulunk utasainktól. Por t Na-
tal' tervét találjuk Isaacs' munkájában, 's két silány tájvázo-
latot Gardineréban, egyebet semmit. Gardiner , midőn a' jó 
reménység' fokára visszatérne, nevezetes kerületet tőn nyú-
gotfelé, egész a' Quathlamba hegysorig, mellynek egyik ol-
daláról szánkós folyam szakad a' Delagoa öbölbe, 's másik 
oldaláról mások szint olly nagy számmal, a' Gariepben egye-
sülve, a' déli világtengerbe. Csodálkozunk, hogy e' hegyek' 
közepette, miknek legmagasabb csúcsát 4000 lábnyinak mond-
ja , néhi bírt elég kandisággal és bátorsággal, a' magasról 
nézni az egészet, mi kétségkivül tanúságos lett volna. De még 
ennél is meglepőbb a' geographiai szélességek' és hosszak' tö-
kéletes hijánya ! Mentségére így szól: 

„Nem vethetvén fel a' szélességet, mind a' mellett hogy 
két szextánsom is vol t ; — az egyik csak 131 foknyi 's a' má-
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sik 125 foknyi levén, holott (művészeti látkörrel) most leg-
alább is 136 foknyi szögelet szükséges, — órám sem lévén 
a' távolság' mérésére, 's a' mult hónapban csak apró zseb-
compass után indulván , —• számolásaimat illyes környülmé-
nyek között, pontosoknak nem mondhatom. 

Ezen mentegetés magasabb rangú tengeri tiszt' tollából, 
véleményünk szerint, még árt ügyének. Mert való, hogy áll, 
mit sextánsairól mond, de vannak ismeretes problémák, mik 
e' szélesség' ldtudására vezetnek, a' hold', bizonyos csillagok' 
's a' t. segítségével, 's az utas így észrevételeit megtehette, 
és honn kiszámolhatta volna. De Ö megfeledkezett arról is , 
hogy Áprilistól Septemberig, a' napnak elhajlásánál fogva, 
sex.tansainak alcármellyikével is felvethette volna a' napnak 
déli magasságát, és még is egyetlenegy szélességfelvetésre sem 
akadunk munkájában. Ő nem gondolt ezzel, mert alkalmasint 
szellemiebb gondolatokkal foglalatoskodott. Gardiner a' leg-
apróbb tárgyakban is a' gondviselés' béelegyede'sét látja min-
den alkalommal. Mi azonlcépen irtózunk az istentelenségtó'l, 
mint utasunk, de valóságos istentelenség épen ő benne, hin-
ni , hogy az elemek miatta kitérnek űtaikból, 's a' természet' 
egyetemi törvényeinek nem engedelmeskednek, — Gardiner 
úr ' kedveért. Egy idő óta ezen neme a' bősznek több tenge-
ri tisztekben mutatkozik, kiktől nein csak ügyességet és ener-
giát, hanem józanságot és férfias ite'lő tehetséget is követel-
hetni. Mit is tartsunk egy vezértisztről, k i , midőn sziklák 
k ö z t , sűrű ködben bolyong, szobájába megy imádkozni, 
vagy mint Gardiner ' í r ja: „menedéket keres a' kegyelem'szé-
kénél", a' helyett, hogy figyelemmel volna mindenre, 's tár-
sait buzdítaná pro virili ? Szent Pál nem így viselte magát a' 
melittai szélvész' alkalmával. 

Cape feléi útjában, Umsecaba folyónak a' tengerbe sza-
kadásához közel, némi , különösen barlangozott sziklákra 
akadt Gardiner, mellyeken a' mult század' kilenczedik tize-
dében itt hajótörést szenvedett Angolok, ideigleni menedéket 
találtak. Ezen sziklákat „fehér emberek' házainak" nevezik 
a' lakosok. De a* hajósnép' további történeteiről mit sem tud-
hattak meg útasaink. A' hajón levő asszonyok mindazonáltal 
megmenekedtek, annyi bizonyos; 's Isaacsnak azon észrevé-
tele, hogy itt a' lakosok közül néhányan fehérek inkább mint 
rézszinüek, ezen asszonyokkali vegyületre mutat. 

Jó ideje — ismételjük — hogy angol birtokká lőn a' re-
ménység' foka, 's még is földleirási ismereteink, déli Afri-
cát mi illeti, igen szűkek. Barrow, Trüt ter , Somerville, 
Lichtenstein és Burchell számot tarthatnak háladatunkra, 's 
kívülök még több missionarius, de nevezetesen Campbell és 
Smith külebbre vitték ismereteinket. Campbell, a' missiona-
rius , Kurrachainéig, egy a' szélesség' 25-dik foka alatt lévő 
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népes, 's nem minden míveltség nélküli városig haladott előr 
re. Smitli'utazásának kivonatát, egy abrosszal, az angol fold-
leirási társaság' munkálatiban is találhatni. 

Quarterly Iteview. (February 1837.) után 
3. 

Dr. J. R . R E N G G E R ' S Réise nach Paraguay, in den Taliren 
1818 bis 1826. Ans des Verfassers handschriftlichem Nach-
lasse, herausgeg. von A. R E N G G E R . Mit 1 Landsch. u. 4 Blät-
ter Abbild, gr. 8-vo. Aarau, Sauerländer. 1835. 24 ív velinen. 

Kötve Ára 3 for. 30 kr. p . p . 

Korunkban a' természeti tudományok' meglepő előléptei, 
az egészen megváltozott néző-pontok, mellyek alatt a' vizsgá-
latok jelenleg tétetnek, •— és a' régi hibákat felvilágosító 
következések huzatnak mindenesetre igen kivánatossá tették, 
hogy egy az idő irányával megismerkedett férfiú, vizsgálatai 
tárgyául Paraguayi választá ki magának. A' polgári háborúk 
kiütöttek már akkor a'Platastátusolcban, midőn Rengger, ezen 
méltó , de sok tekintetben szerencsétlen utódja Azaranak , eltö-
kélte magában, hogy azokat meglátogatja. Hét esztendeig la-
kott ő Paraguayban, és midőn hazájába visszatérve, tapasz-
talásait közzé szándékozott tenni, a' kora halál egy szebb 
világba inté őt. Halála után csak munkájának töredékeit lel-
ték meg, mert napkönyveinek egy része elveszett, és né-
melly tudnivalókat csak emlékében tartott meg a' merész 
utazó, jövendő közlés végett, mellyek véle a' sirba süllyed-
tek. A' jelen munka is csak egymástól nem függő jegyzetek-
bül áll, mellyek a' tárgyak sok oldalusága miatt kivonatban 
nem igen adathatnak elő. Csak azon czikkelyelc vannak egé-
szen kidolgozva, méllyekben Paraguaynak közönséges átné-
zetei adatnak elő, és némelly természethistóriai munkálatok. 
Értekezik a' Szerző először Paraguay7 földérül, vizeiriii, ég-
hajlatáról. Hosszas négyszegű határát háromfelül, a' két nagy 
folyó, Patana és Paraguay kerít i , mellyekbe több apró vi-
zek szakadnak. Éjszakon és nyugoton Paraguay' földe esik, 
mellyen a' vizeknek nem lévén esése, tavakká és mocsárok-
ká válnak, hol a' sok vizi madár tanyázik a' krokodilok kö-
zött, 's a' partokon a' moesárszarvas és manati legelész. Cha-
co tartomány noha politicailag külön van válva Paraguaytól 
ennek határain belől esik. Az éghajlat a' tropicusolc szerint 
változik, 's az aequator két részre osztja az esztendőt, melly-" 
nelc hónapjai csak a' nagy esőzések által külömböznek egy-
mástól. A' föld meg teremne minden hasznos füvet: de a 
Creol inkább tűri a 'szükséget, mint annak elhárításán mun-
kálódnék. •—• Az állatország szinte nagy mértékben tenyé-

TUDOMÁNYTÁRÚJ V, I II . KÖTET I . FÜZET, 5 
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szik. Majorn, szarvas, strucz, hal igen sok, de krokodil, 
onze, es óriás kígyó is tenyészik e' földön, A' csapásoknak 
egy részét ezek teszik, meüyektől egy melegebb tartomány 
sem ment, és a' mellyek a' physicai és erkölcsi mivelődés-
nek hatalmas ellenei. A' mérges füvelc, a' gyümölcs fákat 
kitépő' orkán, és a' házakat eldöntögető gyakori földrengés. 
A' hangyának húsznál több neme van e' földön, 's ezeknek 
fele üldözi, lopja, gyötri az embert. A' termitálc elborítják 
a' szántóföldeket, a' ragadozó hangyák aláássák a' házakat, 
veszendővé teszik az élőfát 's kirabolják az élelemtárokat, 
's ezek miatt felkeli hagyniok gyakran a' lakosoknak ültet-
ményeikkel. A' szúnyog, onze, kigyó egyiránt háborgatja 
az embert , de mind ezen alkalmatlanságok tökéletlen egyen-
súlyban vannak még is azon örömökkel és élvezettel, mel-
lyelckel ott a' természet az embert lcinálja, 's azon áldások-
kal , mellyeket ott bővebben osztogat, mint máshol. 

Mint Amerika' egyéb gyarmatiban, Paraguayban is há-
rom osztályú lakosok vannak, u. m. az Ősi bennsszülöttek, 
a' f e j é r e k , és a' kastok. Hol a' fejér megfészkelte magát, az 
új világ' indusa onnan eltűnt. Ez Paraguayra nézve is iszo-
nyú nagy mértékben igaz: mert ezen föld5 régibb törte'net-
irói , sok olly indiai népeket számlálnak elő, mellyek ma 
név szerint sem ismeretesek. Csupán Chaco , a' soha meg 
nem hódított , nagy népességű, de az itteni bennszülöttek 
örökös háborút folytatnak a' fejér Paraguayiak ellen. A' spa-
nyol Creole csekély helyi különbséggel, mindenütt ugyan 
azon characterii. A' belföldi gyarmatozó , az erdei lakos 
hasonlit a' perui , columbiai és cubaihoz. Mindenütt bizo-
nyos nemzeti hibák tűnnek elő. Egy hajdani spanyol kor -
mányzó' kemény Ítélete „Paraguay az özönvízkor elfelejtett-
egyetlen egy tartomány" szintúgy az éjszaki , mint aequator 
alatti nép tömegre illik. Játék, részegeskedés, bujálkodás, 
mértékletlenség, 's az isme'retek' gonosz czélokra fordítása, 
mind az, mellyekkel az ugy nevezett magasabb osztályú Pa-
raguayalc foglalatoskodnak. A' közember durvaságba süllyedt, 
's könnyű benne megismerni aJ délamérilcai földmivelőt, ki-
nek egész kevélysége egy jól kitanított ló , 's legfőbb bol-
dogsága az ünneputáni napokat játékban, 's részegségben 
tölteni el. És még is ezen tudatlan emberek is azt hitték, hogy 
ők képesek respublicát alapítani, kiknek nagyobb része csak 
guarani nyelven tud folyvást beszélleni, 's kiknek képviselőik 
a' hirtelen eltűnt árny ék játéknak, az új kormányzási rend-
szernek felállításakor , a' szabadság szónak idegen megfogá-
sát némi zavarodás közben ugy magyarázákmeg, hogy az 
egy értelmű a' „ h i t , reménység és szeretet" szavakkal. — 

Paraguay igen kedvező fekvésű, és sokféle termesztme'-
nyekre nézve gazdag, mellyeket nagy munka nélkül lehetne 
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szaporítani , ha a' lakosok a' régiekhez makacson nem r a -
gaszkodnának 's azt nem hitetnék el magokkal, hogy ők 

. olcosahbak, mint sem hogy valami jobb újat elfogadhatná-
nak. Előttük a' két nagy természeti kereskedési út, Paraguay 
és Pataaa folyók, mellyeken a' termékeket gyorsan, és ke-
vés bajjal szállthatnák az atlanti tengerre, sőt e' részben Bo-
líviával is öszszeköttetésbe jöhetnének; de messze van még 
az idő , midőn a' közlekedés' áldásaiban részt fog venni e' 
tartományok'lakosa, mert a' durvaság'sűrű felhői mozdulat-
lanul állanak az űj világnak ezen szép részei fölött. 

Paraguay' sorsát nem nehéz megjövendölni, ha fejlődé-
sinek történeteiből okoskodunk: mert a' jövendőt sehol sem 
találhatni fel olly készen az előidoben, mint Dél-amérilca' 
gyarmataiban. E' gazdag arany földrűí híresztelt monda csal-
ta ide eredetileg a' Spanyolokat. Eltűnt ugyan a' szerencse-
vadászi nagy gazdaságrüli álom: de azért a'beköltözések még 
sem lcevesedtek, mert az Indusok' számának tudása mindig 
vonta ide a' dologtalanokat, kik az ősi lakosokat rabszol-
gákká változtatták. Az anya-ország' nemessége és felsőbb 
osztálya nem folytatá ide költözését 1535 óta. Megrontó lag 
hatott a' durva és lcormánytalan csoportra, a' st. Paulo b ra -
siliai gyarmatok' szomszédsága, 's a' Flibustierek és más eu-
rópai söpredéknépek' színes ivadéki, kik portugál! nyelven 
mamaluc-, spanyolon mestitrehneh hivatnak. Ezek rontották 
meg az Indusokat és siettetélc a' nép erkölcsiségének vég rom-
lását. — A' lcülvilággali összeköttetés nélkül csupán Maté nö-
vény termesztéssel és baromtenyésztéssel foglalatoskodnak a' 
lakosok. A' lázadás'és rendetlenség'lelke különösen felüté itt 
magát , hol az élet'fen tartására az állandó tulajdon kevésbé 
volt szükséges, hol a' több, mint félnomád lakost, alig bir-
hatá egy erős elv, a' már meglévőt becsbe tartani és tisztelni, 
és a' hol a' birtok' jövedelme csupán a' jó szerencsétül füg-
gött. Ezért nincs a' földmivelő Chili' történeteiben csak egy 
példa is a' nagy revolutió' kiütéséig , hogy az igazgatási rend-
szert felforgatni próbálták volna : de épen ezért voltak eleitől 
fogva lázadások Peru' bányászlcodó tartómányiban és a' ba-
romtartó Platastátusokban 's Paraguayban. A' gyéren népesí-
tett gyarmatokban a' mezei élet nem szül polgári erényeket, 
mert nem gondolván másokkal, gyakran ellenségeskedésig ön 
haszon keresve él az elkülönözött telepedő, kinek a' termé-
szet csekély munkáért is minden szükségest megad; ki szom-
szédja nélkül nem csak hogy mindig ellehet, de még azt sza-
badságának akadályául is tekinti, 's utóbb a' körüle lévő er-
dők' rengetegiben, mint határtalan ű r , maga kíván ural-
kodni. 

Pampas' vad földnépe azért volt mindig kész a' pártütők' 
főnökeit segíteni , hogy a' szomszéd tartományokban rabolhas-

5 * 
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son. Kétség kívül ezen szerencsétlen környülme'ny ekben rej-
tezik a' veres enibertörzsök végromlásának oka Délamériká -
ban , sőt a' Creoloké is. Közelebbi, vizsgálat után még egy 
másik körülmény is akadályozza Paraguay5 virágzását, melly 
a' nép' erkölcsét is rontja. Épen az Indusok' birtokiránti há-
borúja ütött ki ú j ra , 's a' legnagyobb elkeserültséggel foly-
tatta ték , midőn az anyaszentegyház, szinte jogköveteléssel 
állott elő, a' rabszolgákat uraiktól igyekezett elcsábítani, 
azoknak kipótlásokat más (szinte emberrablással egybekötött) 
csatázásokkal akadályozta. Az illy súrlódások Paraguayt több 
ízben nyilván való Anarchiába döntötték, 's annál elhatár-
zottabb irányt vettek magoknak, mentül inkább felingerié a' 
fejerék' gyülölségét az Indusok'ellentállása, 's jésuitai vezé-
reik' abbeli törekedései világosságra jöttek, hogy független 
statust akartak formálni. Tovább , mint két század alatt vál-
tozó szerencsével folytatva rontá ezen czivakodás a' nép' cha-
racterét , de egyszersmind a' spanyol kormány' ájulását is vi-
lágosságra hozta. Olly férfiakat buktatott ez gy akran meg, 
kik több buzgósággal, mint előrelátással a' korona' ügyét 
magokévá tették, 's a' jésuitai rendnek ellene szegezték ma-
gokat , meliynek bosszúállását később ki nem kerülheték. 
Antecjuera egy nagy születésü, és a' néptől egész Délameri-
lcában szeretett féríiu , jó formán legyőzte a' Jésuiták' rendét 
Paraguayban , és ezért 1731-ben saját életével fizetett a' vér-
padon Limában, miután már régóta mint magányos ember 
élt Peruban. A' Jésuitáknak kétségbeeséssel határos előzete-
se későn tör tént , hogy e' rossz jóvá tétessék, 's nagyon ko-
rán az Indusokra nézve, lak ezen ido óta fel nem tartóztat-
ható sebességgel száltak alá. Miként kormányoz vas palczájá-
val Dr. Francia, az közönségesen tudva van , de ugy emii-
tik őt némellyek mégis, hogy ő hazája' szabaditója, ki erős 
karral szab törvényt a' történeteknek, 's jól kigondolt tervé-
hez mindenkor hív lévén, Paraguay' jövendőjét biztosítá. 
Egy illy férfiú Amerika' uralkodói között nevezetes kivételt 
képezne, 's a' históriában fényes helyt e'rdemlene. — Para-
guay' dictatora, ki Europa előtt sokkal nagyobb tekintetű , 
mint a' szomszéd tartományokban, voltaképpen nem áll fön-
tebb , mint azon igazgatók' sepredéke, kik alatt a' többi Amé-
rika nyög. De Francia' halálával Paraguay is a' polgári zava-
rok 'örvényébe fog süllyedni, és mindig több, mint történet-
írási igasságul tűnik fel ama' mondás, hogy Amerika csak vér-
rel termékenyítve lehet tenyésző'. 

Blätter für l i terar. Unterhaltung (Nro 245. 4836) után. 
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3-dik Áprilisi ülés 1837. Poissoisr n. közöl egy érteke-
zést, a' liol észrevételeit a' kanyarok' nagy tengelyeinek vál-
tozatlansága felől által jában a' planéták' különösen a' hold ' 
mozgásában adja elő. D U T R O C H E T U. megösmerteti tapasztala-
tait es szemléleteit a' növényeknek világosságot kereső és 
futó igyekezete felől. A' természeti állapotban, úgymond D. 
u. a' növények' kettes igyekezete a' görbűlésre, öszközepel-
lőleg ellentéve levén , egymást kiegyeníti j miért a' növények 
átaljában igényességükét megtartják ; hogy ha különösen egy 
külső erő hat a' növény' egyilc oldalára, az ezen oldali meg-
görbedési erő esekélyedik, a' más oldal erősödvén az ellen-
kező oldalt magafelé vonja. C H E V R E U L , U. tudósít L A S S A I G N E 

urnák illy czimű munkájáról : Recherches sur la nature et 
les proprietés du composé que forme l'albumine avec le 
bichlorure de mereure. D U M A S U. olvas egy értekezést azon 
szemléletekről, mellyeket ő P E L Í G O T úrral együtt a' közönsé-
ges kámfor ' természetét érdeklőleg tett. Edwards és Colin u. 
egy földinivele'si élettanos értekezést közölnek a' gőz' hatásá-
ról a' tenye'szés' minden szakában. A' foganat nevezetes, a' 
növények a' gőzben rendkivűli módon fej lenek-ki , 's a' kos-
boriak , valamint a' kövér növények abban csudálatosan nő-
nek. D E P A M B O U R U. olvas egy értekezést a' magas nyomású 
sűrítés nélküli gőzmachinák' calculusáról. P O U I L L E T U. közöl 
egy munkát az alsó mérséklés' meghatározásáról a' légi tűz-
m é r ő ' , a' deleji (magneticus) tűzmérő', 's a' léles liévmérő' 
segítsége által. S A N T É L I N A R I pap , a' siennei egyetem' p ro -
fessora kiegésziti a' mult évi észrevételeit a' zsibbancz' vil-
lanyos hatásáról. L. kifejté azt, a' mit más physicusok nem 
tudtak előállítani, t. i. a' villanyi szikrát a' zsihbancz' ( tor-
pedo) kiürülései által nem csak akkor , midőn a' czék (drót), 
melly az állat' hasát és hátát közösköde'sben tar tá , zárt pörg-
be (spira) göndörödve volt , hanem még egy igen kurta czék 
által is , mellynek semmi része sem hathatott másokra. H A V Y 

u. benyújt egy értekezést a' pyroscaphok' szerkezetéről. DE 
LA. P V E A I E benyújtja fürkészeteit Algír' hajdani földírásáról 
és természeti történetéről , kérvén hogy ő mellékeltessék azon 
tudományos biztossághoz, melly ezen tartományt vizsgáland-

*) A.' franezia Academia'» üléseinek közlése , valamint a' biogra-
phiai ozikkely is ezennel megszűnnek , a' tudománytár ' szűk 
köre nem engedvén azok ' fo lyta tásá t . 

/V' szerk . 



70 Franczia tudós társaság' ülései 1 837. 

ja. L E T E S T U U. benyújt egy új lakatot (zárt) , melly új elvek-
nél fogva készült. D I D Ó T testvér és G A U C H A R D UU. több példá-
nyokat mutatnak bé több színű nyomtatványokból. V I C Á T U . 

benyújtja geologíai és chemiai fúrkészeteinelc sükerét a' víz-
építői meszet és római cementumot adó mészanyagok' ösz-
tételéről és fekteteiró'I azon 28 departementben, mellyek a' 
Rhone' és Garonne' medrei mailé esnek. C O N S E I L U. egy érte-
kezést intéz több készületekről, mellyek a' hajótörésnél ki-
vert holmik' mentését tárgyazzálc. C H A R I U K R E U. újra sebészi 
eszközöket mutat be , négy különböző mintájú kőtörőt, két 
készületet, mellyek a ' test ' bizonyos részeibe szigorúlag szeg-
zett testek' kihúzására valók, és két köppölyözőt rugó nél-
kül. T A N Q U E R E L az agy-gerinczi idegrendszer' betegségeiről 
egy értekezést küld. G U I D O U U. közli észrevételeit a' Párisban 
véghezviendő ege'sségi munkákról. N A U C H E U. egy értekezést 
azon jelekről, mellyeket a' terhes nőknél a' húgy adhat. Az 
igazság' és a' cultus' minisztere tanácsot kér az Academiátol 
a' fölött , hogy a' chartresi templom' födelezete're réz e' 
vagy horgony (zincum) választass ék. Egy biztosság nevezte-
tett ki. K U P F F E R u. í r ja , hogy Oroszországban szokatlan számú 
csillagesést vettek észre. Ugyan azt 12—13 November közt 
1836 Boguslovszkban (éjszaki ural 6° széless.)'s középOrosz 
országban a' lugani bányáknál. H U M B O L D T U. egy tábláját adá 
azon tétovázásoknak, mellyek a' mágnestűn Göttingában az 
1837, 28 februariusi éjszaki fény' alkalmával vétettek észre. 
K R A N E R O B E R T u. Dublinban a' pharmacia' professora írja , 
hogy fölfedezé, hogy a' kozmaeczeti szesz (ace'tone) sajátsá-
gaira nézve jobbadán a' közönséges léihez (alcohol) hasonló 
lel , hanem tőle elválhat 's bizonyos esetekben különös tör-
vények alá van vetve , ő ajánl ja , hogy az alcohol me'sitique 
nevet kapjon. D E M O N T F E R R A N D U. közli fürke'szeteit franczia-
ország' népesedéséről. D E B E A U M O N T C L I A S U. megösmerteti 
Pilla Leopold u. egy levelének kivonatát azon szemléletet b i -
zonyítni akarót , hogy a' Vesuv' kúpja kezdetileg fölemelés 
által képzetett. K A U P u. okait mellyek őt azon hiszemben 
hagyják, hogy a' Dinotlierium nem a' Czetfélék' rendéből, 
hanem a' vastagbőrűekéből való , fejtegeti. S T R A U S S U. írja 
hogy ő azon helyre nézve, mellyet a' Dinotheriumnak kije-
lelni kell, a' Blainville véleményével megegyezik. J A N V I E R U . 

jelenti, hogy egy ő altala készített gó'zcsónah érkezett Pá-
risba. Kéri hogy egy bátorság szíveskednék azt megvizsgálni. 
COULRER u. viszszatulaj donit ja magának a' G R I M P É E. úrra ru-
házott bátorsági tenták' és papirosok' föltalálási elsőségét. 

10-d ik Áprilisi ülés. P O I S S O N U . éígy jegyzéket közöl La-
grange függvényei' nézetének egy helyéről, melly Liouville 
u. naplójában van közölve , 's mellynek tárgya Crelle u. 
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naplója' utolsó számában közlött egy szakasznak megczáfo-
lása. G E O F F R O Y S A I N T - H I L A I R E U. közöl egy értekezést az ana-
lógiák' nézetéről, mint a' természeti történetben nagyon bi-
zonyító ösztételi fogalmak' forrásárol. D U R E A U ele la M A L L E U . 

olvas egy értekezést a' földteke' idomáról és a' népek' régi 
vándorlásáról. Nem csak - úgymond D. u. - a' majd nem egyen-
lő éghajlat az , a' mi fölső Indiából, Persiából, kis Ázsiából, 
Syriából, Görögországból, Olaszországból, Némethon' köze-
péből , Prancziaországból é ; az egész félszigetből egy physicai 
külömbözŐ tartományt tesz, hanem még a' mire kevés-
sé ügveltek, de ma már elösmertek, geognosiai alkotásuk' 
egyenlősége. T A U R I N U S U. egy értekezést nyújt b e , a' hol 
egy új találmányt közöl a' gőzinachinákat tárgyazót. C O E O N I A 

u. idomát és leírását adja egy égéskori fecskendőnek, melly-
nek emelője tetőleges. L E R O Y Ó ^ E T I O L L E S u. benyújt külöm-
bözŐ, a' nemivizellési részek' bajaihoz való eszközöket, ezek 
közt egy dülmirígyi scarificatort, és a' húgycsőn által be-
metszés nélkül a' húgyhólyag' nyakán létező daganatok' le-
szelésére való vésőket. C A P O R A E U. Crétaszigetben őrségi or -
vos , és F A B R E G U E T P E U. cane'i franczia Consul, az Acade-
miának egy kődarabot, melly a' sziget' egy sziklájából való 
's embercsontokat rejt , küldöttek. A' köz nevelés' minisztere 
az Academiát authorizálja R A G U E N E A Ü de la C H A I N A Y E u. 
több évenkénti jutalmak' alapítása végett adott hagyományá-
nak elfogadására. A' minister u. véleményt kér az Acade-
miától T E X I E R U. által kis Ázsiai útjából hozott a' geographi-
át és geologiát illető anyagok' őszvese'ge felől. P R É V O S T Con-
stant u. tudatja, hogy geologiai útjában 1832 Olaszország-
ban töredékeket talált egy harmadszerű csigás mészkőből, 
mellyel a' Sommá' fölsőbb tufjaiba Otojano hegy' közelében 
burkolva voltak, a' mi bizonyítja azt, hogy a' harmadszerű 
szabad csigák a' Sommarétegeinek ösztételéhez valók. Hanem 
P. u. megjegyzi, hogy ezen tétből nem kell következtetni; 
hogy a' Sommá' vulcanicus lerakodásai, mellyek eleinte víz-
erányosan a' tengerfenéken képződtek, fölemeltettek volna, 
hogy a' vesuvot övedző kört képezzék. D E P R É C O R B I N Ú. borí-
ték alatt intézi magyarázatját egy víj tűzerjes (pyrodynami-
que) machinának és egy ú j vízerjes (liydro-dynamique) ké -
születnek. 

17-dik Áprilisi ülés 1837. R O B I Q U E T U . bemutat egy üveg 
kozmásezitrom szeszt (esprit pyrocitrique) , mellynek semmi 
sajátsága sem ösmertetett eddigelé. R. u. gondolja , hogy 
igen nagy hasonlósága van az acetonnal. D U M A S U. jelenti, 
hogy több próbatételek után neki elsült a' szénborolt (car-
bovinate) hamagot ke'tszénsavas hamaggá változtatni. G E Ö F F R O Y 

I S I D O R u. tudósít a' madarak szegyének (sternum) csontosodásá-
ról , mellyről L'herminier u. értekezett (V. Mém. de 1836.) 
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F L O U R E N S U. tudósít Dubreuil u. montpellieri anatómiai p ro-
fessornalc illy czímű értekeze'séró'l: „Etudes anatomiques de 
tétes" melly fejek külömböző emberfaj' egyedei voltak. Fő-
ezélja D. u.nak a ' f e j ' bélyegeinek nyomosságát a' fajok' kü -
lömböztetése végett megmutatni. DUIIEATJ de LA M A L L E közöl 
egy jegyzéket azt bizonyítót , hogy a' fiili lik' magassága 
egyenlőleg megtaláltatik a' hajdani és mostani Egyiptomiak-
nál. L A R T E T U. néineily észrevételeket közöl egy ásékony alsó 
állkapczáról, melly a' gibbonhoz közeli majomnak tulajdona 
és némelly csontokról, mellyeket a' denevéreknek és czicz-
kányoknak tulajdonítanak. B O U S S I N G A U L T U. közöl egy érte-
kezést a' fapusztítás' befolyásáról a' víz' folyása' kissebbedé-
sére. B. u. észrevételeibó'l a' sikerül, hogy az ugaralc' 's fa j -
zás'állapotja neveli a' .vízfolyás' bőségét 's erejét. H E Y N E U . 
Würtzburgból egy értekezést küld a' csontok' viszszatermő-
déséről. A' köznevelés' ministere jelenti, hogy az Academia 
autorizálva van a' római Professor M A N N I U. által küldött 
1500 fr . átvételére a-' végett, hogy a' színhalálról írt jobb 
értekezésnek jutalmat adjon. Y A T E S U . a' britt egyesület' t i-
toknoka jelenti, hogy a' közelebbi gyűlés 11-dik Septem-
berben Liverpoolban lee'nd. E N C K E U. a' berlini academiánál 
a' mathematicumok' titoknoka azon égiabroszoknak, mellye-
ket ő lciád, 2 és 4 óráját küldi be. P R É V O S T C O N S T A N T u. 
némelly észrevételeket ád a' legújabban Olaszországban Som-
ma' tufjaiban talált tengeri csigákról. P. C. u. még sem en-
gedi meg a' fölemelkedési hypothesist a' Sommá e's Vesuv 
ömjeinek (c ra te r ) képzésében. Némelly adatok közöltettek 
Genevából 1 8 februariusról az éjszaki fényt illetők. W A R T -
M A N N u. kiszámította , hogy az ív' anyagja a' föld fölött 200 
mértföldnyi magasan lenne. D E P O N T É C O U L A N T U. átküld né-
melly észrevételeket a' nagy tengelyek' változatlanságáról. 
V A L L Ó T u. Dijonból figyelmeztet két ásványi állatra, mint ele-
delül fordítottra. Az első egy földfaj , melly ásékony lisztnek 
neveztetik , 's melly , mint tudva van drágaság' idején jó 
liszttel vegyítetett, de nem komoly következés nélkül azokra 
nézve, a' kik ezen vegyitekből ettek. A' második állat az , 
mellyet Lang természetvizsgáló (Tractatus de origine lapi-
dum figuratorum) ásékony hús név alatt jelelt meg, 's a' 
melly találtatik 1—2 láb mélységre a' Rajna' partjain. Külö-
nös hogy illy furcsa állat jobban ki nincs még fürkészve. 
D E R I V X E R E u. jelenti, hogy Poitouban az agyag' és a' liász' 
márgáiban egy órjás állat' csontjaira akadtak, mellynek faja 
meghatározva nincs. D A V A T U. észrevételeket intéz egy érte-
kezésről a' dúzok' gyógyítása ügyében, a' mit a' vezérek' 
öszvehegedése által ideigleni varrás'segedelmével vihetni vég-
be. J A M E « U. írja , hogy ú j tehénhimlőt vett észre a' villettei 
község' tehenein. A' cultus' ministere által a' chartresi tem-
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plom' fedelezése ügyében tett kérdést tekintve M O S E L M A N U . 
í r j a , bogy a' horgonnyal (zinc) födelezés semmi félhetőt 
nem foglal magában. D E N I S de C U R Y u. ellenben uzt véli, 
hogy minden lemezeit érczet félre kell tenni 's helyette víz-
építési vakoló szert használni. C H A I X u. Móritz szigetéből a' 
monthyoni eoncursusra benyújtja azon bánás' módját , melly 
által az üstök a' behéjjádzástol mentek maradnak. (V. Me'm. 
de 1 8 3 6 ) . B I E D A N T , csínszeri mű%ész egy physicai készületet 
nyújt be , melly kicsi létte're igen terjes villanyos folyamo-
kat fejt ki. G A M B E Y U. tagnak választatott M O L A B D U. helyett 
a' meehanica' osztályában. 

24-dilc Áprilisi ülés. 1837. D B B L A I N V I L L E u. igen terje-
delmesen túdósít R A N G urnák az argonautát illető munkájáról. 
Azt véli R. u. véleményével ellenkezőleg, hogy ezen csiga' 
pempője nem a' származtató. D U P I N Ch. báró u. számolatot 
ád a' takarék pénztárokról, mellyből kiviláglik, hogy ámbár 
Párisban és a' nagy városokban nagy summák vétettek is ki, 
a' mit a' dolgozó nép e' két utolsó hónapbeli feszültségének 
tulajdoníthatni, még is egész Francziaország' takarék pénztá-
rainak száma nem kissebbedett. B R O G N I A R T A D . U. igen 
kedvezőleg tudósít M. Bravais u'. illy czímű értekezéséről: 
,,Essai ge'ometrique sur la symétrie des feuilles curvise'riées 
et rectisériées" mellyben nagy belátással kitanulta különböző 
növényeidjen a' leveleknek és ezekből eredő létszereknek a' 
szárba való iktatásuk' viszonyait. D E S Y E V E S T R E báró u. ked-
vezőleg számol D E M A B I V A U L T U. földmívelési történetéről. 
D E M I R B E L U . olvas egy levelet, melly bebizonyítja Nagy Al-
bert' fíívészeti ösmereteit. W I E G M A N N U. zoologia' Professora 
Berlinben új fürkészeteit és tapasztalatait közli a' montpel-
lieri kígyóról, mellyet előbb montpellieri D U G É S U. kutatása' 
tárgyául vett. T I S S O T u. Ville d'Avrayból egy jegyzéket közöl 
egy hydraúlicus mozdítóról, mellynek hatalma arányban van 
a' ráfordított erők' méretével és a' folyam' sebességével. 
M A L G A I G N E U. a' monthyoni eoncursusra a' ficzamodásokról 
három értekezést nyújt be. T A U R I N U S U. Coloniából , hogy 
az ő általa képzelt viszszahatási csínszer hibán alapuljon, 
igyekszik megösmerni. C I I E R V I N Dr. u. beküldi P E R U N Dr.nak 
az abuzabeli kórház1' orvosának és Alexandriában az orvosi 
oskola' chemiai professorának terjedelmes munkáját az 1835-
diki és 1836-diki döghalálról. A' szerző ezen betegség' ra-
gadványa ellen nyilatkozik. S C H W E I C H U. külömböző astrono-
miai hypothesisekről egy értekezést közöl. D B E A T O U R U. egy 
leíró értekezést küld öntalálmánya - az úszó korcsolyákról. 
D E V E Z E de C I I A B R I O L U. helybeli észrevételeket, a 'saint - flouri 
kerület' archívumából vetteket közöl a' fapusztítás' követke-
zéseiről. B R A U N u. í r j a , hogy ő 40, az egyesűit Statusokban 
mívelt' kukoricza fajták' példányait fogja beküldeni. D E S Y I « -
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VESTRE u. ajánlja, hogy a' kertmívelési Társaságnak küldes-
senek azok a' mívele's végett. A' tengerészet' minisztere je-
lenti az Astrolabe és Zélée teendő földkörüli utazását, Du-
mont d'Urville u.' vezérlése alatt, 's kéri hogy egy biztosság 
szedje rendbe az ezen úthoz való útasításokat. 

1- ső Májusi ülés. 1 8 3 7 . P O I S S O N U. közöl egy érteke-
zést a' dynamica külömbözési egyenletek' egészítéséről. DE 
BLAINTVILLE U. ne'melly új környülményeket ád a' Teutobo-
chus órjásnak tulajdonított 's követelt ásékony csontokról. 
Égy igen nagyszerű, Langonban talált Mastodon' majd nem 
egész csontvázzán kívül egy másik is találtatott Francziaor-
szágban. Mazurier'csalódásának új próbája az, hogy a'szarv-
orrú egy foga a' Mastodon' csontjaival létez, a' mit ő az 
órjás' csontvázzá részének tartott 's ugyan azon koporsóban 
zárottnalc mondott. D U T R O C H E T U. közli észrevételeit a' kerek-
hozák' (Rotiféres) forgó létszeréről. A' négykarajú Tubicu-
lariánál, a' kerekhozák' nyomdája és órjásánál , a' forgó 
LE'tszer , körösleg rendelt 's IV. Henrik fodraként képzett 
pillák' és lődörök' sorából áll; ez helyhetve van egy hár-
tyás természetű töltsér' szélén , a' mit az állat önkényt 2 
vagy 4 csővé fonyoríthat öszve. A' száj ezen tölcsér' fenekén 
van. B A B I N E T U. egy meteorologicai optica' értekezéséből 
három kivonatot nyújt be. D E P A M B O U R U. egy értekezést ád 
be a5 gőzmachina' theoriájáról, azt vi tat ja, hogy nagy számú 
esetekben a' gőz' szilánk ereje nevezetesen kissebb a' henger-
ben mint az üstben. D E C H A M F E A U X - L A B O Ü X A Y E U. egy jegy-
zéketád ehhez, mellyben, megengedvén a' szilánk erőnek de 
P. u. által kijelelt egyenlőtlenségét, azt véli, hogy a' gőzma-
chinákróli formulákba hé kell venni a' cső fölületei viszonyt, 
(mellyen a' gőz a' hengerbe érkezik), ezen henger' fölületé-
vel. MORIN" U. példákat hoz elő, a' hol semmi különbség sem 
volt nyilványos a' szilánk erőkben, mellyekkel bír a' gőz az 
üstben 's a' húzatyú (piston) alatt. B O D I C H O N egy tudomást 
nyújt be egy hoszszú fülű rókáról, melly Algírból 1836-ban 
hozatott 's Aprilisben 1837 a' királykert' menageriájában té-
tetett le. P É R O N N I E R U. egy értekezést nyújt be azon idomról, 
mellyet adni illik az ekeváltónak, Js egy mérnöki útmuta-
tásról, hogy az fából mint készítessék. F O V I L L F U. egy új ké-
születet a' czombtörések végett. B L A N D U. egy értekezést 
egy új módjáról a' vaslcészítmények' béadásának a' súppadt-
sági bántalmak' gyógyításában. R A N S O N U. a' királyi építmé-
nyek fölvigyázója Münchenben egy jegyzéket intéz egy új 
mozdítóról. B Í O T U. egy jegyzéket közöl a' guadeloupi vulcan' 
sáros kitöréséről, a' mi 12-dik Februariusban történt , 's 
mellyet vulcanicus hamu' kitörése előzött meg. H U T I N U. a' 
bonéi kórháznál ( Afrikában) chirurgienmajor . egy palaczk 
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fördő vizet leüld, melly a' várostól 15 m.földnyire a' con-
stantinei úton merítetett. A' víz a' forrásból 23° R. melegen 
csergedez. Néhány m.földdel följebb egy héjadzó forrás 80° 
R. meleg vizet ád 's az elsővel úgylátszik közlekedésben van. 
Vélik, hogy ezen források a' hajdani Aqvae Tibilitanae; a' 
környéken római romok vágynák. E N G E L M A N N U. Mühlhau-
senből a' bizottságnak bátorsági papirosokat küldenek, egy 
papirost váltóleveleknek, mellynek talajja párhúzomos finom 
vonalakkal van tele 's ez lithographizálva van a' haboló esz-
köz' segedelmével és letörülhető tentával. B E U R R E Y u. í r j a , 
hogy kívánatos volna, hogy az Academia pártfogolna egy 
honi ezukor mintagyárt, a' hol jobb eszközök és módokat 
lehetne lcitanúlni, 's fiatal embereket gyári vezérekül nevel-
ni. D E B O N N A R D U. szabad társnak választatott Desgenettes 
u. helyébe. 

8-dik Májusi ülés. A R A G O U. öszvehasonlítja az 1837. 
Április hónap' meteorologicus állapotját az elébbi évekével 
1785-ig, hogy vége szakítassélc azon gyakran ismételt beszéd-
nek , hogy az 1837, Április hónap' az évszakok' rendes já-
rásától annyira eltávozott, hogy egy új korszakot nyithat 
földtekénk éghajlatának roszszabbodására. Az A. u. által adott 
átnézetben az 1837d. Aprilist semmi sem külömbözteti a' töb-
bitől. G E O F F R O Y S . H I L A I R E I S I D . U. egy értekezést közöl az 
ember' természeti törtértetének a' házi állatoké általi kutatá-
sával való fölvilágosítása' lehetőségéről. C A U C H Y u. beküldi 
kivonatát egy értekezésnek, mellyet ő Turinban 1833, adott 
lci, 's szóll az együttes egyenletek' gyökeiről. P O N C E L L T U . 

egy tudósítást ád bé S A I N T L É G É R U. mint mérnöknek az Aca-
demiához küldött értekezéséről, mellynek tárgya egy erő-
mérő zabiának, a' machinák' munkáját megmérni valónak 
leírása. A' fő módosítás, mellyet P R O N Y U. közönséges zabiá-
ján P. S. u. tett abban áll, hogy azon fának, mellynek ren-
delkezhető munkáját mérni akar ják, zsurló föliiletére he-
lyettétetik egy öntött vájott nyakló, a' mit minden idomú és 
vastagságú fákhoz lehet igazítani. S E G U I E R U. tudósít egy le-
vélmásoló készületről, mellyet csinált Laner u. 's melly jó-
val helyesebb a' Watténál. Ezen jelen levelek e' hevenymá-
solót régen megösmertették. G E O F F R O Y S . H I L A I R E I S I D . u. 
közli egy levelét M O Q U I N - T A N D O N úrnak a' növevényelc' 
képzése' törvényeiről. A' sikerűi M. T. u. szemléleteiből, 
hogy a' le'tszerelc a' környéktől a' középfelé fejlenek k i , mint 
a' létszeri öszveségelc. A' középretartó képzés' törvénye , mel-
lyet Serres u. fedezett fel az állati országban egyenlőkép 
uralkodik az ede'nyi növények' emó'dtermésénél (embryogénie). 
S E R R E S U. közöl egy jegyzéket a' Rotelline nem' kifejlésé-
röl tökélyes állapotjában; ezen ázalék, kerek idommal 8 su-
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gárból áll. S. u. annak képzését fürkészvén, azt 2 , 3 , 4 , 
6 's végre 8 lődörböl öszállni látta; innen azok, melljeket 
külömböző fajoknak alapítottak, nem egyebek, mint ugyan 
azon faj' külömböző képzései. De M O N T F E R R A N D u. kiegészíti 
fürkészeteit a' halandóság' és népesedés' törvényeiről, benyújt-
ván a' halandóság' tábláját, melly a' hálás' veszélyét minden 
korban kimutatja. Csecsemő korban a' leányok halandósága 
kissebb a' fiúkénál; hanem 27 éven túl a' férjfialcé kisebb az 
asszonyokénál. M A L A G U T T I U. közli fürkészeteit a' kozmanem-
ző savak' e'gényeirol és a' földió" hatását a' lcozmanyákos é-
gényre. A' Szerző készít kozinaczitromos, kozmaborköves , 
lcozmanyákos égényeket a' léit a' létszeri savanyra engedvén 
hatni a' hydrochloricus sav' jelenléttében. G E U G E U. közli 
microscopicus fürkészeteit a' kórtani változásokról, mellye-
ket az agy' szerkezetében a' torlulás, guta 's ellágyulás hoz-
nak elő. D E P A M B O U R U. felel Morin úrnak egy jegyzékére 
a' gőzmachinák' tlieoriájáról 's különösen a' mozdákérol. B O E H M 

u. egy jegyzéket ád be a' keresztfuroglya' új alkotásáról. LEY-
M E R I E u. a' tehénhimlő után kitört emberhimlő'eseteiről. Du-
V E R N O T u. kiegészíti fürkészeteit a' májról szemléletei által , 
mellyelcet a' squillák' (rák) petefészke, vérkerengése, táplá-
lása némelly pontjaira nézve tett. B R O W N P . u. beküldvén kü-
lömböző kukoricza fajtákat, megjegyzi hogy ezen fajták kö-
zött vágynák mellyek igen külömböző éghajlatokhoz illenek, 
annyira, hogy nem lenne egy része is a' franczia földnek, 
a' hová be nem lehetne hozni ezen gabona' sikeres mívelését. 
Egy része ezen magoknak a' természeti történet' Museumá-
hoz lenne küldendő, egy másik a' földmivelési társasághoz , 
mellyek külömböző földmivelőkkel levén egybeköttetésben a' 
szükséges próbákat megtétethetik egy mintagyár' fölállítását 
és egy oskoláét a' répaczukor' gyártása' és tisztázása' tanulása 
végett. Az mostanra a' Port-Marly régi várban létesül 's a' 
nevendékeknelc Septembertől fogva kinyittathatik. B O U R G E R Y 

u. jelenti hogy a' múlt év' juniusa- és juliusában G A N N A L U . 

néki holtakat' készített el, mellyek' a' magas mérséklet' elle-
nére is mindenike három hétig eltartott, a' nélkül hogy büz-
hödött volna. A' nem bonczolt holtak' részei száradás áltál 
mumizálódtak' látszható rothadás nélkül. 

15dik Májusi ülés. P U I S S A N T U. egy értekezést közöl a' 
liév'- és súlymérői mérések' hasznáról a' lapag' (nivean) ltü-
lömbségi számvetésében, a' háromszögök' reczéjének állási 
pontjain észrevett zenithi távolyok által. D U T R O C I I E T U. egy 
jegyzéket küld azon növényi állatról, melly a' múmiákat be-
takaró vászon' gyártására szolgált, a' mit közönségesen pa-
mutnak gondolnak, holott D. u. fürkész étéiből kiviláglik, 
hogy az valóban lenből gyártatott. Ez alkalommal C O S T A Z U , 

megjegyezteti, hogy az elethyi barlang' festményei között 
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egy lennel vetett mező találtatik, a' mi bebizonyítja ezen 
növénynek a' hajdani Egyiptomban nagyban űzött mívelését. 
D E B E A U M O N T E L I A S U. közli fürkészete' sükerét az Etna' és 
gvadeloupi vulcan' hamuja tárgyában. Az Etna 4 faj hamut 
hány, ezek eléggé külömbözők, hanem mindenik köz alapos 
ösztéttel b i r : a' labrador az uralkodó, a' rozsda elég bőv. 
A' gvadeloupi vulcan' hamuja igen f inom, setét szürke, éde-
ses fanyar izű, a' mi a' kénsavas mész, —• vas, timsó ős 
harnag sóinak vegyülete által származik. A' 12 febr. 1837-
ki sáros kitörés által eredt homok főkép érdekes, számos 
lemezes szerkezetű töredékek' jelenle'tte által. D E B E A U M O N T 

E L I A S U. egy jegyzéket küld egy különös idomú jégeső húl-
lásról, a' minek ő tanúja volt. A' jég darabok szögletesek 
valának, az egyik szöglet gúlyás, az elleni, mint egy teké-
nek szelete, domború vala; állottak a' teke' sugarainak meg-
felelőleg álló rostokból. C A P O C C I U . a' nápolyi Observatorium' 
direetora új kutatásokat közöl a' puzzoli serapis' temploma' 
oszlopain látszó kirágásolc' tüneményéről. Ezekből a' sükertíl, 
hogy azon korszakban, mellyben a' templom épült a* tenger' 
lapagja (niveau) 15 nápolyi tenyérrel a' mainál alább állott, 
's hogy a' mi századunk' kezdetével a' tenger alacsonyabb 
volt a' máinál 2 tenyérrel. A R A G O U. elmélkedéseit közli azon 
módról , mint képződött a' földközi tengerben 1833-ban a' 
Juliasziget, a' mik őt azon gondolatra vezették a' geológu-
sok' közvéleményével ellenkezőleg, hogy a'Juliasziget' merült 
része a' tenger' szilárd és sziklás feneke' fölemelkedésének 
sükere volt. Bernutattatott B E R A R D úrnak corvett kapitánynak 
szép munkája az algíri partok' hajózási leírásáról, melly egy 
azon munkák közül, mellyek a' mostani franczia hajóhadnak 
tiszteletet szereznek. R O B I Q U E T U. kedvezőn tudósít P E T I T u. 
munkájáról, melly a' húgyköveknek a' vichy vizek általi 
gyógyításáról szól. B A B T N E T U. egy értekezést nyújt be' az ás-
ványok' opticus bélyegeiről. F O U R N E T U. egy jegyzéket küld be' 
melly bebizonyítja a' rhonei departementben létező fölemelke-
dést a' Pilat bérezrendszer' mentében. M U T E L U. leirja két ú j 
faját az Omadium nemnek a' KOSBORIAIC ' családjából. L A J A R D 

U. az Inscriptiók'Academiájától egy különös átnézetet nyúj tbe 
a' Chaldeusolc' cosmologicus és theogonicus rendszeréről, a' 
mi része azon munkájánálc, mellyet ő Venus' keleti és nyugoti 
tiszteletéről írt. P E L T I E R u. egy új hjgrometrumot ír le. Ugyan 
ő jelenti, hogy tapasztalokat tett azon villanyságrol, melly 
követi a' chemiai téteket, mellyekböl következik, hogy a' 
testek' kölcsönös hatásában meg kell külömböztetni az olva-
dásokat és szétbomlásokat. D B C O Ü R T E G I S u. egy sextantot 
küld, mellyet ő az étatrnajor' tiszteinek használatára módo-
sított. L E M A O U T u. í r j a , hogy a' nagy apály melly e' hónap' 
4-dikén volt, elsöpörvén a' bretagnei part ' egy pontján, Saint 
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Brieuchöz közel a' porondot egy tengeralatti erdőt e's egy lá-
dát láttatott, a' miről azt lehetne gondolni, hogy ezen pa-
rondon hajdanta laktak. D E B R A I N E U. egy új bátorsági papi-
rost nyújtbe. 

2 2 . Májusi ülés. 1 8 3 7 . T C J R P I N U. kedvező tudósítást ol-
vas D O N N É úrnak föltalálásáról, melly a' külömböző betegsé-
gek' genye'ben létező állatocslcákat tái-gyazza. D O N N É U. ezu-
tán olvasá észrevételeit a' gétzállatokrol (zoosperma), azok 
létté ' tartásáról, halálukról némelly folyadékokban, át bo-
csájtásukrol; a' mikből következéseket lehet venni a' meddő-
ség' némi okairól. P O U I L L E T U. egy értekezést nyújt be a' 
folyamok' terjéről a'hévvillanyos és vízvillanyos oszlopokban. 
A R A G O U. az Academiat beszéddel tartja a' grenellei fúrt kút-
r ó l ; 400 meternyi mélységre értek's még a' krétát nem hagy-
ták e l , többé kovára nem találtak , a' mi a' munkát könnyeb-
bíti. Folytatni fogják azon reménnyel hogy ugró melegvizet 
leléndnek 's valóban a' mérséklet 400 meternyi mélyen 23°, 
5 -ny i , a' mi 31 meternyire l°nyi meleg növekedést mutat. 
C I V I A L E olvas egy értekezést a' húgycső szorulások' okairól, 
képződéséről és helyéről. D E E A R U E U. újabb tétek által bebi-
zonyítja a' múmiák' szálagainak lenből volt készültét, J U L L I E R 

Szániszló u. jelenti, hogy a' foldmívelési chinai Encyclopae-
diában nem talált semmi említést a' rizkása' mívelése által az 
elöntött helyeken támadt betegségekről. V O I S I N missionarius 
u. levele hasonlókép' jelenti, hogy Chinában, a' rizkása mí-
velte helyeken semmi különös betegséget sem vett észre. Ta-
lán a' lakosok által követett életrend tesz valamit azok' egés-
ségben tartására. Sok the't isznak , dohányt emésztnelc 's na-
ponként meleg vízzel mosakodnak 'sat. P R É V O S T C. U. számol 
egy közeli kirándulásáról, mellyben tevőleges módon bebi-
zonyítja a' Chateau Landoni édes víz' mészkövének lielyheze-
té t , miről már 20 év olta feleselnek, a' nélkül hogy meg-
egyeznének azon kérdésben, vallyon az a' fontainebleaui 
homokkőnél idősebb vagy föntebb e ? P. C. u. kitudta, hogy 
azon mészkő emennél alantabbi, 's hogy a' között 's a' ho-
mokkő között zöld marga, elég vastagon fekszik; a' fontai-
nebleaui homokkő fölött külömben egy harmadik 's negyedik 
mészkő is fekszik. R O U E I N U. beküld a' közép amerikai vul-
can Cosiguinátol hamut, melly az 1735-diki kitörésből való. 
J A M E S U. jelenti hogy tellyes sikerrel oltotta be az eredeti tehén-
himlőt a' gournagi majorság' több üszőibe. J A C Q U E M I N U. beküld 
egy munkát a' varjú ' izomtanjárol. V I R L E T U. adatokat közöl 
az idén hullott jégeső' idomjárol. P E L L E T A N intézi leírását 's 
megösmerteti elsőbbségeit azon csiszolónak (levigateur), melly 
által a' répából a' ezukros részek' folytonos áztatás által ki-
vonatnak, munkálván egy Archimedes satúja' segedelmével, 
(lásd. Mém. 1 8 3 6 . ) D E B R I É R E visszakivánja az Inscriptiók'Aca-
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demiája' végzésé ellen a' Volney jutalmat illetőt. L A R T E T je-
lenti az ásélcony csontok' beküldését , mellyek' fölfedezése 
után az Academia őt többekre szóllítja föl. 

1 . L O M B A R D I A pittoresca o disegni di ció che Lombar-
dia chiude di piu interessante etc. (Lombardia képekben, 
vagy rajzolatja annak, mi Lombardiában különös érdekű ta-
láltatik a' művészet', história' és természet' körében); Giu-
seppe E L E N A 'S más kijelelt művészek által, világositó ma-
gyarázatokkal Cesare C A N T O ' és M I C H E L E S A R T O R I O professo-
rok által. Milano, 1836. — Esmeretes dolog, hogy Lombar-
dia' körében mind az feltaláltatik, mi a' tudóst gyönyörrel 
's haszonnal mulattathatja, mi a' művészt követésre ébreszt-
heti 's magára vonhatja az idegen' figyelmét 's végre mind 
azt mi az életet kedvessé a' mulatást kellemetessé teheti. Re-
ménylhetik hát a' kiadók, hogy képes munlcájok által, hon-
fiaik' hálájára 's az idegenek' részvételére számot tarthatnak. 
Az eddig megjelent 12 füzet meggyőzhet mindenkit a' felöl , 
hogy ügyesb 's jobb kezekre nem lehetett volna bízni ezen 
munkát. Minden fűzet négy képből ál l , magyarázattal 's 
ára 2 lira. 24 füzet tesz egy darabot. 

2. V O C A B O L A R I O degli Accademici della Crusca etc. (A' 
della Crusca academia' szótára, ajánlva I Ferdinand Császár-
nak 'sat.) Kiadja Abate Paolo Z A N O T T I . — Verona 1836. 4-
edr. Egy fűzet' ára 3 lira. — A' jelen szótár 420 nyomtatott 
ívből fog állani, hat darabban 's ára körülbelől, 126 austriai 
lira lesz. Az első darab' egyes füzetei hónaponként, a' többi 
fűzetek két két hónapban jelennek meg, honnan világos, hogy 
az egész munka' megjelenésére valami hat esztendő kell. Za-
notti ugy igyekszik ezen szótárt kiadni, mint az a' negyedik 
kiadásban látott világot 1729, kijavítván mindazáltal azon 
hibákat, mellyek akkor benne maradtak. Öszveszedi ezen kí -
vül 's magok helyére helyezi mind azon pótlékokat, mellye-
ket a' negyedik kiadás óta annyi híres férfiak felfedeztek a' 
classicus írókban, 's mellyek az űj szótárokban 's annyi tu-
dós irók' munkáiban elszórva találtatnak, ki hagyván mind-
azáltal a' helytelent és hibást. 
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3. L E M A R A V I G L I A delV arte etc. (A' művészet' csudái 
vagy is velenczei híres képírók' élete); leírta Car. Carlo Ri-
D O L F I . Második megjobbított 's megbövitett kiadás. Padova 
1835, 1836, Cartallier, 8 -adr . képekkel. Füzetekben jele-
nik meg, minden ív' ára 20 cent. 's minden rézmetszeté 25. 
A' munka tíz füzetből fog állni. — Ridolíi Károly, képiró , 
szül. Lonígoban 1602. Mint művész nem annyira vala hí res , 
mint életírója a' velenczei képíróknak, miért a' köztársaság-
tól egy arany emlekpénzt aranylánezczal, X Innocentius pápá-
tól pedig az arany sarkantyú' rendét kapta. Lanzí hiteles bíró 
ezen tárgyban, ezt mondja róla. „Ridolíi pontos, kirázott , 
igyekező, hogy olvasóinak sok esmeretet adjon kevés toll-
vonással. Elvei a' képírásban helyesek, panaszai Vasari el-
len mértékletesek, a' képek 's nagy compositiokbani elren-
delései igen pontosak, 's tapasztalt emberre mutatnak a' 
mythologiában 's históriában" Rndolfi munkájának első kia-
dása, 1648. 2 dar. 4-edr. most már ritka levén 's nem is fe-
lelvén még sem az esmeretek' mostani állapotjának sem a' 
művészség' 's tanulók' mostani szükségeinek, köszönetet é r -
demel annak mostani kiadója Giuseppe Vedova, ki, azt sok 
világositásokkal 's oklevelekkel megtoldva adja ki, melyek-
kel a' munka csaknem két annyira nevekedett. Folytatta e' 
felett Ridolíi munkáját, — melly noha a' velenczei képírás' 
legszebb korát foglalja magában, de a' 17d. századnál tovább 
nem megy-—egész a'19-dik századig, 's ezáltal a' munkának 
kettős becset ád. 

4) L E Z I O N I di fisica sperimentale (Tapasztalati physicai 
leczkék), Saverio Barlocci a' romai della Sapienza egyetem-
nél professor 'sat. által. 1-ső dar. Roma. 1836. Píetro Au-
reli. — Olaszország sok physicai kézikönyvekkel bírván , szük-
ségtelennek látszanék ezen uj munka, ha a' tudós prof. Bar-
locci olly álláspontot nem választott volna magának, melly-
ből mind az általa meggyőzött nehezségelc, mind az ifjúságra 
háramlandó hasznok kitűnnek. Leczke'i elemiek, a' tanuló if-
júság' számára. Eszmék' tisztasága, szoros és könnyű r e n d , 
minden tudós pompa, felesleges vitatás, terhelő tudomá-
nyosság nélkül, elég czím leczkéinelc sürgető ajánlására. Ta-
lálkozhatnak itt e' vagy ama részben külömböző vélemények, 
lehet kérdés a' többről vagy kevesebbről; de nem tagadhatja 
meg senki az irótól az éles ítéletet, 's buzgón fogja óhajtani 
hasznos munkájának mennél előbbi bevégzését. 

5. LE90NS sur lesphénométies physiqves de lavie, (Leczkék 
az élet'physicai tüneményeiről), dr. M A G E N D I E által. — Paris, 
1836. Ebrord. 8-adr. Ara 7 f r . — A' franczia tudományok aca-
demíajának nagy hírű örökös elölülője, annak megállapítását 
tette fel magának a' jelen munkában, hogy legnagyobb része 
az élő testekben történő tüneményeknek a' physica' közönsé-
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ges törvényei alá tartoznak 's hogy csak ezekből lehetséges 
reánk nézve, azoknak magyarázata. Egy olasz physiolog már 
több évvel ez előtt mondotta, hogy „az Organismus tudo-
mánya' kedvéért, a' látás' tüneményei most a' physicával ba-
rátságos viszonyban mutatkoznak, a' szem ugy szólván nem 
égyéb reánk nézve, mint egy dioptrica machina; aJ fül mint 
egy acusticus műszer. Az állati nedveket hajtó erő az edény-
rendszerben , öszvehasonlitás által kiviláglik. Az izomerő 's 
az ember' és állatok' előhaladó mozgásait ki lehet számolni. 
A' physiologiára alapított chemia most világosan kifejti előt-
tünk a' vércsinálás', meiegségnemzés', lehellés', emésztés' 's 
egyéb functiók' tüneményeit." a) A' physioiogiában semmit 
sem lehet kimagyarázni világosan ha esmeretlen , kiszámítha-
tatlan 's elrejtett okokhoz folyamodunk, mellyeknclc mun-
kálatjok egészen érzékeinken kívül van. A' szerző itt az élet-
tudomány' csak azon részéről szól, melly a' munkásságban 
lévő életműveket illeti, a' psychologusnak engedvén a' tüne-
mények' azon részét, melly az ember' érfelmi részét illeti. 
Vakmerőséggel vádolhatnák sokan prof. Magendie-t 's több 
más jelenkori physioiogusokat, hogy ekként öszvekötik, az 
életműveink' munkásságát igazgató törvényeket, azokkal mei-
lyek a' lelketlen , életművezetlen, oktalan testeket igazgatják. 
De bár mi merésznek tessék is ezen idea, nem kevésbé igaz 
's megmutatható lesz az mindazáltal. Azt állítni, hogy az élet 
tüneményeinek legnagyobb része, egészen különbözik az a-
nyng' közönséges tüneményeitől, nagy hiba 's ellenszegülés 
a' tudomány' előmenetelének. „Tegyék az Urak magokéva 
— igy szól Magendie tanitványihoz — azt az alap igazságot, 
hogy az élet' tüneményeiben nem minden életi (vitai), hanem 
sok közülök egészen 's kizárólag physicai; 's mivel ezek a' 
mi legfontosb functióinkban részesülnek, egyedül a' physicai 
tudományból kell kölcsönözni az eszközöket azok' megesmerésé-
r e , méltatására és kimagyarázására". 

6. P I E R R E , (Péter), H. A R N A U D által. — Paris, 1836, 
2 dar. 8-adr . Ára 15 franc. 

7. L E FOU (A' bolond), Jules P A U L által. — Paris, 1836. 
2 vol. 8-adr. Ára 15 f r . 

8. L ' H É R E T I Q U E et V Apostat, (Az eretnek és a' hite-
hagyott , vagy a' Sz. Bertalani reggelek), Ed. S T E R N által. 
— Paris, 1836. 2 dar. 8-adr. Ára 15 f r . 

9 . L E D É M O N du Midi (A'dél' ördöge, spanyol krónika), 
Alfred de S E R V I E R által. — Par is , 1836. 2 dar. 8-adr . Ára 
15 franc. 

a) Le leggi fisiologiche compilate du B. Mojon, prefazione pag. IX« 
Milano 1831. Harmadik olasz kiadás. 

T U D O M Á N Y T Á R ÚJ F . I I I . K Ö T E T . I . F Ü Z E T . 6 
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1 0 . M E S GRANDS parens (Az én nagysziiléim) , Aug. 
R I C A R D által. — Paris 1836. 4 dar. 12-edr. Ára 12 f r . 

11. L E MALIIEUR du riche etc. (A' gazdag' szerencsétlen-
sége és a' szegény' boldogsága), Casimir B O N J O U R által. — 
P a r i s , 1836, 8-adr. Ára 7 fr . 50 cent. 

1 2 . L E MARQUIS de Brunoy, — Paris 1 8 3 6 . 2 dar. 8 -
adr. Ára 15 fr. 

1 3 . L A CANNE de M. Balzac, (Balzac ur 'nádpálczája) , 
inad. Emile de G I R A R D I N által. — Par is , 1 8 3 6 . 8-adr. Ára 
7 fr . 50 cent. 

A' románok' számlálhatlan serege szakadatlanul követi 
egymást a' literáriai pályán, hol legtöbbnyire csak fel és el-
tűnnek. Mi legkülönösebb ezen csudálatos termékenységnél 
az , hogy mind ezen munkáknak vevői találkoznak, mint ké-
telkedni nem lehet, mert a' kiadók nem szűnnek meg foly-
vást újakat hirdetni. Igaz hogy csaknem egészen elnyelik azo-
kat az olvasó kabinétok, meŰyeknek tartaniok 's kielégite-
niök kell azon literáriai nagybélüeket, kik semmi étektől 
nem irtóznak, bármelly emészthetetlen legyen is az. Két há-
rom száz példány elég ezen intézetek' táplálására, 's a' fen-
maradt két háromszáz letett áron adatik el, a' könyvzsib-
vásárosok' boltjaiba 's az útczai ponyvakönyvárosoknak, végre 
a* maradék egymásután a' fűszerároshoz költözik, követve 
társaitól a' literáriai kabinétokból, hol kielégitetvén az első 
ujságkivánás, csendesen aludtak és sárgultak sugáraikban, 
mind addig mig pénz vagy helyszükség onnan őket ki nem 
lódította. 

— P É T E R , Arnault által, többi pajtásainak társaságában , 
mindnyájokat felülmúlná, ha a' szerző magát a' romános ka-
landokban józanabbnak, az elbeszélés' fonalában egyszerűbb-
nek 's természetesebbnek mutatta volna. Alig lehet itt ráes-
merni a' hitehagyott kalandjainak írójára. A' tárgy mindaz-
által mellyet választott, épen nagy módokat nyújtott neki 
a r r a , hogy vele azon igazsággal bán jon , mellynek bélyegét 
hord ja minden lapja a' hitehagyottnak. Péter egy szegény 
halásznak fia, kit magasb ész, eleven szellem, 's értelmi ki-
fejlődésének kedvező körülmények túlvetnek azon spliaerán 
mellyben született 's egy olly világba helyeznek mellyre nem 
vala nevelve. Ez az irányában hamis létei, tele szenvedések 
's szerencsétlenségekkel. Kilépvén egyszer Péter apja' csónak-
jábó l , nem találja többé sehol helyét. A' világ' előítéletei ül-
dözik őtet, 's noha nevezetes tehetségei őt a' szerencsére ve-
zetik 's nélcí tiszteletes helyet szereznek, nem találhatja meg 
a' szerencsét, 's elég nyomorultúl vesz el. Ezen román' alapja 
igen helyes, melynek a' világban számos példái vannak. De 
Arnaud ur nem helyesen szaporítja a' nem valószínű eseteket, 
mellyek az actio' érdekét elhídegítik 's a' munkát elrontják. 
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— A' bolond, az eretnek és a hitehagyott, a' déV ördö-
ge, igen nyomorult szülemények, mellyekben a' Stylus épen 
ugy mint a' compositio szegények, soványak 's talentumnél-
külvalólt. Az egyetlenegy szín melly őket megkülömbözteti 
az a' szembeszökő nagyitás, mellybe vannak burkolva a' fő 
személyek , kiknek neveik a' históriából vannak véve. 

— Az én nagy szüléim Ricardtól, a' gazdagé szerencsét-
lensége , 's a' szegény szerencséje Bonjourtöl némelly többé 
kevésbé j ó , többé kevésbé középszerű erkölcsfestéseket fog-
lalnak magokban. Ricard ur nagyon hajlandó az aljasra, k ö -
veti Paul de Kockot fonákságaiban 's ugy látszik az olvasók 
egy olly nemének ír, melly nem épen a' jó társasághoz tar to-
zik. Mi Casimir Bonjour urat illeti, ő ugy látszik eltévesz-
tette czélját; czímje nincs be töltve elbeszélése által 's az 
ellenkezet nem tűnik oliy szembeszökő módon ki mint kel-
lene. Van benne mindazáltal érdek és kellem. 

— Marqvis de Brunoy, elég mulatságos 's nem roszűl 
elbeszélt félhistóriai kaland-szövedék. 

— Végre Balzac ur' nádpálczája, teljesen igazolja a' 
szerző által választott mot tót : Cela n a pas le sens commun. 
Némely komoly 's nem udvarias criticus, kétségkívül ezt adná 
hozzá: ebben a' józan észnek árnyéka sincsen; se talentum, se 
szellem, se vidámság benne; ez a'legüresebb, legostobább ol-
vasmányt n y ú j t j a , a' mellyet csak képzelni lehet. Illyen go-
romba nyiitszívűség helyett azonban legyen elég azt mondani; 
hogy inad. Emile de Girardin igen rosz szolgálatot tett Cha-
teaubriand urnák azzal, hogy könyvében ezen híres i rónak 
egy bilétjét k i ad ta , melly a' legbolondabb 's nevetséges!) do -
log a' világon. Chateaubriand ur ki maga is magát vén bo-
londnak (vieille béte) nevezi! Ez ugyan együltmehet schwei-
czi utazásával, hol egyebet Ő a' hegyekben nem látott , mint 
pásztorokat, kik magokat épen nem mulatták, 's teheneket kik 
magokat még jobban megunták mint a' pásztorok. 

14. D E L A B I E N F A I S A N C E , (A' jótékonyságról); emlélc-
irás Felicité S E R V I E R kisasszony által. 4-edr . 

1 5 . L A B I E N F A I S A V C E (A'jótékonyság) ; EINLékírás L . V E -
R O L L O T , földmivelő által. 4-edr. 

Ez a' két emlékirás, egyenlő érdemmel nyerte meg a' 
Crochot u r , egykor yonni praefecturai tanácsnok által ala-
pított jutalmat, melly legelőször Auxerre-ben ítéltetett el, Aug. 
18d. 1831. 

1 6 . L A P R O B I X É , (A' jámborság) , 1. V E R O L L O T á l tal ; 
Auxerre-ben megkoronázott emlékirás, Aug. 25d. 1835. Au-
xer re , 1835, 8-adr . 

Ez a' három emlékirás két erény dicséretének van szen-
telve, mellyeken kellene az egész társaság épületének nyugon-
n i , hogy a' polgárisodás állandó előmenetele biztosíttassék 

6 * 
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's hogy az emberiség olly boldogság' 's szerencséslét' állapot-
jára jusson, mell vet egyebütt fel nem találhat. Talám hasz-
nosb lett volna azt kikutatni, mi eszközöket kell használni a' 
jótékonyságnak, mi lépéseket követni a' jámborságnak, hogy 
a' cze'lt legteljesebben elérhesse; megmutatni okoskodások és 
példák által, hogy a' jámborság, sőt a' jótékonyság is, a' 
társaság minden tagjainak valóságos érdekével egy lépést tar -
tanak. De hihetőleg a' feladás csak a' két nagy elv' dicséretét 
lcivánta 's a' szerzők magokat ahhoz tartották. Munkáik lei-
ket 's melegséget mutatnak. Servier asszony' emlékirása, gyen-
géd szeretetet leheli, 's egyszersmind olly magas elmét árul 
el 's olly itélőtehetséget, melly asszonyban szembeszökő. Jól 
felfogta ő , mi a' tisztje nemének e' földi pályán; a' helyett, 
hogy túl lcivánna balgatagul emelkedni körén irói talentomát 
arra tudja fordítani, hogy me'ltólag dicsérje a' szeretet' 's 
jótékonyság' azon nemes feladását, mellyre különösen az asz-
szonyok láttatnak hivattatva lenni. Verollot ur ' stylusa fér-
fiasabb, erőtelibb, hevesebb. Nagy tömöttség, tökéletes vi-
lágosság által jeleli ő ki magát 's néha ékesszollásig emelke-
dik. Igen érdekes képét adja ő a' jótékonyságnak 's jámbor-
ságnak, a' história'különböző időszakaiból, a'legrégibb idők-
től fogva a' mi időnkig. Megmutatja mi befolyása volt a' pol-
gárisodás előmenetelének ezen két erény' kifejlődésére. A' 
nélkül hogy tagadná azon sok nemű csábításokat, mellyekkel 
a' kereskedés és ipa r , a' nagyravágyás és tudomány az em-
beri gyengeségét megkísértették, erőteljesen kitűnteti mind-
azáltal azon jótéteményeket, mellyeket a' mai polgárisodás-
nak köszönünk , 's állandó előmenetelt lát a' jövendőben, 
az erkölcsi újjászületés' elébe, melly annál tökéletesb lesz, 
mennél inkább elterjednek a' rend' 's szabadság' eszméi min-
den nemzeteknél. 

27. S O U V E N I R S <£ un demi-siécle etc. (Egy fél század' 
emlékezete. Nyilvános élet; belső élet; literatúrai mozgalom; 
melyképek, 1789 —1836). Kiadta G. T O U C H A R D - L A F O S S E , a' 
Chroniqves de 1' Oeil- de- Boeuf, a' Histoire de Paris 'sat. 
irója. Paris 1836. Dumont, 2 dar. 8-adr. Ez a'hirtelen átte-
kintés, melly mintegy árnyékjáték tünteti elő azon szemé-
lyeket, nyilvános történeteket, fontos lettdolgokat, anekdo-
tákat, mindennémü különös eseteket, mellyek Ötven eszten-
dő, folytában egymást felváltva követték, elevenen érdekli 
az olvasót; a' hanyatló időkort értnek emlékezetében felele-
veníti , vagy az új nemzedék' lelkében visszateremti azon 
soknemü viszontagságokat, mellyeken Francziaország 's az 
egész civilizált világ átment időkorunkban 's mellyek ujjak* 
előállására nyújtanak alkalmat. Mert távol van még a' dráma' 
végső kifejlése; a' jelenkor terhesebb most mint valaha a' 
jövendővel. Touchard-Lafosse ur valóságos szolgálatot tett, 
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luven lerajzolván mind azt mit látott, mind azt mit szem-
mellátott's igazmondó tanuktól hallott, 's eló'adván leczkéit 
a' mi rettenetes 's még olly uj tapasztalatainknak, mellyek igen 
közönségesen elfelejtetnek 's elhenyéltetnek még azok által is, 
kiknek azokat hasznokra kellene fordítaniok. De iIlyen az ein-
her ; az elmúlt idők reá nézve gyümölcstelenek, ugyan azon 
hibákat hozzák elő, 's távol vagyunkattói , hogy egy mora-
listának azon kívánsága beteljesedjék, hogy bár minden ú j 
nemzedék, a' megelőző nemzedék'tökéletesített folytatása len-
ne ! — Sokat lehet ezen könyvből tanulni 's olvasása igen 
magához vonzó. Ezen két darab, eleven kívánását ébreszti 
fe l , a' munka folytatásának, mivel a' szerző, honja 's az 
okos szabadság' igazszívű barátjának mutatja magát egyszer-
'smind, tanúságos és mulattató elbeszélő, szellemdús í ró , 's 
drámai és eleven előadása, azon seenák' közepébe tesznek át 
bennünket, mellyelcét rajzol. — 

18. D I C T I O N J Í A I R E étymologiqve etc. (Az orosznyelv' ety-
mologicus szótára) Kiadta R E I F F . Petersburg, 1835 —1836. 
2 dar. 8-adr. A' szláv nemzetek nem emelkedhettek még lite-
ratúrai tekintetben azon magasságra, mellyen más európai 
nemzetek állnak, ha ennél fogva az ő idiomáik kevésbé es-
meretesek, e' dologban bizonyos okok' 's okozatok' sora fek-
szik , mellyeknek a' míveltebb nemzetek' nyelvei is. egykor 
alája voltak vettetve. Többféle szláv'idiómák' voltak már phi-
lologiai dolgozatok' tárgyai 'se ' jeles munka, mellynek czél-
ja nem annyira az, hogy ezen idiómák' egyik legnevezetesbi-
kénelc es meretet megkönyebbitsc, hanem inkább, az hogyan -
nak etyrnologiai szövetét láttassa, új lépést eszközöl a' hason-
lító nyelvtudomány felé, a' gyökérszavakból származtalcnak 
tudományos elrendelése, 's számos közelítések által az ariai , 
semiticus és tatár nvelvekhez. A' szerző' cze'lja létalaposan 
különbözött a' Linde-étől, 's nagy részt eltudá kerülni azon 
akadályokat, mellyekbe ez-ütközött. Ha maradtak kétségek, 
nem kell feledni, hogv ezen munka első a' maga nemében 
az orosz nyelvről. Különös figyelmet érdemel a' szótár' ele-
jén álló igen jeles grammatica, melly rövid 's nagyon tömött 
ugyan azokra nézve, kik nincsenek ezen nyelvbe beavatva, 
de igen hasznos azokra nezve, kik abban előmenetelt te t tek, 
kivált mi az íge't illeti, mellynelc tudós szerkezete, különö-
sen a' többé kevésbé elmúlt idők' finom árnyéklataiban, pár-
nélkülvaló minden áriái nyelvekben. Ottan ottan észyrevehető 
közelítések fordulnak elő , a' lengyel 's még gyakrabban a' 
serbus nyelvvel; de Linde minden lehető rövidséggel adván, 
minden szláv beszédmódok' synonymumait, kívánatos lett 
volna, hogy azok egy tudományos szempontból szerkezte-
tett orosz szótárban, ismételtettek volna a' publicum' hasz-
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nálatára, mert a' Slownik, kiterjedése' 's ára' tekintetéből 
(240 f r ank) , csak kevesek' birtokába juthat. 

1 9 . R E C I I E R C H E S sur le culte, les sjmboles etc. (Vizsgá-
lódások Venus' tiszteletéről, symbolumairól 's képemlékeiről, 
keleten és nyugoton). F K L I X L A J A R D E úr által. Paris. 1 8 3 7 . 

Az egész munka hat szállítmányból álland, nagy 4-edr. 30 
rézképpel 's egy lcőmetszettel. Egyegy szállítmány ára 12 f r . 
A' szerző' czélja , a' Görögök' mylhologiai traditióinak 's 
vallásos emlékeinek kimagyarázása a' kelet' traditiói emlékei 
által 's jelenti, hogy ezen munkát egy második követi ennél 
még nagyobb 's ezt kiegészítendő, melly a' Mithra tiszte-
letéről yaló vizsgálódásokat foglalja magában 's mellyet a ' 
felírások' Academiája 1825b. megkoronázott. Azon emlékek, 
mellyekre támaszkodik, nagyrészt azon keleti metszett kö-
vek' 's hengerek' pompás gyűjteményén alapúi, mellyeket 
Keleten öszveszedett. A' metszések vonásokban tétettek 's ritka 
hűséggel és tökéllyel vitettek ki. 

20. A V A C C O U V T of the manners and customs etc* ( A ' 

mostani Egyiptomiák' erkölcseinek 's szokásainak előadása). 
E . W . Lawe által. 2 dar. 8-adr. London, 1837. (Ára 21 shill.) 
Ez a' munka egy a' legjobbak kózűl a' Musulmánok' házi e r -
kölcseiről. Lane ui sokáig lakott Egyiptomban, könnyűséggel 
beszéli az arab nyelvet, Cairo' tisztes családjaival, Keresz-
tények 's Musulmánok közt ritka barátságban élt 's szembe-
szökőleg józan 's figyelmes elméjű Rtnber. Munkáját számos 
fametszetek késérik, mellyek a' nélkül >íagy azon ékesség 
's tökéllyel bírnának, mellyek az Angolok' es nemű munkáit 
néhány évek óta kijelelik, szembetűnő igazság' jeleit hor-
dozzák. 

2 1 . P R I N C I P E » de grammaire hébraiqve et chaldaiqve etc. 
(A' zsidó 's chaldeai gramrnatica' elemei, követve egy zsidó 
's chaldeai chrestomathia, vagy a' bibliából 's targum d' on-
kélosból vett darabok' választmánya által, franczia fordítás-
sal 's grammaticai szétbontással). J . B . G L A I R E által. Paris. 
Méqvignon. 1837. 322 1. 8-adr. Ára 8 franc. 

22. D O C U M E N T I di storia italiana etc. (Az olasz história' 
tanulevelei, mellyek a' Parisban levő eredeti 's hiteles auto-
graphumokról másoltattak). M O L I N I József könvtárnolc által, 
jegyzésekkel. 2 d. Dar. Firenze. 1836. 8-adr." 5061. A' két 
darab' ára 15 olasz lira. — Ezen darabban 296 tanúlevel 
van , mellyek csaknem mind politicus természetűek 's az Ola-
szok, Császáriak 's Francziák közt Olaszországban történt 
egyezkedéseket tárgyazzák 1528 —1572. Ezen új tanúlevelek 
által azon nem csak Olaszországra, hanem egész Európára 
nézve nagy fontosságú század' közönséges bélyege nem má-
sítatilc ugyan meg, de nagyobb világú individualitás hárám-
lik reájok ezek által, az okok jobban esmertetnek 's több 
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lettdolgok' elbeszéléséi tel jesebbek lesznek. A' jegyzések, mint 
az első darabban, ügy itt is nagy pontosságot, philosophiai 
criticát 's az akkori olasz dolgok' mély esmeretét bizonyítják. 
Ezen jeles gyűjtemény mint reményleni lebet 's mint óhaj-
tandó , foly tattatni fog , 's Olaszország' történetének szép tö-
kéletesítésére szolgáland. 

23. U L B I C O e Lida, novella di Tomaso G R O S S I . Milano. 
1837. Vine. Ferrario in 16-o p. 148» Két aczélmetszettel. 
Ára 3 ausztriai líra. — Grossi egy az Olaszok' legjobb ne-
veilistái közül. Ezen új költeménye, melly versekben van 
írva, nem annyira dicsértetik mint Ildegondája, 's valóban 
nincs is olly gondosan kivivé mint világos elméjétől várni le-
hetett vala. Azonban mivel ezen novellában sok érzésre ható 
részek vannak, mellyelcben a' szerző' elméje és stylusa min-
dég győz, hihetőleg köz tetszést nyerend az. Mutatványul 
álljon itt egy tengeri csata' és szélvész' leírása: 

A furor salta di traverso il vento , 
Batte i navigli per le larghe sponde 
Li caccia un contra 1' altro e in un momento 
Tutti insiem Ii rimescola e confonde: 
Bimbómban sobbalzati al violento 
Impeto irresistibile deli' onde 
E alle percosse ebe si dan talora 
Nel volteggiar collá ferrata prora. 

Dappertutto é un tomolto , uno scompiglio, 
Un gettar pietre e dardi e zolfi accesi , 
Un aííerrarsi a fúria col ronciglio, 
Un azzuffarsi su per gli őrli estremi, 
Le spade, i pugni adoperando e i remi. 

Ingrossa tuttavolta la fortuna 
Che la sdrucite barche urta e travaglia: 
In poco spazio or tutte le raduna, 
Or piomba il turbó in mezzo e le sparpaglia; 
E al íin qva e lá travolte, ad una ad una 
Contra le rive di Bellán le scaglia, 
Di che alcuna si frange, alcuna viene 
Gettata in salvo sulle secche arene. 

24. E S S A I sur V élat physiqve ele. (Próbatétel a' vakon-
születtek testi, erkölcsi 's értelmi állapotjáról, egy új terv-
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vei az ő társasági állapot)ok' megjavítására). P.A. Dur.vu ál-
(A' keresztény morál' társasága által megkoronázott munka). 
8-adr. 15 ív. Paris. Moutardier. Ara 7 f r . 

25. L E D O C T E U H de Tombouctou etc. ( A ' tombuktui do-
c tor , új próbatételek a' társasági tudomány 's philosopliiá-
ról) . E BE P O M P E R Y által, 8-adr . 25 iv. Paris. Ebrard. 1837. 
Ára 7 f r . 50 c. 

2 6 . BREN-TOIÍ 'S Naval history (Tengeri história). London. 
2 dar. 8-adr. 1836. Ára 3 font. 6 sh. 

27. COTJRS théoriqve et pratiqve etc. (Elmélleti 's gya-
korlati leczkefolyam a'gyümölcs fák' metszéséről). D' A L B E R T 
a' Jardin-des-Plantes' gyümölcsfa-iskolájának chefje által. 
2d. megbőv. kiadás. 8-adr. Paris. Huzard. 1837. Ára 6 f r . 

28. M O N O G R A P H I E du genre Camellia etc. (A' Camellia 
nem monographiája, vagy próbatétel annak miveléséről, leí-
rásáról 's osztályozásáról). M . 1' abbé B E R L E S E által. Paris. 
Huzard. 1837. 8-adr. Ára 3 f r . Ezen munka húsz esztendei 
ügyelet' gyümölcse, egy világos elméjű amateur-től. 's há-
rom szakaszra van osztva. Az elsőben a' Camellia' tökéletes 
nevelése, mivelése 's szaporítása foglaltatik; 2dikban valami 
270-re menő legszebb fajtáinak leírása. Végre hogy minden 
kcrtmivelők' értelméhez alkalmaztassa magát B. úr , igen egy-
szerű módszert követett a' leírásban, melly a' faj ' legszem-
beszökőbb bélyegein alapúi. A' szerző előadja a' Camellia ere-
detének 's mivelésének történetét; végre a' classificatió' mód-
szerét 's a' legnevezetesb camellia mivelők neveit Európában. 
A' munkát két synoptica tábla rekeszti be. Egyiken a' 270 
faj ' neve adatik elő azok' színével, virágjok' formájával , 
azon faj vagy játékfajjal, mellyből azok lettek, származások' 
helyével, vagy Európába hozatások' idejével; másikon az es-
meretes Camelliák' tulajdon színeinek árnyékolatai, két fel-
felémenŐ hanglajtorján lefestve specificus elnevezéseikkel. Ez 
a' két tábla különös említést 's dicséretet érdemel, mivel 
azok nem keveset fognak tenni azon zavar' eloszlatására, 
melly a' Camellia' játékfajaiba becsúszott, mióta ezen szép vi-
rágot Japoniából behozta 1739b. páter Camelli, kinek ne-
vét Linné a' plántára ruházta, 's mióta az szépségeért véghe-
tetlen elszaporodott Európában. 

2 9 . A N A C A L I P S I S , an attempt to draw aside the veil of 
the saltic isis. (Kinyilatkoztatás, próbatétel, Isis leplének fél-
revonásában , vizsgálódások a' nyelvek', nemzetek' 's vallá-
sok', eredetéről), néhai H I G G I N S által. 2 dar. 4-edr. képek-
kel. London, 1836. Baidwin et Cradoch. Ára 3 font. 3 sh. 

30. C I N Q Moxs aux Etats-Unis etc. (Öt hónap az egye-
sült Státusokban, April' 29dilcétől Sept. 25dilcéig 1835 , M. 
R A M O N DE L A S Á G R A , a' havanai növénykert' igazgatójának, 
utazási naplója), spanyolból fordította M . R . B A I N A S . Paris 
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1837. Levrault, 8-adr. — A' szerző a' nélkül, liogy könyv-
szerzői igényre számot tartana, utazásiba részeltet, kifutásai, 
vizsgálódásai 's ügyeleteiben társul vesz bennünket. Azon be-
nyomások 's gerjedelmek, mellyeket nemes lelkében, 's fel-
világosodott elméjében, a' szembetűnő űj 's érdekes tárgyak 
ébresztettek; a' csudállcozás' kitörései, mellyeket az előhala-
dó jobbítások' megható képei benne felindítottak, az általa 
követett roppant tartományokban, hol í»' kormányzás' min-
den tetteit a' köz jó' érzése 's értése vezérli, ítéletes elmélle-
tei a ' tömlöezökről, iskolákról, a' közlekedés' módjairól , a' 
vas utakról, gőzhajókról, ipari vállalatokról, jóltévő 's hasz-
nos intézetekről, könyvtárakról, gyűjteményekről, mellye-
ket jeles utazónkban, az általa látott 's gyűjtött dolgok ébresz-
tettek, bennünk eleven és mély sympathiát szülnek 's mi igen 
szívesen osztozunk minden ohajtásiban, hazája 's az emberi-
ség' javaért. 

3 1 . H I S T O I R E des Sociétés de tempérance etc. (A' mér-
tékletességi társaságok' története az egyesült Státusokban, né-
melly részletekkel azokról, mellyek Angliában, Svédország-
ban 's más tartományokban léteznek.) R. B A I R D által. Paris, 
1836. Hachette. 8-adr. 262 1. Ezen munka hét fejezetre van 
osztva, 's először is tanúleveleket közöl, mellyek azon nya-
valyák', szerencsétlenségek', kóldusbotrajutások' 's bűnök' 
ijesztő számát mutatják, mellyeket a' mérteidetlenség 1828-
ig szűit, valamint azon szörnyű pénzbeli veszteségeket is , 
mellyek innen a' Státusra háramlottalc. Előadja aztán a' szer-
ző, a' részegség' kiirtása végett öszveállott társaságok' erőt-
len igyekezeteit 's előadja ezen sikeretlenség' okait. Az egyet-
len szer, melly ezen roszra il l ik, a' szeszes italoktól való ál-
talános megtartózhodás. A' második fejezetben az amerikai 
mértékletességi társaság' keletkezése 1826, ennek története 
1831 ve'géig, ugvan olly nemű társaságok' megsolcasodása az 
egyesült Státusokban 's alapítása Angliában, Irlandban, Svéd-
országban , 'sat. — A' had- és hajósseregben 's az egész ame-
rikai ifjuságbani reform' előmenetele az egyesült Státusok-
ban, 1831-től 1835-ig, 's az ezen reformból és annak jólté-
vő befolyásából folyó sok fontos lettdolgok' előadása, a' mér-
tékletességi egyezkedések, az Egyesület' több státusaiban, a' 
szeszes italok' eladását szabadosító törvények' megvizsgálása, 
ezen kereskedés'világosságra hozott erkölcstelensége, a' dol-
gozó néposztályok' sorsának javítása, a' szerint a' mint a' 
részegítő italokkal élésről lemondtak; azon hallatlan ellenlce-
zet, melly a' Státus 's nép' erkölcse közt létez a' reform óta, 
?s azon megelőző állapot, mellyet minden becsületes emberek 
igyekezetének egyesülése olly szerencsével megjavított, ele-
ven érdeket gerjesztenek, 's nagy mértékben felébresztik, 
nem csak a' kormányzások' hanem mind azon emberek' figyel-
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mét 's gondoskodását is, kik az emberiség' nyomoruságinak 
enyhítésében résztvenni akarnak. 

32. HrsToiitE de V économie politiqve en Europe etc. (A' 
politicai gazdaság' története Európában, a' régiektől fogva a' 
jelen korig, követve a' politicai gazdaságróli nevezetesebb 
munkák' okoskodó bibliographiája által); idősb Adolphe B Í . A N -
qih által. 1-ső Dar. 29 ív, 8-adr. Paris. 1837. Guillamin. 
Ára 7 f r . 50c. Blanqui urnák, mint ön maga mondja, az a' 
czélja ezen munkában, „hogy a ' je lent az elmúlthoz kösse, 
a' helyett hogy a' tudománnyal ugy bánjon, mint egy a' 18d. 
század' leheilete'nélkifejlett korcscsal, prole sine matre crea-
ta." Olly munka ez mint mindenki tud ja , millyen még nem 
létezett, 's melynek szükséges volta igen elevenen éreztetett. 
Valóban mind azon nagy kérdéseknek, mellyek ma az eco-
nomistákat 's törvényalkotókat foglalatoskodtatják, megkel-
lett vizsgáltatniok 's kinyomoztatniok, minden népeknél 's 
minden időkben; Athénében, Romában, a ' régi lcor' nagyobb 
városaiban gondolkodni kellett a' gazdagság 's köz nyomo-
rúság' forrásairól; ki kellett keresni a' módokat, mellyek 
által amaz kifejtessék, ez megakadályoztassék. A' törvény-
hozásnak , mind azon szabályoknak, melyekkel a' dolgozók'; 
a' gazdagok' és szegények állapotja öszvefügg, nem lehetett 
más források, mint a' többé kevésbé okszeres politicai gaz-
daság. Ezen különbféle dolgozatok' megesmertetése a' külön-
böző népeknél 's minden időkben, Js a' tudomány' menete-
lének előadása az évszakokon keresztül, a' mi időnkig, a' 
jelen munka' roppant terve. 

3 3 . S A N C T I Aarelii Augustini , Hipponensis episcopi, 
opera omnia, post Lovaniensium Theologorum recensionem 
castigata, denuo ad manuscriptos codices Gallicanos, Vati-
canos, Belgicos, etc. Edit. Paris. T. III. 64 ív, 8-adr. Paris. 
1837. Gaume. Ára 14fr . 

34. M O U V E M E N T des idées dans les qvatre derniers sié-
des etc. (Eszmék' mozgalma az utolsó négy században, vagy 
históriai ecsetvonások); báró M A S S I A S , egykori franczia ügy-
vivő által, a' bádeni udvarnál. 8-adr. Strasbourg. Derivaux. 
1837. Ára 1 fr . 50 c. B. Massias' ezen munkácskája, a ' p o l -
gárisodás' 's erkölcsi előmenetel' képe, az utolsó négy szá-
zadban , olly kép, melly véghetetlen sok más aprókból ala-
kul , az az ezen idők' nevezetes embereinek képeiből, kiket 
Massias egykét kitétellel igen jól characterisál. Tárgya sok-
szor ke'nyszerité őtet a' históriai rend' elhagyására, hogy kö-
vethese az ideákat egymással öszvefüggéseilcben 's ellenkezé-
seikben. A' szerző öszveszoritván tárgya' rámáját , mellyet 
bár mit mondjon is róla szerényen, nagyíthatott 's betölthe-
tett volna, csak kivétellel keresé idegen typusait idegen nem-
zeteknél, feltalálván természetesen azok1 legnagyobb részét 
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Francziaországban, ezen minden ideák' nagy tűzpontjában , 
mellyek Európát civilisúlák. M, úr nem elégedett meg az el-
tűnt nagy emberek' festésével, charaeterisálja azokat is kik 
a' jelenkorban magokat kitüntetek. Mutatványul áljanak itt 
némelly gondolatai: „Rabelais, a' bölcseség' bolondja ; Yd. Ká-
ro ly , a' római nép' becsületvágya egy főben egyesülve; IVd. 
Henrik, franczia, mind tulajdonsági mind hibái által; XlVd. 
Lajos , nagy király, ki más monarchiában, mint millyet ne -
kie Xld. Lajos, Richelieu és Mazarin készítettek, nagyon 
megszorult volna; Turenne, Caesar' 's Fabius' géniusa; Mo-
liére, másodlátó, ki az emberi szív' fenekéig belát; Boileau-
nak nagyon igaza van; Corneille, római öltözetbe rejtett 
kormányocsárló ; Helvetius, ál-Voltaire; d' Alembert, Fer -
neynelc egy kissé siket echója ; Desaix, a' feltámasztott Bayard.í* 

3 5 . N O V A scriptorum latinorum bibliot/ieca, coliigen te 
J. P. C H A R Í E N T I E R — C . Plinii secundi históriáé naturalis li-
bri XXXVII. T. VI. — 8-adr . 22 ív. Paris, 1837. Panhouche. 
Ara 4 f r . .— Ez 31d. szállítmánya a' deák irók' ezen új könyv-
tárának. 

3 6 . E S Q V Í S S E S sur les femmes (Vázlatok az aszonyokról) 
Madame G A T T I DE GAMOJSTD által, Bruxelles, 1836. Hauman, 
2 Köt. 18-adr. Ez a' munka egy szerény, egyszerű 's a' jó-
nak szeretetétől lángoló asszony' munkája, ki nemének í r t , 
mellyre üres hízelgések halmaztatnak, de a' melly a' bölcse-
se'gből, 's tapasztalásból merített tanácsokban szűken részel-
tetik. Munkájában a' Szerzőné kitünőleg erkölcsi, 's practi-
cus irányt követ, 's mindég valami hasznos cze'l felé igyek-
szik, megmutatván különbféle érdekteljes képekben 's elbe-
szélésekben , hogy az asszony' boldogsága egészen a' családi 
szeretetben, 's a' kötelesség'betöltésében áll; 's hogy állapotja 
jelen bajaiban az egyedül foganatos szerek a' lelki erő 's le-
mondás. ; 

3 7 . D E LA D É P E Í Í S E et da produ.it des canaux etc. (A' 
csatornák' 's vasutak' költségeiről 's jövedelméről. A' közle-
kedés módjainak befolyása, Francziaország' ipari szerencsés-
létére); gróf P I L L É T - W J L L által , 45 ív 4-edr. 2 9 rézt. 
Paris. Dufart, Ára 38 f r . Ez a' nagy kérdés most napi ren-
den van 's itt mély és specialis osmeretekkel értekezik a' szer-
ző azokról. A' státusemberek 's economisták által tűzzel ke-
resett czélhoz méltó oklevél ez. A' népek' helyzete különös 
javulást nyerhet a' közlekedési módok' egyszerűsítése és se-
bessége által. 

3 8 . M E M O I R E théoriqve et pratiqve etc. (Eszke'pi 's gya-
korlati emlékirat a' gőzhajókról, magában foglaló az esmért 
mozgatók dynamicus hatalmának meghatározását 'sat. ; a' ki-
rály által alapított díjra versenyző 's az Institutumnak be-
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nyújtott munka); M . G A L T C A Z A L A T által, 4-edr. 2 4 iy *s 
öt rézt. Paris. 1837. Ára 9 ír . 

39. P R É C I S de V hSstoire générale de V agriculture (A' 
földmivelés törtenetének rövid summája) M. de M A R I -

V A U L T , a' felbátoritási társaság tanácsának tagja által. 12edr. 
Paris. 1837. Hazárd. A' szerző több mint hat esztendő óta 
dolgozik a' jelen munkán 's azóta naponlce'nt gazdagítá azt 
igen tudós es tanúságos jegyzetekkel. Bevezete'sül vala az szol-
gálandó egy nagy munkának a' földmivelésről, melyhez Ma-
rivauit ur öszvegyüjté a' materialélcat, de a' melynek félbe -
szakasztására kegyetlen történetek kényszerítik őt. M. ur a' 
mostani mivelés' históriai képéhez, értekezéseket akart adni, 
mellyeknek az általa szerzett tapasztalás nagy érdeket adott 
volna. A' jelen munkának két része van; az első előadja a' 
földmivelés' történetét a ' régi időkben, a' második az újabb 
időkben. Az első részhez függesztett igen tudingerlő (curi-
eux.) toldalélc-esmertetések, a' pásztornépek' gazdasága ne-
méről; a' lóherelés' és patkolás' módjairól; a' szamarak' és 
öszvérek' használásmódjáról; az ökrökkel bánásról 's azok 
befogása módjáról ; a' gyapjas állatokról 's gyapjok' haszná-
lás módjáról ; a 'sertésekről; a' mészárszéki húsokról; a 'Ró-
maiak' mezei házaikról; a' Rómaiak' 's Görögök tengeri lce-
reskedésökről; a' gyarmatosok' állapotjáról a' Görögöknél. 
A 'munka ' végén, tudós értekezés találtatik, a' híres upsalai 
kéziratról, a' Codex argenteusról. 

40. FoÉ KouÉ Ki etc. (Foé Koué Ki, vagy tudósítás 
a' boddha királyságokról: C H Y - F A - H I A N ' utazása Tatáror-
szágban , Affghanistanban 's Indiában, a' IVd. század' végén) 
chinai nyelvből fordította 's jegyzetekkel ellátá AbelREMusAT. 
Hátrahagyott munka, átnézve, kipótolva és új felvilágositá-
sokkal megbővitve K L A P R O T I I és L A N D R E S S E urak által. 4-edr. 
képekkel és földabroszokkal. Paris. 1837. A' kir . könyvnyom-
tató műhelyben. 

4 1 . L A SCIENCE populaire de Claudius etc. (Claudius'nép-
szerű tudománya, egyszerű beszédek minden dolgokról) ; 
18-adr. Paris. 1837. Renouard. Ára 60 cent. és 1 f r . — Ezen 
szerény czím alatt Jules Renouard könyváros, ig n jeles apró 
értekezéskéket ád k i , geographiát, históriát, természetinstó-
riát 's a' physicai tudományokat 'sat. illetőket. Az öt első 
kötetnek tartalma következendő. — Az első, Columbus életét 
ad j a , egy földabrosszal, Columb', Gama' és Magellan' uta-
zásaik' értésére szolgálóval. Azon kívül, mit ezen munka' 
czíme ígér, itt találja az olvasó , a' Portugálok' felfedezései-
nek történetét 1412-től 1499-ig; a' compas' használásmód-
já t ; az Indiába vezető út 'keresését a' tengeren; India' ismét 
feltalálását Vasco de Gama által; Magellan' utazását; Ameri-
ca' gyarmatosítását; tudingerlő jegyzeteket az America szóról, 
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a* (lorencziai Amerigo Vespuceióról 's arról mi történt Co-
lomb' testével. — 2. A' történetírás változásairól, hol a' tör-
ténetírás' megfogatának különbféle módjai adatnak elő'; to-
vábbá Gillet Miklós', Du Haillan', Mezeray' Francziaország-
róli történetírásaik; mit kivan egy történetírótól a' jelenkor: 
a' hiteles történetirásról; a' forrásokhozi visszatérésről; a ' 
históriai eritieáról; a' természeti tudományok' segedelméről 
a' földleírásban 's históriában; a' dráma' történetéről; a' könyv-
iró' és az olvasó' munkájáról; a' philosophiai történetirásról, 
vagy a' históriai vizsgálódásokba, ínűve'szségekbe, iparba, 
kereskedésbe és tudományokba, az ember' stúdiumába bevitt 
tudományos irányról ; a' tudományos szempontból tekintett 
történetírás' benyomásáról; végre Michelet' Franczíaország-
róli történetírásáról. 3. Utazás Tombouctou-\r>\. Némely kér-
dések' megmagyarázása után a' Nigerről, Tombouetou-ról, 
Caillé ur ' készületeiről , az olvasó Kakondyba, April 19d. 
1827 Cambayába, a' Niger' meneteléhez, Kankanba, Tuné-
be , Jenne'-be, Dhioliba-ba követi az utazót, 's April 20d. 
1828 Tombouctou-ba ér vele; átmegy aztán vele a' pusztán, 
meglátogatja Fez-t, Arbate-t, Tangert hol tengerre ül, Fran-* 
eziaox'szágba visszatérendő. — 4. A' biblia' története, vagy 
azon fogadás' 's befolyás' története, mellyben ezen könyv ré-
szesült. Ezen tudingerlő történetírás' rövid summája im' ez: 
Ezen könyv' egymástfelváltó értésmódjának története, micso-
da ideák voltak arról divatban a' könyvnyomtatás' feltalálása 
előtt 's után: 1. a' biblia' textusáról; 2. a' bibliai gyűjte-
ményben foglaltatott könyvek' lajstroma; 3. ezen könyvek' 
foglalatáról 's értelméről; első évszak a' 6-dilc századtól a' 
15-dikig; akadályok, mellyek a' biblia' személyes esmeretét 
ellenzik; a' más szavára elfogadott bibliáról; második évszak, 
a' 15d. századtól a' jelen korig; a' különböző élő nyelvekre 
lefordított, kinyomtatott 's közzétett bibliáról; a' személye-
sen esmert 's megvizsgált biblia; régi igényeinek mindenike 
kérdésbe téve; a' biblia' vulgata czírnű deák fordítás', a' sep-
tuaginta czímü görög fordítás' textusát, a' zsidó textust, a' 
szent könyvek' lajstromát, azok foglalatját illető kérdések; 
a' biblia szembeállítva a' mai felfedezésekkel, physicai, er-
kölcsi és históriai tudományokkal; 5, A' Spanyolok Ameri-
kában , hol az Ő felfedezéseik, elfoglalásaik 's megtelepe-
déseik ezen földön, valamint Coloinb', Cortés', Pizarre', Las 
Casas', Sasnelvéda' 's Nugnez de Velá történeteik is előa-
datnak. 

42. S O M É I N Q V I R I E S in the province of Kemaon etc. (Né-
mely vizsgálódások Kemaon tartományról, geologiát s 'a ' ter-
mészettudományok' némely más ágait illetők); M A C C L E I L A N D 

után. 8-adr. Calcutta, 1836. 
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43. P A S I I L E Y ' S (Robert) Travels in Créte. (Utazás Créta 
szigetébe) P A S I J L E Y Robert áltaí. 2 clar. 8-adr. London, 1837. 
Ára 42 sh. 

4 4 . M É M O I R E S de t Acad. roy. des sciences morales etc. 
(A' franczia Institutuin erkölcsi 's politicai tudományok' ki-
rályi Academiájának emlékirásai). Első dar. 2d. sorzat. 4-edr. 
115 ív és két re'zt. Paris. 1837. Didót. 

45. M É M O I R E S de la Société géologiqve etc. ( A ' franczia-
országi geologiai társaság' emlékirásai. II Dar. 2d. rész. 4-edr. 
23 színeit képpel. Paris. 1837. Levrault. — Ezen darabban 
D A U S S E ur egy próbatételt közöl a' rousse hegyláncz' fo r -
májáról 's alkatjárói; D' A R C H I A C ur egy emlékirást, délke-
leti Francziaország'krétanemü formálódásáról; P R O V A N O D E 

C O D L E G N O ur egy próbatételt a' supergai halmokról, Turin 
mellett; M . F. D U J A R D I N egy emlékiratot a' föld' felcteteiről 
a' touraine-i tartományban 's leírását a' kréta- és csigaföld' 
kágylóinak, melly igen nevezetes és teljes munka. 

46. I N Z I D E N T S on a travel in Egypt ele. (Ötletek egy 
Egyiptomba, köves Arab iába és a' szentföldre tett utazás alatt, 
egy amerikai által. 2 darab 8-adr . New York , Hasper, 1837. 
Ára 16 sh .— Ezen munka' anonym szerzője se nem tudós, 
se nem művész, de kalandjai' elbeszélése igen mulattató 's 
elég tanúságos. Utjának egyetlen egészen líj része a Hor és 
Hébron hegy közötti átmenetel az Idumeuson keresztül, hol 
két római város' omladványin ment által, mellyelcet még egy 
utazó sem látott 's mellyeknek részletes megvizsgálására nem 
vala ideje. 

4 7 . T H E O R I E de la procedura civile etc. (A' polgári tör-
vénykezési rend' theoriája, megelőzve egy bevezetés által); 
BONCENJVE ur által. Első dar. Bevezetés. 2d. kiadás. 8-adr. 4 0 

ív. Ára 7 fr. 50 cent. Paris 1837. Videcoq. 
A. R. P. 
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M A G Y A R T U D Ó S T Á R S A S Á G ' Ü L É S E I . 

A' m. tud. társaság, f. e. január. 2-kán tartott kisgyülé-
sében, némelly belső dolgain kivül: í. Gegő Elek 1.1. a' 
moldvai magyarokról szóló munkájának nyomtatás végett be-
küldött toldalékértekezését: ,,A' moldvai katli. anyaszentegy-
ház' állapotáról a' XVII-dik század' első felében , Bandin Mark 
után , Jankovich Miklós t. és Kállay Ferencz r . tagok' aján-
latára elfogadta. II. Egy nyomtatás végett beküldött orvosi 
munkának bírálókat rendelt. 

A' m. t. t. Januarius' 8-dikán tartatott ülésében: I. Dö-
brentei Gábor r . t. -mint a' magyar régiségek' gyűjteményé-
nek szerkesztője, nyolez XVI-dík századbeli magyar irat' 
valóságos másolatát mutatta be a' társaságnak, mikkel a' ns. 
csornai kedveskedett azonképen, mint már ezelőtt ns. So-
pron városa hasonlókat beküldeni szives volt. II. Egy a' T u -
dománytár' számára benyújtatott munka nyomtatástól el-
mozdítatott. III. Egy költemény munkának bírálók rendeltettek. 
IV. A' könyvtár' számára a' Cseh kir. tudós társaság' érte-
kezései' legújabb két kötetét (Abhandlungen der k. böbm. 
Gesellschaft der Wissenschaften. Neue Folge, III. IV. Band) 
küldé be. Ezen kivül Magda Pál I. tag Lippay János' pozso-
nyi kertét 1666; Körmöczy Imre, az igaz hazafiúság' alapvo-
nalai, Pest , 1837. és Szép Ferencz, Bács megye' év száza-
da i , Újvidék, 1837. czimű munkáikat. 

A' m. t. t. jan. 22. és 29-e'n tartott üléseiben ,—be l ső 
dolgai' elintézésén kivül: 1. Podhradczky József 1. t. érte-
kezése Gróf Esterházy Miklós nádorról , Bajza József r . t. 
mint illető véleményadó' ajánlatára a' tudománytárba felvé-
tetni rendeltetett II. Hradnay Ferencz' „számolási segéd" czi-
mű munkája Brestyenszky Béla és Gáty István 11. tt. ajánla-
tára elfogadtatván, kinyomtatás végett a' nagygyűlés' elébe 
terjesztetni határoztatott. III. Egy mathematikai a' bírálók' 
egyező véleményének következésében nyomtatástól elmozdít,-
tatott. IV. A' társaság' gyűjteményei következő ajándékokkal 
szaporodtak, a) az angol pai^liamenti „Record-Commissio" 
által kiadott históriai emlékek 104. kötetben, a' kiadó biz-
tosság' ajándékából, b) Érzemények, írta Pongrácz L a j o s , 
Pest 1838, a' szerző' részéről, c) A' beszterczebányai, egri, 
esztergami, kalocsai, nagyváradi e. g. és szombathelyi egy-
házi megyék, 's illetőleg főmegyék, nem különben az ájtatos 
iskolák, 's benedekiek' rendei 1837-re szóló névkönyveik-
ke l , d) Rácz Alojz gedellői sebész 17 ezüst , és 21 rézpénz-
zel kedveskedtek. 
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Kunszt Ignácz k. kinevezett kanonok ds nagy szomba-
ti plébános harminez p. ftot küldött a' m. t. társasághoz olly 
végre, hogy e' summaért ollyas könyveket adna a' társaság, 
miket jelesebb tanulóknak jutalom' fejében osztogathassanak 
ki. Minél fogva az említett ezélra hét példány Kazinezy-Kis 
Horatius5 leveleiből, nemkülönben hathat példány Kazinczy 
Ferencz5 Sallust és Cicerójából, az ájtatos iskolák' provin-
cziálisánalc adattak által. 

A5 magyar tudós társaság' február ' 19-kén tartatott 
ülésében folytatólag a' tájszótár' átnézésével foglalkozott. 
Ugyanakkor: í. Egy a' tudománytárba küldött mathemati-
kai , 5s egy külön nyomtatás végett benyújtott status-gaz-
dasági munkának birálólc rendeltettek. 11. Egy költemé-
nyes munka az előadott birálatok' következésiben nyomta-
tástól elmozdíttatott. III. A5 könyv- és illetőleg kézirattárt 
következendő házafiak nevelték: a) Giesmanczay József plé-
bános több régi könyv közt Koháry' verseivel 5s Barclay' 
Argenisének magyar verses fordításával—(kézirat a5

 X V I I I . 
század' első feléből). — b) Az Atlienaeum és Figyelmező' 
szerkesztősége e' folyó iratok' mült évi második felével; c) 
Matusilc András rozsnyai prof. e' munkácskájával kedveske-
dett: Alpliabetum et Ortographia universalis, Rozsnyó, 1837. 
IV. Dr . és beszterczebányai prof. Zipser C. A. egy különö-
sen a' magyar haza' földismeretére szolgáló , maga által sze-
dett és rendezett ásvány gyűjtemény' első századával nevelte 
a' társaság' tárait, annak folyvásti szaporítását is Ígérvén ; 
mi élénk részvéttel fogadtatván, ezen gyűjtemény mindenkor 
külön, 's a' beküldő neve alatt őriztetni határoztatott. 

T I T O K N O K I H I V A T A L O S J E L E N T É S E K . 

jf m. tud. társaság' játékszíni küldöttségei munkálati-
ról ötödik ^rtesítés. — A' Küldöttségnek Szalay László levél-
tárnok' jegyzősége mellett, inult évi sejit. 17-től az év' vé-
géig, tartott hét ülésében a' következő hét színművet fogadta 
e l : 1) Öubarry grófnő, vígjáték 3 flv. Ancelot után Fáncsy 
Lajos. — 2) IV. Henrik' házi élete, vígját. 1 flv. franczia 
után Fáncsy Lajos. — 3) A'párisi naplopó, vígját. 4 flv. Dun-
kel Tódor ' kidolgozása szerint Szigligeti Eduard. — 4) Mát-
kanézés , vígját. 5 felv. Marsano után Kis István.— 5) A' ve-
szedelmes nagyne'ne, vígját. 4 felv. egy előjátékkal, Albini 
után Szigligeti Eduard. 6) Polgári és regényes, vígját. 4felv. 
Bauernfeld után László Miklós. — 7) A' haramják, szomorú-
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játék 5 felv. Schillertől. Újra fordította, ('s vele a5 küldött-
ségnek kedveskedett) Schedel Ferencz. — 

Mind ezen mind a' régebben hirdetett színművek leira-
tás végett bármelly színész társaságnak kiadatnak a' m. tud. 
társasági levéltárból. Pesten, a' kisgyülésből Januarius' 8-di -
kán 1838. 

Magyar tud. társaság. Eggenberger József, és lia aca-
dcmiai könyváros ok , 's általok a' két haza' minden hiteles 
könyvkereskedőinél kapható : Magyar tudós társasági Név-
könyv , astronomiai napkönyvvel, és kalendáriommal 1838-
ra Nagy Károly r. tagtól. Budán, 8 r . őszvesen 124 lap ; ára 
velin papiroson csínos borítékba kötve 36 kr. cp. — Tartal-
ma: I. Astron. napkönyv és Kalend. fogyatkozások; nap' be-
lépte különböző állatkör jegyekbe; a' hold' változásai; idősza-
kok , számok és ünnepek; zsidó kalendáriom; török lcalen-
dariom; keresztyén kalendáriom; a' napi rendszer"' elemei, 
I ; a' napi rendszer elemei II; a 'főcsillagok'helyei; observa-
toriumok; a' legnevezetesebb hosszmérűk' összehasonlítása; 
a' legnevezetesb mérföldek összehasonlítva; 11. A' társaság' 
személyzete, rendszahásai; utasító határozatai; igazgatósági 
jelentés 1836-beli munkálkodásokról, 's a' pénztár' mibenlé-
téről.-—• Kaphatók még l ) az 1836, és 1837-beli folyama-
tok i s , amabban a' szokott tárgyakon kivül Simái, Görög , 
Kovács János, b. Berzeviczy Vincze, Ve'gli István, Horváth 
János, Horváth Elek , Forgó, Georch, Klaproth, b. Férus-
sac, Ercsey és Berzsenyi-, emebben gr. Kornis Mihály és 
Péfrovics Fridrik' életrajzaik találtatnak. Mindeniknek ára 20 
kr . c p . — 2 ) A'in. t. társaság'alaprajza és rendszabásai Pesten, 
1831. n. 4-edrét, 27 lap. 12 kr. cp. Dr. Schedel Ferencz, 
titoknok. 

Magyar tudós tarsaság. Emlékezetbe lxozatik, hogy a* 
VII. nagygyűlés által kitűzött ezen törvény tudományi jutalom-
kérdésre : Honnan vette eredetét az ősi javak' elidegenítésé-
nek korlátozása ? mikép gyakoroltatott az korszakonként ? 
\S a' polgári társaságra nézve általában mik voltak annak 
hasznos, és káros következései, minden oldalról; valamint 
a' természettudományira is: Készítessék bármelly, magyar-
országi, hozzákapcsolt tartományokbeli} vagy erdélyi, ter-

jedelmesb vidék' természettudományi leírása ; a' pályamunkák* 
beküldésének határideje, mellyen tűi semmi kézirat el nem 
fogadtatilc , folyó évi martius' 19. Mindenik jutalma 100 
arany. — Továbbá az idei nagygyűlés által kiadandó százarany 
drámái jutalomra vívandó vígjátékok beküldetésének határ-
napja f. évi mart. 24. A'kéziratok idegen kézzel, olvasható-
kig és csinosan í rva , lapozva, kötve, 's a' szerző nevét rejtő 
jeligés leveliiével ellátva legyenek. 

TUDOMÁNYTÁR ÚJ f . XII. KÖTET. I . FÜZET. 7 
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'S ez alkalommal a* pályázók, a* mult VIII. nagygyűlés' 
következő végzéseire tétetnek figyelmessé : I. A' társaság' min-
dennemű jutaiomte'teleire beküldendő pályamunkák ügyében 
illy újabb végzések hozattak: 1) Mind az illető bírálók', 
mind társaság' tekintete' érdekében, a' pályamunkák' kézira-
tai ezentúl ki nem adatás esetében is, a' társaságnál marad-
n a k , a' nélkül természetesen, hogy a' szerző, munkája' sa-
játsági jogát elvesztené. 2) Á' pályamunkák' idegen kézzel Íra-
tása kikötő feltétel lévén, ha a' jeligés-levél' felbontatása után 
kitetszenék, hogy a' munka saját lcezeirása a' szerzőnek, ez 
a' jutalomtól elesik. 3) A' birákat akár levél által, vagy alcar-
mi máskép darabjáról értesíteni tilos; 's ha a' pecsétes levél-
kék felnyitása után még is kitudódnék a' levelezés, az illy 
szerző a' jutalomtól hasonlag elmozdíttatik. Egyébiránt a' ne-
talán értesítendő bírálónak kötelessége, történt felszóiitatása 
iránt pecsét alatt a' kisgyülésnek beadni jelentését, melly a' 
jutalomkiosztás esetében fel fog nyittatni. Pesten januar. 10. 
1838. Dr. Schedel Ferencz , titoknok. 

Figyelmeztetés. Kénytelen vagyok újra is felkérni mind 
az Aeademia' tagjait , mind egyéb hazánkfiait, kik egy kö-
zönséges levél' súlyát meghaladó nyalábot küldenek a' ma-
gyar tud. társasághoz, hogy azt ne postán, hanem magányos 
biztos alkalom által intézzék az aeademia' titoknoki hivatalá-
hoz (uri utcza, 612 sz. 1-ső emelet): különben, mint már 
tör tén t , vissza kell utasítani. Magában értetik, hcg.y, midőn 
saját ügye forog fenn a' küldőnek, levele vagy csomója, 
bérmentesen küldessék. Pesten, januar'. 10. 1838. D. Schedel 
Ferencz titoknok. 

AL m. 1.1\ költségein megjelenlek: I. az aeademia fo fel-
ügyelése alatt szerkesztett Tudománytár' új folyamának ne-
gyedik kötete 17 íven illy tartalommal: 1) értekező rész: 
Az ország-tudomány' fejlődésének története, második közlés. 
Warg l ia István. Melegség az életmüves lényekben, Mocsi Mi-
hály. A' rabszolgaság Ej szakamer iköban, Murát után Fábián. 
A' gombák, Trattinnick után Szenczy Imre. Az angol műipar' 
philosophiája Nyiry Istvántól. A' status' fogalma és czélja. 
Csorna János. Okleveles toldalék Luczenbachertől. Mutató az 
ú j folyamhoz. — 2) literatúrai rész: Orosz literatura: vége. 
Criticai vázlatok, a' külföldi literatura' legújabb 's kitűnőbb 
termékeiről (történetírás, nevelés, philosophia, statistica). 
Franczia t. társaság' ülései 1837. Bibliographia. Biographia. 
Magyar tudós társ. ülései. Magyar bibliographia 1836. Muta-
tó az új folyam' literatúrai részéhez. — II. Blair Hugo' rhe-
thorikai és aesthetikai leczkéi. Némelly kihagyásokkal és rö-
vidítésekkel Angolból Kis János. Első kötet , Budán, a' m. 
lcir. egyetem' bet. n. 8-rét. 400 lap. Ára kötve postapap. 2 ft. 
nyomtat pap. 1 ft. 40 kr. cp. — Tartalma: Bevezetés. ízlés. 
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Critica. Genie. Az izlés' gyönyörei. Fennség a' tárgyakban, 
írásbeli fennség. Szépség. A' nyelv' 's irás' eredete, 's növe-
kedése. A' nyelv szerkezete. Angol nyelv. Stilus: értelmesség, 
szabatosság. Mondatok' alkotása. Harmónia. A' képes előadás' 
eredete 's természete. A' metaphora, hyperhole, personifica-
tio , apostrophe, egybevetés, ellentétel, kérdés , felkiáltás 
'stb. A' képes nyelvvel élés szabályai. A' stilus' különböztető 
tulajdonságai. Ékesszólás vagy nyilvános szónoklás. Római 
ékesszólás. Cicero. Mai ékesszólás. (A' második kötet, mely-
lyel a' munka be van végezve, sajtó alatt). Pesten, mart'. 5. 
1838. Dr. Schedel Ferenci titoknok. 

T U D O M Á N Y O S E G Y V E L E G . 

I Z L A N D . E ' sziget' évkönyvei szerént, 50,000 lakosból 
álló népesség közt , csak négy gyilkosság történt 1786 óta, 
's 600 esztendő óta az adók soha sem neveltettek. A' f ran-
czia expeditió' következményei röviden ezek : 112 láda, 
emlős állatokkal, madarakkal, halakkal , kétlakiakkal , 
bogarakkal és állatnövényekkel; — geologiai 's mineralogiai 
gyűjtemény a' sziget' déli, keleti és éjszaki részeiből; — ezen 
helyeknek teljes Flórája; — 112 plajbásszal, vizfestékkel és 
sepiával rajzolt tájkép; — 12 olajfestés; — 32 orvosi és ál-
lattudományi rajzolat; — 150 izlandi munka, valami 3—4 
s z á z darabból álló; — n a g y számú művészeti 's manufactu-
rai tárgyak e's curiosumok, mint ásvány-fa, régi kőfaragá-
sok, földművelési és muzsikai eszközök, öltözetek 'sat.;—-
nyólcz e'lő állat; — számos terme'szethistoriát, orvosi tudo-
mányt, statisticát, nyelvet 'sat. illető dolgok; — igen sok lég-
mérői , hévmérői és meteorologiai figyeletek. (The Athenae-
um. Dec. 1836). 

— Az izlandi tudományos utazók, későbbi tudósításaik 
szerint Hecla' hegyére felmentek, melly Julius' 29-díkén vas-
tag hóval vala fedve. Jéghegyekre azonban nem találtak. Bir-
tokába jutottak néhány nyírfa törzs öltöknek mellyek vulcani-
cus hamuba valának gyökerezve 's harmincz lábnyi magas-
ságúak. Találtak az utazók néhány puhányokat is mellyek kö-
zül három űj 's ezek közt egy nevezetes Helix. Igen gyakran 
látták a' le'gtűkrözetet (Fata morganát) is, de a' melly nem 
emeli fel a' tárgyakat mint az afrikai. Uj figyeleteket is gyűj-
töttek a' sartubrand nevű kövületről (Lignité), mellyek bi-
zonyitják azon régi erdők' létezését, mellyekről a' Saga-k 
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beszélnek. Közel a' krabíai kénkőbányákhoz, dicső obsidían 
darabokat talált Robert. u r , —— kimérte d az Myvatu és Sin— 
gvallum tavak' felületét, megmutatta az éjszaki 's déli gey-
serek közt lévő hasonlatosságot, és sok érdekes geologiai 
ügyeleteket tett. Botanicai vizsgálódási annak bivésére vezet-
ték ezen tudóst , hogy az izlandi erdők' eltűnésének inkább 
a' lakosok' semmivel nem gondolása, mint valamelly meleg-
mérsékleti változás az oka. 

C H R O N O M E T E R E K (időmérők). Az Adventure és Beagle ne -
vű felügyelő hajók' tisztjei, némi igen érdekes figyeleteket 
te t tek, a' chronometerekben történő változásokról, különb-
féle körülményeknél. Bizonyossá lőn, hogy a' melegmérsék-
let a' legfőbb, ha nem egyedülvaló o k , bizonyos meghatá-
rozott mérték'szembeszökő változásaira, 's hogy a' hajó' kö-
zönséges mozgásai, nem hatnak a' jó chronometerekre, mely-
lyek egy helyre függesztvék, 's a' rezgéstől és rázástól ment-
ve vannak. Sokszor megtörténik, hogy a' levegőmérséklet 
igen különbözik a' kikötőhelyben vagy közel a' pa r thoz , 
attól millyen a' közellévo tengersíkon létez; innen a' gyakori 
különbség a' tengeri és kikötőhelyi grádusok közt. P á r n a , 
gyapjú , szőr 's egyéb illy anyag többet ér a' kemény ágynál; 
de a' chronometerek soha sem járnak jobban, mintha tok-
jaik fűrészporba tétetnek 's az órák szabadon forganak a' jói 
megolajzott kereklyukakban. Ha csak felfüggesztetnek , ez 
nem csak megváltoztatja gradusolcat, hanem rendetlen já-
rásualcká is teszi 's midőn merő anyaghoz erősítetnelc, a' fe -
delezeten szaladgáló emberek, lökések, vagy a' kimenő vas-
macskalánczok által okozott rezgést megérzik. Némelyek azt 
álli t ják, hogy a' chronometerek' járására befolyása van 
magnetismusnak is, de ezt igen nehéz felfedezni. 

S Z A M Á R - T E J . A. M . E . P É L I G O T némelly érdekes tapaszta-
latokat terjesztett a' franczia tudós társaság' elébe, a' szamár-
tejről. Azt véli ő, hogy ennek annyira magasztalt orvosi tulaj-
donságai, a' bennelévő ezukor' nagy mennyiségétől függ; 's 
felszámolásai szerént száz rész szamártejben találtatik: szilárd 
anyag, 9. 53. vaj 1. 29 , ezukor 6. 29 , sajt 1. 95, víz, 90. 
47. Többféle táplálásmódokat próbálván, ügy találta, hogy 
a' czékla szilárd anyaggal inkább gazdagítja a' tejet, mint 
akármelly más táplálék; ez után luczernából és zabból álló 
vegyitélc, aztán kolompér 's végre sárga répa. Péligot urnák 
sikerült a' tejnek érezes anyagokkal vagy alkalikkal való meg-
terhesitése is. 

The Athenaeum (Dec. 1S36.) után 
A, B .P . 



1830 óta. 

E L S Ő C Z I K K E L Y . 

O l a s z h o n legújabb Idó'ben a' többi Európaiaknál nem e'r-
demlett feledékenységbe szállott alá; a' nyilvános figyelem 
mind politicai, mind literatúrai tekintetben más felé volt 
fordítva, és azon hallgatásból, mellyet a' Jiteraturai sajtó 
ezen szerencsétlen országra nézve gyakorlott , azt kellett 
volna következtetnünk, hogy az 1831-ben megsemmisített 
reményekkel egyszersmind a' társas, és szellemi élet' minden 
nyoma elenyészett légyen. Es még is azon időponttól fogva 
merész és messze elágazott próbák tétettek a' politicai vál-
toztatásokra nézve, 's ámbár azoknak bélyege és végczélja 
az előbbitől mindenben különböző, legalább bizonyos bel-
ső életerőt árúinak el ; és mégis kevés év alatt igen különnemű 
tárgyakról szóló fontos munkák jöttek létre az olasz sajtó 
alól , és számtalan egyéb körülmények ha nem egyenes és 
határozott javulást, legalább olly igyekezetet bizonyítottak 
b e , mellyből az olasz szellem jelen áílapotjának, és jövendő 
haladásának rajzához kívántató vonásokat kilehet venni, mely-
lyeket épen nem lehet bátortalanitóknalc nevezni. A' critica 
közönségesen hallgat az olasz literaturáról, vagy elkoptatott 
szóllásmódokkal mond valamiféle hálaérzetet azon országnak, 
melly a' tudományok' új föléledése óta legelőször nyitott utat, 
mellyen Őt később a' többi Európaiak követék. Néhány töb-
bé vagy kevesbé helyesen méltatott nevek túlhatottak a' ha -
tárokon , mellyeket ezen általános részvétlenség tűzött k i : 
Manzoni, Pellico, néha de még is ritkábban Grossi és Nicoli-
n i , Bottá a' történetírásban, és Romagnosi a' história' és 
törvénytudomány' philosophiajában körűlbelŐl azok , k ik 
külföldön az olasz literatura' jelenkorának egyetlen lcépvise-
lőji gyanánt tekintetnek. 

De hát valóban nem lehetne ezen öt vagy hat néven k í -
vül többet előhozni, mellyek még e' mellett inkább divatból, 
mint szoros ösmeretségből tündöklenek? Csakugyan 'ha lá lá-
lomba van Olaszország merülve? Vagy ha mozog még ottszeí-
lemi élet, minő természetű a z , melly irányban és minő ezé! 
felé törekszik ? 

T U D O M Á N Y T . ÚJ F . I I I . - K Ö T E T I I» F Ü Z E T , 8 
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Egy illyes vizsgálódás bizonyosan fogja mind azokat 
eró'sen érdekelni, kik egy 20 millió fejből álló népnek sorsa 
iránt szives részvétellel vannak, melly több század óta lesű-
lyedt ugyan nemzeti méltóságáról, de a' melly tői Europa 
kétszer nyert egységi köteléket és ezi'met, előszóra' császári, 
másodszor a' catholicus és pápai Romától. A' kérdéses pont 
felett ama csekély számú liires nevek nem fognak különös 
tanúságot nyújtani, kivévén azon mindenütt ösmeretest, hogy 
valamint máshol ügy Olaszországban is hatalmat gyakorol a' 
tudomány. Távol légyen, hogy az olasz szellem rejtvényé-
nek kulcsát azokban keresnők, sőt inkább azon nyilatkozás-
sal kezdjük, hogy e' nevek nem a' jelenhez , annál kevesbbé 
a' jövendőhöz, hanem a 'mul t korhoz tartoznak. Egy ország-
ban j hol mint Olaszhonban nincs a' népnek a' literaturára, 
és ennek amarra egyarányos és folytonos hatása 's visszaha-
tása, a' többség' elrejtett ösztöneinekés törekedéseinek isme-
retét nem lehet helyesen néhány kevés számú eelebritások' 
hirében keresni akarni. 

Sőt inkább van erre nézve más mélyebben ható forrás , 
úgymint: alárendezett és másod rangú irólc' számos és kü-
lönféle munkái , — szünetnélküli szemmel való tartása mind 
annak, mi által a' szellemi fejlődés nyilvánossá teszi magát, 
u. m. az útnak mellyen halad, és az elveknek mellyekhez 
szabja magát. A' tudós osztály' bánásmódjának bizonyos ki-
vételei nem szolgálhatnak zsinórmértékűi, hogy a' szerént a' 
nemzet' haladásait megitélhetnők. Ott, hol a' terv és belátás 
különféle, egyes egymik' munkáira kell figyelmünket fordí-
tani , még pedig oMyanokra, mellyek szerzőjök' egyénisé-
gének bélyegét magokon hordozzák. Egyedül az illynemü szá-
mosabb munkákból lehet alaposan következtetni, melly re-
ménységgel táplálhatja magát egy ország, minő az épen leirt 
Olaszhon, ezen szempontból tekintve maga a' hallgatás is fon-
tos lehet. 

Hogy Olaszország' jelen szellemi állapotját tökéletesen 
ér thetnok, minden esetre szükséges lenne, hogy azon forra-
dalom' töredékeit, melly Olaszországban talán kevesebb zö-
rej je l , de szinte olly foganattal tört utat magának, mint 
máshol, félre takaritanólc, hogy a' zavar' közepén találhat-
nék fel azon láthatatlan fonalat, melly egy nem igen távoli 
kornak van szánva, hogy Olaszországot azon bölcselkedés! 
és szellemi űjraszületéséhez vezesse, mellyre a' 16. század-
nak még illőleg nem méltatott nagy bölcsei a' magot földjébe 
vetették. Egy hasonló válalkozás legalább is az utolsó 50. 
évet magában foglalná, midőn a' mi visszatekintésünk nem 
terjed odább az 1830 évnél. 

Midőn mi ezen évet kezdetponttúl tűzzük ki, nem akar-
juk azon véleményt támasztani, mintha azon időtől fogva a' 
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nemzet' szelleme djonan és hatalmasan emelkedett volna. Sőt 
ellenkezőleg 1830-tól fogva, keveset foglalatoskodtak a' lite-
raturával, mert először a' külföldi esetek, később a' honi tör-
ténetek, és végre az 1833-diki erisis foglalta el a' nemzet' 
kedélyét. De meg az előrement literatúrai mozgalom' bélyege 
sem változott ekkor semmit is. Szerencse volt, hogy az 1830-
diki történetek Olaszhonban is hasonló változásokat nem szül-
tek. Szerencse volt mondom, mert mivel a' francziaországi 
megrázattatás semmi újat nem hozott é l e t r e — minthogy az, 
egy előbb nem ösinert elvet sem kiáltott k i , e's vett hasz-
nála tba ,— mivel az , szóval csak hasztalan visszafoglalását 
okozta néhány olly igazságnak, mellyek 1789-ben erkölcsi-
leg győztek, a' nélkül, hogy a 'nemzet annak következmé-
nyeit magáévá tehette volna, azért ez , az olasz szellemnek 
nem egyébre, mint méltatlan utánozásra szolgáltatott tái-gyat. 
Olaszhon' jövendő sorsára nézve inkább kívánnánk, hogy e-
gész csöndességgel egy előtte járatlan úton haladjon. 

Az 1830-diki mozgalom, literatúrai tekintetben nem volt 
egyéb hatással Francziaországra nézve , mint hogy a' r o -
mantica kiirtatott. A' 18d. század' literatúrai hiedelme és 
izlése eránti eléggé erőszakos visszahatás, Olaszországban 
a' ,,Conciliatore" folyóiratban tűzte ki lobogóját több évvel 
előbb, minta ' párisi ,,Globe" újságban (a' Stael asszonyság 
által elterjesztett nézeteket kivévén), vagy egye'bhol Franczia-
országban történt. 1830-ban a' romantica már sirba dön-
tetett. Rövid ido alatt, mind a' két nyelvnek literaturája 
ugyanazon változásokon ment keresztül, függetlenül mind 
azon befolyástól, mellyet egyik tartomány a' másikra gya-
korlott , és egyedül az időben és magában az anyagban lé-
tezett törvényeknek engedelmeskedvén. A' borostyánjai kö-
zepette koporsóba döntetett romantica a' franezia literaturá-
ban olly hézagott hagyott , melly az olaszban már előbb 
jelen volt. Szüksége egy olly literaturának , mellynek 
tevőlegesen és le'tegesen társas czéllal birnia, 's önmagánál 
valami nagyobbnak és drágábbnak vezérül kellene szolgálnia, 
egy, az előbbi országban még mai óráig is érzett szükség, az 
utóbbiban is lábrakapott. Azonban franezia honban akadály 
nélkül nyomúlt az előre, és az egész mostani literaturát bélyegzi, 
egy olly literaturát, melly készülőben lévén átmeneteire, 
reménység és kétségbeesés közt lebeg. Ez Olaszországban le-
hetetlen volt , mert a' körülmények egy illyes literaturának 
nemlétére adtak alkalmat. 1830 óta kevés történt itt , azon-
ban ezen kevés, akárminő tökéletlen légyen is az, a' jöven-
dő korhoz tartozó ösvényen halad előre , és egy előérzet 
támad bennünk az ők iparkodásáról. 

Ha tehát mi 1830-nál kezdjük, ez azért történik, mivel 
ezen időpont leghatározattabban kijeleli az előbb említett hi~ 

8 * 
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j ány t , és egyszersmind az egyik literatúrai időkorból melly 
lefolyt, egy másikba való átmenetelt, melly épen akor kez-
dődött. Monti 1827-ben halt meg, és 1830-ban úgy tet-
szett , mintha 20 esztendő folyt volna le sirja felett. Utódja 
nem jelene meg, ki helyét elfoglalta volna. A' költészség' is-
kolája mellynek elnöke volt, hirtelen leomlott, minden küz-
dés , minden ellentállás nélkül, jól érezvén hogy létének 
vége van. Előbbi hatalmának bizonyítványául magával ragadta 
sírjába amaz ü res , semmit sem jelentő rabszolgai arlcadi 
academiának utolsó maradványait, mellyen Monti annyi ke-
mény csapást ejtett , és mellyet a5 romantica azon pillanat-
ban rombolt szét, midőn maga lépett föl a' csatamezőre. 
Amaz újítási vágy' befolyása alatt születvén , mellyet Cesarotti, 
Alfieri, Parini, 's mások nagyobb vagy kisebb kiterjedés-
ben a' művészetnek csaknem minden ágába bevittek, és mint 
költő azon rendüle'si szellem alatt nevekedvén fö l , melly 
Olaszországban néhány nyomorult újításokat csikart ki, melly 
Amerikát szabaddá tette, és csöndességgel Francziaországon 
keresztül nyitott útat magának, hogy ott rövid időszak alatt 
egész erőszakkal törhessen k i , egy merész újítónak egész 
büszkeségével lépett Monti a' költészet' sorompói közé. Ha-
talmasan elősegítette ő a' literatúrai felszabadítás lcörűl tett 
munkálatot , és megrázta az academiálc' fönhatalmu kor-
mányát, és az úgy nevezettclassicus iskola' szolgaságát, melly, 
ama nagy elméket, mellyeket dicsőítésre méltóknak lenni ál-
lított , nem értette; melly nem lévén eléggé bátor, meste-
reit teljes fényében tekinteni, azoknak utánozásával meg-
elégedett , kik magok is csak utánzók valának, és melly, 
minden lehetséges tárgyakra, minden kigondolható elmefo-
kozatokra kopasz szabályzati vázat készített. Monti' írásmódja 
világos, hathatós, és erőltetés nélküli volt; az Ő példája be-
bizonyította, hogy a1 költészet' szóllásmódja fönséges lehet, 
a' nélkül, hogy falábokon kelljen azt előléptetni. Monti min-
den tárgyra nézve tulajdon Írásmóddal b í r t , és megmutatta, 
mikép kell a5 formának magát a' gondolatokhoz illesztenie; 
ő ifjabbá tette a' költe'szi kitételnek hatását, erdejét, érzetét, 
egy szóval egész életét az által, hogy Dante' tiszta forrá-
sából merített, valamint a' 18-dilc század kezdetén Manfredi, 
Rolli , Lazzarini, Zanotti 's mások , Petrarcához folyamod-
tak. Egyedül a' költészet' ideájáért és valójáért tett keveset. 
Inkább érzésreható mint erős érzésű, hatalmas képző tehet-
ségű, csekély szivösmérettel, gyenge és határozatlan charac-
terű lévén , nem hordozván lelkében fönséges gondolato-
ka t , sem szivében mély és szent hitet, az életnek csak egyik, 
tudniillik tárgybeii oldalát tette magáévá. Mesterségét az 
érzékeknek és egy élénk phantasíánalc vetette karjaiba, 
's ez az ő kezében léghólyaggá változott, melly váltogatva, 
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mindent, a' mi neki egymásután kínálkozott, tündöklő de 
felületes színekkel, egységi kötelek, vagy belső rokonság 
nélkül tüntetett vissza. Minden külbenyomásokat, akármelly 
oldalról és alakban mutatkoztak is azok, fölvette magába, 
és engedett nélciek; ő lerajzolta a' termeszetet a' nélkül, liogy 
azt valaha máskép alakította volna; csak vázakat rajzolt, és 
azt vélte, hogy emberi lényeket teremtett. Énekének minden 
személyei árnyékhoz hasonlitának, a' mint azok költeményei-
ben mértéken túl minden bélyeg, minden egymiség nélkül 
előfordultak. Azonban mi a' költészet, ha az sem egvmis 
typusokat, sem közönséges, a' használás által termékeny igazsá-
gokat nem nyúj t számunkra? E' szerént Monti nem volt a' 
költészet' viszszállitója; a' forma igen is megnyerte ő vele 
ismét if jú elevenségét, de hibázott abban a'lélek. Verselése, szí-
nezése, és jó hangzása álfényt kölcsönöztek nekie, melly egy-
napi tartóssága miatt az emberiségre nézve semmi jótékony-
sággal nem b i r t , és minden társas czél nélkül való volt. 
Neki és iskolájának a' művészet nem csupa eszközül, de czél 
gyanánt szolgált. Másnemű volt azon művészet, mellynek 
Dante hódolt , 's Manzoni' stánzája: 

Salve o divino a cui largí natura 
11 cor di Dante e del suo Duca il canto j 
Questo fia il grido deli' etá futura; 
Mai' etá che fu tua tel dice in pianto — 

inkább keserű csúfolódás, mint egy költőnek a' másik fe-
lett való lelkiösméretes Ítéleteként hangzik. Dante nem hí-
zelkedett volna fölváltva a' Papának és Császárnak, Au-
sztriának és a' revolutiónak; nem áldozta volna föl művésze-
tét a' külérzékeknek, tisztelte ő azt, mint valamelly angyalt 
mellynek szárnyain lelke az égig emelkedett, hogy onnét cm-
bertá'rsinak tanítást hozhasson. Dante olly iskolát alapított, 
melly mi időnkben kevés, igen kevés helyetteseket számit, 
de a' mellynek fénye újra sugározni fog , mihelyt az olasz 
nép nemzetiségét ismét kivítta. Több a' formára nézve na-
gyon tökéletes darabot , néhány kevés számú igazán lyrailag 
gondolt sugallatot, és a' „Mascher oniana" egy vagy két éne-
két kivévén, Monti mindég csak egy ügyes troubadour ne-
vét fogja megnyerni. Az ő iskolája, melly a' forma kiműve-
lése, és a' társas czél hijánya által a' csirát egy másiknak tar-
totta fö l , melly mostanság Francziaországban ezen jelszóval: 
L'art pour l 'a r t" bélyegeztetik , 1830 óta elenyészett. Mind 
addig az ideig több utánozókat számított, de mai nap csak 
egyet, ki említést érdemel, ez pedig Arici Cesar, Bresciá-
ból. Arici mint kitűnő, de mégis minden eredetiség nélkül 
való versmüvész, minekutána Foscolo, az ő „In morte di Giu-
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seppe Trent!" czímű kis költeményének megbirálása által bebi-
zonyította volna, hogy ő egyetlen egy ideának sem lenne bir-
tokában , csak a' kifejezéssel foglalkozott. Olaszországban 
„Pastorizia", egy régiek utánozásából álló gyűjtemény áJtal, 
mellyet csudálatraméltólag forditott olaszra, jutván ösme-
retse'gre, 1833-ban „Origine delle fonti" jét adta k i , melly 
ugyanazon olvasóknak lévén szánva, a' kitételnek hasonló 
hibátlanságával, fagyos szüzességével, ügy szinte teljes gondo-
lat- és eredetiségbeli fogyatkozással tünteti ki magát. Ő lti-
vtíle az utolsó hét esztendő egy iróval sern birt, ki a' neve-
zett iskolának képviselője lehetett volna. 

Monti életének utolsó éveiben tanuja volt a' romantica' 
kitörésének. O maga tört utat és gerjesztett izlést az újítá-
sokra , nem is sejdítvén, hogy a' költészet' formájában töi"-
tént minden változásra, előbb utóbb annak .szellemében is 
hasonló változás fog következni. Igen is érezte azt az üj 
ivadék. Egy bizonytalan érzet terjedt el, hogy a' láncz' néhány 
szeme megszakadt a' nélkül, hogy mégis a ' lélek szabadsá-
gát kivívta volna magának. A' fogháza' belsejében való moz-
galom volt minden nyeresége; a' kör, mellyen belől a' köl-
tészet erejét gyakorolhatta, határok közé volt szorítva; az 
eget csak rostélyon keresztül nézhette, a' természetet csak 
tükörben, az egész világegyetemet pedig fátyol alatt, melly-
nelc csak egyik vagy másik végét volt szabad fölemelnie. Mon-
tinak azon ideára e'pitett iskolája, hogy a' költés második 
festészet, a' művészetet csupa materialismussákárhoztatta, melly 
képeket ábrázolatok által alkotott, és semmi egy ebhez nem 
jutott; egy jelképekből álló világon vándorlott keresztül a' 
nélkül, hogy azoknak értelmét kifürkészte volna. Az új iva-
dék valami egyebet akar t ; egyszerre a' szabadság' ösvényén 
arra határozta el magát , hogy azt egészen magáévá tegye, 
és zendüle'si szellemben emelkedett föl , hogy teljes szabadsá-
got vívjon ki magának. Mindenfelé , hol a' szabadságnak aka-
dályok áltak útjában, csapások történtek, és az lett a' nyi-
latkozás , hogy minden, a' mi létez, a' szép ügy mint az ocs-
mány, a' mult úgy mint a' jelenkor, az ideál űgy minta ' valóság 
a'művészet' körébe tartozik; továbbá, hogy a'költészetnek jo-
ga van nem csak festeni a'természetet, de azt magyarázni is, 
's hogy az ember és természet legyen fő tárgya, a' lángész' 
és időkor' izlése egyetlen törvényhozója. Illy módon békét 
szegtek a' mult korral , és szét rontották szűkkeblű rendsze-
rének határit. Monti érezte, hogy utolérték és elmellőzték, 
's részint megvetésből , részint a' korszellemmel való ös-
meretlenségéből fölemelte az újítók ellen reszkető és el-
gyengült hangját , midőn annak mi előtte vadságnak és 
anarchiának látszott lenni, közhelyekből álló gátat tett elle-
nébe. Néhány boldogtalan verset irt azon mythologia mellett, 
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mellyet költői férfikorában, a' „Bardo della foresta nera" 
melletti ajánló levelében elkárhoztatott. Nem nyert semmi 
figyelmet, és a' pusztítás' munkája csak odább haladott. Meg-
vető tekintettel vállaira vetette köpönyegét, és csöndességben 
kimúlt a' világból. 

A' romantica , mint a' csatatér' mestere bizonyosnak 
tartá győzedelmet; úgy is volt az valóban; egyedül a' győ-
zedelem' ügydöntő következményei hibáztak. Mind az, a' 
mit nyertek, egy nagy tagadás volt. A' múltkor' főhatalmu 
kormánya, másolhatatlanúl megvolt semmisítve, de a ' jöven-
dőt , mellynek sejtése nélkül, igazi lcöltészse'g lehetetlen, 
nem volt a' romantica képes fölfedezni. Egy bizonyos theo-
ria egy vezető elv, egy kezeskedő hit nélkül valamint a' 
politicában, úgy a' literaturában sem lehet talpkövet képzel-
ni. A' romantica félreszaggatta ugyan azon fátyolt, melly 
föllépte előtt a' világegyetemet fedezte, de iszonnyal lépett 
a'véghetetlen túlvilág előtt vissza. Minden sugallatinak, min-
den tudományának nem volt eddig egyéb forrása, más ba j -
lielye, egyéb végczélja, mint az ember, egyenként véve, 
's egymis tekintetben. De hogy volt volna lehetséges e -
zen egymiségből egy összes fogathoz jutni , melly mind a' 
három határt , mellyen belől a' művészet szakadatlanul mo-
zog, az embert , a' világegyetemet és Istent összehangzólag 
magában foglalja? Ezen hiedelem után vágyódással, melly a' 
teremtményt az örökkévalósággal egybeköté, a' romantica is-
mét , a' mult idő' karjai közé vetette magát, mellyet épen 
most utasított el magától, vagy behunyt szemmel az általa 
nyitott örvénybe rohant. Váltogatva a'középkorhoz és mysti-
cismushoz folyamodott, míg végre elfáradva, és bátorsá-
gától megfosztatva oda rogyott. így találjuk mi őt 1830-ban. 
Ez idő tájban mindaz, mi a' romanticában kicsapongó volt 
elenyészett, és a' literatúrai mozgalom kőzött a' valóban jó-
zan nyert győzedelmet. A' literatúrai szabadság teljesen meg-
volt nyerve, és csak azon kérdés volt hát ra , mikép kelljen 
azzal élni. Melly talpkőre, minő elvek szerént kellene az új 
literaturát, mellynek szüksége a' jelenlévő hijány által vilá-
gos lett, épiteni ? Nemzetiség' érzete éledett fö l , és ez ter-
mészetesen minden egyebet magáévá tett. Az egész literatura, 
ezen pont felé vette irányát. Kezdették belátni, milly e-
szetlen dolog, ott a' forma' kérdésein tanakodni, hol a' li-
teraturának tulajdon forrásai tisztátalanok; érzették, milly 
izetlenség ott egy népszerű és nemzeties költészet mellett és 
ellen küzdeni, hol sem nép , sem nemzet nincsen; szégyen-
lették olly sok elme' és nagy munkásság' elveszett idejét és 
pazarlását, mellyet az olasz szellem több emberkoron keresz-
tül egy olly literaturára vesztegetett, melly megegyezésbeli, 
mesterséges és aristocratiai lévén, a' nemzet' sorsával 7 és 
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a' nagyobb rész' boldogságával semmiben nem volt közös. 
Ezen időponttól kezdve a' szellem egy belsó' öntudat' bélye-
gét viselte, és mind az, a' mi történt, haszonvehetŐség' és 
erkölcsiség'jegyével birt. 1830-tól fogva minden jelenség czél-
ja olly nemű, melly távol van attól, liogy a' fülnek hízel-
kedjék , vagy a' közönséget csak mulattassa. A' művészi ipar 
legalább is a' nevelés' ama nagy feladásáig emelkedett, melly 
korunk' sorsát ölében hordozza; minden hijábavaló , csupa 
üres és academiai elenyészett. Vitorelli, Metastasio, F r u -
goni feledékenységbe mentek, és ha még ezen mezőn vala-
melly gyenge középszerűség próbálkozik, hallgatókra nem 
talál. A' szellemi világban hallgatás, vagy velős szózat téte-
tett törvénnyé. Dantenak, az olasz nemzetiség' és újraszületés' 
éneklőjének árnyéka magasan lebegett ezen egész korszak, 
ennek hallgatása, mint nyilatkozása felett. Dante' tanulá-
sához tértek vissza, nem hogy abban formákat , képeket, 
vagy versmértékeket találjanak, épen nem, hanem hogy a' 
bágyadt múzsát annak hatalmas és férfias gondolkodásában 
megerősítsék, hogy belőle szent hazafiúi és emberi lelkesedést 
merítsenek. A' „Divina Commedia" kiadásai megszaporodtak; 
új fejtegető iratok jelentek meg , mellyek közül az Arriva-
bene Ferdinándé; „U secolo di Dante, commento storico" 
(2. Köt. Florencz, 1830.) kitüntetést érdemel. 

Dante felett minden hírlapban találtattak közlések, kü-
lönösen a' most eltiltott florenczi „Antológiában"; egyebek 
megígértettek, ezek között pedig egy Olaszországról szólló 
históriai vázlat a' Longobárdok' uralkodásától fogva Dante' 
koráig, nápolyi Troya Károlytól, ki „Veltro allegorico" 
munkájáról ösmeretes, melly bevezetésül szolgál a' költe-
ményhez. 

Ezen Dante iránti heves előszeretetet, melly mint sze-
rencsés jelenség tekintődhetik, ezen igyekezetet, hogy az 
olasz szellem' mozgalmi mintegy az Ő védelme alá állíttassa-
nak, nagyobbrészt egy olly befolyásnak lehet köszönni, melly-
ről a' mi időnkbeli olasz literatorok részint okosságból, ré -
szint hálátlanságból igen keveset emlékeznek, melly azonban 
nem kevesebb kétség nélkül fogja azért az olasz critica' fo-
lyamát vezetni; — Foscolo' befolyását ért jük. 

Számtalan munkák jelentek meg előtte Dante felett, és 
sok iró remeknek állította őt, azonban ezek csak mint gram-
maticusok és nyelvtudósok, vagy ha igen sokat tettek aesthe-
ticai szempontból tanulták Őtet. Foscolo volt talán az első ki 
Dantenak , mint egy mély elméjű hazafinak tanulását és tisz-
teletét behozni kezdette ; mi ezen kitételt használjuk, azt je-
lentvén az által ki, hogy Foscolo mind azt, mire képes volt , 
nem bírta valóságba hozni. Egy szükséggel küzdő életnek, 
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folyvást tartó vándorlás és felingerlettse'g közötti viszontagságig 
folyvást semmivé tették tervét. 

Egyedül Ö látott Danteban többet mint költőt és nyelv-
allcotót ; ő benne a' nagy polgárt, a' reformátort, a' vallásos 
költőt, és az olasz nemzetiség' hirdetőjét szemlélte. M/g mások 
a' szavak' fejtegetésében és birálói kínzásában gyönyörködtek, 
o ideák után tett nyomozásokat; míg mások az alakot csudál-
ták, őazon érzést kereste mellyet azok gerjesztettek. Midőn a' 
criticát történeti ösvényre téritette, megczáfolta mind azon 
alaptalan véleményeket mellyeket Dante' élete és költeményei 
felett öszvehalmoztak. Azon szívtelen fejtegetők' egész sere-
gét semmivé tette , kik egy szikra hazafiság nélkül egy 
férfiú' munkájára merészlették kezeiket tenni, melly egé-
szen lélek, egészen gondolat, egészen hazafiság volt; ő ki-
kergette a' templomból a' pénzváltókat és pharizeusokat. Dante 
felett való fejtegető irata nem tökéletes munka ugyan; de 
egyedül Ő tett egy ollyant lehetségessé. Még inkább vissza-
adta a' literatura' tanítójának méltóságát, és hozott be a' mű-
vészetre nézve illendő zsinórmértéket, egész literatori élete, 
— a' költészetre nézve kitűzött magas czélja, és engesztelhe-
tetlen csatázása által, mellyre mind azok ellen kikelt, kik 
azt kelendőségök vagy szántszándékos ámitgatásolc által befer-
tőzték. Jelenleg el akarják őt feledni, kéziratainak egy része 
még nincs kiadva, és Dante feletti munkáinak két harmada 
Pikkering' angol kiadónak ládájában porhad el. A' felőle 
nyilványossá tett emlékirat inkább egy kis könyvecske, mint 
életirás. Azonban Olaszország' fiatalsága szeretettel emlékezik 
reá , és 1827-től, mint halála' évétől, az ő befolyása fogyat-
kozás helyett, naponként hatalmasabba lesz. 

Az épen most tett nyilatkozások csak egy nemzeties li-
teratura utáni törekedésre mutatnak, az maga, mostani idő-
ben nem jöhet fel Olaszországban. A'művészet 1830 óta sok-
kal nagyobb őszveütközésbe jött az uralkodó hatalommal, 
's annak rettegéseivel mint valaha. Epen azon naptól fogva, 
midőn a' költészet egy komoly és nagy czélt tűzött ki magá-
nak, kárhoztatott hallgatásra. Olly énekek, mint a'Bercheté, 
csak idegen földön hallhatók. Több igazi nemzeties költemé-
nyek— és ezek közül többet megnevezhetnénk, mellyek a ' leg-
jobbak mellett is helyt érdemlenének, a' miket Európa újabb 
időben szült, — elrejtvék és ösmeretlenek maradnak. Le-
győzhetetlen akadályoktői szorongattatván á' literatura, ré-
sekhez vette menedékét, többé lcevesbé gyöngéd árnyké-
pekre oszlott fel , mellyek mindnyájan egy nemzeties czél felé 
törekszenek, és többé kevesbbé egyenes úton társas javitá-
sokra irányoznak. 

Jelenleg Manzoni' iskolája uralkodik, talán inkább előb-
bi emlékezések' következésében, mint mostani munkássága 
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által; ennek eze'lja, hiedelme es fő érzete, a' népnek er -
kölcsi és társas űjraszülete'sében áll. Ezen gondolat minden 
szüleménjeiben látható, sőt rnég azon lepel alól is előtűnik, 
mell jet a' körülmények tesznek szükségessé, és melljhez ezen 
iskola, félénk és ingadozó charactere'következésében, meg-
lehetős illendőséggel alkalmaztatja magát. Mind a' felett, a' 
mit Manzoni' iskolája teremtett , fáradság nélkül láthatni a' 
keresztény egyenlőség' zászlóját lobogni. A' tárgyak' választá-
s a , a' velők való bánásmódnak neme, az általa bevett Írás-
m ó d , mind oda mutat, hogy ez a' zsarnokság és aristocratiai 
elv' hatalmának kiirtását választotta magának nagy feladásúh 
Mert ha nyakas átalkodotságot, érzéki gyönyört, haszonkeresést 
akar gyalázattal bélyegezni, akkor majd mindég gazdagok, 
czímelckel ékesített személyek, és a' hűbéri (feudális) rend-
szer' utódi közt választ mintát magának. Ellenben ha czél-
ja , ártatlanságot, jószívűséget, önfeláldozást rajzolni, altkor 
ron köz embernek fiját vagy leányát, egyszerű hegy lakost, 
szegény halászt vesz mustrául, és ismét ezen két legnagyobb 
ellentét, az elnyomó és áldozatja között áll az Isten' féríia a' 
közbenjáró, vigasztaló, 's néha a' jogok' hathatós védője, 
úgymint a' kereszténység' régi idejekor, a' zavar' napjaiban 
balzamot öntve az igazakba, és a' megbánás' tövisét döfve az 
istentelenek' mellyébe. Az igazságtalanság legyőzetik, bűnbá-
nat tisztítja rneg az elnyomó' lelkét, vagy pályája közepén 
hal meg az; ellenben ha az ártatlanság veszt, úgy a' szenve-
dőnek, vallásos meggyőződésbeli vigasztalás, és egy jobb 
jövendő iránti hiedelem áll oldala mellett, és édesíti közelgő 
halála' óráját. Ezen jelenésen keresztül, meliynek alapvonal-
jai csak nem mindég ugyanazok maradnak, lát az ember 
egyes, vagy csoportban álló gyöngéden alakúit nemes, en-
gedelmes és ájtatos szüzeket , kik tiszta szeretettől lellcesí-
tetve tűrnek, imádkoznak, reménység és magok' megadása 
közt angyalokhoz hasonlóan halnak meg ; — érzékeny, köte-
lességeiket betöltő, és istenfelő anyákat; vitéz, és tiszti ru -
házatú férfiakat, kik minden viszontagságaikat tiszta és nép-
szerű stílussal beszélik el, melly talán kevéssé lágyan hangzik, 
igen gyakran él külön beszédmódokkal, és a' fejtegetést fe-
lettébb szereti. Mindez j ó , első rangú elmetehetséggel, és 
finom érzelembeli tactussal van kidolgozva, azonban nem 
elégséges, mivel az idő' szükségeit, és az ország' igényeit ki 
nem elégíti. 

Az aristocratia iránti tisztelet nincs olly mélyen gyö-
kerezve Olaszországban, hogy az illy hathatós ellentállást 
tenne szükségessé. Az Ő fiainak bizodalomra, egyetértés-
re , munkásságra, állhatatosságra, és a' köz ügyre való el-
szánásra van szükségök. Mind ebből ezen szüleményekben 
semmit sem találunk. Ezek szerént a' nép' visszaállitását, az 
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egymiség' szellemében kellene megpróbálni; mintha egy le-
bilincselt országban a' nevelés' munkáját az által tökéletessé 
lehetne tenni valaha, ha az ember annak lalcosit egyenként 
veszi tekintetbe. A' közös munkásság olly kévéssé pártoltatilc, 
hogy a' népnek minden tömeges mozgása nevetéssel, és rossza-
lással fogadtatik. Es még is ezen irók, a' vallásos érzet' fon-
tosságát és szükségét is papolják, mintha nem közös hit len-
ne a' religiónak létalapja, vagy mintha egy olly tartomány-
ban , hol a' vallásos érzet tetemesen el van gyengülve, azt 
más úton, mint egy hatalmas nemzeti felbuzditás által ismét 
föllehetne éleszteni , vagy mintha reménylhetnők , hogy 
az embert, az által kizárólag be lehetne helyezni méltóságába, 
ha önbecsülését emeljük, és szerepe' méltóságáról, mellynelc 
vitelére hivatása van, meggyőzvén, az által tekintetét visz-
szadjulc. Az embernek földi rendeltetése, mennyire az a' tár-
saságot illeti, nem teszi azon részét az erkölcsi czélnalc, mely-
lyet ezen iskola' követői szemmel tartanak. 

Mind az, a' mit eddig mondottunk, nem érinti az egész 
iskolát; sőt inkább rendszeréből, és az eszközök megválasz-
tásából, mint tulajdon meggyőződéséből foly az ki: mégis 
ezen eszköz és czél közötti ellenkezést kikclletett emelnünk, 
minthogy olly nevek, mint: Manzoni, Grossi, Pellico elég 
hatalommal birnak, hogy a' fiatalságot egy rabszolgai és az 
ohajtott foganatra nézve ártalmas utánozásra csábítsák. Nem 
szükség itt egy Pellico Silviusnak „Mie prigioni", egy Grossinalc 
a' 14. században játszó regénye „Marco Visconti", egy Massi-
mo d' Azeglionak piemonti születésnek, Manzoni vejének, és je-
les képírónak históriai románja' „Ettore Fieramosca", úgy 
szinte 1830 óta ezen iskolából származott, több más jól ismért 
munkáknak vizsgálatába ereszkednünk. Pellico előbb nevezett 
munkájában legmagasb polezra emelkedett. A' később általa 
kiadott „Cantiche" nem nagy, szomorú játékai pedig még ke-
vesebb becscsel birnak. Mindkettőben találunk gyönyörű, és 
élénk egyszerűség által kitűnő egyes helyekre, mellyek azon-
ban magokban még drámát , vagy költeményt nem tesznek. 
Egy új költeme'nyi kötet épen most jelen meg tőle; de an-
nak első részébe vetett futó tekintetünk meg nem változtat-
hatta ezen kimondott nézetünket. 

A' véleményünk szerint illőleg nem méltatott munka 
„Marco Visconti", különösen második részében, néhány nagyon 
szép helyeket foglal magában; de az utánozás igen látszható, 
a' rajz történetileg nem tökéletes, és a' kivitel majd sehol-
sem erőteljes. Grossi mint született költő még pedig mint 
a' szív, hajlandóságok, mélyebb érzelmek', és jámborsággal tűrt 
szenvedések'költője, a' küzdéséit közt, 's a' históriai regények' 
élénk, és szövevényes jelenéseiben nincs egészen helyén; 
mint a' költészet' Bellinije, általában elegiai szellemmel lévén 
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felruházva, bár ismét a' bájoló „Ildegonda" jában olly szépen 
kifejtett írásmódjához térne viszsza, mellytől ó't úgy látszik, 
a' „Lombardi" felett szóló igazságtalan bírálók vonták el. *) 

Azeglió' regényének utolsó jelenései valódi érdemmel b í r -
nak , és nagy mértékben elárulják a' hazafiságos sugallást, 
azonban általán fogva hideg és költészeti lelkesedésnek híjá-
val van. 

Más kevesebbé ösmeretes nevek is említést érdemlenek, 
és ugyanazon eategoriába kellene azokat tenni, illyenek j 
Carrer Lajos Paduából, egy balladá gyűjtemény' szerzője, 
mellyelc gyakran jó sikerrel közelitnek ama népköltészetbe^ 
mellyel Olaszország olly igen szűkölködik; továbbá néhány 
hymnusolcnak, mellyek a' természet iránt mély érzetet, és az 
észrevételek iránt előszeretetet hirdetnek, a' mit ritkán talál 
az ember; Giorgini J. B. egy fiatal ember , kinek Lueeában 
1836 kiadott „Preludi poetici" munkája , tiszteletre méltó, 
és gyöngéd érzésű költőre mutat; Carcano Gyula, ki jólehet 
csak 23 éves, 1834b. Majlandban kiadott, és öt énekből álló 
históriai elbeszélésében: „Ida della Tőr re" magas költői tö-
rekedését, merészen kimondott hazafiúi buzdítással egyesíti. T o -
vábbá Betteloni , kinek stanzáji „Vergine" és „Lago di 
Garda" czimü költeménye, tisztaság, ra jz , úgy szinte jól— 
hangzás által tüntetik ki magokat, jeles elmetehetséget fejt 
k i ; de mindenek előtt Biava Samu egy lombardiai iránt kell 
figyelmet gerjesztenünk, kinek 1833b. Majlandban kiadott 
„Melodie liriche" és „San Rocco", vagy „Pellegrino evan-
gelio di XIII secolo" olly költői tehetséget árulnak el, melly-
nek csak kevés tisztaságra, és nyugodalomra van még szük-
sége, hogy magát egész telyességgel kifejthesse. 

Másokat vázlatunk' rövidsége nem enged megnevezni. A' 
Majlandban megjelenő „Raccoglitore", nevű hóiratotezen is-
kola literatúrai életművének lehet tekinteni. 

Ennek ellenébe egy más szellemtől lelkesített feleke-
zet emelkedik fe l , mellynek indulatosság bélyegző tulajdona, 
Foscolónak Js tágasb értelemben Byronnak szüleményé. 
Ezen felekezet nem vesz menedéket álorcza megé; útjainak 
nincsenek telcervényei, és egyenesen lép tömlöczéből elő. 
Zászlóján „A' nemzet" van felírva, és jelszava „fáradhatlan 
küzdés". Nemzetisége ollyan mint a' középkoré volt , gyana-
kodó , ellenségeskedő, bosszukiváno. A' harcz, mellyet ki-
kiált , és melly minden gondolatban, minden hangban mutat-
kozik, a' benső elnyomás és a' külföld' befolyása ellen van 

Majlandban Ferrariónál mult évben megjelent versbeni elbeszélé-
sében „Ulrico e L ida" ezen st í lust ismét fölvette; azonban milly 
foganattal még nem határozhatjuk meg, minthogy a' munkát még 
mostanig nem láthattuk. 
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irányozva, legyen annak jó vagy rosz ezélzása; az ege'sz vi-
lág ellen való harcz, 's megkell vallanunk maga az ísten ellen 
is, valahányszor az ístense'g türelme'nél fogva a' rosszat, melly 
közeliben történik, jóvá Játszik hagyni. Lelkesedése és még 
inkább szenvedél\e által hatalmas, átkát messzibbre terjeszti 
mint áldását, és ha kezét áldásra emeli is föl , kardot látszik 
lebegtetni, olly fenyegető' és vad magatartással bír. Az erőt 
tiszteli, és innét annak birtoka után törekszik} azért igyek-
szik kortársinak is gyenge kedélyét az által erősíteni, hogy 
megmutatja, mit képes az akarat végre hajtani , ha állhatato-
san egy bizonyos ezél után jár. Nála minden magasabban áll 
néhány fokkal a' valóságnál. Férfiai, jók vagy rosszak, vas 
férfiak, bűneik vagy erényeik által nagyok ; ócsárlásuk úgy 
hangzik mint átok, szerelmök ollyan mint a' szélvész, mo-
solyjok mint csúfolódás. A' zabolátlan, lázas és zajos szen-
vedélyeket dicsőén rajzol ja ; de ha szerelem, ártatlanság, 
önmegzabolázás a' tárgya, akkor bénának látszik lenni mú-
zsája, és érezzük, hogy tulajdon elemét elhagyta. Minden 
látványaik, hazájokat hatalmasnak, fenyegetőnek, talán dia-
dalmasnak rajzolják, melly előtt ellenségek és barátok resz-
ketnek, mellynek mint Israelnek külön Istene, tisztelete, tör-
vénye és ütközetei vannak. A' jövendőben elrejtett sors nem 
tesz előtte gondos részvétre méltó tárgyat , csekély iránta 
bizodalma, sőt mégis veti azt. „Élni vagy halni" így kiált 
fö l , „mindegy!" Élet és halál magokban semmik; egyedül 
nemes módon élni, nemes módon halni, az erő, a'nagyság!" 
Hajlandó a' hitetlenségre, theoriából azonban egysziv' — vagy 
még gyakrabban képzeletbeli ösztön megóvja a' tökéletes 
megbukástól; nem hisz semmit, a' rosz ellen való elszánt küz-
désen kivül. Nem ösmeri el a' végtelent, de magában hor -
doz arról egy bizonyítványt. 

Ha néhány csekély értékű illynemü szüleményeket ki-
veszünk, csak kettőt kell megemlítenünk „La battaglia di 
Benevento", Gverrazzitól, Livornoból, és „L'assedio di Fi-
renze" Gvalandi Anselmtől; az előbbi 1827-ről való, az utób-
bi Párisban, 1836 jött ki. Ezen ne csudálkozzunlc, mert ha 
törekvéseiknek bélyegét tekintetbevesszük, mellyek, ámbár 
nagyobb számú fiatal szivekben léteznek, nem szabad nm-
tatkozniok, az emiitett históriai regények, mint bátor tettek 
tűnnek fe l , mellyek az olasz rendőrség' üldözését és fölvi-
gyázatát vontak magukra. 

A' mi időnkben Gvalandin kivül nincs í r ó , ki hatal-
masabb volna erejére, képző tehetségére, és ama szent elke-
seredésre nézve, mellynek, mint a' dolgok most állnak, min-
den olasz keblet elkellene tölteni. A' jelen és múltkor , a' va-
lóság és ideális világ' minden nemes sugallásinak tárva álló 
magas lyrai talentumával mindent magában foglal, a' mit 
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azon iskoláról, mellyhez ő tartozik, és melly Olaszországban 
először általa szólamlott fö l , mondottunk. A' me'g olly ké-
véssé terjedt regénye: ,,Assedio di Firenze" közönséges elis-
mére'st érdemel. O többet bizonyít be , mint talentumot, és 
gyakrabban mutat nagy rangú lángész' nyomaira; van neki elég 
élete ötven novellára és elég költői tehetsége öt költeményre. 
A' bevezetés, ama fejezet, mellyben Angelo Mihály egy tit-
kos küldetést kap , több részeknek kezdő szavai és végzete 
ritka és túl nem haladható elmetehetséget árulnak el. Flo-
reneznek utolsó halálos vonaglásai, Ferrucci Fereneznek, 
ellenségei és a' sors ellen, mellynek amazok eszközei valá-
nak , küzdései, mesteri kézzel vannak rajzolva és festve, 
mondhatná az ember, mintegy kőbe metszve. A' történet néha 
hőskölteményi méltóságra emelkedik föl. Ama fényes vissza-
emlékezésre szánt lapok felett , mellyelcnek elfelejtett és 
elfajult fijainak keblébe a' lelkiösméret' mardosásinak tövisét 
kellene nyomniok, Florencz' régi szabadságának árnyéka le-
beg. Mi, egy mostani napnak sugáritól világított régi és ne-
mes emléket látunk benne, melly megaranyozza ugyan ezt, 
de keresztül nem hatja, és véleményünk szerént ebben áll a' 
munkának hibája. Valóban a' múltkor egész épségében, nagy -
ságában és dicsőségében van leirva, de a' jövendő, és a' 
nép' buzdítása hibázik. A' pompa legyőző fénnyel b i r , azon-
ban keseredést és kétségbeesést érzünk ott , hol hitnek kel-
lene lennie. Ferruccival inkább óhajtunk hazája' romjai közé 
temettetni, mint annak újraszülete'séért élni, és ámbár az iró' 
lelke, minekutána az emberi nem felett átkot mondott k i , 
erejét és munkásságát megtartja , de a' tömeg még is 
másnemű. Olly emberekre, kik tiszta lcötelességi érzetből a' 
nélkül, hogy a' következményeket megszámolnák, képesek 
magokat föláldozni, ritkán találunk ; a' mi elszánásnak látszik 
lenni, gyakran nem egyéb mértékfeletti reménységnél. Attól 
félünk, hogy a' szellem, melly ezen politicus reményekben 
uralkodik, több embergyűlölőt, mint mártirt fog teremteni. 

Ezen két ellenkező törekvés között ama más kettőnek 
megfelelő'leg, mellyek a' társas világban nagy munkássághoz 
fogtak, a' literatúrai világban egy névtelen felekezet mutatko-
zik, melly majd egyik majd másik oldalra hajlik,'s ez néhány 
egymiboláll, kik literatúrai ecclecticismust követnek, 's utánzás 
és újitás, a' régi és új között ide 's tova inganalc, néhányan, 
mint Nicolini a' „Foscarini" és „Procida" szerzője, és W a -
renco Károly, egy piemonti, Cevából, regényes ékesítményű 
remek rajzzal birnak. Mások mint: Recanati Leopárd (ki 
mult évi Julius' 14-kénhaltmeg Nápolyban) a ' jelenkor ' érzé-
seit és gondolatait olly Írásmóddal igyekszenek előadni, melly 
a' classicai formára emlékeztet. Sem az elsőnek drámái, sem 
A' másodiknak petrárcaféle énekei nem érdemlenek véle-
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mtínyünk szerént olly nagy hírt, minőt hazafias gondolkozás-
módjok által, mellyel telvék , szereztek magoknak. Az előb-
biek valóban válogatott költészetü darabokat foglalnak ma-
gokban , és az utóbbiak mély komolyság' szellemével birnak, 
ez az időnek bélyegző jegye; azonban mind e' mellett is tö-
rekvései azok egy olly átmeneteles korszaknak, mellynek ren-
deltetése a' jövendő' elenyésztetése. 

Rossininak, és más hasonló characterűeknek szülemé-
nyei az előbbiekkel egybehasonlítatva alsóbb rendűeknek tet-
szenek. Már mint műdarabok is a' korszak' jelen szükségei-
nél mélyebben állván, e' mellett a' társas újraszületést illető 
minden czélnak és igyekezetnek is híjával vannak. Varosé, Fal-
eonctti' és mások' históriai regényeiben, imitt amott több 
szép jelenések vannak szétszórva, de még sem találunk ben-
nök semmi tulajdonképen különítő bélyeget, valóban semmit, 
a' mi az utóvilágra átmenerul. 

Fő irányai szerént, körűlhelől ez az olaszországi, litera-
túrai mozgalom' charactere. Ámbár mostanig, a' mint előad-
tuk, még igen nevezetes hatást nem hozott elo, mégis akar-
minők legyenek is az eszközök, mellyekkel él , kitűnő benne 
a' nemzetiség, szabadság, egyenlőség iránti érzelem, és a' 
mesterséges ellcülönözés iránt való gyűlölség. Hasonlóan, és 
talán még nagyobb mértékben mutatkozik ezen érzet a' lite-
ratúrai munkásság' másik ágában, melly egy, jövendővel küz-
dő népre nézve még nagyobb fontossággal bir, tudniillik: his-
tóriai szüleményeiben, mellyre egy következendő ezikkely-
ben akarunk tekintetet vetni. 

A' London and Westminster Review (October 1837.) után D. F. 
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Ha a' philologiát más tudományokkal , a' történet — 's 
mennyiségtannal például, összvehasonlitjuk, a' fogalom'szo-
ros meghatározását, melly eme' más tanulmányok' egyik tu-
lajdona, ellenmondhatlandl nélküllözzük, 's ügy látszik, mint-
ha az a' legkülönbözőbb tanulmányok', részint a' nyelvtan, 
részint az aestheticából 'sat. csupán csak összehalmozása vol-
n a , 's hogy alkotó részei csak külső körülményeknél fogva, 
mellyek leginkább az ifjúság' hozományos nevelésmódjában 
gyökereznek, állanak elő tetszőleg egész gyanánt. A' régi 
classicusok, ezt ellenezhetné valaki, a' régi classicusok az 
ifjúi szellem' kiképeze'sének próbált eszközei, 's azon ismere-
tek' tömege, mellyet mi philologiának nevezünk, nem egyéb 
mint azon akármelly osztályba tartozó ismeretek' összete, 
mellyek a' mondott classicusok' értésére 's magyarázatára ve-
zetnek. De ekkor , ha t. i. a' philologia a' régi classicusok' 
értésében, határpontját találná, ha ezentúl tudomány nye-
reségűi nem maradna, tekintetre alig méltatnák. És ha mind 
a ' 16 század' emberei' iparkodását, melly segédtanúlmányok' 
halárain túl ha t a , mind pediglen és kiváltképen a' philolo-
gia' amaz i rányát , mellyet ez jelen korunkban , nevezetesen 
Németországban vett, figyelemmel vizsgáljuk, nem ismer-
hetjük félre a' valódi tudomány után törekvést , melly az 
emberi ismeretek' együvé olvasztását tárgyazza. Továbbá az 
is világos, miképen a' mező, mellyen ezen általános tudoniá-
nyosítás keresendő, kétségkívül nem más mint az emberi 
nem' históriája. E' szerint tehát a' philologia a' történettan3 

egyik részét tenné, ha nem fejtene olly kérdéseket is, mely-
lyek a' történetek' körén túl léteznek, a' történeteket itt szo-
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kott értelemben ve've. A' philologia feladata, az emberi nem' 
fejlődése' azon szakát, mellyel épen foglalkozik, törvényes 
mentében's individuális alakjaiban felfogni, 's tudományo-
san megismerni, mindenek felett pedig annak szellemével úgy 
megbarátkozni, bogy a' tanuló' lelke ez által erősíttessék, 
érleltessék 's személyesen-esernényes láthatára korlátain túl a' 
valóban nemes', nagy' és szép' szemléletére emelkedjék. Va-
lódi czélja tehát nem egyes adatok' gyűjtése, hogy azokat 
tábláiba helyezze, sem elvont alakok' kiliozása, ha mellye-
ket lefigyelmezni talál, hanem a' teljes régi élet' felfogása, 
értelemben, kedélyben és képzeletben; és a' régi classicusok' 
olvasása nem csak kivonatoknak alkalmul szolgál, hanem 
egyszersmind — mennyiben élénk észszel párosítva a'" lénye-
gest tárgyazza — magában is már a' régiség' tudományos 
megsajatítása' egyfontos része, mellynelc azonban, mi már 
magában is értetik, szükséges előzménye is legyen 's reá 
még több más is következzék. Hogy a' Görögök' 's Rómaiak 
classicus kora vólt legtermékenyebb vagy legalább a' legelsőb-
ben termékeny mező — ámbár a' görög-római philologia ma 
már magán meg nem akar állani, 's a' keletit 's germaniáit 
örömmel látja ugyan azon ösvényen haladni — ez nem csak 
külső körülményeken, hanem egyszersmind a' mondott nem-
zetek' miveltségi mivoltán és szellemi életök részarányos egé-
szén alapszik. 

Itt először nyelvekkel van dolgunk, mellyek, ha bár 
szükséges voltokat a' litteratura' megértésére nem tekintjük 
is, csupán történetileg 's összvehasonlítólag véve, ama nem-
zetek szellemi történeteinek legvilágosabb tanúi, mert szó-
képzői részekben látjuk a' felébredő friss szellem' fejlődését 
egy ifjú korban, mellyben e' nemzetek magok még egy na-
gyobb nemzetcsalád' egyes részeit tették, másfélül pediglen 
szerkezeti kiképezésekben a' legmíveltebb 's legérettebb érte-
lem' 's ízlés' munkálkodásival találkozunk, mi által az anyag 
a' legváltozatosb gondolatok' hajlékony eszközévé vált. Mint 
második szellemi eredménye a' nemzeteknek feltűnnek a' val-
lások , mellyek ha bár a' valódi vallásosság' magvát csak 
homályosan rej t ik , mindazáltal a ' természet ' 's emberi nem 
viszonyainak egy felsőbb lényhez, saját felfogásai által még a' 
literatura előtti időkben is már szellemi miveltségre, költé-
szet 's művészetre hatalmasan befolytak. Mihez aztán a' pra-
cticai 's nevezetesen politicai éle£ fejlődése csatlakozik, 's 
ez már az erkölcsi-szép' vezéreszméje miatt, melly a' régi 
törvényhozásban világosabban látható, mint akármelly mai 
státusban, nem kevesbé figyelemre méltó, mint az emberi 
szellem' akármelly más egyes munkája. E' mezőn sarjadozik 
aztán a' literatura, a' művészet 's tudomány , termékenyítve 
a' cultus', a' status' 's erkölcs' eszméi által. 

T U D O M Á N Y T Á R ÚJ F . I I I . K Ö T E T . I I . F Ü Z E T . 9 
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E' szempontból kell tekinteni a' philologiát, 's hogy a' 
jelen munkára menjünk által, a' soeietas graeca' munkálko-
dásait, 's mindenek előtt az előszólló' elveit, mellyek mani-
festum gyanánt a' társaság' értekezései' elejbe bocsáttattak. Itt 
először azon haszonról van szó, melly a' görög társaság' gya-
korlásai által terjedett, 's melly kétség kivül fontosabb ré -
sze a' tanításnak, mint a' leczkélc' puszta hallgatása. Ámbár 
Herrmann e' mondása' helyességét némileg alig hozhatni 
kétségben, még is azon csendes felfogás, melly az acade-
miai életet bélyegzi, ügy látszik, nem kevesbé fontos, só't 
talán még fontosabb munkálása az ifjúi szellemnek. Erre az 
előszólló' philologiai fejlődésmenete adatik e lő , nevezetesen 
Reiz tanításmódjának egy igen élénk 's érdekesen irott r a j -
zolata, mit valamint az akkori ido némelly más bélyegvoná-
sait mindenki köszönettel veend. Ez után következik, miké-
pen az előszólló Kant' philosophiája 's a' régiek' olvasása ál-
tal , melly azonban mindenkor csak egy irányt tárgyazott, ki-
képeztetvén, minden erejét arra fordította: ut lingvarumra-
tiones usumque scriptorum quam posset certissime explica-
tum hab er et; miképen az, mit ő ezen studiumok' követke-
zésében az i dők rő l , módokról , beszédrészecskékről i r t , 
másolctúl féh-eismertetett, holott az most gyermekek' okta-
tásánál is már használtatik 's iskolákba ment által 'sat. Mire 
H. így folytatja előszavát: T'erum relabi videtur seculumno-
strum in pristinam levitatem, quum multi, lingvarum scien-
tia se jam pueros sat is instructos rati, ea quae multo ma-
jora ac potiora sint consectanda esse clamant. Eorum duae 
sectae sunt, una gramYnaticorum, altera illorum qui quas 
ipsi res appellant tractari volunt. Et de grammaticis quidem, 
alii, saniores illi, modo laboriosa industria rarissimas et 
maximé reconditas verborum formás expiscantur, modo mi~ 
ra subtilitate distinctiones definitionesque excogitans verbis-
que exornans amplissimis, liaud scio an opera maiore quam 

fructu; alii autem, non magis multa justaque ratione excul-
ti, lucem sibi inde unde sol oritur, repercussam aurora bo~ 
reali, ajfulturam sperantes, ad Brachmanas et Ulphilam con-

fugiunt, atque ex paucis non satis cognitarum linguarum 
vestigiis quae Graecorum et Latinorum verborum vis sit ex-
planare conantur. Qui ut hic illic alicuius vocabuli formae-
ve originem inveniant, tarnen ad Graecae Latinaeque lingvae 
rationem explicandam vereor ne non plus lucrentur, quam 
si Germanus aliquis gentis suae lingvam plurima vocabula 
communia cum Graeca hab ere sciat: quo ille sua lingva ni-
hilo rectius utetur 3 quam si id nesciat. 

Vizsgáljuk itt egy lcevessé a' Sz. szavait. Mi az első fajta 
nyelvtudósokat illeti, nem találjuk, hogy ritka formák' ke-
resése, 's túlfínom értelem határozásuk, korunk' beljegyei; 
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sőt azt vártuk volna, hogy mint kitűnő jeleneteket a' jelen-
kori diplomaticai eritieát 's a' re'gi grammaticusok' melyebb 
studiumát említse, mi által a' textussal való bánás merőbb 
alakot 's nyelvészeti vizsgálatok szélesebb hasist nyerének. Az 
összehasonlító nyelvészetet illetőleg, úgy látszik a' szerzőnek 
nincs eléggé helyes fogalma. Mert ő azt állítja czéljáúl, hogy 
ugyan azon szót több nyelvben talál juk, holott a' legtöbb 
gyökerek' eredeti alakja, a' szóképzők 's hajlásre'szecskék 
csak így meghatározhatók — 's pedig olly világossággal , a* 
millyent csak kívánhatni históriai tanulmányokban—>mi ál-
tal a' nyelv új alapot nye r , mellyen a' tetszőleg önkénytes 
's szabályhagyó mint valamelly rendes szép egész' szükséges 
tagjai tűnnek elő. ítéletek, mint a' míllyen a' jelen, ujabb 
időben több oldalokról hallatnak, hihetőleg félelemből, ne-
hogy a' kötelesség alá eső studiumok' határai kelletin túl tá -
gítassanak, mintha a' philologiában is 's pedig régóta , nem 
állana fen a' munka' osztása, 's mintha egyesektől több kí -
vántathatnék , mint a' legfontosabb 's legbiztosabb eredmé-
nyek' tudása. 

Az előszó ezentúl ált megyen e' második lectára: illo-
rum qui quas ipsi res appellant volunt tractari. 'S továbbá: 
Ilii vero, úgy mond: qui sese rerum explicatores esse glo-
riantur, pri/num eo immane quantum peccant, quod lingvas 
veterum non rerum primam et potissimam esse intelligunt. 
A' Sz. itt csaknem azt akarja mondani, hogy a' nyelv va-
lamelly iromány' tartalmához tartozik, sőt csak azt értheti , 
hogy a' nyelv is része a' re'gi szelleméletnek 's szintúgy tár-
gya históriai vizsgálatoknak, mint a' literatura, művészet, 
statusélet 'sat. De ezt úgy is mindig tartották szem előtt, 's 
nevezetesen azon tudós is, kire a 'Sz. itt czélozni látszik. Nam, 
quid instituta veterum , így folytatja , quid artes, quid edi-

ficationum rudera aliaeque quae oculis cerni et manibus con-
trectari possunt reliqtúae tam praeclarum atque eximi.um ha-
bent, quod praeferri, imo aequiparari possit ingeniorum mo~ 
nunientis, quae liter is consignata ad nos pervenerunt? 'S 
most következik egy hosszas diatribe, miképen a' nyelvnek 
annyival több belbecse van, mint az úgy nevezett dolgoknak, 
a' mennyivel a' szellemet kelljen felebb becsülni a' testnél; 
hogy a' régiség1 irományain kivűl nincs utánozható, kivévén 
az építészét' szobrászat"s képírás' hagyományait, de a' mely-
lyek általában csekélyebi) értékűek, mint az irományok 's 
a' mellyelc közt sok rosz is van; hogy a' régiek' nyilvános 's 
privat-élete csak azért érdekes, mivelhogy az irományok' é r -
tésére vezet; hogy a' nyelv nem egyéb mint szellem testi 
alakban 's egyedül tör Ösvényt a' legdicsőbb emlékeire a' 
szellemnek. Ezen összehasonlításába a' nyelvnek 's dolgok-
nak szellemmel és testtel — mintha másutt példáúl, a' status 
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életben nem létesíttetnének eszmék —ezen beesűlésre a' sze-
rint a' mit utánozhatunk — mint a' melly esetben e' tanulás' 
hasznának igen kétesnek kellene lenni — e' különös paralle-
lára a' művészet 's literatura közt — a' mellyeknek vetélke-
dését az eló'szólló könnyen kiegyengeti — abba, hogy a' m ű -
vészet rosszat is létre hozott — mintha ez máskép volna a' 
literaturában , hol az egésznek kedveért a' rosszat is keres-
sük 's tanáljuk — mind ezekbe bővebben nem bocsátkozha-
tunk, csak egyet kérdünk: váljon a' régiek' leghelyesebb, 
legépebb olvasása nemde az , melly azon czélt tárgyazza, 
mellyet a' régiek, midőn írtak, szem előtt tartottak , 's nem-
de illyen olvasásnál ellcerűlhetlen a' legkiváncsibb érdek a-
zon tárgyak i ránt , mellyek előadatnak, 's hogy csak ez által 
foghatni fel teljesen az eszmefolyamot 's tételek' összekötte-
tését ? 

Végre következik a' graeca societas' alapítása és szerke-
zete, hogy az királyi stipendiumok által tartatik fen, 's hogy 
hasonlósága van philologiai seminariumokkal. Továbbá azt 
mondja: non omnia explicari ab societate Graeca volui, sed 
ea tantum, quae dijjicilia aut corrupta essent, quorum al-
tera rede explicando defenderentur, altera bene emendando 
lucem acciperent; 's hogy alig van nehéz hely, mellyben hi-
ba nem lappangana, ugy annyira, hogy ha a' régiek hibát-
lanul jöttek volna reánk, a' görög társaságnak nem vólna 
foglalatossága, 'sat. 

A' történetek' folyamában említetnek a' társaság' elhunyt 
tagjai is: Erfurdt, Passow, 's mindenek felett az erőteljes 
és szellemdús Reisig, 's ez utolsónak pennaharcza az előszól-
ló ellen. Azt mondja az előszólló, hogy Reisig, e' szó tripu-
diuin első tagját röviden mérte, mit hogy az eló'szólló észre 
vet t , soha einem tudott felejteni; hogy Reisig azt Festussal 
(vagy inkább Ciceróval de divin. II, 34) a terra pavienda 
származtatta, 's hogy az előszólló őt azután szóval meggyőz-
te : tripudium aperte apellendo dictum, neque alia mensura 
esse quam repudium aut propudium. Reisig életének utolsó 
éveiben szorgosan űzte a' deák etymologiát, 's ennél fogva 
alig elégedhetett meg illyen leszármaztatással. Az előszólló 
bizonyossan arra czélzott, miképen d 1—le lesz például ezek-
ben dacruma és lacruma, őarjg és levir, odor és oleo, de 
mi megfordítva nem rnegyen, mi után ezeknek, meditari 
és psXejav, péUiv rokonsága igen bizonytalan — hol azonban 
a' magánhangzó' változása még nem magyaráztatik, miután 
ebben: pello, repüli, pulsum ez az egyes 1 vagy az 1 's egy 
muta' munkája. A' fő dolog azonban az, hogy tripudium' 
etymologiájára szinte löketünk ez által tripodare. Az arva-
lisok tripodaréja (Marini, u4tti degli Arvali tab. XLI. A.) 
jiem más minta' saliusok' tripudiuma, 's egy régiebb o u-rá 
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változása (így ALIOD, 's későbben aliud) a' diák nyelvben 
szabályszerű. Világos, hogy ennek alapja pes, mellynek ma-
gánhangzója a' sanscrit-ban a' közönbös ä (padas), a' német 
nyelvekben o és u ( f ó tu s goth., vuoz althochd.), a' görög 
nyelvtörzsökben ellenben o és e közt ingadoz, mint ezekben 
láthatni: rcé^a, Tgáneta, exarófiTtEdog 'sat. azután: novg, TQÍKOS, 
ruinös 'sat. ; a' nints a deák nyelvben egymás mellé való : pes, 
quadrupes , quadrupedare, tripodare, tripudium. A' ter pede 
humum quatere, mint a' saliusok 's más italiai tánczosok, 
végre a' tuscus ludiusok' módja ismeretes. Mint lehessen to-
vábbá pelloból ezeket propudium, repudium leszármaztatni, 
nem látom. A' jelentés világosan mutat a r ra , mi alakra néz-
ve legközelebben van. Nyilván e' mellett: pudere, mas har-
madik hajlításmódú igés cselekvő jelentéssel „megszégyení-
teni" vehetünk fel, minél fogva, repudium „megszégyenítő 
visszaküldés", propudium pedig „megszégyenítő elkergetés". 

A' görög társaság' munkálatai, 's ez igen nevezetes, nem 
mozognak ama'kis körben , mellyre az előszólló korlátozni 
akarja a' philologiát. Az egyes értekezések' tartalma ez: Dr . 
Herrmann C. Fr. Marburgi professortól, Plátó' törvényei III, 
p . 699 c . , h o l íjgo őedog UsvÖEQOS xal oicpoßo; he lye t t : Jjsödrj/uoc 
l)í x. «<p. olvastatilc, mi által a' hiányzó subjectum kiegészít-
tetik, 1—17 1.; Dr. Sprengel L. müncheni professortűl, iga-
zítások Polybius' vaticanumi excerptáihoz 's Julius Victor Ars 
rhetoricájához, 18—38 1.; Dr. Göller F. coblenzi profes-
sortól, magyarázatok Caesarhoz 's Tacitushoz, a' középkor' 
iromány; i iból , 39 — 116 1.; Dr. Trendelenburg F. A. berlini 
professortól, ezen szó accusativus (mint a' görög ai/rtöTtxíj 
mÜHug, az az effectivus casus helytelen fordításának) magya-
rázata, 117—124 1.; Dr. Volkmar Fritzsche F. rostocki pro-
fessortól, Aristophanes két személyéről (a' Hyperbolos any-
nyáró l ' s a' pathicus Kinesiasról), 125—158 1.; Dr. Wes te r -
mann A. lipcsei professortól, Pausanias' első könyvének ma-
gyarázata (hol mások közt sok archaeologiai pont fordűl elő), 
159—186 1.; Dr. Bergk T. hallei collaboratortól, Pindarus' 
corinthiai Xenophonnalc szólló skolionárűl , és conjecturák 
több lcöltőhez, mint Empedocleshez 's kytherai Philoxenos 
őeZnvov-úhoz , 187—208 1. 

Götting. gel. Anzeigen (St. 169. 1836.) után y . A. 
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Ober die Kawi-Sprache auf der Insel Java , nebst einer Ein-
leitung über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbau-
es und ihren Einßüss auf die geistige Entwich elun g des Men-
schengeschlechts. Von "Willi, v. H U M B O L D T . Erster Band (bá-
ró Humboldt Sándor' előszavával). XXIV CCCCXXX és 312 
1. 4-részben. Berlin. Diimmler in Comm. Ára 7 for. 30 

kr . p. p. 

A' munka' szerény czíme a' kawi — vagy is Java' köl-
tői nyelvét tűzi ki czélul. Csekély várakozást gerjeszt ez, mert 
a' kawinyelvet tudósaink' nagyobb része nevénél fogva sem 
ismeri; sőt lesznek, kik a' Sz. iparkodását, mint ismeret-
len sereg'nyelvét targyazót, helyesleni nem fogják; lesznek, 
kik szerint illyesmirűl rövidebben kelle értekezni. De épen 
ebben mutatkozik a' Sz'. valódi nagysága, hogy nem csak 
elrejtett 's ismeretlen tárgyat kedvelt meg mások felett, ha-
nem hogy azt, a' nyelvtudomány' mostani állapotához képest, 
ki is merítette. Ha az emberi nyelvekben, mint kell is , bel-
ső és külső befolyások által minduntalan változó észszüleményt 
lelünk; úgy magában érthető, milcépen az anyag' helyes fel-
fogása mellett, csak mélyen beható 's terjedelmes történeti 
studiumok által készülhetünk el; mint példáúl, senki sem 
fogja érteni a' sanskritot, felsőbb értelmében e' szónak, ki-
nek a' régi indus népről 's országról kielégítő fogalma nincs, 
melly kivánat' fontossága leginkább kitetsző az újabb nyel-
vek5 tanulásában, mint a' melly az illető népek' 's országok 
ismerete nélkül igen hiányos. Sokan a' régiségekben csak a' 
nyelvbelit keresik vagy kereshetik; sokan ellenben csak a' 
történetek' látható emlékeit vagy kitűnő tetteit vizsgálják. 
Jelen munka' szerzője ellenben mind régi mind ujabb nyel-
vek' és népelc' szemléletének valódi szellemi központján áll. 
Ha a' tágas mezőn egyest vizsgál, az egészet környelve szor-
gosan gyűjti a' tárgy' elszórt szálait, mellyek által azt végre 
biztosabban 's tökélletesebben megismerhetni: ha nyelvtől in-
dul k i , a' mit tenni szeret, kitetszik egyszersmind a' litera-
tura' pontos ismerője, a' történetek'mindenoldalú' vizsgálója, 
végre a' minden mélyebb igazságba beható philosophus. 'S 
így és illyen munkálkodásnak szinte egy, akár melly pon-
ton kezdjen; sőt ha a' föld legtávolabb szugából indulna k i , 
ha tetsző leg a' legparányibb nyelvvel foglalkoznék is , nem 
csak mint vizsgálásmód' példája volna tanúságos, hanem fontos 
lcövetkezelmekre is vezetne Js így ismereteink' körét tágítaná. 
Másrészről Java'nyelveinek vizsgálata sokkalfontosabb , mint 
első tekintetre gondolnók, mert Java az ó-indiai élet' malai 
életjelenetekké áltképzésének középfoka; e' szót malai leg-
tágasb értelemben a' déli tenger' főtörzsökeűl véve. Javától 
függ a' néptörténetek' eddigelő alig érintett 's igen nehéz né-
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melly kérdéseinek megfejtése, mint az, a' malai néptörzsök' 
különös voltáról 's a' föld messze részeire terjedéséről, O— 
India' egybeköttetése'ről a' nagy délkeleti földrészekkel, in-
diai 's malai elemek' vegyítése' módjárűl 's mértékéről 'sat. 
A' honnan tehát a' munka' e' nyomatott első része csak India' 
's Java' összeköttetését irja le , hogy terjedelmes de biztos 
alapon nyugodhassanak a' Kawi-nyelvet illető különös vizs-
gálatok; ámbár az itt is már közölt nézetek' 's eredmények' 
gazdagsága, a' német tudomány által még nem érintett e' ho-
mályos mezőre fordított történetírási szorgalom olly nagy, 
hogy e' rész is már történetírási fő munkának tartathatnék. 

De nem elégedett meg a' Sz. e' történetírási bevezetés-
sel , még mást is, az emberi nyelvről általános nézeteket ma-
gában foglalót, bocsátott előre. Ez ámbár nem szükségesen 
függ össze a' munka' főtárgyával, mindazonáltal igen örven-
detes , hogy a' gondolkodó , ki ideje' nagy részét nyelvek' 
belső egy — 's külső különbségei vizsgálatára fordította, ki 
talán több egyes ritka nyelvet tudott , mint más valaki tudós 
kortársai közül, halála előtt még időt talált, nyelv-studiumai' 
főeredményeit terjedelmes és világos előadásba gyűjteni. 
Azon munkák, mellyek „közönséges nyelvtudomány" neve-
zete, vagy hasonló czím alatt rokon tárgygyal foglalkoznak, 
sokszor félre vezetők 's tehát kevés figyelemre méltók, és 
alig lesz köztük, melly több tudománnyal 's különbözőbb 
nyelvek' ismeretével felfegyverkezve, a' dolog' velejébe mé-
lyebben béhatna, mint ez. Egyiránt megismeri mind az ere-
detit és szükségest az emberi nyelvben, mindaz eseményest, 

/ történetit — 's azon emberi tehetség' kikutatása , melly 
szellemi 's érzéki összeköttetését csudálásra méltóképen nyil-
vánítja, az emberi nyelv, szabadon áll elő, azon szerencsét-
lenségünkre olly gyakran felvett ellentéttől história 's fensőbb 
szükség között. És valahol ujabb időben valamelly különös 
nézet' egy oldalú tülüzése által félreértések támadtak, mint 
például a' szó' alakja' vizsgálatában , ott megelőzi az ezentúli 
félreértést, az itt uralkodó nyűgodt 's kimerítő felfogása a' 
dolognak. 

Itt azonban nyelvről nem csak általános nézetek közöl-
tetnek. Sok különös jegyzetek szórattalc el nyelvészi tárgyak-
ró l , mert a' Sz. minden lehető alkalommal él , hogy tapasz-
talatai 's észrevételei bő tárából minél több fontost közöljen. 
A' Sz. bő tudományát sokszor meglepőleg tapasztaljuk elszórt 
kis jegyzeteiből. 

Valamint a' tárgyba, szintolly csodálatra méltó türelem-
mel bocsátkozik a' Sz. mások' véleményeinek vizsgálatába. 
Szívreható példákat találunk, miképpen ifjú sőtt legifjabb 
kortársaink igyekezeteit a' legjobbra magyarázni 's érdemei-
ket méltatni iparkodott. Mindenhol kiválasztja a' legjobbat, 
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jóra fordít ja, a* lehetőt 's nem akarja ismerni az eltérőt. 
Alig csuszán ki neki egy kis czafolás; csak egyszer nem nyom-
hatja el elégületlenségét némi megfoghatlaniíl zavaros leir i -
sokat tárgyazólag, midőn Marsden, Raffles, Crawfurd 's ha-
sonló útleirók említtetnek, 's itt is szíves örömmel ismeri 
meg az érdemest, a' dicsérendőt. 

Ismereteink' 's vizsgálataink jelen állapotánál fogva meny-
nyit nélkülözzünk még, hogy a' föld' nyelveit 's literaturáit 
teljesen ismerjük, senki nem érezte inkább, mint a' Sz. a' 
mire munkájának több helyén czélozik. Azon nyelvek' tág 
körében , mellyek itt felhozatnak, mennyire ismerhetni, hi-
ányzik még az africai nyelvek' csoportja, 's ezek közül a' 
csudálatos szerkezetet mutató wolof-nyelv; 's csak a' ma-
degascarira van egy kis tekintet, min ta ' melly a' malai nyel-
vekkel szoros egybeköttetésben van. Végetlen mező nyilik 
itt jövendő vizsgálatoknak, 's kedvező csillagzat gyanánt ve-
zetendi a' jövendő" búvárait azon fé r j fiú, ki nem csak ed-
digelo legtelcintetlenebb 's leghomályossabb nyelvekbe, mily-
lyenek a' malai, bask , az americai és sanscrit nyelvek, leg-
örömestebb merült, hanem a' csak igen nehezen szerzendő 
vizsgálat — eszközök előteremtésére semmi fáradtságot 's ál-
dozatot nem kímélt. 

Gotting, gel. Anzeigen (St. 2 0 2 , 1836.) után V. A. 

* 

L I T E R A T Ú R A - T Ö R T É N E T . 

Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen 
•von Dr. G.G. G E R V I N U S . Erster Theil. Von den Spuren der 
deutschen Dichtung bis gegen das Ende des 13ten Jahrhun-
derts. 1835. VIII. 476 lap. — Zweiter Theil. Vom Ende des 
13ten Jahrhunderts bis zur Reformation. 1836. 480 lap. 8. 

Illy czímmel is. 

Historische Schriften von Dr. G. G. Gervinus. — Zweiter 
Band. Geschichte der deutschen Dichtung. II. 183J5. Leipzig. 

Engelmann. Ára 7for . 30 kr . p.p. 
Ezen érdemteljes e's tartalomdűs munka' előszava nehéz-

zé teszi ezen munka' híres történetírója szempontjának fel-
találását. Fontos bevezetésében (141.) nyilván mondja: „Nem 
szándékom ezen literatura' dolgozói' és tudós ismerőji' szá-
mára í rn i , sem az olvasók' különös osztályaéra; hanem, ha 
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elsülno, a' Nemzet' számára. A' ki költészettörténetet akar 
í rn i , nem szabad, mint G R I M M kívánja, vizsgálatai elébe 
czélt tennie: neki jó t , roszat egyiránt kell tekinteni. De a' 
ki egyszersmind előadni 's egy történeti műben művészileg 
akar eljárni, kis teremtményét belső törvények szerint kell 
alakítania; aprólékos nyomozásokat ne hordjon a' néző'vagy 
olvasó' szeme elé, — és nem csekély fáradságomba került 
művemben a' fáradságos nyomozás' és sokolvasottság' nyo-
mait elkerülnöm" 'sat. Nem történetet ige'r és épen ebben kí-
vánja megkűlömböztetni művét minden tudományos kéziköny-
vektől; sőt szemrehányásoktól fél , hogy tudós tapogatózó 
művet adott azon mezőben, hol még a' tapogatózó történet' 
számára olly sok munka maradt. Előszavában ellenben pa-
naszkodik, hogy nem csak a' publicum' és élet', hanem a' 
tudósok' számára is kell írni; továbbá néhol szemrehányá-
soktól f é l , hogy a' történeti előadással keveset gondolt. — 
Alkalmasint későbben vevé észre Szerző, hogy tárgya' előa-
dása' folytában itt ott a' csupa előadó történet' útjától el 
hagyta magát csalni a' történetnyomozó' és aestheticai okos-
kodó' mezejére, a 'minek , első czélja szerint, nem kell va-
la történni. Való, hogy ezen elcsalatásnak nem kevés lelkes 
jegyzeteket köszönhetünk a' művészetre nézve; de nézetei' 
előadásában sokszor hiányzik a' világosság, gyakran elsülyed 
a' lelkes reflexiók' özönében. — Minthogy Szerzőnek nem 
főczélja volt a' történetnyomozás, figyelmünket mi sem fő-
kép arra fordítandjuk, csak megelégszünk ezen észrevétellel, 
hogy Ő illy nyomozásában éles tekintetet, vigyázatot, meg-
fontoló tehetséget és pártatlanságot különös mértékben egye-
sítni látszik. — Hogy ő mint a' történet' mezején előadó mű-
vész nevezetes fokra iparkodik, nehéz tárgya' egész előadá-
sából láthatni, mellyet ő , mint egy Je'tszeres növényt, előt-
tünk természetesen hagy kifejlődni, — és épen ebben áll a' 
munka' fontossága, mellyért ennek párja a' német literatu-
rában, és így semmi másban, nincs. Hogy az ú t , mellyen 
Szerző jár t , új és nehéz, maga is mondja. 

A' mi pedig főkép a' magát a' munkát illeti, a' Szerző' 
szavaival ezt legjobban characterizálhatni. „Felvállaltam, úgy-
mond , a' német költészet' történetét kezdete' idejétől elbe-
szélni azon pontig, hol sokféle sors után a' költészet' és ál-
talában minden művészet' egyetemes és legtisztább characte-
réhez legközönségesebben és határozattabban közelíte. Kezde-
tét olly időkben kellett fölkeresnem, mellyekből lételének 
alig maradtak fen észrevehető nyomai; különféle időszako-
kon át kellett őt kisérnem , midőn majd barátok' nyomása 
alatt méltatlan jármot tűr t , majd a' lovagok' zabolátlansága 
alatt a' legveszélyesb irányt vevé, majd honi czéhbeliektó'I 
békókba veretett, gyakran pedig a' betolakodó idegenek ál-
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tal hóditatott meg, míglen általánosabb felvilágosodástól tá-
mogatva, mérséklés által szabaddá ltüzdé magát, a 'maga urá-
vá lett , és a' kevéssel előbb viselt szolgaságot boszűló bódí-
tásokkal fizeté vissza. Minő sorsokat szenvedett, minő aka-
dályok léptek elébe, mint viselé az egyiket 's győzé meg 
a' másikat, mint erősödék belsőképen, mit kivánt külső-
képen, mi szerzett neki végre saját becset , tiszteletet és 
hatalmat , egyetlen fósteménynek próbálnia kell szem elé 
terjeszteni." De ,,a' történet' vonalmainak valamiczélra, 
valami nyugpontra kell jutniok , ha tanúságosak akarnak 
lenni , — mert a' történetnek, mint a' művészetnek meg-
nyugvásra kell vezetni, és valamelly történeti műdarabtól so-
hasem szabad vigasztalatlan eltávoznunk." Ez ugyan Német-
ország' politicai történetében , egész a' mai napig, nem es-
hetnék meg; de a' német költészet' története „ha egyébként 
a' történetből igazságokat tanulhatni, olly czélra jutott, hon-
nan haszonnal áttekinthetni az egészet, megnyugtató, sőt föl-
emelő benyomást vehetni, 's a' legnagyobb tanúságokat von-
hatni", — ezen czélt pedig a* német költészet' történetében 
Szerző csak az utolsó századok' enye'sztével találá meg, azért 
elbeszélésével addig kellett lefelé jőnie. „Ezen czél nem mes-
terségesen általam szerzett, mond a' Szerző, cze'lomra ké-
szített vagy költött, hanem a' dolog' természetében alapúit. 
Világtörténetben valami történetek teljes sorának legmagasb 
ezélja csak ott lehet, hol az eszme, melly azokban megje-
lenni törekszik, valóban áttör, és hol az altal a' társaságnak, 
vagy emberi mivelődésnek lényes kivánata eléretik," — ezen 
czélt pedig Szerző szerint a' német költészet elérte. „Olaszok, 
Spanyolok, Francziálc, Angolok különféleképen foglyai ma-
radtak a' görög-római vagy alexandriai miveltse'gnek; a' Né-
metek pedig egyedül folytaták a' meredek, de tanúságosb 
títat, és a' görög bölcseség' és művészet' legszebb virágzatára 
jutot tak, hol aztán az előbbi és ezen században a' hellen ré -
giség' minden nagy embere megtalálá fordítóját, tanítványát, 
vagy képmását, Goethe és Schiller olly müvészetideához ve-
zetőnek vissza, mellyet a' Görögök óta mindenki csupán csak 
sejtet t ; — ők öntudattal vezetőnek a' mai érzelem és gondo-
lat-gazdagságnak az antik alakkal való egyesítésére. így lön 
épen ezen nemzet, melly egykor épen azon eszméket, mely-
lyeket Socrates és Krisztus a' szív' mivelése végett az új nem-
zetség közé hinténelc, és a' csirákat, mellyeket Aristoteles 
minden tudományok' számára vetett , a' régi nemzedékkel 
együtt eltörleni akarni iátszék; így lőn épen ezen nemzet el-
rendeltetve arra , hogy először a' Messias' tanítmányát tisz-
títsa meg, aztán pedig törje meg a' művészetben's tudomány-
ban! ízetlense'get; úgy hogy már hangosan hirdetik szomszé-
d ink , hogy lélek' és szellem' valódi miveltségét csak nálunk 



Liter atura-törtériet. 127 

kell keresni, valamint a' régiekkel való minden ismeretsé-
get csak általunk lehet eszközölni; — hogy literatúránk nyil-
ván ügy kezd Európa felett uralkodni, mint egykor az olasz 
és franczia uralkodott Európán." Mint jutott a' német költé-
szet ezen magas önállóságra, Szerző XI szakaszban adja elő, 
tiszteletre méltó gazdagsággal tárgyban és e'leselmű fejtege-
tésben; noha nem minden következményeidvei érthetünk e-
gyet, minthogy Szerző rövidebb úton is eljuthatott volna 
azokra. Menetele, mellyet fölvett, ez: 

I. A legrégibb költészet' nyomai Németországban, melly-
ről csupáncsak jelentéseink vannak fenn, mutatók, hogy a' 
német ének egykor sajátságos és hősi nép-ének volt. 

II. jf népvándorlás' hatásai a történeti népköltészetre. 
A' népvándorlás az egyes érzemény költői, kerekded el-

beszélését feloldozta, kiszélesítette, és nagyszerű viszonyok-
ra terjesztette k i , mellyeket egy érzeménybe foglalni 's egy 
hangái előadásba zárni nem lehetett; hanem a' képzelet azt 
egy saját világú nagy képpé alalcítá, melly az ember' egész 
lelkét elfoglalá, — ez vala a' nép-eposz. — A' német éne-
keknek Nagy Károly rendelte gyűjteményét Szerző úgy tekin-
t i , mint egyes töredékdalokból lett összetételét nagyobb epo-
szi költeményeknek. Az újabb vagy német költészet' roman-
ticájának alapját (ellentetben az antikkal) Szerző a' történe-
tek' távolában találja, mellyek költőileg későn fogatnak fe l , 
ellenben a' Görögök azt éneklék meg, a' mit idejök nyújtott 
's körültök és mellettök volt. Ezt plasticus világossággal le-
hetett felfogni, de az időben és térben messzelevőt csak kép-
zeletben , a' mihez járult még a' kedély' homályos országá-
ba való bevezetés is , főkép a' kereszténység által. 

III. Papi költemények a' kilenczedik században. Bélye-
geztetik a' két evangyeliomharmonia, az Otfried' felnémet-
földije (Krist ed. Graft"), és az alszász (Heiland ed. Schmel-
ler). — ,,A' német nemzetségek' Európában való elterjedé-
se- igy szól tovább-vol t az első, mi a' Németek' költészetére 
erősen hathatott 's azt tartósan foglalatoskocltathatá; szoro-
san összekötve volt azzal a' kereszténység' elterjedése a' Né-
metek közt , történet melly elég hatalmas volt egy költői idő-, 
ben a' német költészetet ébreszteni, nyelvét és alakját az ú j 
hit' forrásaiból származtatni." 

IV. Népköltészet a ' -papság kezei közt. Mihelyt a' papok 
bibliai tárgyból kifogytak, népénekekre menének által. — 
Az ó classica literatura Nagy Károly óta , a' szász császárok 
alatt élénken kedveltetett; úgy hogy a' Niebelungen-nek is,, 
melly itt szépen összehasonlítatik lilással, latin forrás szol-
gálhatott alapúi. 

V. Átmenetel CL hóhenstaufi kor lovagi költészetére. Fran-
ki korszak) — a' barbárság' és próza' korszaka. Ugy látszik, 
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akkor Németalföld és Belgiom volt a' miveltség' és tudomá-
nyosság' menedéke; Flandriában a' 12-dik században léptek 
föl a' róka- és farkas regék latin költői. Ez ugyan tulajdon-
képen nem látszik ide tartozni, minthogy sem német földön, 
sem német nyelven nem jelent meg: de Szerző két okból 
megemlitendőnek tartja ezt, „mer t az állatrege, ezen neve-
zetes tünemény, mellynek a' középkor' legjelesb költemé-
nyeit köszönhetjük, kétségkívül német földön keletkezett, és 
tiszta tökélye' idejében Németországba tért vissza, úgyhogy 
az egé«z rege' alakulását tökéletlenül ismernők, ha ennek min-
den dolgozatát vizsgálatunk körébe nem vonnék; aztán meg, 
mert épen Reinard, azon 12-dík század' közepebéli deák 
költeménye egy flandriainak, mellyet minap Mone kiadott , 
tökéletes képviselője azon nemű költészetnek, melly egy idő-
b e n , minő a' f rank császáré, támadhatott." — Fuchs Rein-
hart-nalc két szakaszt szentel. —• 3) Keresztes hadak. Ezek 
letétetik a' régi irányt 's a' nemzetit és mait alapítják meg. 
— „A' szellemi miveltség a' papság' kizáró birtokából a' lo-
vagok közé ment, közönségesbe' lőn, az egyházi míveltségből 
költői lett 's ez által közbirtok." — 4) Franezia népeposz. 
A' keresztény lovagi költeszet most hátrább tolatik. — Nagy 
Károly lett a' főhős és a' roncevali ütközet a' foköltemény, 
mellyet Conrad pap hozott németbe, Strickere pedig újra-
dolgozott. Maga az eposz nép szájában romanczokból eredt, 
a' mi még most is ismerhető raj ta mind francziában mind 
németben. Francziaország lön egész középkor' központja, 
nyelve' elterjedése által. — 5) Legendák és Novellák. A kor 
megváltozott ízlése. A' 12dik század' első felébe» új szellem 
lépett a lcölteszetbe-a' történeti-a ' császárkrónika itt a' fo-
műv. Düh támada minden történetit összehalmazni, és kelet-
kezének város- és néptörténetek , mellyeknek általában sem-
mi történeti alapjok nem vala, csak phantasia' játélci, mely-
lyekben a' legbohóbb szószármaztatásokat használák. Ezen 
legendák és novellák eltolálc a' nemzeti bohózatokat és re-
géket. — 6) jf népköltészet' elfajulása. Most már a' görög 
mulattató költészet is befoly a'Francziákra és Németekre. Itt 
a' népköltészet megszűnik 's a* költői regény kezd divatba 
joni. Elhatározó átmenetet képez Veldegh „Herzog Ernst" és 
„die Eineit" műveiben. A' forma nyer a' tárgy felett, f ő -
kép Ernst Herczeg' második részében, mert az első rész in-
gadozó és bizonyosan nem Veldegktől van, hanem még kö-
zelebb tartozik a' népköltészethez. — 7) Britt költemények'' 
behozatala, —- az Arthur-monda, melly phantasia nélküli 
kalandos költeményekké fajülva, ártalmasan ter jedt el egész 
Európában. — 8) O költemények új alakban. Az Alexander-
költemény Lamprecht paptól itt úgy jelen meg, mint olly 
nagy érdemű költemény, mint más oem egykorúi közt, még 
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is Lamprecht' költeménye a' későbbi literatura-történetekben 
csak nem is említetik. „Nem hiszem, mond Szerző, hogy 
az akkori idő képes volt volna magasbra emelkedni; mert 
ezen Lambert (igy is nevezi Lamprechtet) ügy látszik, a' leg-
nagyobb eszmékhez jutot t , vagy legalább azokat megindítot-
t a , a' minőket akkor emberek és költők megszerezhetének, 
és a' valóban költői geniusra nézve kevesen rnérkőzhetének 
vele, bár milly mesterkéletlennek és egyszerűnek lassék is 
egy Wolfram vagy Gottfried mellett." Lamprecht Alexan-
derben is általában erőt és nagyságot fejt k i , emeli a' lelket, 
midőn olly időt és charactereket fest, mellyelc Némethonnak 
büszkesége. Mind ezekkel Veldegh nem mérközhetik. — 

VI. yf német népeposz újraszületése. — ,,Nibelungen" -
ennek igazságos méltánylása, de intés is azon iskolai szo-
kásra nézve, melly szerint költői becstelensége előadatik Ho-
rner ellenében. •—• Gudrun a' német Odyssea , mint amaz 
Ilias. E' két költemény középen áll a' népköltemény és a* 
szerelem dalnokok' udvari költeményei közt. Gudrun még 
tisztább 's inkább a' népköltemény felé hajl ik; a' Nibelungen 
ügyetlenül összete've két különnemű részből, jelen alakjában 
a' 13dik századé. 

VI f. lovagi lyraés eposz virágzata. „Az idő" egész 
miveltsége most a' lovagi ranghoz vonűlt vissza, melly a' 
kereszténység' védelmezése' és terjesztése' érdemével együtt 
az erkölcsi, értelmi és szépművészeti míveltséget is magához 
vonni kezdé, és a' keresztényi ábránddal (a'' hitetlenek-' meg-
vetése) még a' rang', hatalom' és miveltség' ábrándját is 
egyesíté. E' mellett a' leül viszonyok és a' bel mibenlétek az 
egyes embert önmagára, az akkori világot pedig a' jelenre 
utasíták. —• A' Barbarossa Fridrik alatti szép emelkedés' el-
tűnése után Németországban minden valami nem földi dicső-
ségre vágyott, kedves lett a' nézelődő élet. Ezen szenteske-
dés mellett valami frivolitas és vidor életphilosophia uralko-
dott , mellynek amazzal való ellentéte a' költészetből is ki-
tetszik. Azért olly örök és szüntelen visszatérő Németország-
ban a' szerelemdal' és eposz' themája, a' szerelem' és öröm' 
éneke. — De a' múlttól való elfordulás és a' jelenre való 
irány nem kedvezett az eposznak, mellynek eleme a' múlt , 
de igen a' lyrának és dramánalc — és ezért tolakodott a' lyrai 
és dramai character az eposzi költészetbe — 's ebben lcülöm-
böz a' mai eposz a' régitől. — A' szerelemdalt Szerző fér-
fiatlannak, asszonyosnak mondj í f ,—és kimutatja az elpuhul t -
ságra való átmenetelt Vogelweidi TValther' korábbi és ké-
sőbbi dalai' összehasonlítása által, valamint az új eposz' ki-
fej lését Aui Hartmannban és Gravensbergi TViantban, vi-
rágzása' tetőpontját Eschenbachi Wolframban, Strasburgi 
Gottfriedben pedig annak puhává és játszóvá lett elfajulását. 
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VIII. Korábbi költemények1 újraszületése. A? polgári e-
lemelső nyomai. 1) Didacticus költészet. Már az előbb em-
lített költőkben is mutatkozék valami előszeretet a' tanitói 
hanghoz, mihelyt pedig a' költészet a' belső emberről kez-
dett megszólalni, megvolt az átmenetel az emberi természet-
rő l , hivattatásról és kötelességről való gondolkodásra, ehhez 
járult még aztán a' phílosophiának a' deák iskolákból és cle-
rustól a' világiakhoz való átmenetele. Különösen előadatnak itt 
Thomasin Tirkler, és a' három fő poéták Strickere, Wurz-
burgi Conrad és JE/nsi Rudolf. 2) Legendák, komolyak és 
nagyobbak, jámbor fölhevülésbeu, ájtatos elfogultságban, 
bűnbánkódásban és keresztényi alázatban í rvák, vagy — ha a' 
szenteknek úgy tetszik — költvék, és ezek mellett ollyanak, 
mellyek novellákkal és bohózatokkal egy vonalon vannak. 
A' legcsömörletesb bohóslcodások történtek Szűz Máriával, 
ki Isten és Krisztus fölibe tétetik. Ezen világílag-papos ga-
rázdaságnak elő kellett idézni ellentételét, meg is találá azt 
főkép az állat-eposzban. 3) Fuchs Reinhard , — melly czim 
alatt Szerző az állatregékről 's azok szerzőjéről és helyéről 
értekezik. 4) Ezen czikkely' czíme TVürzburgi Konrád és 
JEmsi Rudolf, mint fő személynökei azon iparnak, hogy le-
hető szilárdan maradjanak az eposzra nézve a' lovagi ú ton ; 
mint a' lyricában Zweteri Reimar és Lichtenstein TJlrik , de 
erejök immár lankada % minthogy áthatva valának a' polgári 
elemtől. ,,A' hohenstaufi császár' költészi és eszmei ügy éke-
zeteivel lesülyedt a' költészet is; még egyszer próbál ver-
senyezni a' régi művészettel, de az csak szerencsétlen maj-
molás lett. — Ezen térponttal végződik be ezen literatura-
történet' első része, a' második kezdődik a' kilenczedik sza-
kasszal. 

IX. A' lovagi költészetí' megbukása. A! közelebbi idő' 
tüneményeinek áttekintése. Szomorú rajza ez a' csaknem egé-
szen elhaló költői szellemnek, melly az erők' megoszlása és 
kimerülése által lett megalacsonyításából származott a' köl-
tőknek és költeményeknek. Feloldoztaték és elgyengűle ez is 
a' német birodalommal együtt. „Előbb megpróbálák a' ho -
henstaufi császárok, ha ideiglen és gyümölcstelen i s , a' né-
met erőket egy pontra irányozni; de most minden elhull 
egymástól, ki mint tud , úgy ügyekszik magán segíteni, ki 
ki önmagát iparkodik megnyugtatni, nem aggódva az egész' 
mintlétével 's mások' tetszésével." — így volt a' költészet-
ben is. — „Mióta Würzbui^ i Konrád nyilván felszólalt, 
lciki Ön kénye és tetszése szerint költöt t , nem gondolva av-
val, használ-e, vagy árt a' világnak, kedvére van-e annak 
vagy terhére, és minden nyoma elsikkad azon gondolatnak, 
hogy összehatni kellene a' német művészet' és dalnokrend' 
tisztes rangjának alakítására és annak egyes tagjai' magasb 
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elvek szerint való megvívására. — Csak hamar eltűnik me'g 
fogalma is a' művészetnek , vagy közönségesen általsiklik 
mindenféle ismeretre és tudományra, a' 15dik században pe-
dig a' költészet' törzsöke lassanként két nagy ágra oszlik, 
egyik oldalon a' régi költői tárgyak prózai beszédben lépnek 
föl , másikon új történeti, tudományos és mindenféle prózai 
tárgyak költői beszédbe szoríttatnak, mellyek a' ke'pzelődés' 
minden felfogásának ellenállnak. — A' művészet' aristocra-
tiai pártolása az előkelőbb polgárokig lejött és az egész Nem-
zet' polgári kifejlődésével halkan haladt, a' reformatiókor 
pedig mindenki' tulajdona volt, mint ezen idő' semmi más 
nemzeténél." —• Ezen themáról szól Szerző e' rész' hét sza-
kaszaiban, mellyek tárgyai ezek: krónikafélék—gnómi köl-
temények — Graal' és a' kerekasztal' regecsoportja — Karo-
lingi regecsoport—Német regecsoport—Legendák és taní-
tó költészetek. 

X. Átmenetel a lovagi és udvari költészetről a! nép-
költészetre a reformatio' korában, hol hat szakasznak ezek 
a' tárgyai. Mysticus és scholastico — theologicus és philosophi-
cus költészet (valóban minden költészettől ment, érzék fö-
löttibe, annálfogva prózába átmenő)—Példák (főkép Boner, 
sokkal jelesb mint Strickere e's Renner) — Erkölcsszónokok 
(Suchenwirt, Weber Vida, Beheim Mihály) — Allegóriák 
(Németországban.sohasem különösen otthonosakés ezen kor-
hoz koránsem valók, hanem közönségesek, aljasak és erőt-
lenek)— Próza regények (itt van eleme az érzelgősségnek, 
szerelmes regények napirenden valának) — Mesterénekek (tel-
jes elsülyedése a' lyrai költészetnek , mig a' reformatio által 
ismét fölemelkedett; minden csak conventionalis külsőség 
volt). 

XI. Népköltemény fölvétele: Népének-Bohózat és Nép-
költeme'ny-Színjáték-Satyrák — M u r n e r , Hutten, Luther — 
Hans Sachs. A' második rész' ezen tartalma' előszámlálásá-
ból láthatni annak gazdagságát, valamint ezen egész jelentés-
ből az egész' magas érdemét, melly literatura-és mivelődés-
történetünlcnek egy egész eddig igen homályos osztályába fé-
nyes világot viszen, mellynél mások övéiket meggyújthatják. 
— Papíros és nyomtatás igen jók. 

All gem. Lit. Zeitung (Dec. 1836.) után Sz. D. 

Geschichte der Hellenischen Dichtkunst von Dr. Hermann 
U L R I C I . Erster Theil. Epos. V I I I . és 534 1 Zweyter Theil. 
Lyrik. IV és 624 1. Berlin, b. Duncker u. Humblott. 1835. 

nagy 8-adr. Ára 8 for. 15lcr. p . p . 

A' feladat, mellyet Szerző e' munkában megoldani pró-
bált, az új philologia' legérdekesb, egyszersmind legnehezebb 
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feladatai közé tartozik. A' hellen hősköltészetnek Schlegel 
Fridriktol lett előadása óta sokszor kivánatos volt egy hason-
ló szellemben fölfogott, 's hasonló éles elmével kidolgozott 
teljes története a' hellen költészetnek, minthogy Schlegel a' 
lyrai részt csak nagyon általánosan, a' drámait pedig épen 
nem rajzolá. Azomban a' heilen költészet' egyes pontjairól 
való előkészületek már meglehetősen megszaporodtak; és 
csak a' próba is, ezen egyes vizsgálatokat határozott terv 
szerint összerakni, érdemes munka fogott volna lenni. Egy 
illy vállalat' szerencsés kimeneteiét ugyan egyedül azon állás-
pont határozná meg, mellyet az író mint történetnyomozó 
foglal el. Ha ő a' művészetek' 's tudományok' történetét úgy 
tekinti , mint az emberi elme' különféle alaperejinek létsze-
res kifejlődését; akkor valamelly nép' költészetének előadá-
sakor nem az fő dolog, hogy az egyesek teljesen, és köze-
lebbi 's távulabbi viszonyaikban szemeié állíttassanak, vagy 
más szókkal, a' materialis tárgy egyes vonalmai' bőségében 
szélesen és hosszan előadassék, és így sovány összeköttetés-
ben csak jelenetek soroztassanak jelenetek mellé, hanem sok-
kal inkább az egyesek' leglelkiösmeretesb vizsgálatából — 
mint eszközből a' czélra — kiindúlva, kell a'történeti szellem-
nek ezen romok' világa fölött, mellyek, mint előadás' tár-
gya , történeti egységgé dolgozandók, uralkodni 's újjáte-
remtve lebegni. Az ő tiszte a' költészet' — mint művészet' — 
belső létszerét lehető világosan kifejteni, és ezen különös szel-
lemi erőnek mindenütt hathatós eszmejét vagy alapelveit min-
den föltűnő jeleneteiben kimutatni. Minthogy pedig a' művé-
szi miveltség' magasságára nézve a' Hellénekkel egy Nemzet 
sem mérközhetik , könnyen megengedhetni azon tekintetet, 
hogy a' szépség' öszhangzatát kell épen ezen nemzetnél a' 
való' eriteriumáva tenni. 

Kedves jelenet tehát látni a' Szerzőt ezen elvek szerint 
bánni a' hellen költészetiek A' mások által gyűjtött anyagokat 
ügyekezett ő helyzetéhez képest a' legjobban használni. Azért 
is Szerző többnyire az újabb vizsgálatok' főkövetkezményei-
hez csatlakozik, vagy azokat teljesbíti , a' nélkül hogy azon 
vizsgálatok'kútfejéhez visszamenne. Az új 's úgy nevezett ere-
deti nézetek' vadászásától, mellyek' felállítását Szerző nagyon 
könynyűnek mondja , ha azok' valósága szintúgy meg nem 
kívántatnék, magát a' mennyire lehet, tisztának vallja. 

Szerző a5 művészetről 's annak létszeres kifejlődéséről, 
mint bizonyos szellemi erőről való eszméjét előadja egy aes-
theticai bevezetésben, melly egyszersmind a' művészet' kü-
lönféle ágait is azok szükségében vizsgálja. Ezt követi egy -
históriai bevezetés a' hellen nép' és annak története' fontos-
ságáról és characteréről, valamint a' hellen történet' első 
mesés kezdetéről is. Mind két értekezés az új philosophia' 
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mély studiomára mutat, 's kívánja, hogy a' szerző' műve ne 
csupa philológi, hanem egyetemes emberi, vagy philosóph-
történeti szempontból is tekintessék. 

Az elsó' kötet a' hellen hősköltemény' történetét foglalja 
magában, évszámlálatunlc előtt a' negyedik századig, tehát 
Panyasis Cboerilos és Antimachos-ig, épen a' meddig Schle-
gel Fr. dolgozá. Az egész leczkélcben van í rva , 's mindenik 
egy egy szakaszt foglal magában. Először is a' Görögök'mű-
vészi fogalma szerint kifejtetik a' hősköltészet' lényege és 
eszméje , ellentételében a' lyrai és dramai költészettel. Azu-
tán vélemények jőnek a' hellen költészet' mesés elŐlcoráról, 
főkép annak képviselőjéről, Orpbeusről. Ezután történetileg 
különválasztatnak a' görög élet' és költészet' fő töm egei; melly 
után a' hőskor' és hősénekek' virágzása következik. A' h o -
méri epósz először lényege és charactere, alakja és részei sze-
rint rajzoltatik, aztán az Iliás' és Odvssea' külső története 
adatik elő. Itt végig szemléltetnek mind azon fontos vizsgá-
latok, mellyek legújabb időkben a'homéri költemények'szár-
mazatáról, koráról és hazájáról, valamint annak későbbi el-
terjedéséről 's a' velebánásról tétettek. Horner és az ő kö-
vetői 's cyclicusai közé teszi Hesiodus' költeményét; és azu-
tán egy külön leczke'ben értekezik a' későbbi erkölcsi vagy 
mysticus-vallási eposzról , millyenek: Aristeas és Abaris-
Epimenides-Onomalcritos. Ezekhez kapcsolja az eposzi mű-
vészet' lyrai korcsfaját, millyenek: Stesichoros-Xenokritus-
Salcadas-Erinna. Befejezi ezt a' hellen művészi epósz Peisan-
dros óta. Függelékül pedig áttekintetnek a' költészetnek epo-
szi alakú parodiázó, tanító és lyrai vallásos fajai. 

Ez tartalma az első kötetnek. A' mi az epicus költészet' 
fogalma' meghatározását illeti, erre is az uj művészettheo-
ria' szempontja választatott, melly állítja, hogy a' Görögök 
Aristoteles' korában sem jutottak szabályozott aestheticai bei-
tudatára saját költészetüknek, mert Ők mindig csak a' kül-
sőségek mellett maradtak, 's szemeiket mindenütt csak a ' t ü -
nemények' alakjára függesztették, a' nélkül , hogy valaha 
annak lényegébe, vagy belső szellemi egységébe hatottak 
volna. Minthogy a' szerző" főigyekezete ezen újabb álláspont-
ból mindenütt kimutatni a' költészet' 's annak fajai' belső 
szellemi egységét a' hellen költészet' még fenlevŐ maradvá-
nyaiból: kötelességünk az előttünk fekvő munkának ezen ol-
dalát főleg kiemelni; mert épen ebben áll a' hellen költé-
szet' ezen előadásának sajátsága 's charactere. — Előre teszi 
tehát Szerző a' költészet' hármas felosztását, eposzi, lyrai és 
drámaira, 's állítja, hogy ugyan ezt történetileg ki lehet mu-
tatni minden nemzetek között, hol a' költészet képződésének 
egész folyamát elvégezte, 's teljes virágzásra és érettségre 
jutott. Azt mondja , hogy a' hősköltészet az érzemény^ inoz-
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galmainak kinyomása vagy előadása, annak kifelé való irá-
nyában és buzgásában, midőn akarattá, cselekvéssé, tetté 
lesz, midőn az ember' külső élete gyanánt jelenltezik és a' 
külvilágot vele megegyezővé 's öszhangzóva tenni iparkodik. 
Így valóban egy Görög sem fogta fel 's határozta meg az e-
pósz' lényégét. Plató és Aristoteles, kik a' költészet 'művé-
szi szabályainak legvilágosb tudatában él tek, az eposznak, 
mint általában a' költészetnek lényeget az ismeretes /xípriaig-
ben, az az nem az utánozásban mint Szerző fordít ja , hanem 
a' beszéd' ereje általi előadásban helyezik. Ezen költői mi-
mesis' lehetőleg határozott felfogásából kiindulva, a' szer-
zőnek, ki egyébiránt philosophi kifejtőtehetségben nem szű-
kölködik, meg kellett volna egyesekben is mutatni, mit ér-
tettek a' Görögök' leglelkesebbjei eposzi, lyrai és drámai mi-
mesis alatt. Ebből aztán a' különféle költésnemek' lényege 
felől sokkal világosb fogalmak eredtek volna, mint a 'minő t 
Szerző az ujabb aestlietica' álláspontján szerzett. Az eposzi 
költészet' tárgyilagos előadásmódját már Aristoteles igen he-
lyesen megjegyezte az által, hogy ezt mondja: a' hősköltő el-
beszél ugyan, de egészen más, mint a' kiről beszél; a' lyra' 
enlegességét pedig sokkal helyesebben jeleli meg, mint min-
den újabb művészi theóriálc, azon megjegyzés által, hogy 
ii lyrai költő is előad ugyan, de maga változatlanul az , 
kiről szól; végre a' dramai költészet, ugyanazon mélyelmü 
inűbiró szerint, nem csak elbeszél és előad, hanem az előa-
dó személyeket önállólag és cselekedve vezeti föl. E' szerint 
tehát az epicus idegen characterelcet ad e lő , melly eket kül-
sőleg (saját személye' belevegyítése nélkül) ad elő; ellenben 
a' lyricus saját élete', saját személyes léte, saját érzelmei' és 
saját indulatai' k é p é t , — h a külső eposzi tárgyat vészen is 
föl , úgy tud azzal bánni hogy azon saját szellemi élete min-
dig átvillog; végre a' dramai költő ügyekszik némileg mind 
a' kettőt egyesitni, midőn saját szellemi személyességöket ön-
magokkal az általa felállított characterekkel fejteti k i , mel-
lyek a' költőre nézve mint külső vagy idegen, önmagokra 
nézve pedig mint saját , belső élet tűnnek föl. Azért is nincs 
igazságtalanabb, mint azon állítás, hogy az ó lcor' műbirói 
előtt a' költészet' tiszta szellemi lényege röjtve volt, és hogy 
általában a' régiek' szellemében gyökerezett az, hogy annak 
inkább csak kűlsŐ, formális különségéhez tartsák magokat. 
Egy nemzet sem fejezte ki olly szépen és határozottan a* 
költésnemek' bélyegző különségéit, mint épen a' Hellének; 
és nálok a* különféle rhythmusi alakokat méltán úgy tekint-
hetni , mint minden költésfajt lelkesítő szellemnek hiv kép-
másait. Ezért is a' rhythmus' és az ettől függő muzsikai elő-
adás'lényege sokkal alaposb nyomozást kiván, mint Szerző 
erre fordított, llly elővizsgálatok a' szerzőnek más álláspont-
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hoz nyitottak volna útat , mint a' millyen az, mellyre az új 
tlieoria' segítségével jutott. Pedig a' hellen költészet történe-
tének, ha az való és alapos akar lenni, sohasem szabad ú j 
theoriák' elveiből kiindulni, hanem philosophia' segélye által 
azon nézetekre szükség emelkednie, mellyeket a' Hellenek' 
leglelkesbjei részint csak jelentettek részint világosan előadá-
nak. De ez több ipart és hosszabb elővizsgálatot lciván mint 
föltételctlen elfogadása és követése egy új müvész-theoriá-
nalc, mellyet valaki egy kedvező időpontban a' legnagyobb 
kényelemmel magáévá tehet. A' régiek' szellemébe váló mé-
lyebb bejutás mind inkább meggyőz bennünket azon vád* 
valótlansága felől, mellyet most a' Hellenek' theoreticus mű-
vészi értelmök felől kimondani, és a' mellyel meg a' hellen 
lángész' művészerejét i s , mellynek csak a' költészet' külső 
alaki oldala' felfogását akarják megengedni , megtámadni 
merészlik ; hanem még is úgy, hogy a' költészet' p r a -
cticus, művészi gyakorlatát egy fokkal fölebb teszik, a* 
poéticánál és inűvészet-theoriánál, vagy az arról való phi-
losóphi nézetnél, miközben megengedik, hogy a' hellen köl-
tészet' teremtményei ,,a' művészet' szükséges lényegének 's 
legmagasb eszményének" sokkal jobban megfelelnek, mint 
a' fogalom, mellyet annak lényegéről Aristoteles felállított. 
Való ugyan, hogy Aristoteles és más műbirái az ó kornak a' 

t különféle költésnemek' fogalma' megállapításánál, a' formát 
is segítségül vevék. De azt tehette is a' Hellen teljes joggal, 
minthogy a' határozott alakban teremtett költeményeket ki-
vétel nélkül egy bizonyos szellemi egységre vihetni vissza és 
azok' szelleme a' megfelelő alak' magas tökélye által mint-
egy érzékítve van. Az újabb költészetet, mellyben a' szellem' 
és alak' öszhangzó egyesülete hibázik, más, részint ismeret-
len vagy legalább láthatatlan osztályozó eszközök által lehet 
szellemi egységében felfogni 's aztán kell különféle fajokra 
osztani, mellyek, külső alakúk* ingadozó bizonytalanságá-
ban , a' műbirónak a' való' semmi bizonyos criteriumát nem 
adják. 

A' mi már a' hellen költészet' első kezdetét illeti, mely-
lyet a 'régiség főleg Orpheusz nevével szokott megjelelni, 
próbát tesz Szerző már másoktól véghez vitt megrostálása után 
a' kútfők' és forrásoknak, mellyek azon legrégibb költőt 
próbák' léte, lényege és alakja felől fönmaradtak, nézeteit 
az újabb tapogatózások által nyert következményekre átvin-
ni , és mint jótékony közbenjáró, a' vélemények' vitáját le-
hetőleg eligazítani. Fölvesz egy homérelőtti, nem-epószi idő-
szakot, mellvről pedig a' mi tudósításaink a' Krisztus előtt 
hat századdal nem terjednek. A' fő nehézséget, melly itt az 
Orpheus felőli legrégibb tudósítások' nem létében áll, ügyek-
szik megoldani ezen két kérdés' szorosb nyomozása által 1) 

10 * 
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hogyan lehet az , hogy az Orpheus* költeményei felőli tudo-
más a' homéri és hesiodi időszaknál ismeretlen maradt? 2) 
és még is hogy' maradhatott ez fenn a' később korra, a* 
nélkül hogy ezt Homér tudta volna? Ezen két kérdésre való 
felelet milly nagyon függ a' homéri és hesiodi költemények' 
hona', kora', származása' és kifejlődése', lényege' és sajátsága* 
vizsgálatától, eléggé megmutatálc az újabb tapogatózások ezen 
tárgyak fölött; és e' tekintetben alig van egy illetetten ma-
radt pont , melly azon bizonyítványokból egy orpheusi őskor 
mellett vagy ellen erőségül felhozathatott. Még egy emberélet 
előtt az orpheusi időszak' védőinek azon közönséges' védo-
ka i t , hogy t. i. Homér' hallgatása erről csupa eseti, vagy 
Önkényes , Szerző is történetietlenneh nyilatkoztatja; mert 
illy fölvétel helyt adna a' legképtelenebb találmányoknak, 
mellyekkel a' későbbi Hellenek különféle tekintetekből rakták 
meg a' homéri és homérelőtti időket. Ellenben Szerző azok' 
nézeteihez csatlakozik, kik állítják, hogy Homérnak, ki 
külomben semmi fontost el nem hallgat a' mi csak az Ő köl-
tése' közönségesse'ge előtt tudva volt, valóban azon Orpheus-
ról és orpheuszi költeményről való tudomása nem volt. En-
nek okai, mellyek részint hónuk' külömbözőségében, részint 
a' két költemény' külömbözo czéljában 's lényegében alapúi-
nak egy göttingai jutalom iratban : Orpheus, poetarum Grae-
corum antiquissimus, még 1823-ban, ha nem történeti bi-
zonyossággal is (mert ki fogná ezt kívánni olly dolgokban , 
mellyek egészen egy mesés kor ' ingadozó bizonytalanságéi?), 
legalább valószínűleg előadattak, a' mint illy nemű vizsgá-
latokban általában lehetséges. Midőn Szerző e' bizonyítvá-
nyokat még inkább kifejteni ügyekszik, ugyanazon úton in-
d ú l , mellyet kevéssel előtte többek közt egy igen tisztelt hol-
land tudós, van Limburg Brouwer, gröningi professor, 
az ő Ilistoire de la civilisation morale et religeuse de Grecs 
munkájában szerencsével próbált. 

De az első kötet' középpontját nyilván a 'homéri költemény' 
története teszi, mellyet Szerző úgy körülményesen, mint alapo-
san előadott, mint az újabb philologia és történettudomány' állás-
pontja szükségképen megkívánja. Vizsgálódásai'következménye, 
mellyben a' tjTolßhalála után Nitzschtől megjelent irományok-
hozcsatlakozik, ez: hogy Homér'költeményei legvalószínűb-
ben hősi népmondák' gazdag bőségéből, mellyet egy nagy költő 
pontosb kivitel és fölékesítés, néha egyes hozzátételek által 
is két ősszebangzó, épószilag kerekded egésszé teremtett, 
támadának; — hogy azok századok'folytával egyesekben ugyan 
némi változásokat, hamisításokat és közbeszúrásokat szen-
vedtek ; de lényeges alakúkban és tartalmukban úgy, mint 
azokat a' hajdani mester képelte, jövének le a' régiség' ké-
sőbbi korára és hozzánk. Az istenekről 's hősekroli mondák' 



Liter alura-történet* 137 

eredetét 's további formálását Szerző igen éleselmüleg fejti 
ki a' hellen élet' eredeti elemeiből, mellyel a' homéri költe-
mény' egész rajzának szükségkép kezdődnie kell. Megmutatja, 
mint vált el 's oszlott külön a' korábbi, öntudatlan összeol-
vadása a' lyrai és eposzi elemnek egy Orpheus' mesés őskölté-
szetében, midőn religio, ország, papság és bajnokélet ön-
állólag léptenek föl. Milly sokat tett a' hellen vallás' isten-
ember/tő (anthropomorpliicus) szelleme és a' nyilvános élet' 
legrégibb alakitása, midőn tömérdek apró , önálló tartomá-
nyok valának egy kitűnő fővel, a' hősiség' fölkeltésére, és 
az istenekről 's hősekrőli regék' támadására, elterjedésére és 
összeolvadására, lcözönségeseu tudva van; és ezért Szerző 
ezen nézeteket méltán saját módja szerint használhatta 's új-
já alakíthatta volna. Épen az istenekről 's hősekről való mon-
da' sajátságos egyesülésében és közös kifejtésében, sőt, mond-
hatni, kölcsönös viszonhatásában keli keresni a' hellen eposz* 
valódi középpontját. Micsoda mindenféle elmés combinatiók' 
gazdag forrása lett ezen istenek" világa' ősi meséinek 's ha-
gyományainak a' fej delinek' és népek' nemzetség- és néptör-
zsök-mondáival való összeolvadása! Innen a* hősek' és kirá-
lyok' származásáróli elmés költemények, bizonyosan épen olly 
régiek voltak, mint egyes történetekről, tettekről és azok' 
sorsáról való hősköltemények. De illy eposzi költemények 
szükségkép előbb föltesznek egy korábbi, istendicsoito költé-
szet' kifejlődését, melly, úgy látszik, Hellasban sémikor sem 
enyészett e l , hanem a' melly inkább eredetileg, az az, az 
eposzi költészet' virágzása előtt, nagyon sokat tett az eposzi 
anyag' sajátságos kiképzésére. De soha, bár milly terjedel-
mes és alapos nyomozás sem lehet képes, Hellásban a' hős-
költemény' történetét, annak első kezdeteig kisérni. Hanem 
még is az eposzi költészet az önállóság' bizonyos fokára hi-
hetőleg a'hellen hős élet'virágzásakor jutott legelőbb; a'melly 
történeti kifejlődésében ama' mesés papi költemények' folya-
mát lassanként megakadályozá, e's Orpheus' nevét a' hátfe-
nékbe tolá. Hogy eposzi énekek nagy bőséggel létezőnek a* 
trójai korban, maga Homér legbizonyosb, kétségtelenebb jeleit 
adja. De ezen hősdalok' származását egy bizonyos szűlhelyre 
visszavinni akarni, hiábanvaló fáradság. Egész Hellás széles ér-
telemben , volt ezek' bölcsője. Mindenütt, hol a' hősekre és 
hőstettekre való emlékezés a' Hellenek* elméjin uralkodott, föl-
vehetjük, hogy ott egykor eposzi dalnokok is fölléptek kik 
a' már meglevő mondákat költőileg dicsőítették 's nemzetölc' 
emlékezetében mindenkorra megerősítették. Miíly nagyon tet-
szett ez az uralkodó családoknak, kiknek dicsőségét inagasz-
talák, és milly szorosan csatlakozának ezek a' fejedelmi há-
zakhoz, Homér mindenütt észreveteti, hol erre esak alkal-
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mat talál. Legörömestebb lépeti föl ezeket ot t , hol kincs és 
és fény és vidor miveltség emelik és szépítik az életet. Azért is 
helyesli Szerző azok' nézetét, kik a' hősköltészet' növendék-
iskoláját nem a' jóniai kis Ázsiába, hanem az achaeus hata-
lom' legrégibb helyére teszik. Az achaeus hatalom' leomlása 
után a' hosdalt Peloponnesusból 's a' szomszéd szigetekből a' 
gyarmatcsoportokkal, kiket a' Trója melletti hősclc' utódai 
vezettek, átvándoroltatja azon tartományba, hol egykor a' 
minden hősgyőzelmek' legnagyobbika 's legdicsőbbike kivi ' 
vatott. Itt a' hősköltészetnek a' helymondák 's még inkább 
a' győzelemtér' lelkesítő hatása által új táplálékot 's virágza-
tot kellett nyernie. De legtöbb lcivándorlottak emlékezés által 
bizonyosan közelebb viszonyban valának a' trójai regecso-
porttal. Itt tehát az anyaföldből áthozott beszélyek művészi 
alakban és költői tartalomban egyiránt nevekedhetének, fő-
leg ha megfontoljuk a' phantasia' ingerlékenységét, melly 
semmi életviszonyban olly hatalmasan ki nem tűnik 's olly 
szárnyakat nem kap , mint épen a' kivándorlottaknál, kik 
ú j hont kerestek 's találtak; és valamint az idő', úgy a' tér' 
távulsága is, mindent költői ködbe vonván, sokat tehetett ar-
r a , hogy a' hősköltészet a' trójai mesetömegre nézve az érett-
ség' 's tökély' tetőpontját érje el. A' kiköltözés és a' jóniai 
dalnokoknak egyedül a' trójai regékre szorítása által az epo-
szi múza' régibb próbáinak, —mellyek legnagyobb részint 
éjszaki Hellasban urallcodánalc, és a' thrakiai istenek' és mú-
zálc' lakait éneklék, — szükségkép homályba 's majd feledésbe 
ke'llehanyatlaniok. Csak Lesbos sziget' hellen gyarmatai közt, 
kik a' thessaliaí regekörhöz közelebb látszának állni, marad-
tak fen tovább azon korábbi időszak' emlékei, mint másutt. 
De ide is korán bejutott a' hősdal; mert Terpandros, az or-
pheusi lant' félmesés örököse, nem csak főleg eposzi dalokat 
énekelt, hanem nagyon hihetőleg első volt ki a' homéri éne-
kek' liangai előadását hangrendszerének szélesbitése által tö-
kéletesíté , 's igy a' viadal játékokba bevitte. 

Az eposzi költészet' fontosságát, származásának, töké-
letesbülése'nek egész időszakában, Szerző, a' legújabb nyo-
mozások' történeti álláspontja szerint, derekasan rajzolja. 
Úgy veszi fel a 'hős dalnokok' művészetét, mint az természe-
tesen a' népdalból származott, egyesülve a' legrégibb szent 
költészetben nyugvó plasticus elemekkel és magasb szellemi 
műveltség' csirájival, mint ezeket az idő és körülmények ér-
lelélc. Ez oka, hogy a' régi hellen hősköltők képviselői va-
lának hazájok' egyetemes nemzeti míveltségének, névszerint 
a' homéri időben, midőn az eposzi költés mindenen uralko-
dott ,,a' művészet'és műveltség'más ágait hátratolván. A 'nép -
hez tartozva — mondja a' Szerző — néptől és fejedelmektől és az 
ó király ivadék' utóditól szeretve és tisztelve, egyformán is-
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merve a' múlt' regéit és jelen állapotját, «illának a* liusdal-
nokok a' dolgok' középpontján; Ők bel rokonságot érezének 
a' kornak, mellyben éltek, egyetemes miveltségével, és egy-
szersmind magok valának teremtöji ezen egyetemes mivelt-
ségnek, mellyet a' későbbi századok a' bome'ri költemények-
ben leginkább csudálának. Ezért dalaiknak mindenütt hangra 
kellett találniok, 's a' nép' életéből és a' jelen' fogékonysá-
gából hozzájok hatalmasan viszhangzaniok; és ezen megható 
's lelkesítő kölcsönhatásban 's annak vidám öntudatában, hogy 
ők egészen korukéi , emelkedők föl szellemök a' költői né-
zet' azon tisztaságára és azon méltóságos nyugalomra 's mii-
vészi józanságra, melly az Iliásból és Odysseából mindenütt 
kitűnik. Ezen két költeményben, a' hellen nép' egész mivelt-
ség-szakánalt következményében, az ő bel és kül tökélyök 
szerint, egyáltalában a'legmagasbat kell elismernünk, mit csak 
az eposzi múza a' hősköltészet' azon áradó bőségében, álta-
lában teremtett. Ha volt volna valami nagyobb y vagy csak 
hasonló is; úgy ez, mint a' homéri eposz, épen olly sok 
század' nagy akadályait győzte volna meg, 's a'történeti idők' 
biztos tudomására jutott volna. De épen Homérral kellett 
egy nagy, sokjelentésü eiőkornak berekesztődnie, miközben 
o nyilván egy ú j , rendlcivtíli munkás és sokoldalú élet' sark-
pontjánál , melly hihetőleg legelőbb az aeoí-jóniai Kisázsiá-
ban kezdett kifejteni. Itt mondja tehát Szerző is Hómért élni, 
mintegy 180—280 év közt a' trójai had után, és igy általá-
ban korunk' uralkodó véleményéhez csatlakozik. A'' hajdan-
kornak Homér feletti műbiráfataí'történeti előszámláhísát, és 
az Ili ás' és Odyssea' tulajdonképi characteristicáját, mellyet 
Szerző újonnan dolgozott, itt elmellőzzük. Csak az Hiásnak 
Odysseára való viszonyára nézve kell megjegyeznünk azt, 
hogy Szerző ezen pontot is vizsgálja, 's azok' nézetét veszi 
fö l , kik állítják, hogy az Odyssea Iliáshoz hasonlítva, ko-
rábbinak látszik, mit azomban neki nem annyira a' forma 
e's dicti-o,. mint inkább maga a' tárgy 's annak választása és 
előadása adnak. Főpontok ebben (a' régi műbirók' nézetei 
szerint is) a' tengeri útak' és kalandok' előadása, a' széles 
foldirati ismeret 's a' nép' magasb állása. Azért tartja Szerző 
Ilias' szerzőjét Odyssea' szerzőjének is, de egyszersmind azt 
hiszi, hogy ez utóbbi költeményben későbbi regéket és na-
gyobb szabadsággal, saját költői találmányinak közbevegyí-
tésével használt. 

A' homéri költemény' nagyszerű épületének előadását köH 
veti másik fele a' hellen hősköltészetnek , melly a' hesiodi dal-
nokiskolában nyilatkozók. Ez egészen a' tulajdoni ép i Hellasy' 
Ősi istenekről való regéi' bélyegét viseli és a' hajdankorba 
bizonyosan fölebb ér első kezdeteivel, mint a' jóniai eposz' 
eredeti csiráji. Ezért a' legrégibb thrakiai költészethez sok-
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kai közelebb látszik állni, mint a' homéri költemények. A' 
tiszta eposzi hős-ének ott, az acbaeus batalom' megbukása 
.után nem virágozhatott azon tisztaságban , mint a' Trója mel-
letti bősek' lcivándorlott ivadélunál. Azért ott a' költészet in-
kább a' papság' növekedő tekintetéhez alkalmazá magát és az 
újólag képződő népi élet' legközelebbi érdekeihez, és ha az 
hősregéket adott is e lő , ezek inkább a' theogoniához csatla-
kozának és nagyobb részint elsikkadának a' trójaelőtti idő-
szakban, melly a' dolgok' akkori fekvéséhen kellemesb em-
lékezeteket nyujta, és egyszersmind a' legrégibb hellen hős-
ség' bölcsejét foglalá magába. Az istenek' és hősek' születése 
volt az eposzi rnúza' főtárgya. Méltán tekinti tehát Szerző a' 
theogoniát a' hesiodi énekiskola' legtiszteletesb emlékeűl, 
és eredeti , meg nem változtatott alakjában tétovázás nélkül 
régibbnek tartja Homér' eposzánál, minthogy a' világ- és is-
ten-származási regéknek szükségkép meg kellett előzni a 'hős-
költeményeket. A' mi még Hesiodus' neve alatt a' régieknél 
megvolt , újabb nyomozások' következésében, nagyobb ré-
szint későbbi kornak kell tulajdonítni, és ugyanazon szerző-
től alig származhatott. Egyes nézetek' megalapítása és meg-
ítélése épen itt igen sok nehézségekkel van összekötve , és a' 
ezélra jutásért gyakran nagy kerülést kiván. Herakles' pa j -
zsában is sok hely Homér' szellemében van dolgova 's a' kö-
vetés' legnyilvánabb jeleit viseli. Ezért is sok helyeken nehéz 
a' homéri és hesiodi költészetet egymástól megkülömböztetni. 
Az eposzi költészet' ezen két tartományát főkép a' cyclicus 
költők olvaszthatták össze, a' mi későbben még a' külső for-
mába is átment, úgy, hogy hesiodi költemények, mellyeket 
eredetileg csak töredékesen és hangszer' kísérete nélkül éne-
keltek, Homér-hangai mód szerint; homéri tárgyak, vagy 
tulajdonképi hősénekek ellenben hesiodi módon adatának elő. 
Mit Szerző az előadásról és a' részről megjegyez, mellyet a' 
töredékek vevének az eposzi költészet' elterjesztésében és név-
szerint alakításában 's összerakásában, lényeges pontjaiban 
a' legújabb alapos nyomozásokhoz csatlakozik. Ugyanezt 
mondhatni az úgy nevezett eposzi cyclus' költőiről való né-
zeteiről is , kiket Szerző a' homeridákkal vagy liymnus-ének-
lokkel együtt, többé nem tesz a' hellen eposz' virágkorába. 
Már Hesiodussal némileg berekesztetett az eposzi művészet' 
talajdonképi élete, minthogy az többé nem a' népből, kinek 
szelleme más irányt vet t , fejlődhetett ki. Némelly köz lép-
csők, mellyeket pontosan immár nem ismerünk, az eposzt 
lassanként a' mesterkéltség' régiójába vezeték, melly a' kor-
szellemmel többé nem volt öszhangzatban és csak közvetve 
értethetett meg 's élveltethetett. Az akkori idő' tehetse'gesb 
költői csak hamar át is láták ezen bal viszonyt, 's ügyekezc'-
nek a' dús tartalmú eposzi tárgyat a' lyrai körbe átvinni. 
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Ezen lcivül külsőleg eposzi alakban jelentek meg a' későbbi 
papilag-vaJlási énekek is, valamint a' tanító, részint egészen 
tudományos költemény és a' paródia, mellyek mindnyájan 
nem tulajdonképen eposzi tárgyat vevének föl, és részint ál-
talában semmi költői vagy művészi tartalmuk nem vala. Az 
egyes, ide tartozó költeményeket, mellyeket csak hitvány 
töredékeikből ismerünk, Szerző sor szerint veszi föl. Az ő 
cyclusi költészet' előadásának következménye lcörűlbelől ide 
megy ki: Ez ügyekezett a' hesiod-homéri regekört Jehetőleg 
betölteni, és közbenjáró 's egyesítő ügyekezetében közelített 
a' történetíráshoz, melly Hellásban a' Ödik században csírá-
zott fel. Ez által ez didacticus színt kapott , melly a' régibb 
eposztól egészen távul volt. Továbbá a' cyclusi költészet' irá-
nya lassanként felolvasztá a' homéri és hesiodi eposz' sztílje 
közötti ellentételt; a' két sztíl' beljegyező sajátsága eltűnt, 
miközben azok' lényege a' nemzetiség' köréből az egyes köl-
tői szellem' egymise'gének és a' művészi 's művészet' czélja 
által igazgatott öntudat' szűkebb határai közé átlépett. Mi 
részt vevének az eposz' ezen űj alakításában a' philosophok, 
Szerző névszerint Epimenides' példájával bizonyítá be. De a' 
mi Abaris és Aristeusról mondatik, bizonytalanabb, hogy 
sem abből csak valami históriai következményt is vonhatnánk 
az eposz' történetére. O/iomaíritost sem nevezhetni egyenese^ 
epicusnak. Az ő költői művei inkább az eleusisi istenség' tit-
kos tiszteletéhez tartozának. A' mi pedig Stesichoros', Xe-
nokritos', Sakadas', Erinna' és mások' hősi költészetét illeti, 
ezek nem tartoznak az eposz' határába, hanem inkább a' kari 
lyricába, mint az azok részint tiszta antistrophai, részint 
epodi alakjokról való kevés tudósítások bizonyítják. Szerző 
a' lyrai költészet' történetében is újra említi ezeket, mintha 
bizonytalankodnék ezek helye felől. Már csak azok' dóriai 
karos alakja is kizárja őket az eposz' köréből, mellynek szá-
mára mindenkorra csak a' hősi hexameter maradt. Hősregék' 
és isteninesék' előadása még korán sem teszi a' költőt epi-
cussá. SŐt inkább épen az elismert legnagyobb lyraköltők 
ezen eposzi tárgyat foglalalc el, 's okos kiválogatással leg-
pompásabb szerzeményeik közé szovék. Simonides' és Pinda-
rus' költeményei is teljesek valának illy tekintetekkel és be-
szélyekkel az eposzi költészet' tArtományából. Szerző ezen 
nézet' valóságát elismervén, második kötetében a' régibb dó-
riai lyricának illően épen ezen oldalát emeli ki. Minél önál-
lóbban sietett a ' lyrai művészet tökéletes e'redtse'ge felé, annál 
elhatároz óbban látszék a' különség, hogy a' hősregék többé 
már nem valának saját tárgyai a' költeményeknek, hanem 
lyrai gondolatokká változtatva, csak a' költő' eszmefej lésének 
főpontjaivá levének; hogy a' lyrai költészet (mint későbben 
a'.drama) az eposzi kört valóban magába vevé, és az eposzi 
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külsőséget lyrai bensőséggé változtatá. Ezen átváltozás főkép 
a* solcképű külső alakban mutatkozik, melly névszerint már 
Stesichorossal kezdődik. Akkora ' bellen szellem' általános ini-
velődésiránya az eposzi költeményt már régen kiszorította 
saját eharacteréből 's határaiból, és közel vivé elenye'szésébez. 
Ennek mutatkoznia kellett már Peisandros' charaeterében, 
kinek korát Szerző Krisztus előtt a' ötlik századba, tehát Ste-
sichorus után teszi, 's őt természetesen Panyasis', Chorilos' 
és Antimaehos' vezérévé teszi. Ezen három utolsó hőslcöltők 
együvé jőnelc a' dóriai lyrica' legmagasb kifejlésével és az 
atticai dramával; innen már az akkori korszak' egész irá-
nyából következtethetni, hogy az újra föléledő eposz bár 
millv jeles is a' maga nemében, nem találhatott viszbangra a' 
hellen nép közt , mint néhány századdal előbb. A' történetileg 
kimívelt értelem és a' politieai 's szellemi fensőbbség' önálló 
érzete feldúlja a' népben az eposzi költészet' valódi lényégét. 

Az eposzi paródia' történetéről, melly Hipponaxon kez-
dődik , valamint Xenophanes', Parmenides' és Empedokles' 
eposzi tanitó-kö.lteményeirol, Szerző rövidebben értekezik, 
mint a' tárgy' fontossága váratá. Némelly idetartozók a' 2-
dik kötetben itt ott bővebben előadatnak. De a' tárgynak 
ezen elszórt 's összefüggetlen előadása egyesekben, nagyon 
zavarja az egész' átnézését, mit a' közönséges jegyzetek, mely-
lyekkel Szerző szakaszait rendesen kezdi 's zárja 's mellyek-
ben sok jó van, sem tesznek jóvá. 

Második kötetben következik a' lyrai költészet' előadása. 
Az eposz' virágzatával berekesztetik a' Hellcnek' mesés ősko-
ra ; a' történeti élet' első fölserkenésével kezdődik a' lyra' 
tulajdonképi művészete. Miként az eposz a' múltkor' költe-
ménye, úgy méltán tekinthetni a' lyricát a' jelenkor' költe-
ményének, de nem szorosan elkülönözve amattól, hanem an-
nak történeti folyamatában már egymásba kulcsolódva. De 
a' történetnek a' költészet' mind két tartományát különválva 
kell előadni, miként Szerző cselekedett is. Hanem a' Helle-
neknek az egyszerű és mesterséges lyrai formákban olly vég-
hetetlen bőségök vol t , hogy eddig alig merészelék azoknak 
tökéletes átnézetét adni. Ha tehát az első próbában Szerző 
némellyeket kihagyott, mint az egyesek' pontosb vizsgálása 
mutatandja, annak oka főkép magában a' tárgyban van, melly 
mint egy romok' világa terül el előttünk. Ezen ú j előadás'fo-
lyamának rövid közleménye ez. 

Az egész felosztatik közönséges és különös részre. Amaz 
a' lyra ' kifejlődését főtárgyaiban, rajzolja. A' lyrai művé-
szet' fogalmi irányából indulván ki általában, Szerző először 
a' hellen lyrica' lényegét, töi'téneti, vallásos és művészi je-
lentésében ügyekszik rövid vonatokban adni, c's annak ere-
detét a' vallásos szertartásokból, névszerint az Apolló', Ba-
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chus' es Mú/.ák' tiszteletéből származtatni. Ezután következik 
általános rajza a' Ijrai művészet' bárom főcsoportjának, a' 
bárom különöshellen néptörzs' individualitása, külön élete és 
lényege szerint, tehát a' görögök' dóriai, aeoliai és jöniai , 
vagy choriai, meliai és elégiái költészetének. — A' különös 
rész kifejti a' lyrica' történetét egyenként, és magába fog-
lalja a' különféle sztíleket és kőltészfajokat, költői műveket 
és a' költők' életirati vázolatait, Krisztus előtt a' 4dik száza-
dig. Ide ismét egy bevezetés tartozik, m llyben a' lyrica* 
különféle költésfajai és sztíljei még egyszer kifejtetnek és szét-
tagoltainak. Általában az új dolgozatoknak az baja, hogy sok 
bennök az ismételés, és az előadás könnyen elfárasztja az ol-
vasót szélességével. Az egészet felosztja Szerző három idő-
szakra, mellyek közül az első a' népéletnek a' szabadabb hel-
len statusalkotmányokban való első keletkezését és képződé-
sét a' régi hősi királyság' inegbulcása után, rajzolja, 's ebből 
származtatja a' Ivrai költészet' első csírázását. Ez közvetlen 
a' régi nómiai költésfajhoz csatlakozott, ebből pedig a' régi 
chór-dóriai és elegi-jóniai származott. Ezért Szerző a' nomiai 
költésfajnak 's annak kitűnő mestereinek Terpandrosig és Klo- * 
nasig még egy különös czikkelytszán , melly után aztán még az 
első időszaknak közönséges történeti cliaracteristicája követke-
zik: 1) a' lyricának régibb chór-dóriai sztilje népies kifejlésé-
ben és jelentésében; 2) a' régibb dóriai lyricának mellékvonal-
mai, a' tisztulási és engesztelő énekek',,fölszentelő dalok' és jós-
igék' későbbi papvallási költészete. Ezután a' jóniai lyrica 
és az eli gia' régibb jóniai szt/lje szorosabban vizsgáltat k és 
az epigrammai és jambusi-satyrai költészet, azok' fajaival; 
a' paródia mint az elegiai-jóniai lyrica' mellékvonala állí-
tatilc fel. Az elegiai és jambusi költészet' ezen egyesitésében, 
mellyeket Szerző úgv tekint, mint ugyanazon egység' két 
felét, rejtezhetnék a' könyv legnagyobb ellenmondása. Mind 
azt, mit a' Hellenek a' forma után elegiánab neveztek, szo-
ros!) vizsgálat mellett, egy szellemi egységre vihetni vissza, 
bármilly különfélének lássék is első tekintettel a' tárgy, mellyet 
elegiai formába foglalva találunk. De egy egészen más szel-
lemi irányhoz tartozik a' jóniai jámbus költészet és paródia, 
melly ismét magában formál egy szellemi egységet. 

A' második időszak magába foglalja a' hellen nemzetiség-
nek , a' nemzetségek és statusok, valamint a' zsarnokság és 
népuralkodás közötti vitában az egyesek' különféle charaete-
reinek határozattabb alakulását és magasb kifej lését. Most 
kezd először a' lyrica létszeresen kifejlődni és szilárdabb el-
válással a' különféle dialectusok és fajok szerint a' többi köl-
tésnemek közt elsőségre jutni. Ezért Szerző előbb az aeoli 
lvrica' virágzatát rajzolja, azután az aeol-dóriai sztíl' kifej-
lődését és tökélyesbülését, és a'jón-elegiai költészet 'űj ala-
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kulását. Ehhez járul még a' lobriai és dithyrambi sztil' ágaza-
ta és első képződése. Itt ismét áll egy közönséges történeti 
bevezetés és ezen időszak' eharacteristieája. Azután követke-
zik különös története a' lesbiai vagy aeol-meliai sztílnek, és 
mint ennek mellékvonala, az asztaldalok. Ez vitán megmutat-
ja Szerző, mint alakult újjá a' régibb dőriai sztíl is az aeoli* 
befolyása által, 's mint származott ebből az aeol-doriai lyri-
ca. Erre következik a' jon-elegiai sztíl' ú j élete ezen időszak-
b a n , és elŐadatik, mint fejlődött ez lyrai elemek' nagyobb 
gazdagságára, a' gyász-szerelmes elegiának Mimnerjnos-seA, 
és a' gnominak »So/cw-nal való kifejlése által. Mint ezen sztil' 
mellékvonalát adja elő Szerző az aesopi mesét vagy apologot. 
Ezután jőnelc kevés tudósítások a' lokri sztílről, 's bezára-
tik ez időszak a' régibb dithyrambi költészetnek és a' lyrai 
művészet' attieai sztilje' első keletkezésének történetével. 

A' harmadik időszak rajzolja a' nemzetiség', a' nemzetsé-
gek' és statusok', valamint a' magány élet' individualitásának 
teljes kimivelödését, és igy a' lyrica' legmagasb fokát és tér-
pontját. Ez tehát magába foglalja az aeol-dóriai sztil' legma-
gasb virágzatát és az aeoli 's jóniai lyrica' hanyatlását, vala-
mint az attieai sztíl' elsőbbségét is. Simonides és Pindar ezen 
időszak' legszebb fénypontjai, mellyben az aeoli elem a' dóri-
aival a' legdicsőbb erővé egyesült. Az aeoli ugyan szintúgy 
virágzott, de lassanként hanyatlott, végre elenyészett. A ' jon-
elegiai sztil' kimenetele különös czikkben adatik elő , melly-
hez kapcsolódik végre az atticai-dithyrambi sztil' uralkodá-
sának 's kifejlődésének, és általában a' lyrai művészet' alá-
szállásának története. Az attieai dithyrambi költészet ugyan 
eleinte meglehetős magasságra emelkedett és meghatólag adá 
elő a' művészeti személyesség' hatalmát a' művészet' közön-
séges formáin és törvényein; de csak hamar elfajulásában a' 
közönséges törvénytelenség' 's alaktalanság' képe lett. Ezzel 
végződött be az emberi dolgok5 kerengése. A' chóri alaknak 
és dóriai dialectusnak erős és méltóságos alapján szilajon mo-
zogtak összevissza a' jóniai lágyság és tetszeslcedő czifraság y 
aeoli szenvedélyesség és ábrándozó hév , egyesülve az attieai 
sebességgel 5s élénkséggel. Egyes költő többé nem vala képes 
e' nagy téren uralkodni. A'lyrai költészet létszeres kifejlődé-
se' fokait teljesen átlépte és immár ismét önmagában szétom-
lott. Szükségkép engednie kellett akkor más szellem hatal-
maknak , mellyek illendő előkészület után most az egész' ve-
zérelveivé emelkedénelc. Eltűnt a' lyrai lelkesedés' teremtő 
ereje, 's helyét, valamint a' Hellenek' egész belső életét, 
Krisztus előtt a' 4dik század' második felétől kezdve tudo-
mányos értelem , tapogatózó éleselme és elménczkedés' játéka 
foglalá el. Ezzel tehát Szerző, nagyon helyesen, a' költészet* 
történetét nem csupa művészet' történetének mondja lenni 
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és ettől kezelve inkább inkább literatura-történetté változtatja. 
Ezért a' 4dik századot méltán úgy nézi, mint a' hellen szel-
lemkifejlődés' két külontartományainak határkövét. 

Óhajtva várjuk a' következő köteteket, mellyek a' drá-
máikor' és a' hellen költészet' alexandriai és római időszaka' 
történetét adandják. 

Gott ing, gel. Anzeigen (St . 190—192. 183C . ) u tán Sz. D. 

jBeiträge zur Griechischen und Römischen Literaturgeschich-
te. Von Dr. Friedrieh O S A N N . Erster Band. Darmstadt, Heil , 

1835. X e's 318 1. 8-adr. Ára 2 for. 15 kr. p .p . 

A' munka, mellynek első kötete előttünk fekszik, hatá-
rozatlan számú értekezéseket nehezebb 's kevesbé ismert tár-
gyairól a' görög 's római literaturatörténetelcnek foglaland 
magában. Terjedelmét a' philologiai világ' javallata 's rész-
vétele fogja meghatározni. 'S a' sz. azt hiszi, hogy ezt az 
által nyerendi meg, ha tárgyait egész terjedelműkben 's min-
den egyes részleteikben bocsátja vizsgálat alá ; hogy minden 
egyes momentum' megfontolása 's mások' Ycleményeinek ros-
tálgatása által a' bizonyosságot vagy hihetőséget csak azon 
pontra emelhetni, mcllyre ő maga vezette. Ez által végetlen 
mezőt nyitott magának, mellyen sok más munkatársa is van, 
a' legkülönbözőbb terv 's módszerint munkálkodó. Sőt már 
hallhatni ama' panaszt, hogy a' monographiák 's egyes vizs-
gálatok' száma már sokkal nagyobb , mint sem hogy azokat 
a ' literaturatörténetek' sommás előadásában, ha csak ugyan 
ki akarjuk tüntetni a' szellemi élet' belső létszerességét, áltte-
kinlhetnőlc 's használhatnók. Más felül ismét a' monographiá-
lcat túlbecsülni nem lehet, minthogy illy kövekbűi álló egész, 
a' culturatörténeti 's philosophiai szempontból tekintve, soha 
bármint igyekezzék a' szerző, összefüggő épületté nem lesz. 

Ámbár a' munka' czime járulmányokat igér a' görög 's 
római literatura történetekből, mindazonáltal ezen első kötetből 
a' római literatura még egészen ki van reszketve. E ' kötet 
tartalma: 1) Értekezés a' hellen elegiáiról, hol e' költemény -
nem' eredetéről 's lényegéről; különösen azután a' symposiu-
mi elegiáról,'s az érez Dionysios 's elegiáról; 2) Aristoteles-
nelc tulajdonított munka: ,,a' világról" 's ennek hihető szer-
zője; továbbá két toldalék Chrysippos' irományairól 's Aristo-
teles' textusának criticájáról; 3) Vegyes értekezés Jamblichos-
ról 's utazási kalandjairól; siciliai Caecilius rhetorról; Ale-
xander Aetolosrúl; Diotimos' Heracleájáról; némelly sírfeli-
rásolcról Platonra, végre azon epigrammáról, melly Pausanias 
16 , 7 , 3 , fordul elő. 
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Mi az elegiát illeti, 's különösen alakjának 's legrégiebb 
tartalmának eredetét a' sz. azt állítja, hogy az elegia' politi-
cai neme nem eredetinek tekintethetik, sot hogy az érzés 
személyes kifejezése, mint a' miben az elegia lényege kere-
sendő , leginkább a' gnotne' segítsége által az elégiái formát 
a' kedély' minden kifejezésére nézve sajátjává tette. ''S így 
természetesnek találja, hogy e' fogalomtól idővel több neme 
az elegiának, ügy mint a' politicai, gnomieai, eroticai 's 
tbrenodiai elszakadhatott, sőt hogy elszakadniolc kellett. Más 
részről azonban az elegiának e' külön nemekre szétszakasztá-
sát tévedésnek tartja. Az elegia néki az élet' poesisa lévén, ha 
csak ugyan szétszakasztani kell, úgy mond, szakasszunk az 
élet' főjeleneteihez képest. De ez nyilván még nagyobb elda-
rabolásra vezetne, 's a' sz. értelemhatározása nem csak az ele-
giai hanem a' lyrai költészet' egész mezejét foglalja magában. 
Mit a' Hellenek elegiának neveztek, az csak a ' f o r m á t illeté 
's a' vizsgáló' feladata, mind azt mi a' hellen nemzetiség'ide-
jében (az az kezdettől fogva nagy Sándorig) elegiai formában 
költetet t , szellemi egységben központosítani. Nem tagadhatni, 
hogy a' hellen elegia Kalliuos' politicai nemével kezdődik, de 
a 'hexameter ' 's pentameter' mértékes egyesítése, mi már a' 
szó : elegos' etyinologiai jelentésében is gyökerezik 's régiebb 
's újabb vizsgálatokból ellenmondhatlanúl következik, fájda-
lomra , vágyra vagy aggodalomra mutat. Azért is az elegiát 
ott találjuk, hol a' mondott érzések egyesekben felelevened 
vén közlés által enyhítést keresnek. Azért harsogott a' legré-
giebb elegia háborúk' vészes idejében, a' midőn a' költő az 
ioniai népélet' legszebb korában magát az egész' tagjának érez-
vén, polgártársait vitézségre buzdította. Azért választá a 'gno-
me polgári meghasonlás' idején, a' népuraság 's tyrannismus közt 
ingadozó statusokban ogyan azon formát , 's fér jf iak, mint 
Theognis és Solon körülményöknél fogYa alig Írhattak más-
ként , mint distichonokban. Továbbá ezen érzést minden fel-
írásban találjuk, akár halált tárgyazzon, akár más eseményt. 
A' mi pedig az eroticai elegiát illeti, alig kell említenünk, hogy 
a' felebbi értelemhatározás reája is illik. 

Igen tartalmas és érdemes amaz értekezés, melly Aris-
totelesnek' ntQÍ nóa^ov irományát tárgyazza. A' sz. midőn az 
eddigi véleményeket rostálgatja, talán kelletin túl mulat Aris-
toteles' legújabb fordítója véleményénél, mi szerint az való-
ban Aristoteles' munkája volna. A' régiek közt Apulejus, Ju-
stinus, Stobaeos és Philoponos azt Aristotelesnek tulajdonít-
ják. De Apulejus előtt senki sem említ illy czímű munkát 
Aristotelestűl, ámbár minden kéziratban az Aristoteles iro-
mányai közt találtatik. A' főokok, miknél fogva az az emlí-
tett plnlosophusé nem lehet, több tudóstul vizsgáltattak már, 
miért is a sz. elődeire hivatkozván csak három pontot emel ki: 
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1) hogy physicai és cosmologiai tanitmányai általában 's egyen-
kint ellenkeznek Aristoteles' máshonnan tudott véleményivel; 
2) hogy tettek említtetnek, mik aristoteles-utáni időre czéloz-
nak; 3) hogy az előadás mind nyelvre, mind stílusra ne'zYe 
AristotelesétŐl igen különbözik. Ez után áltmegyen a' sz. ezen 
állításra, hogy a' szóban levő iromány szerzője stoicus volt, 
mit mások is tettek. De senkinek nem jutott eszébe ezen stoi-
cust közelebbről kijelelni. Most Chrysippost tartjuk annak, 
a' nélkül hogy Iehetlennek tartsuk, hogy ugyan azon secta' 
más tagja volt légyen a' munka' szerzője. Chrysippos mellett 
harezol mások közt , hogy Aristotelesből sokat kölcsönözött, 
a' honnan nem kell csodálni, ha néha nevezetes megegyezé-
sekre akadunk. Továbbá hogy a' világról (mgí xnafiov) mun-
kát í r t , azt világosan bizonyítja Stobaeos (Ecl. phys. I. p. 
180. ed. Heeren), mi már régóta tudatik Baguet' pályairo-
mányából (Annál. Acad. Lovaniensis, 1822}. A' szóban iévo 
munkának, akár Chrysipposé legyen az akár másé, tagad-
hatlanúl csak népszerű czélja van. Meglehet, hogy Chrysip-
pos (ki 700 munkát hagyott maga után) ugyan azon tárgyat 
többször is dolgozta k i , sőt ezt a' régiek világosan is em-
lítik. 

Az első toldalékban egészítések járulnak Baguet' érteke-
zéséhez Chrysippos' életéről 's munkáiról, nevezetesen kö-
vetkező munkáira nézve: Jóslat, a' sorsról (ntyí tl[xaofiíyrig)f 
a' lélekről, a' törvényről, a' rhetoricáról 'sat. 

A' harmadik rész' kisebb czikkjei közt figyelemre méltó 
Jambulos' ismertetése. Ezen Jambulos Syriában született, 's 
igen kalandos regét í r t , Arabiában tett utazásairól, Js egy 
Aethiopia' déli részén fekvő szigetről, mellynek lakosi külön 
emberfaj 's a' föld' legboldogabb teremtményei legyenek. Ki-
vonatát Diod. Lic. 2 , 55 's kövv. láthatni. A' regélők' ugyan 
azon osztályába helyezi a' Sz. amphipolisi Philippost is, Suid. 
v. p, 3791. A. Gaisf. 

Gött. gel. Anzeigen (St . 50—52 18V7). után V. A. 

Uiber den Goethischen Briefwechsel. Fon G E H V I N U S . Leipzig : 
Engelmann, 1836. II és 185 1. nagy 12-edr. Ára 1 for. 30 

kr. p. p. 

„Futó és igénytelen lapoknak" nevezi a' híres szerző e' kisded 
könyvet; hanem majd azután maga is megengedi, hogy üjolagi el-
olvasásra tűnt szemébe, miként ezek kezei alatt, csaknem tudta és 
akaratja ellen, meghatározott irányt vőnek fel. Azonban G E R V I -
Nusűr' talentomától ez másként nem is jöhetett, másként ezt vár-
ni sem lehetett. Egy illy férfiúnak határozottan kelle nyilatkozni 
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a 'kor ' iránya felől literatúrai tekintetben, és névSzerint azon 
liely felől, mellyet abban Goethe elfoglala. E' szerint yannak 
itt kevés lapokon sok lelkes észrevételek, mellyekkel ugyan 
nem mindenki fog egyetérteni, mint az előszóban is monda-
t ik , Anti-Goethianismusnakfog tartatni, a' mi csak napjaink' 
csudálatos Goethomaniája ellen van intézve. Itt Goethe egye-
dül literatura-történeti tekintetben van fölvéve; az ő házi és 
társasági önviseletéről, hivatalbeli lelkiösmeretességéről, az 
Ő tudósitásokbani udvari Írásmódjáról, asztali ízletéről, vagy 
apró hiányairól és gyengeségeiről, mellyekben kortársaink' 
nagy része olly igen gyönyörködik, 's mellyekben Goethének 
főkép Zelterreli levelezése olly gazdag, itten szó sincs. E' la-
pok mint Szerző mondja, csak töredékek Goethe' és kőrű-
lete' megítélésére. — Goethe'kitűnő talentoma ezekben min-
denütt nagy csudálkozással ismertetik el. 0> mint a' 85-dik 
lapon mondatik, a' természet' kezeiből mint remek került ki, 
a' természet őt mindenre határozta, mit benne viszonyok, 
idők, sors érlelének, és ez mindenütt valódi jegye a' tulaj-
donképi lángelmének". Az ő rajzainak könnyűségét, költé-
szetének nyugalmas mélységét és valóságát, melly megfoghat-
lan mint maga a' természet, azon arányt az élet' mozgalmai-
ban , mellyet előad, az Ő mfíve'sztermészetének csudálatossá-
gát, melly életben, mulattatásbán, előadásban, megérintés-
ben szakadatlanul mutatkozék, — mind ezeket szerző, gya-
korta nagy magasztalással, Goethe' jeles tulajdonainak isme-
ri. De attól fogva, hogy Goethe a' megtekintésről 's szemlé-
letről a' vizsgálódásra 's contemplatiora mene által (136 I.) 
és az ember' cselekvő természetével csaknem egészen nem-
foglalatoskodott , az ő jelenete kevésbé tetszik neki, 's szer-
zőnk' ite'lete annál élesbedik, minél előbb megy Goethe a' 
korban. Ott Ő ( G E R V I N U S úr szerint) minden hitvány dolgot 
patheticus bölcs képpel vizsgál, ott elvűi teszi magának a' 
régi nil admirari-mxk. szorgalmasan ellenmondani; sőt inkább 
mindenen elcsudálkozni, mindent fontosnak, kiszámithatlan-
nalc találni; ott actákból úti nyalábot vcszen magához , melly-
be minden nyilvános iratokat, újságokat, héti lapokat, co-
mediaczédulákat, folyóárakat 's t. elf. Összeteper, észrevéte-
leit hozzájok adja; ezeket összehasonlítja a' társaság' hangjá-
val, mellyel aztán saját véleményét kiigazítja, — az új ta-
núságot ismét ad acta veszi, és igy szereket reményi meg-
tarthatni jövendő használatára; ott bonyolít és rejt költemé-
nyeibe és regényeibe mindenféle bölcsességet, mellyet aztán 
az embereknek kell kifejteni; ott mutatta, mint ment vissza 
egy dúsgazdag élet a' sokoldalúságból egységbe, az érzékiből 
az érzékfölöttibe, az emberből a' természetbe. O, ki egyéb-
iránt barátait minden új művében új előadásmóddal lepi meg, 
most mindig változatlan , vizsgálatai csak előkapottak, be-
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szédmódja elvont , szavai talányosak es homályosak, írás-
módjában valami olly euphemistiea van, melly a' dajkák' 
zsöllyeszékére 's guzsalyára emlékeztet (141—146 1.) Minden 
szilajságnak és ifjúi pajkosságnak ellene volt, ha egyszer va-
laki , helyesen vagy helytelenül, ellenmondott, gúnnyal és 
gőggel támadá meg a' kor' hátramaradását és javíthatlanságát. 
Ezen publicum elleni kifakadásokat G E R V I N U S úr gáncsolja, 
és igen csípősen kérdi : egészen elfeledte-e Goethe, hogy épen 
ezen publicum elmellőzött minden bohót és botránkoztatót, 
idomtalant és töredékest sok költeményeiben, és azokban csak 
a' szépét és valódit tiszteié. Hanem a' német nép és annak 
jóindulata ugyancsak vigyázott, hogy bálványozásában, u' 
költő" megvető bánásmódja által, félre ne vezettessék (148— 
150 !.). 

Azomban mi G E R V I N U S úr' ezen ítéletével egyet nem ért-
hetünk; sőt sajnáljuk, hogy nem minden indulatoskodástól 
tette magátment té , 's hevében annyira ment, hogy némelly 
olvasó hajlandó őt egy osztályba tenni ME.SÍZEL (cl , HeiNEval, 
B Ö R N E vei és GuxzKOWval, a 'm i tő , — széles tudományossága és 
érzelméért — meg nem érdemel. Messze vinne minket G E R V I -

NUS úr' ezen állításait itt czáfolni, mellyek egyébiránt is 
E C K E R M A N N 'S M Ú ' E L F R cancellár által, az ő Goethéről tar-
tott beszédeikben eligazítvák. — Másutt (94—971.) mondja , 
mért bárgyú dolog Goethének szemrehányást tenni azért, 
hogy ő nem lett nemzeti költővé. „Mi vala, úgymond, ezen 
nyomorú Németország és német nép Goethe' idejében, melly 
önmagát hagyta el és adta meg, melly hagyott magán önké-
nyesen gázolni 's méltatlankodni; mi szemrehányásokat me-
részel ez tenni egy nagy embernek, ki magasra törekedett 's 
népét nyugottan nézte a' legalábbvalóságot szenvedni ? Midőn 
végre a' kevéssé felkapaszkodott (ez a' szabadságháborúbeli 
nagy emelkedés'idejét jelenti! ) Goethe már nem volt i f j ú , 
ki osztozhatott volna a' nevetséges teutonismusban, és mi-
dőn ő ismét eszmélni kezdett, mi volt azután? az érzelgés 
és rásztos lángelmei düh, tudós pedantsággá változott, a' nép' 
cselekvő természete pedig halott maradt, mint előbb volt". 
Örömest megengedjük G E R V I N U S úrnak, hogy Schiller min-
dig magasabban fog állni a' német nép' véleményében, és 
hogy ő nem csupán azon időkben „midőn Németország poli-
ticai nagyságot 's erőt fejt k i" fog úgy Goethe előtt állni 
mint most utána áll (valóban úgy van-e?) ; de fáj nekünk 
olly jelentésű í ró t , minő G E R V Í N U S ú r , hallani, midőn így 
szól: a' hol és midőn Goethe osztatlan csudálást lelend, oily 
helynek és időnek kell annak lenni, melly ben nincs mozga-
lom, és hogy olly helyek és idők a' Goethomaniát talán most 
már a' legmagasb fokra vitték (97 1.). Azonban, hála isten-
nek, vannak még sok jó és mívélt férjfiak Ne'metorsságban, 
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kilc távul a' szőrszálhasogató criticától, köreikben hü szere-
tettel e's komoly buzgalommal tart ják meg tisztelőtöket egy-
formán Goethe e's Schiller iránt , habár ezen férfiak' nem min-
den irata vagy költeménye tetszik is csudálatra méltónak. 'S 
hol illyen emberek vannak, ott G E R V I N U S úr' nyilatkozásai 's 
az ezekkel rokonok inkább ártanak mint használnak. 

Most a' fent kitett iromány' más részére megyünk át. 
Véleményünk szerint ennek fő érdeme literatura-történeti tar-
talmában van, mellyet szerző a' Goethe és Schiller közötti 
levelezésből merített. A' könyvet a' weimári életnek, melly 
a' múlt század' utolsó negyedében kezdődött, jól sült előadása 
nyitja meg. Élőnkbe hozatnak itt Amália herczegnő, Wie-
land, Herder, Ágoston Károly berezeg, Goethe az ő koráb-
bi weimári élete'pajzánságaiban (20—24 1.); továbbá rajzol-
tatilc Goethe' viszonya Mercklcel, és miként az ő élete egé-
szen másként alakúit volna, ha Schillerrel olaszországi útja 
előtt ismerkedik vala meg, (36'—51 1.). Ezen útjából vissza-
térte után a' csöndes, tiszta, egyformán visszatérő vegetatió-
ban és az emberi test' idomának tanulásában keres örömet 
és nyugalmat, és itt csöndes, vizsgálódó természete semmi 
háborító benyomásra nem talált. „Ha Ő, mond G E R V I N U S úr 
az 54d. lapon, Weimárban az ünnepeket élénlcíté , mindjárt 
foglalatosságának bohósága és csekélysége jut eszébe; ha az 
ember zavarban forog, undorítja őt a' tervtelenség és hiúság; 
sőt ha költőileg hozott is létre valamit, elmeszüleménye fe-
lől kétségben és zavarban vagyon, vonakodva adja k i , 's vo-
nakodása által ritkán javít. Csak ha a' képző művészettel fog-
lalatoskodik, mellyben semmit sem adott, 's mellyben a' pu-
blicummal semmi érintkezésbe nem jött , mellyben csupán él-
delve és szemlélődve mulatott, és az azzal foglalatoskodókat 
még távulabb tartá a' cselekvő emberiségtől, csak akkor élt 
z avaratlan b oldo gságban". 

Ezen időben, melly még a' levelezés előtt volt, találko-
zott először vele Schiller. Bár mint külömbözött is egymás-
tól a' két férfiú (56—62 1.), még is ismeretségök' kezdetében 
mindjárt meglcedvelék egymást, és mindinkább együtt éltek, 
midőn tapasztalák, hogy terme'szetök'minden különsége mel-
lett is , a' lényeges dolgokban és elvekben hasonlók valának. 
így levének az új szövetség' első jelei a' Xéniák, Horák (62— 
64 1.), azután eltökéle'k, hogy csak nagy, méltó remekmű-
vekre adandják magokat; de Goethe ezen kölcsönös felszólí-
tásnak csak halkan engedett; mivel-mint G E R V I N U S úr. véli -
az ő legszebb korszaka már akkor elmúlt". Még is későbben 
említi , hogy Goethe több művein , mint: Wilhelm Meister, 
Hermann und Dorothea e's Faust , dolgozott. Azután a' szer-
ző Schillerre tér és szabadon és sajátságosan vizsgálódik, 
minő különös küzdelembe hozták a' történeti tárgyak az Ő tett-
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leges költészetét idealismusával, practicus érzelmét szemlélő-
dő tehetségével; mi után dramai dolgozataira megy át 's meg-
mutatja , mi nagyon kielégítő módon egyesülnek itt a' két 
férfiú5 eredetileg egészen ellenkező irányai. Wallenstein, a' 
német nemzeti tárgyak, Teli , az ó tragédia, Aristoteles' 
törvényszabása, a' dráma és kosköltemény közötti különség 
és más közérdekű tárgyak felett tudósán beszél a' szerző 94 — 
134 1,- a' mennyiben ezekről a' Schiller, Goethe és Hum-
boldt közötti levelezésre tartozókig beszélni lehetett. Vége-
zetre, hogy Schiller' philosophi tanulmányai egyenesen nem 
folytak be Goethére, valamint ez is hiában reményle Schiller' 
segítségéből tudományos tapogatózásaira nézve hasznot venni, 
elő adatik, melly után a' fölebb érintett változást a' Goethe' 
életében , említi G E R V I N U S ú r , és keserűen panaszkodik az ő 
idülő kora 's az alatti boldogtalan iránya miatt. 

A' bálványozás, mellyet a' költő kortársaitól kapott , 
szerzőnket egyszersmind azoknak különösen szembeszökő re-
praesentansaira, Zelterre és Bettinára viszi. Zelter, úgy mond, 
minden önállósága' teljes megtagadásával, testtel lélekkel Goe-
tlieé. Minden cselekvésében , írásúban, foglalatosságában, egész 
léteiében, noha többnyire fonákul, Goethét követi; úgy, 
hogy alig olvas egyebet, mint barátja' munkáit ; csacsogja, 
mint seregély azt, mit ez fölemelt ujjal tanít neki; ő előtte 
Faust' második részében minden napvilágos, csak hogy elő-
adni nem képes; ingerűit és boszús lesz, ha valaki Goethét 
érinti vagy gucsmolja (151—153 1.). — Innen láthatni, hogy 
G E R V T N U S úr semmi jót sem hagy a' Goethe és Zelter közötti 
levelezésen. Pedig, ámbár mi ezt korán sem becsüljük annyi-
r a , mint Goethének Schillerrel, Humboldttal, Merckkel va-
ló levelezését, még is annak hat kötetében csakugyan talál-
kozik valami, a' mi kedves közleményeket ad Goethéről és 
barátjáról , kit egyébiránt önállósága' hiányáról vádolni épen 
nem lehet. 

Sokkal tiszteletesebben adá elő G E R V I N U S úr Goethének 
Bettinával való levelését. Miután előbb teljes joggal visszauta-
sította volna azon rosz következést, mellyet ezen könyvből a' 
házi erényre és erkölcsiségre sokan következtetni iparkodá-
nalc, és megmutatta volna, hogy a'viszony mellyről ez ér -
tekezik, egészen anyagtalan természetű, hogy e'szerint egyes 
helyeket csak rosz akarat tehetett ocsmány világosságba, elő-
adja Goethe' erdekét ő iránta' mint nyilván igen korlátoltat. 
Iránta való első részvéténeit forrása becsületére válik, az azon 
jótékony érzelem volt, hogy anyja abban egy vidám társal-
kodó nőt talált, 's ez által jött vele közelebbi viszonyba. De 
Goethe mint egy érett művész viseli magát Bettina' ömlede-
zésci* i ránt , sonetteit küldi neki, és illy módon elmésen és 
gyöngéden köszöni annak költeményeit. De Bettina' „gyönyö-

11 * 
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rü hizelge'sei" nevekednek-; hanein ekkor az öreg Goethe 
csak nem gondolkozhatott róla lióldfényen, ő eleget tett , 
midőn annak szellemének enyelegve hódol t , többet a' szerző 
szerint, férfi nem tehet, ki az asszonyi szellem' körének 
határait ismeri, habár a' közönséges kötelékeket elhányja is. 
Végre neki nem maradt egyéb hátra, mint némálkodni (133— 
160 1.). A' Goethe és Bettina közötti személyes viszonynak 
illven kifejtése után G E R V I N U S űr előadja Ítéletét ez utóbbi-
nak nyilvános leveleiről, sajátságosan és jelesen. Bettina' bel-
ső életét úgy tekinti ő, mint példányát az egész regényes 
művészetnek, mellv köztünk ezen század' élcje'n fejté ki el-
késett virágzatát. O benne a' regényes szellemnek egész törté-
nete ollv teljesen mutatkozik, mint azt más egymiben alig 
láthatni. Ki előtt a' középkor' szellemi élete és eszméje isme-
retes , az ezen női ifjuélet' kifejlődésének vázolatában mind 
azon belső küzdelem' és harcz' különös világának elemeit bá-
mulatos gazdagságban's teljességben együtt találandja. Azértis 
az Ő maximái egy osztályba tartoznak Lichtenstein Ulrik' 
Frauendienstjével és Dante' vita nouva-jávai, egészen a' régi 
szerelmeskedés van e' könyvben, annak a' keletihez való haj -
lásával, tűlságoskodásával, a' valódi naivság', ártatlanság' és 
csintalanság' gyakori hangjával; mint az illyes a' középkori 
költőknél épen a' valóság' és mesterkézés' határvonalán j á r , 
de ottan ottan felváltva annak egy formaságával és tűlfeszűlt-
ségével, mint a' szerelemköltőknél, ugy hogy az ember a' 
mosoly és megindulás közt ingadoz, „kaczagás és sírás egy 
zacskóban az ő mesterségük" mint maga mondja, Csak a' mai 
sentimentalitas és gyakorlottabb , erősb phantasia külömböz-
teti meg őt azok' írásmódjától. 

Záradékul csak azt óhaj t juk: bár tetszett volna G E R V I -

NUS űrnalc a' különféle levelezések' részint szóról szóra, ré -
szint csak kivonatban felhordott helyeinek kútfejei' pontos 
megnevezésével a' könyvet, melly bizonyosan literaturatör-
téneti beccsel bir , figyelmes olvasói előtt még. használatosbbá 
tenni. G E R V I N U S úr ' literaturatörténetét is hasonló hiány bé-
lyegzi. Továbbá ohajtottunlc volna közelebbről felvilágosíttat-
n i , miokból jegyzé G E R V I N U S úr előszavában Falle János' há-
trahagyott irományát: „Goethe aus persönlichen Umgange", 
gyanús könyvnek? Nekünk legalább még arról semmi tudo-
másunk nincs, mi tehetné e' könyv' liihetőségét általában (mert 
egyes helytelenségek számba nem jöhetnek) kétségessé. 

Alig. liter. Zeit. (Nro 225. 1836.) után Sz. D. 
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Reminiscences of an Intercourse with Mr. Niebuhr the Hi-
stórián, during a Residence with him in Romé, in the Yecu s 
1822 and 1823. By Francis L I E B E R , professor of History and 
political Economy in South Carolina College. Philadelphia» 

Carey, Lea et Blanchard. 1835. 12mo p. 192. 

A' ki Niebuhrnak romai törtenetekről irt nagy munká-
ját olvasta, nem lesz annak kellemetlen egy illy jeles ember* 
véleményeit, characterét és különösségeit ezen érdekes és ok-
tató reminiscentiákból közelebbről megismerni. 

A' SzerzoneK igen jó alkalma volt a' nagy történetíró' 
erkölcsi és elmebeli characterét kitanulni* Kitetszik ugyan is 
az előszóból, hogy Lieber ú r 1821-ben Görögország' szabad-
ságáért harczolt, hanem reményeiben esalatva látván magát, 
kénytelen volt a' következett évben visszatérni. Missolunghi-
ból Anconába hajózott ; innét pedig , a' rendőrség' utasítása 
ellen, pénzből 's ruhából kifogyva, az örök városba utazott. 
Ez időben Niebuhr úr volt porosz követ a' pápai udvarnál , 
azért küldve oda szabadelmü fejedelme által, hogy lenne al-
kalma történeti fürkészését legjobb sikerrel folytatni. Lieber 
úr tüstént elliatározá magát ezen tudós honfitársához folya-
modni 's felfedezni előtte szomorú helyezetét. Első látogatá-
sakor nem szólhata a' követtel, hanem a' követségi titoknok 
által nyájasan fogadtatott, 's annak kezein keresztül nyere 
engedelmet Romában maradni , 's egyszersmind segedelmet 
is , hogy első szükségeit fedezhesse. „Más nap reggel" úgy-
mond a' Szerző, „megjelentem a 'ki tűzött időben, 's Niebuhr 
úrral a' lépcsőn találkoztam, épen a' mint kimenő félben volt. 
O engem igen nyájasan fogadott , visszatére velem szobájába, 
elmondatá egész történetemet, 's úgy látszék, örömmel vévé, 
hogy szolgálhatélc neki némi értesítéssel Görögország felől. 
Beszélgetésünk több órákig tartott, mikor pedig fe'lbeszakasz-
tá azt , meghívott ebédre. Eleje'nte haboztam feleletemben, 
de midőn láttam, hogy habozásom' okát elérteni nem akarja, 
öltözetemre mutatva igy szóltam. „Uram, én valóban nem 
vagyok olly lielyezetben, hogy exceilentiás úrral ebédelhes-
sek". Mire ő egy kissé hevesen válaszolá „Hát olly hideg szí-
vűeknek tartatnak a' diplomaták! En ugyanaz vagyok, a' mi 
Berlinben voltam, midőn leczkéket tartottam, kegyed' ész-
revétele rosz." Hlyen okok ellen természetesen nem maradt 
semmi ki fogás .—Ebéd felett, mellyen Niebuhr ur feleségén 
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és gyermekein kívül egy idegen asszonyság is jelen volt, ész-
revévén a' híres tudós, hogy némi zavarban vagyok, kettó'z-
teté irántam nyájasságát. Ebéd után sétálni hivá a' társaságot. 
Én már sajnáltam az asszonyságokat, hanem szerencsére jött 
egy ismerős ű r , a' ki kész volt velünk sétálni menni, 's így 
megmentetének ők karom* elfogadásától. Niebuhr ű r , hihe-
tőleg emlékezve a r r a , a' mit reggel öltözetemről mondottam, 
megfogá karomat, 's így sétálgata velem sokáig. Visszatér-
tünk után, midőn már el akarnék távozni, kérde , ha nem 
volna-e valami kivánságom. En az ő történetírását kér tem; 
ebből azonban csak egy példánya lévén, mellybe jegyezgetni 
szokott , igéré, hogy más példányt fog számomra szerezni; 
egyébiránt kezembe adá könyvtára' kulcsát, hogy többi köny-
veiből tetszésem szerint válasszak. — Néhány nap múlva meg-
kérő Niebuhr ur a' szerzőt, vállalná magára fi ja' oktatását, 
's e' helyezetben maradt Lieber űr mindaddig, mig a' követ 
vissza nem tért Prussziába; hanem ezen elválás után is ba-
rátságos levelezést folytata a' Szerző a' nagy történetíróval, 
ennek 1831ben történt gyászos haláláig. — Az előszó' egyéb 
részében bő kivonatok közöltetnek Niebuhr űr ' leveleiből, 
mellyek az író' characterére igen kedvező fényt vetnek. Mély, 
éles és érett ítélet, 's tiszta és olly egyszerű érzelem, mint 
a' gyermekeké, kitűnő minden lapon. — Lieber űr így irja le 
barátja ' személyét 's némi különösségeit. 

„Niebuhr űr alacsony és szikár termetű, vékony szavú, 
's igen rövidlátó volt. Szemüveg nélkül nem lehetett. Nagyon 
takarékosan élt; bor és víz volt rendes itala; becsülte ugyan 
a' jó bo r t , de nem élt vele gyakran. Sokszor a' szobában 
fel és alá járkálva borotválkozott; 's ha jelen voltam, még 
ezen veszélyes munka közben is szeretett beszélgetni. Kedvel-
te a' pipát és a' burnótot. Nem irt ugyan egyetlen egy tollal 
egész könyvet; hanem még is igen soká használ egy egy tol-
lat minden javítás nélkül , jobbra balra forgatya, 's kike-
resve annak hegyes pontját. írása mindazáltal tiszta és olvas-
ható ^volt. 

„Ritka emlékező tehetsége képessé tevé toll' segedelme 
nélkül is dolgozni; 's több izben találám őt fekve a 'nyugá-
gyon 's feje felett valami régi munkát tartva. Ez pedig nem 
mulattató munka volt , hanem gyakran ollyan, mellyet ő leg-
nagyobb figyelemmel tanult. Emlékezete majdnem megfog-
hatatlan volt mások előtt. Csak nem mindenre emlékezett, a' 
mit élete' valamellyik szakában olvasott. Mintegy 20 éves ko-
rában Edinburghban tanult, 's én jelen voltam, midőn egy-
szer Romában egy Angollal bizonyos statisticai adatokról be-
szélgetett, mellyelcct azon városban laktakor olvasott az an-
gol hírlapokban." 
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Ezen bevezetés igen kedvező Ítéletre birja az olvasót 
mind a' Szerző' mind Niebuhr úr'személyes charactere felől. 
Niebuhr urnák szinlés nélküli jósága, mellyel Görögország-
ból visszatért honfitársát fogadá, becsületére válik szívének, 
's világosan mutatja, hogy sem literatúrai nagy h í r e , sem 
magas állása nem vesztegeté meg charactere' természeti jósá-
gát; Lieber ur' nyilt szívű becsületessége pedig, mellyel mind 
ezt előadja, háladatos érzelmet nyilvánít barátja' nemes vise-
lete iránt, 's szép emléke az elhunyt jelesnek. 

A' Reminiscentiálc mindenféle tárgyakra terjeszkednek. 
Közlik ugyanis Niebuhr ur ' véleményét az- ó hisztériáról, a' 
philologia' történeteiről, a' régi és mai politicáról, ne'melly 
magas literatúrai érdekű munkákról 's megkülönböztetett sze-
mélyekről, kikkel vagy tudományos munkalódása által, vagy 
politicai állásánál fogva ismerkedett meg. Mind ezen vélemé-
nyekből igaz német tanultság által gazdagított, 's nyájas és 
philosophiai lélektől lelkesített bő és erős értelem tetszik ki. 
Noha főleg a' régiek közé szorította tanulmánya, még is sze-
reié különös nézeteit mai analógiákkal világosítani; mire az 
újabb hisztórianak és az európai nyelvek' literaturájának is-
mérete , bő forrásul szolgált neki, melly et rendkívüli szeren-
csével használt. Criticája jó indulatu és részrehajlatlan. Vé-
leményei egyátalján tiszták és velősek, 's némellyek ritka mély-
ségű észt bélyegeznek. Vannak ugyan köztok, mellyeknek 
csak az ad becset, hogy Niebuhr uréi ; mások meg a' nagy 
történeti rónak különös fogalmát vagy hajlandóságát nyilvá-
nít ják: hanem ezek mind szükségesek ar ra , hogy Niebuhr 
ú r r ó l , mint emberről, helyes fogalmat szerezzünk. 

A' hollandi királyról nyilvánított véleménye, az utolsó 
politicai esetekkel összevetve, valóban hisztoriai fontosságú. 
Kitetszik ebből mind a' király' belátása, mint Niehuhr úr' 
éles esze. 

,,A' hollandi királyt akkor tanultam ismerni, midőn a' 
Francziák által országából elűzetvén, Berlinben nagy meg-
vonultságban élt. O az én hisztoriáni iránt nagy érdekkel vi-
seltetett, 's olvasá és tanulá annak nagy részét. O igen ér-
demes ember; illyen a' királyné is; ez a' legtisztább chara-
cterű asszony, nyájas és jótékony. Soha sem ült királyi szé-
ken ember, a' ki jobban kívánta volna népe' boldogságát, 
mint ők. Ugy hiszem, kevés asszony van akarmellyik rang-
ban , kit jelességre nézve a' hollandi királynéhoz lehetne ha-
sonlítani. A' király lce'rdé nézetemet Holland's Belgium' egye-
sítése és az alkotmány felől. Kegyed tud ja , hogy ő idegen-
kedett Belgiumot elfogadni. Én egyenesen kinyilatkoztatám, 
hogy ez soha sem vezet jóra ; ha már egy király alatt kell 
lenni Hollandnak és Belgiumnak, választassanak cl legalább 
úgy, mint .Norvég és Svéd országok. 'S valóban még több 
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ok van a' Németek' és Belgák' elválasztására. Ezek közt sem-
mi sem közös: nyelvök, vallásuk, érdekeik egyenesen ellen-
kezők. A' Belgák a' Franeziált' silány másolatja. Nem hihe-
t em, hogy a' jelen rendnek jó legyen a' vége. Azonban adja 
Isten, hogy félelmem alaptalan legyen, 's gondolatom soha 
se valósuljon." 

Homerról igy itélt: „Mennyi böleseség van Homerban! 
Kevés kihagyással ez igazán gyermekeknek való könyv. Cru-
soe Robinson lcivűl nem ismerek elbeszélést, melly annyira 
bájolna gyermeket, mint Horner. Ez egészen természetes, 
egyszerű, 's minden gyermek megérti. Ezenkívül rnilly jó 
előkészület a' régiség' ismeretére, melly nélkül ma nem le-
het messze menni." Pope' fordítását, melly a' költeményt 
régiségéből kivetkezteté, nagyon nevetségesnek tartotta; Vos-
sét ellenben, noha nem tagadá, hogy ebben is vannak hi-
b á k , igen magasztalta. 

The North American Review (July 1836). u t á n Zs-

Militärische Memoiren des brittischen Capitains M O Y L E S K E -
RER , enthaltend die kriegerische Laufbahn, des Herzogs von 
Wellington. Übertragen von G U S T A V N A G E L . Erster Theil. 

Hanover, Halm. 1335. nagy 8-adr . Ára 2 for. 30 kr. 

A' szerző Scherer Moyle, egy érdemteljes katonatiszt, 
méltó képviselője azon míveltségnek , melly jelenleg az an-
gol tisztikarnál létez, érdekes románja „a' tarka élet"czim 
alatt, de különösen „Katonai nevezetességei" által, híressé tet-
te -magát , nem csak Angliában, hanem külföldön is. Mun-
káiból többek már német nyelvre is általtétettek. Seherer 
olvasóját legelevenebb élet' közepébe állitja, hol majd vidám 
képeket majd viharokat majd idyIli jeleneteket, majd ismét 
harczokat , 's vad hadi kalandokat lát. 

A' jelen hadi nevezetességek czímü munkájában , a' 
szerző helyesen fogja fel és elevenen festi, a' különféle né-
pek, Hinduk', Spanyolok', Portugaiiok' nemzeti sajátságaikat, 
's Angliának történeteiben, e' munka a' keletindiai és spa-
nyol háborúkat illetőleg, megbecsülhetetlen kútfő. Közönsége-
sen meg lehet jegyezni Schererről, hogy bár ő részrehajló 
i s , az angol katonák iránt, igazságos mind a' mellett, az ide-
genek példánakokáért, a' Francziák iránt is. Hogy ő mint 
angol katonatiszt , nem vak csodálója Napoleonnak 's a' 
császárságnak, hogy benne Angliának és a' szabadságnak en-
gesztelhetetlen ellenét látja kinek dús vágya előtt , mindennek 
a' porba kellet ha jo ln i , ezek olly Ítéletek, mellyeken meg 
nem ütközhetünk, 's mellyeket eléggé nem ismételhetünk, 
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egy olly időszakban melly mint a' mié ík az 1800 — 1815-iki 
világ történetírással keveset gondolt 's benne sok fényponto-
kat tudott találni. 

Ellenben mindenütt nagy tisztelettel emlékezik bőséről 
Herezeg Wellingtonról. Hol tettek beszélnek, ott nem félhet-
ni párisi academiai magasztalást hallani. Mint vezér mér-
tékletes volt ő az éldeletben, társalkodásban vidám 's kelle-
metes, a' harez előtt 's alatt rendületlen nyugalmú, nyereség-
vágytól ment, távol minden dicsekedő titkolódzástól, 's fe -
szes zárlcozottságtól, parancsi 's rendeleti világosak 's kivi-
hetők, és a' háborúviselésben emberi. 

Hadi pályáját kezdte Németalföldön, hol mint ezredes 
hadnagy Moyra Generál alatt harczolt a' Francziák ellen. 
Három esztendővel ezután követte Wellesley ezredes bátyját 
Marquis Wellesleyt, ki mint főkormányzó küldetett Keletin-
diába ezen országba, hol, a' misorei Sultán Tippu Sáheb 's 
a' Marattok elleni háborúkban vezéri hirét megalapította. A' 
szerző több figyelmet fordítván a' keletindiai háború vise-
lésre és saját tapasztalásából esmervén az indus éghajlatot, 
's életmódot, helyes Ítéletet tehet azon háborúrol, melly ma-
gok az Angolok előtt is kevéssé esméretes. Wellesley minden 
nehézségek 's az indus katonaság sokkal nagyobb száma elle-
nére hirtelen bizonyos gyözedelmeket vitt k i , mellyek kö-
zött, Seringapatnám' bevétele 10 napi ostrom után 30-dik 
April 1798, hol Tippu Saheb is halálát lelte 's az assayigyő-
zödelem a' marat vezérek Skindia ésHolkár ellen 24d. Septem-
berb. 1804 kitűnők. Ebben 20000 angol és indus segéd csa-
patok harczoltak 50000 Marattok ellen, 's hadi tudományuk 
's vitézségük által víttálc ki azon győzedelmet, melly nem 
kevesebb fontosságú volt az Angolok keletindiai uralkodá-
suk'megalapítására, minta ' Klive ezredes' győzedelme 1757, 
26 Juni. A' haza kitűnő jutalmakkal tisztelte, a' szerencsés 
győzőt: de a' megigázott népek is megesmerték Vellesley' sze-
lidségét 's igazság szeretetét a' polgári igazgatásban, Angliába 
vissza térte után. 

Ezután részt vett Wellesley a' koppenhágai háborúban. 
Itt méltó boszonkodással kél ki Scherer az angol kormány-
nak akkori gyalázatos politicája ellen. Kevéssel később a ' fél-
szigeten találjuk Wellesleyt, hol a' Portugáliákkal kezetfogva, 
küzdött a' Francziák ellen, leirja a' szerző, mennyi fárad-
ságába került a' Portugáliákat reá venni a' harezra mellyet 
mind a' Francziáktóli félelemből mind az Angolok iránti két-
kedésből kerültek; maga Foy is kéntelen elesmerni, az An-
gol vezér' ügyességét, 's katonái vitézségeket a' rórilcai 17 
's vimierói 21. August. 1808. csatákban. A' csak hamar kö-
vetkezett változás a' vezérségben 's Burrard Harry ' 's Dalrymple 
Henrik' tétovázásuk, megfoszták az Angolokat a' kivívott gyu-
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zedelmek hasznai nagyobb részétől, a' czintrai fegyver szü-
ne t , szabad elmenetelt engedett a' Francziáknak, 's közön-
séges rosszalás' tárgya lőn mind Portugálliában mind Angliá-
ban , minthogy Junotot seregestől megse mm/the tőnek hitték. 

Wellesley vissza térése után Angliából hová a* czintrai 
fegyverszünetről számotadni hivatott meg , kezdé spanyol 
győzedelmei' sorát. Nem ereszkedhetvén, azon háborúk' apró-
lélcosságaiba, czélunkra, csak az tartozik mi viszonyban áll, 
a' Scherer históriája másokéhoz. Megjegyezzük először, mi-
képpen Scherer, mint szintén Hamilton kapitány, Marquis 
Londonderry 's Napier az ultra-whigh, kik Wellington alatt 
szolgáltak, úgy Scherer is azon hadi munkálatokat, mellye-
ket l e í r , közelről látta 's bennök részt is vett. O mint bár 
mellvik a' legjobb német katonairók közül, mint Valentini, 
Müffling, Klausevicz a' járatosságot, mint értő egyesíti a' vi-
lágos előadással. Sok í r ó k , a' Spanyoloknak függetlenségük 
dicső ldvivásábani részvétöket nem helyes fénybe állították, 
a' Francziálc hadi ügyességökkel kérkedtek, az Angolok pe-
dig a' szabadítás mívét csak magokra ruházák. Sepeler ezre-
desnek van azon érdeme, hogy munkájában, a' spanyol k i -
rályság czím alatt, a 'Spanyolok' részvétét, a'szabadítás nagy 
munkájában mint szemtanú, pontos 's kétségbe nem hozható 
adatokkal be bizonyította; hanem Scherer is, okosan közép 
utat választott. M;'.r a' „képek a' katonai életből" czímű mun-
kájában is, azt mondja, miképpen a' Spanyolok' erőködése 
magokat a' franczia járom alól kiszabadítani olly nagy 's olly 
nemes volt , hogy a r ra , homályt vonni akarni , egy becsü-
letes ember sein fog szántszándékkal. Se kormányuk, se ge-
nerálisaik se ministereik nem voltak, még is hívek marad-
tak ügyökhöz , 's az országban szétoszlott Francziákkali 
szünetlen aprólékos csatázásaiknak köszönék az Angolok, 
hogy igyekezetöket, később siker lcoronázá. A' spanyol se-
r egnek— melyben alig tarthata egy két regement számot a' 
rendes katonaság nevezetre — állapotja szánakozásraméltó 
vólt, se fegyverök se ruházatjok, organisátiójok elavúlt 's 
tele előítéletekkel. A' gyalogság alig vólt egyéb mint fara-
gatlan paraszt csoport, a' lovasság jó lovas ugyan de a' leg-
közönségesebb fordúlatokban is gyakorlatlan , a' pattantyús-
ság jelesen tüzelt, de nehéz vólt tűzbe vinni, 's szinte olly 
nehéz, abból kihúzni ha a' szükség visszavonúlást parancsolt. 
Ezen fogyatkozások mellett is, a' spanyol katona személye-
sen vitéz és bátor, józan, béketűrő, mértékletes, egyes tsatá-
zásokban jeles, de nem bízott magában 's nyílt viadalban 
ügyetlen vólt. A' Spanyolok számtalanszor megcsalattak, el-
árúltat tak 's megverettek gyakran a' győzedelem'közepén meg-
kerülve 's vezéreiket fortéllyal reászedetve látták, 's ekként 
magokban 's fegyverükben való bizodalmok, csak nem egész-
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Ion elcsüggedt. Scherer"" következő munkái bebizonyitandják , 
miképpen a' 1812-ki és 1813-ki esztben a' Spanyolok Napo-
leon legjobb katonáival mérkőzhettek, de 1808-ban az angol 
rendes katonaság's Wellington'teremtő szelleme nélkül tönkre 
lettek vólna. Ezt maga Sepeler űr se fogja Moyle ellen ta-
gadni. Azon szolgálatokat, mellyeket az angol vezéreknek a' 
Guerillák tettek Scherer előbbi munkáiban is , mindig egész 
készséggel elösmerte. De sok ízben nagy károkra volt az An-
goloknak a' Spanyolok' szövetsége 's nem ritkán nehezítette 
a' hadi munkálódásokat. Pénz', élelem' 's ruha' hijány' gyak-
ran késztette a' britt vezért henyeségben tespedni, a' Spa-
nyol generálok' 's fő tisztek' fejességc, előítéletei 's lassúsága 
legtöbbször megzavarták. így Kueszta a' talaverai ütközet 
előtt, nem másitá elébb állását mire Wellington által sürgetve 
kéretett , mig nem ez térden állva könyörgött nekie, a' mint 
ezzel maga Kueszta a' tisztjei előtt dicsekvélc. Ha még ezen 
akadályokhoz, oda vészük azt is , miképpen a' vezérnek 
minden tette gáncsolás tárgya vala az ellenkező irányú k o r -
mánynál, könnyen meg fogható, mi nehéz volt a' britt vezér' 
állása, 's mi gazdagnak kellett elméjének lenni, a' segédesz-
közökben, mellyek által, annyi akadályoknak ellene dol-
gozott. 

Berekesztésül vessünk egy futó pillantatott az ezen da-
rabban foglalt történetekre. Ebben vágynak Wellington' hadi 
munkálódási Soult marschal ellen, miután ő a' Douron által 
ment, a' Francziák' kiűzése Portugálba éjszaki tartományiból, 
a' Tajóigi előnyomulás az abrantesi táborozás 's át menetel 
Spanyolországba. Ezután a1 talaverai csata, melynek megbe-
csülhetlen következménye vólt Portugálliának védelme az el-
lenséges beütéstől, melly még sükercsebb lőn, ha Wellington 
harezba küldhető spanyol sereggel rendelkezhetl, 's a' yunta 
élelemmel 's fuvarral jobban ellátja. Ezen okból kéntelen az 
angol sereg Portugalliába visszavonúlni, 's a' Gvadiannánál 
táborba szál. Innen felkerekedik, midőn Massena három fran-
czia csapattal az országba benyomúl 's Coimbra elébe hú-
zódik vissza. Itt várja Wellington a' franczia marschalt, lci 
az alatt Almeidát 's Ciudad — Rodrigot beveszi, 's vissza 
veri az ostromot 27. Sept. 1810. A' Portugálok régi dicsős-
ségekhez méltó bátorsággal harczoltak. Massena nem bízik az 
erős állás elfoglalásához, 's megkerüli azt. Wellington ekkor 
az általa mindenképpen megerősített Torres-Vedrasi vonalhoz 
vonúl, csak nem az egész népesség utánna húzódik , 's Lis-
sabonban 's a' Tajo' déli vidékén keres menedéket. Tizedik 
Octobertól 14-dik Novemberig tanyákban feküdtek a' Fran-
cziák az említett vonal előtt, betegségek, ínség, kedvetlenség, 
's merész tsatázások által emésztetve, mig nem Massena San-
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tarem felé vissza húzta magát 's erős állást vett. Eddig terjed 
az első kötet. — 

Blätter für liter. Unterh. (Nr. 255. 1856.) után B. 

Hieronymus Savanarola und seine Zeit. Aus den Quellen dar-
gestellt von A. G. R U D E L B A C H . Doctor der Phil. Hamburg, 

bey Perthes. 503 lap 8-adr . Ára 3 for. 341er. p .p . 

Girolamo Savanarola aus grossen Theils handschriftlichen 
Quellen dargestellt, von Fr . K . M E I E R auszerord. Prof. der 
Theol. zu Jena. Mit d. Bildnisse und Facsimile der Hand-
schrift Savanarola's. Berlin. Reimer, 1836- XIV, és-401 lap 8-

adr. Ára 2 for . 45 kr. p . p . 

Az előttünk fekvő két munka , életrajzát adja a' híres 
Savanarola Jeromosnak ki a' reformatio 'martyrai közzé szám-
láltatik, 's 1498-ban Florenczben megégettetett. 

Savanarola lelkes barátja volt a' szabadságnak, hazája el-
nyomója a' Medici ház ellen 's nagy befolyásával mint egy-
házi szónok a' népre, nem kis oka volt a' Medici Péter kiűze-
tésének Florenczből. Ekkor több pártok esküttelc öszve ve-
szedelmére kiket vallásos és erkölcsi buzgólkodásával egye-
rán t felizgatott. Főképen azok, kiknek szabadabb életmódjo-
kat az erkölcsök' javítására törő heve korlátozta, vs kik a' 
Medici háznak is baráti voltak igyekeztek a' népszerű buzgól-
kodót megbuktatni. Ezen párt legnagyobb támaszra talált a' 
romai udvarnál. Hijjában igyekezett VI-dik Sándor elhalgat-
tatni a' rettenthetetlen férfit, Savanarola nem hajol t , — ek-
kor a' Pápa ki átkozta az anyaszentegyházból 's anathemá-
jával ellene minden erőszakoskodásra ürügyöt szolgáltatott, 
végre még a' Franciscanusolc is felléptek a' prédikáló barát 
ellen, kinek ékes szónoklata 's szíveken uralkodása előtt a' 
többinek el kelle némulni. Az ellene tornyosodó fellegeket 
mértékietlen hevével maga is torlasztá, midőn ártatlansága' 
bebizonyítására tűz próbára ajánlkozott: de a ' dolog abban 
maradt 's ez által a' várákozásában csalatkozott nép is felin-
gerűlt. Az ellene indított pert egy hamis protocollum eldön-
tötte, és Savanarola mint eretnek és schismaticus, népcsábí-
t ó , 's a' szent ekklézsia' üldözője megégettetett. Nyugalma 's 
rendületlen hite Hussra emlékeztet. 

A' két szerző Savanarolanak életére 's történeteire vala-
mint betsületes, de indulatos characterére nézve egy véle-
ményben vagyon. Vágynak mindazáltal külömböző nézeteik. 

Rudelbach oltalmába veszi Savanarola jövendőmondói 
ajándékát 's ennek dogmatice az ú j szövetségben is helyet ád. 
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SÖt a' kalabriai Joachim'es szent Brigitta' példáit elő idézi an-
nak megmutatásául, hogy a' prófétai lélek szakadatlanul máig 
is fennmaradt az ekklézsiában ha szinte kissebb mértekben 
is. — Joachimnak, Savanarolának jövendölései legfellyebb an-
nak bizonyságául szolgálhatnak, miképen ők az ekklézsia új já-
születését erősen hitték. Hogy nem valóságos profétziák vol-
tak eléggé megvan azzal czáfolva, miképen vagy be nem tely-
lyesedtek, vagy nem úgymint ők hirdették. Es ha Savanarola 
mellett harczol a' szerző miért nem hódol Sz. Ferencz', Sz. 
Dominicus' csudáinak is, kiktől szinte nem lehet megtagadni 
a' vallásos alapot. így az Acta Sanctorumra is következést 
kellene húzni, 's utóbb hol lesz a' non plus u l t ra ! 

Meier egyszerűbben veszi fel a' dolgot. Szerinte Savana-
rola vette oraculumail a' Sz. írásnak az akkori időkkíli ösz-
vevetéséből, 's jövendőlésinek csak subjectiv bizonyosságot 
tulajdoníthatni, ő maga meg vólt rólolc győződve de mások-
tól vak hitelt nem követelt. 

Meiernelc huzamos lakása által Olaszországban alkalma 
vólt adatokat gyűjteni e' munkás barátnak életéről, hatásáról 
's peréről. Nevezetesen a' pörnek elejére világosság derűi Sa-
vanarolának Vl-dik Sándorrali levelezéseiből mellyek itt k ö -
zöl vek. A' Pápa Romába igyekszik csábítani a' veszedelmes 
bűzgólkodót vele jövendőmondói tehetségéről értekezendő : 
de Savanarola megsejti a' kivetett tőrt 's külömbféle iirűgyök 
alatt kikerüli a' menetelt; — Ezután tiltatott el a' prediká-
lástól. 

Rudelbach me'jjen beereszkedik Olaszország' akkori tör-
ténetei' szövevényébe, mit a' tárgy nem kíván meg szorosan 
's mind e' mellett is nem lehet látni kiszámítását azon ha-
tásnak, mellyel Savanarola' munkálódásai az Olaszországba 
benyomuló reformatióra voltak, holott feltenni se lehet , 
hogy az általa elvetett mag semmi gyümölcsöt ne termett volna. 

Savanarola' theologíaí munkái, egyházi beszédei elren-
delésöknél óhajtottuk vólna, ha Meier azon individualismust 
mutatta volna ki , melly Savanarolát más theologusolctól cha-
racterizálja. Megjegyezzük még azt is , miképen sok tétel , 
melly mint ezen férfi' sajátja adatik elő , már régtől ólta meg 
volt p. o. a' Sz. Háromságróli tanitás. Mindazáltal az általa 
előadott dogmaticum systemának tökéletes jól rendezett ált-
ne'zését tőle megnem tagadhatni. 

Gotting, gel. Anzeigen (St. 106. 107. 1836.) után ß. 
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T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y . 

SaricJiuniathonis historiarum Phoeniciae libros novem graece 
versos a Philone Byblio, cdidit latinaque versiöne donavit 
F. W A G E N F E L D . Bremae, ex officina Car. Schünemanni 1 8 3 7 . 

205 lap, 8-ré tben. Ára 3 fo r . p . p . 

A' tudós publicum tudja ezen új Sancbuniathon' történe-
teit. A' dolog nevezetességénél fogva politicai birlapokba is 
költözött a' portugalli codex' feltalálásának ln re , 's végre 
felszóllítatott Wagenfeld, álljon elő a' munkával 's czáfoíja 
meg tettel az ellene felhordott vádakat. Az ide tartozó érte-
kezések' sommája abban á l l , hogy egy felül Wagenfeld , a' 
jelen munka' előzőjéül nem régen közre bocsátott egy kis 
irományt: Sanchuniathon's Urgeschichte der Phoenicier, in 
einem Auszuge aus der wiederaufgefundenen Handschrift ', 
mellynek tartalma nein csak a' tudottakhoz igen is jól illett, 
hanem a' felfogás' frissége 's naivsága miatt több rendű tu-
dósoktól alig tartathatott puszta költeménynek; másfelül azon-
ban olly környűletek jöttek köztudomásra, mellyek Wagen-
feld' a' kézirat sorsát tárgyazó adatait egyre meghazudtolálc, 
úgy annyira, hogy W ' . barátjai csak az által menthették Őt, 
hogy a' kiadónak okai vannak a' kézirat' valódi sorsút eltit-
kolni. Mind ezen környűletek bővebben adatnak elő egy más 
irományban: Die Sanchuniathonische Streitfrage nach unge-
druckten Briefen gewürdiget von Dr. C. L. Grotefend'. 

Jelenleg nincs miért az említett uton tovább mennünk , 
miután a' kézirat tiszta lenyomatban előttünk fekszik, 's a' 
munka authenticitása legbiztosabban a' textusból magától fog 
kiviláglani. 

Ezen előleges, a' munka ' authenticitását tárgyazó vizsgá-
latunkat, mi által azonban nincs szándékunk kimerítő vizs-
gálatoknak az útját elzárni, liárom főpontra akarjuk kor lá-
tozni : 1) Mint felel meg e' teljes Sancbuniathon, vagy in-
kább byblosi Philo azon excerptáknak, mellyeket Philo' első 
könyvéből Eusebius közöl; II) mint felel meg Wagenfeld ' 
Philójánalc nyelve a' hellenizált 's a' második században élt 
byblosi' nyelvének; III) mint felel meg az új közre bocsá-
tás , azon híreknek, mellyeket a' codexről Wagenfeld ez előtt 
közlött. 

Az új Philó' megegyezése Eusebiuséval valóban olly nagy 
mint csak kívánhatni, 's talán kelletin tú l , külső nem lénye-
ges dolgokat tekintve. Eusebius' kivont helyei (mellyeknek 
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autheticitását sokan kétségbe hozták's hozzák, maiglan) szó-
ról szóra itt is fordulnak eló', 's azon helyeken, hol Eusebius 
kihagyást einlit, itt valóban közép tételek vannak. A ' k i f e -
jezésben semmi nem változtattatok, 's mint Eusebiusnál majd 
direeta majd meg obliqua oratiót látni, ámbár reményiettük 
volna, itt mindent direeta oratióban olvashatni. Eusebius t. i. 
ezt mondja Philo' proaemiona végen, Praepar. Evang. I. p. 
23. ed. Rob. steph.: Tavin xalá nQOoi/uiov o tUlwv őiaatedá-
fiEvog, igijg ártáqxeJai, xys TOV Sayxovviá&wvog i^vsíag, 'öé-
•NOIG TTJV (POLVIY.IY.7JV EXTI&ÉFIEVOG •&eoXoyíav, mit követlenííl így 
folytat: Trjv TWV öAcav aQX*lv VNOTÍ&ETOII aéqa ^ocpcódt] xai nvEv-
/ittTtódt] íj Tívof]v dégog ^oyaiőovg xal ^«o? -&O^EQÓV EQsßwdsg xuula 
ős ELvat, artfiQa xal őiá nolvv aláva /JTJ E'/ELV TCÉqag. "OTE őe, 
q>Tl<jLV, ijQÚa-O-T] TÓ TtvEVfia táv lőícov uqxwv, xal iyévE.lo ayvxQauig, 
17 nkoxr, IxEÍvt] ExXtjQt] Ttó&og. Itt az összefüggés megkívánja a' 
VNOZÍS-ETOCL-T Philora mint subjeetumra áltvinni 's az első' két 
tételt mint tartalomközlöt indireeta oratiónalc venni, annál 
inkább, miután a' OTE ŐÉ után álló (p^alv nyilván mutatja, 
hogy csak utána következik Philó' saját beszéde. A' wagen-
feldi nyomat pedig elakarja hitetni velünk, hogy Philo így 
í r t : Trjv i w oXav UQXVv vrt0jl&£7at 'sat. mert W . felteszi, 
hogy a' subjectum, a' vnotL&éufvo;, Sanchuniathon maga, 
mi meg nem egyeztethető. 'Shaa ' textust összefüggésben vizs-
gáljuk, kitetszik, miért közöl Eusebius némelly tételeket 
obliqua, némellyeket ellenben direeta oratióban, ki akarja t. 
i. emelni azon tételeit a' phoeniciai theologiának, mellyekből 
atheista iránya minél világosabban kitetszik. — Még egy hely-
re akadtunk, a' hol külső megegyezés mellett lényeges a' 
különbség. Az ú j nyomat t. i. (InXcovog TCQOOÍIXÍOV czíme alatt 
előszót Sanchuniathon' egész munkájának bocsát elejébe; Eu-
sebiusnál ellenben ez csak az első könyv' prooemiuma (XUTOÍ TŐ 
nqooífiiov TOV TCQMTOV avyygáfifiaJog). Ezen eltérés magában 
nem volna fontos, ha más sokkal nagyobb ellenmondással 
nem függne öszve. Eusebiusnál t. i. e' prooemiumban csak az 
istentan' forrásairól van szó, épen mert csak ez érintetik az el-
ső könyvben, valamint Taantes vagy Thoyt is, mint tanúbi-
zonysága az eredeti lényeknek 's a' teremtés' történeteinek 
(rá áqxyg, aq? ov ja -návta avvéaxij). W a g e n f e l d e l l enben T a -
antest úgy említi, mintha az, szembetűnőlegPhilo' vagy leg-
alább Eusebius' véleménye ellen, az egész phoeniciai história' 
forrása volna, mert azt mondatja a' byblosi történetíróval: 
a' múlt' történeteit tudni , igen hasznos. Azért hagyá meg 
Adoni libnas, Byblos' királya, Sanchuníathonnak, hogy a ' r é -
gi irományokat ez iránt megvizsgálja. Ez pedig nagy fárad-
sággal kereste fel Taantes' irományait, tudván hogy ő volt 
az írás' mesterségének feltalálója ? De hogy lehetett ez, ki 
Philo' tanúbizonysága szerint Uranos' 's Kronos' kortársa 
volt, egyszersmind a' phoeniciai história' kútforrása ? E' 
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belső eltérések azonban alig teszik olly gyanússá W".' mun -
káját , mint Eusebiussal való nevezetes megegyezése. Wa-
genfeldnél Philo' textusa (némelly elhelyzést 's változást, mit 
az összeköttetés tett szükségessé kivéve) minden varians nél-
kül Eusebiuse'val azonos, hol ellenkezőt várnánk ott illyen 
homályos 's barbarus szavakkal teli irományról, sőt Euse-
bius' kiadásainak szembetűnő hibái is találtatnak itt, mellyek 
a' következő ezimű munkában: Orelli, Sanchuniathonis Bery-
t i i , quae feruntur fragmenta, Lipsiae 1826. Például, a' 2-d. 
Kai (Ind rovőa ägntg xgtjnida ßaXXöfisvog, R o b . S tephanusnál , 
Orellinél, 's szintúgy Wagenfeldnél egy új tétel' kezdete , 
holott ez az előbbi eíőwg-sal áll összeköttetésben 's „Sanchu-
niachont" illeti. Ugyan ott áll Wagenfeldnél: Hv Alyvnltol 
[ih Qwwd-, 3 Ale^avÖQslg ős Oo) úd-, úgy, mint Eusebius' közön-
séges textusában, 's még is lehetlen, hogy Philo így mond-
jon ellen önmagának. A' 24 1. elbeszéli az új Philo , szintúgy 
mint Eusebiusnál, hogy Krcnos (Ilos) attya Uranos' megen-
gesztelését nyerendő egyetlen fiát bloy.agnol. De a' dolog meg-
kívánja, hogy oloxavzol, miután itt csak megégetésről van 
szó, oloxaqnovv pedig annyit tesz, mint gabonákat áldozni. 
Philo maga liasonlítá össze ezen áldozatot Ábrahám' áldozásá-
val , mellyet baromáldozás gyanánt ír le, a' Zsidókróli mun-
kájában , mellynek némelly töredékei Eusebiusnál Praep. 
Evang. f. p. 26. maradtak meg. Stephanus' 's Orelli' kiadá-
saiban veavíőae őúo áll veavíaeő. helyett. Ez szintúgy költözött 
W ' . munkájában (16 1.), valamint egy más hibája Orellinalc 
eiqnolai, ílqyaúlav helyett (28 1.). — Bármelly csekélyek is le-
gyenek ezen észrevételek, annyi még is bizonyosnak látszik, 
hogy legalább az első könyv nem régiebb kéziratból, hanem 
egyenesen Orelli' töredékeiből folyt. 

A' második pont, mellyre az olvasót figyelmeztetni akar-
j u k , sokkal nehezebb, azért mert Eusebius' Philójának Írás-
módja a' tiszta 's classicus görög nyelvtől igen különbözik, 
meglehet, hogy Philo Wagenfelddel mindjárt az első tételben 
ezt mondá: eavTovg vn^g rov xoivőu xa&LtQtvoávJav nagadei^yfioiTct 
(ollyanoknak példái , kik magokat a' statusért feláldozták), 
bármelly kévéssé görög legyen is ez. De helytelen a' futurum 
32 lap: Tijg <T ogyijg navaoívTO av ol rj^iav &eoí (inkább: ol&eoí 
yfiwv vagy rjfMov ol -freol), al xovg TOwgovg xadaiqrnjeiv őídolxé 
fiot, e' helyett: Ttávaaw TO és xad-eXsXv; a' perfectum 52 lap: 
al yag alloilx TMV ávro^d-óvav ytyafirpaai yvvalxag, elbeszélésben 
Zytlpav helyett; az aoristus 54 lap: ó'TE rtulg 'ÉN, WV ÖIARGT-ß^V 

ÍTV/OV nonjoá[/,evog, e' helyett Ttoiovftsvog. 
Azután a' codex, Wagenfeld' egy levelénél fogva, melly 

Grotefend' felebb idézett irományának 91. lenyomatott, 127 
nagy 4rétű lapból áll, mellyeken majd 25 majd ismét 35 
(sic) sor van, 's így az egész codexnek körülbelül 3810 sora 
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van. A'Facsimile, melly a'kivonathoz csatoltatott 10 sort tesz, 
mellyek a' könyvben 15-té lesznek. Ennél fogva a' codexnek 
nyomtatásban körül belől 5715 sort kellene tenni. A' jelen 
könyv ellenben csak 205 lapból á l l , 's csak 102-őn van gö-
rög textus , mert a' többi a' deák fordításnak jut. A' lapokon, 
midőn nincs hézag, 28 sor van , 's így az igért 5715 sor he-
lyett csak 2856-tot az az alig felét kaptuk. Vagy tán Wagen-
feld' codexe a' deák fordítást is foglalja magában ? 

"loxev IFJEIÍÖEA nkXoá léjratv IIVUOÍULV O/TOTA ! 

Gotting, gel. Anzeigen után V. A. 

Histoii-e des Francs, par M. le Comte de P E Y R O N N E T . Paris, 
1835. 2 köt. 8-re't. Ára 14 frank. 

Peyronnet g ró f , X Károly volt ministere, ugy végzi be 
életpályáját, mint a 'későbbi ministereinők, Thiers, —azaz 
történetíróvá lesz. De viszonyaik között nem csekély a' kü-
lönbség. Thiers elméleteket állita először föl, mellyeket a' 
gyakorlatban meg nem állhatóknak, változtatás nélkül el nem 

» lehetőknek istnere ki, mig Peyronnet ellenkező ösvényen bal-
lagott, gyakorlatilag olly elveket bizonyítva be lelkébül jövők-
nek, mellyeket a' franczia nép és ország kezdetének törté-
netírásában megtagadnia nem szükség. Dicséretére mondhatni 
pedig neki, hogy noha munkája tömlöczben 's egészen lélek-
keserítő körülmények között iraték, abban semmi chax-acter-
gyöngese'get, semmi haragot nem venni észre. Az esetek és 
következéseik híven rajzoltatnak minden olly mellékes törek-
vés nélkül, mellyel a' szerző magát menteni vagy másokat 
vádolni akarna. E' re'szrehajlanság, e' hidegvérüség és nyu-
galmas pillantat becsületére szolgálók a' hajdani ministernek. 
Ugy, mint ő , csak elfogulatlan, okos ember írhat. Noha 
pedig jelen állapotjában sok okleveli 's kézirati segedelem 
hijányát kelle éreznie, még is az eddig megjelent két kötet-
ben sok termékeny és új nézet van kifejtve. — Ugyanis e' 
két kötet azon időszak' felét foglalja magában, mellynek tör-
ténetét P. leirni szándékozik, 's mellyet ő négy szakaszra oszt, 
egymásután igy következőkre. Első az elfoglalás' és letelepe-

' T U Ö O M Á N Y T . ÚJ F . i n , K Ö T E T I I . FÚ'ZET. 1 2 
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des' szakasza, Chlodowiehtul idősb Pepinig; második a' ter-
jeszkedésé, idősb Pepintői kis Pepinig; harmadik a' ragyo-
gás, hatalom és nagyságé, kis Pepintül kegyes Lajosig; negye-
dik a' megaláztatás és hanyatlásé, Capet Hugóig, kinek trón-
ra lépése, mint a' mai Franeziaország' alapitójaé, a' munkát 
kezárandja. 

E' négy szakasz közül a' jelen munkában kettő iratik le, 
Js a' szerző úr igen pontosan számlálja elő a' frank Gallia' 
előreható mozgásait, 's olly világosan, erővel és szabályosan, 
hogy benne a' gyakorlott, ügyes kormány-embert nem lehet 
meg nem ismerni, a' mi, véleményünk szerint, e' munkát 
minden hasonnemuek fölött ajánló tulajdonság. Benne neve-
zetesen igen világos és sükerűlt előadása találtatik azon meg-
hódításoknak vagy megszerzéseknek mellyek által nemzet nem-
zethez, ország országhoz közeledett, simúlt, köttetett, 's mi 
által út készíttetők az utóbbi századokban létesülendő fran-
czia egységnek. Nem kevésbé fontos mint tanúságos szinte 
azon birtokok' gyakori fölosztásának, egyesítésének 's átcse-
rélese'nek rajzolata, mellyekbűl idővel a' franezia monarchia 
képzeték. Mennyire mi tudjuk, e' csomó' föloldásával egy 
történetíró sem foglalatoskodék; kigondolása tehát már ere-

* deti , kivitele pedig szerencsés. 
Az előadás élénk és elragadó. A' szerző még hozzá rit-

kán mulasztja el az alkalmat, melly valamelly történeti fon-
tos oktatásra vagy politicai elv' kiemelésére mutatkozik; az 
illyent egész erejében kitűnővé teszi, 's mellette valóban ékes-
szóló lesz. Végre épen nem szorulkozik csupán egyes kirá-
lyok' életleirására 's hadainak előterjesztésére, hanem körül-
tekintve idejében 's vizsgálata mezején, minden akkori 's 
oda tartozó eseteket előhoz, mellyekben mind a' hóditó mind 
a ' hódo ló népek—Romaiak, Görögök, Arabok, Frankok és 
nyugoti Góthok elénk részt vettek. így pedig nem Gallia' 
egyes részét, Austrasiát vagy Neustrasiát, az orleansi vagy 
a' metz-i királyt i r ja csonkitgatva le , hanem az eseteket né-
mileg öszvecsoportozza, mellyelcnek kötelékeit, okait és kö-
vetkezéseit éles szemmel kitudja találni 's nagy tehetséggel 
kifejteni. 

Ezek P. munkájának erényei, mig más oldalrul kisebb 
tökéletességet látni itt ott rajta. Mert mig az eseteket ponto-
san , élénken és hatalmasan adja elő 's öszvesen igen sikere-
sen osztja el , addig nem dicsérhetni Őt annyira az emberek' 
és idők' festésében. Az egyének, a' királyok, az uralkodók 
és vezérek nem maradtak ugyan ki a' történetíró' tollábul, de 
a' néptömeg1 általános festését elmulasztotta. Szemünk előtt 
vannak az esetek, a' szenvedélyek, a' forradalmak; trónokat 
látunk ledőlni, népeket más lakhelyekre menni: de haszta-
lanul kérdezzük, minő lételűek, minő életűek voltak e ' n é -
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pele. Pedig ez a' festvény' tulajdonképi feneke, ha ez üres 
marad, a' történet érthetetlen. És ez az annalisták' közös hi-
bája , kik az esetek' eló'adása mellett a' személjek körülmé-
nyeivel rendesen meg nem ismertetnek bennünket. Minél tá-
volabb van a' történetbeli idó'szalc, annál érezhetőbb ezen 
hijány's annál veszedelmesebb. A' történet mesévé, talánnyá 
lesz, ha az emberek' társasági viszonyait nem ismerjük. A* 
mai párisi polgár bizonyosan különbözik a' régi Lutetia' pol-
gárától. Ugyanazon szavak különböző időkben különböző 
értelemárnyalatot bir tak, p. o. a' kalmár, a' kézműves a' 
nemes, a' szabad nő , a' rabszolgáló, a' cseléd, jobbágy igen 
változó sors' szavai. Sőt egy franczia püspök is a' 19 század-
ból igen különbözik az időszakunkbeli galliai püspökiül, pél-
dául egy tours-i Gergelytől. Ax akkori püspök világi hata-
lom volt) udvart biró, a' népre adót vető , magát tolongással 
bekeritő; a' bölcs', a' nép szónok', a' miveltség-előmozditó' 
szerepét játszá, 's a' királyok' tanácsában tanácsadó volt. Né-
ha vitézkedett is a' háborúba menve, vagy vértanú, ki a' 
népet életével védte a' Barbarok' elnyomása ellen. Általában 
értelmességet és erkölcsöt személyesíte; százada előtt ál la, 
mellyben a' vad népek megtörték római miveltséget némileg 
tovább tenyésztette. De ezen árnyalatokat lehetetlen kitüntet-
ni , ha csupán az esetek' előadására szorulkozunk, a' nép' e r -
kölcse történetét pedig elhallgatjuk. 

Egy másik szirt, mellyben Peyronnet ütközék mint tör-
ténetíró , egy véle született vagy inkább benne megrögzött 
előítélet: Francziahon' régi koronáját nem akarja lealázni 's 
ez okbul igen magasra emeli azon vezetők' tekintetét és ha-
talmát, kik a' berontó csapatoknak parancsoltak. A' mi fo-
galmaink szerint a' királyságrul, azon oda állított királyok 
valósággal nem voltak azok; a' történetíró ruházta föl őket 
tulajdonságokkal, 's inkább elhomályosult typusoknak mond-
hatók, mint élő valóságoknak. Azon szobrokhoz, fákhoz 'stb. 
hasonlítanak, mellyeket a' d'szítvényfestők néhány ecsetvo-
nattal szoktak csak mutatni, inkább a' képzelőerőre mint a' 
megismerő tehetségre építve. Itt nem vehetni ki semmi vilá-
gosat, határozottat, de a' süker meg van, mert valami nem 
létezőt vélünk létezni 's a' festo-okozta csalódásnak általad-
juk magunkat. Szinte így van a' dolog egy Chlodowig', egy 
Merovaeus' és Pharamund'nagy képével. P. látá azon hibákat, 
mellyekbe elő-pályátársai botlottak 's ez okbul törekedek azon 
ős vezetők' (fejedelmek) tetteit egy képbe vonni öszve, azok' 
valódi physiognomiáját eltalálni 's igy e'letök kévéssé ismert 
dramajánalc bizonyosabb jelentést adni. Örömestebb is olvas-
ható akármellyik előbbi annalistánál / 's azon szemrehányás 
is, mellyel a' criticus ellene föltámadhat menthető, személyes 
hajlandóságai, viszonyai 's szokásai miatt. 

12 * 
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Ennyi legyen elég bírálatként, — kivonat gyanánt pedig 
a' következőket elmondani nem véljük ezéliránytalannak.— 
Valamint minden nemzetek' eredete, ugy a' Frankoké is bi-
zonytalan; annyi azonban való, hogy ők német (germán) 
eredetűek, 's nevök először is a' 3-dik század' közepe táján 
említtetik. Europa' akkori viszontagságai a' római birodalom' 
határára hányták őket, 's Meroveus, a' frank királyi ház' 
alapitója, római zászlók alatt is küzdött. Az ezt követő egy 
két király alatt Gallia gyakran megtámadtaték a' Frankoktol, 
kik beütve de nem hóditva liarczoltak a' Romaiakkal, Go-
thoklcal és Allemanokkal. Chlovis' az iszonyú Chlovis' uralko-
dása (486—7) a'hódítási időszak volt. Ő15 éves korában lépe 
trónra, öt év múlva számos sereggel átment Kölnnél a' Raj-
nán , Soissonsnál megveré a' Romaiakat 's azok birodalmának 
romiad kain nevezetes országot alkota. Megjegyzendő pedig 
i t t , hogy a' hóditó Frankok nem bántak a' meggyőzött né-
pekkel barbár módon, hanem jogokat és földbirtokot enged-
tek nekik , volt (romai) törvényeik szerint kormányozák őket, 
bevették azok' vallását 's egyházi kormányát, sőt idővel a' 
magok nyelvét azokéval cserélék föl. 

Tágas és erős országot hagyva hátra , meghalt Chlovis , 
's birodalma egy szerencsétlen frank törvény szerint 4 fi ja kö-
zött megosztaték. Theodoric az ugy nevezett Austrasiát kapta 
meg a' Rajna 's Mosel között Metz fővárossal; Chlodomir bir-
tokában Orleans volt a' főváros 's ide tartozék még Berry , 
Main, Anjou és Touraine; Childebert Parisban lakott, Nor-
mandiat, Bretagnet 'stb. is birva, végre Chlotar Soissonsban 
lakott, a' Mosel hosszában egész az Oczeanig uralkodó. 

A' rosz rendszer hamar lioza gonosz gyümölcsöket, vé-
res t:stvér háborúk támadtak, mert az uralkodó részesek 
egyesíteni akarálc a' töredékeket, 's az egyesítésnek viszonti 
megszakgatás lőn vége. Chlodomir az orleansi király meghal-
ván három fijat hagya, kik nagyanyjoknak Chlolilde-nak gond-
ja alatt voltak kilencz évig mintegy. Ekkor történt a' követ-
kezendő szomorú eset. 

Chlotilde Parisba jött, 's vele a' három berezeg. Chil-
debert az ottani uralkodó gyors követet külde Chlotárhoz 's 
rnegkéreté ő t : sietne Parisba hogy a' gyárnnoknővel 's a' 
gyámfijakkal végezhessenek, őket vagy fogságba vetendve, 
a' leendő meghatározás szerint, vagy halálnak adva által. 
Chlotár sietve jött Parisba. Childebert pedig azon hírt szár-
nyaltatá, hogy testvére fijainak trónra emelését elhatározá 
magában. A' nép hitt a' hirnek 's maga Chlotilde sem kétel-
kedett azon. A' dolog igy el lévén készitve, a' két király kö-
vetet külde a' gyermekek' nagyanyjához, tőle ezeket kikérve 
a' megkoronáztatásra. Chlotilde örvendve áltadá őket. De 
azok megérkezvén, a' szolgáktul elválasztattak 's valamint 
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ezek, ugy ők is tomlöczbe vettettek. Új követség kültleték 
ekkor az anyához, Arcaclius, auvergnei tanácsnok személyé-
hen , ki már több elárulásróí volt ismeretes. Ez a' királyné-
hoz beeresztetvén, kezében egy pár ollót 's egy meztelen 
kardot tartva, igy szólott: Felséges királynő, határozz és 
válassz. Mit rendelsz az orleansi király fíjainak számára? 
Akarod e' hogy meghaljanak, vagy óhajtód hogy inkább ha-
joktul fosztassanak meg?" Chlotilde mély szomorúan mondá: 
,Inkább halált, mint levettetést/ Arcadius pedig félve, hogy 
a' nő" erős lelkén az anyai gyöngédség hatalmat vehet, siete 
a' felelettel a' királyokhoz. Ezek szinte iparkodtak. Chlota-
rius megragadá az idősb gyermeket, földre veté 's egy gyi-
lolcszurással kivégezte. A' kisebbik fiu ezt látván Chiidebert 
lábaihoz rohant 's kiáltozá: , Atyám, jó atyám szabadíts meg 
's ne hagyj megölni mint bátyámat megölték lc Es Chiidebert 
szánakodott a' szerencsétlenen, és ótalma alá vette azt. ,Add 
nekem e' fiút, igy szólt testvéréhez, — én azon árt fizetem 
meg érte, mellyet te kívánsz/ De Chlotár káromkodva mon-
dá ,Ide adod őt, vagy magad is halsz! Szégyenld gyávasá-
godat , ki szinte vérpiszkos vagy már, ki engem a' tettre föl-
szólitáK — Egy második gyilokszurás az öcs' életét is lcioltá. 

Az orleansi királyság a' két gyilkos között fölosztatván, 
egy lépés megtörtént az egyesítés felé. Theodoric halálakor 
a' másikat is megakarák tenni, de azt kijátszá a' fiatal Theo-
debert , annak fija. Ez miután hatalmas kart mutatott Olasz-
és Göröghonban, hamar meghalt; hasonló történt fijával is 
Theobalddal. Ekkor az országot Chlotár foglalá el, meg nem 
osztva Childebertel, ki boszút lihegve, íiját az atyja ellen 
ingerié föl , de Chiidebert is reáhalván, Chlotar egyedül ma-
radt a' Frankok' királya. A' pártos fiút Chlotar, egy kuny-
hóban e'geté meg nejével és gyermekeivel együtt, hol azok 
menedéket kerestek. 

Chlotar négy fiút hagya hátra , Charibert, Gontran, 
Chilperic és Sigebert nevűeket. Chilperic erőszakkal Parist 
akará osztályrészül megtartani, de testvérei által lcénszeritve 
Soissons-nal kellett megelégednie. Chariberté lőn Paris, Gon-
trané Orleans, Sigeierté Metz. Charibert hamar meghalt, ;s 
birtoka a' többi 3 közt fölosztaték. Chilperic boszúját eltit-
kolá mig alkalmat gyaníta látni annak kielégítésére. Sigebert 
ugyan is hadba keveredett a' tatár eredetű Ogarokkal, kik 
keletrűl birtokát érínték; 's ekkor Chilperic beütött az Ő bir-
tokába. Sigebert az Ogarokat megverve, gyorsan visszatért 
's haddal támadja meg Soissonst, ha fegyveres közbenjárás 
helyre nem állítja a' békét. 

Ekkor Athanagild volt a' nyugoti Góthok' királya, erős 
hatalmas fejedelem, kinek egyik leánya, Brunehault (Brune-
hold) szépségéiül 's eszéről igen dicsérteték. Ezt Sigebert 

c 
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nőül kérte 's megkapta, a' menyegző pedig nagy pompával 
tartaték. Chilpericnek nem tetszett ezen egyesülés, és ő , ki-
nek az alacsony sorsú, de szép és erkölcsös Audoveratól há-
rom fija 's egy leánya volt , ki nejét Audoverát magától el-
választatá, mivel az utolsó leányt maga az anya tartá a' ke-
resztelőben 's igy férjének komaasszonyává lett, 's ő helyette 
a' ragyogó szépségérül híres Fredegonda foglalta el a' király' 
szívét, azon Chilperic most a' nyugoti Góthok királyának 
második leányát, Galsuinthát kéreté meg, és meg is nyerte. 
De a' boldogtalan nő csak hamar kiesett a' kegyből 's férje ' 
parancsára megöleték, 's az eddig ágyas volt Fredegonda ki-
rályné lett. 

Chilperic' rdt magaviselete mindenfelé méltó boszonko-
dást szült. Brunnehold rá bírá fé r jé t , Sigebertet, hogy a' 
gyilkost támadja meg. Gontran egyesült vele, a' soissonsi ki-
rály megtámadtaték 's annyira szorongattaték, hogy ha az or-
leánsi király ltözbe nem járul , hihetőleg meg kell magát ad-
nia. így béke álla b é , de nem soká tar tandó, mert Gontran 
és Sigebert csak hamar meghasonlának egymással 's a' boszűs 
Chilperic, használva az alkalmat, szinte megtámadá az utol-
sót. A' szerencse most sem kedveze néki ; megvereték, ka-
tonáitól 's alattvalóitól elhagyatva meg kellett volna magát 
adnia, ha Fredegonda orgyilkos által tulajdon sátorában 
meg nem öleti Sigebertet. Ekkor a' szerencse ismét kedvezett 
a* két gonosznak, kik ßruneholdot és fi ját Childebertet is, 
elfogák, 's egész Austrasiát tulajdonokká tették. De volt egy 
férf iú , Gondubaud nevii, austrasiai nemes, ki jövendő kirá-
lyát nem akarta fogságban hagyni, azért az őröket megvesz-
tegető 's a' fiúval Metzbe szaladt, lei itt királynak kiáltaték ki. 

Boszúra gerjedve e' megszöktetésen, az anyát biztosabb 
helyre , Rouenbe küldé Chilperic. Itt új bonyolódástszenved-
tek a' dolgok. Meroveus, Chilperic fija Audoveratól, meg-
szerető . Bruneholdot, kivel az ó't szerető Pretextat püspök ál-
tal Öszveesküdteték, 's a' korona is neki Ion igérve. De a' 
haragos Chilperic Rouenbe siete 5s előbb elért, mint az ú j 
pár megszökhete ; ezek tehát Sz. Márton templomában keres-
tek menedéket 's azt csak azon föltétel alatt hagyák e l , hogy 
a' király őket egymástul el nem választja. Az ígéret nem ta r -
taték még 's Brunehold ismét fogoly volt mikor az Austra-
siaiak — Gontrantúl is segittetve — fegyvert fogtak mellette 
's Chilperic kénytelen volt engedni. így térhete Brunehold 
Metzbe vissza leányaival együtt, de a' gyámnolckormány Me-
roveusnak megtiltá a' bemenetelt. A' nép ezen morgott, bo-
szúe'rt kiáltoza, melly alkalmat Chilperic ismét háborúra akart 
használni, de ismét szerencsétlenül, mert megvereték 's egyéb 
hasznot nem arata, minthogy fiját elfogta 's egy klastromba 
zárá. Meroveus megszökött innen de elfogaték 's Fredegonda 
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parancsába megöletek. Pretextaton is boszut akart állani a' 
királyné, de a' toursi Gergely püspök, ezen idők történeti-
ró ja , megmenté őt , — ki majd maga is perbe ide'zteték, de 
hasztalanul, mert a' világi vadságnak ez idő tájban nem volt 
hatalma az egyház' erkölcsökkel ékes egyetemén. 

Ezután Fredegondát is nagy bajok érték. Ragadós nya-
valya ütött k i , 's az elrablá minden íijait, mellyek egyedül 
szolgáltak némi gyönyörűségére. De távol volt , hogy vér-
szomja ez által csillapodott volna, sot üj düht látszék kapni, 
irigyelve másoknál minden boldogságot. Chlovis, Chilperic' 
utolsó íija Audoveratól, áldoztaték föl, 's mint szokásba jött, 
az övével együtt barátainak 's cselédeinek vére is folyt.— 
Azt gondolhatnék hogy ekkor már csak ugyan megeléglé a' 
gyilkolást. De nem! Nem nyughaték, mig egy valaki életben 
volt , ki boszűra gondolhata. Audovera két fijae'rti bánatában 
még nem halt meg, 's ki t ud ja , nem táplál e' bosszulhatási 
reményt, 's a' sors nem játszik e' erőt 's alkalmat kezébs. 
Néki bizonyosan el kelle esnie. Fredegonda gyilkosokat kül-
de a' mainei kerületbe, hol Audovera egy klastromban volt, 
mellynek zárai előttök megnyíltak 's a' hajdani királyné meg-
öleték. Childesinde, a' leánya nem szenvede ugyan halált, 
de a' világnak még is meghalt, mert belső életre szentelteték, 
előbb anyja' gyilkosaitól megfertőztetve. Mind kettejek' kin-
cseit pedig Fredegonda nagy gondosan azonnal behúzta. 
Illy módon szenvedtek a' frank királyságok belső zűrzava-
rokban,— mellyek Austrasiát sem kimélék meg, noha Bru-
nehold itt bölcsen és gondosan uralkodott. E' viták közepette 
Fredegonde két fijat szült , Theodoricot és Chlotárt. Az el-
sőbbilc csak egy évig é l t , halálaért pedig, aligha ártatlanul 
nem, az agg Muinmolus szenvede, Chilperic egyik legrégibb 
szolgái közül. Nem sokára egy másik gyilkolás is következett, 
Chilpericé , ismeretlen forrásbűi és kezek által, de a' hír ezt 
is Fredegondának tulajdonítja. Chilperic' halála nagy zűrza-
varra adott okott. Sokan Childebertet kivánák királynak, 
mások Chlotárt, Fredegonda' íiját, mig némellyek egy ide-
gent Gondovaldot, de a'merovingi családbul eredőt , akarák 
megválasztani. Fredegonda Parisba futott íijával, oltalmat a' 
székes egyházban kerese 's nyert is a' püspöknél. Utóbb Gon-
tran pártfogását kérte ki. Így fegyveresen juta Paris' birtoká-
ba 's Childebert' törekvéseit sükertelenité. Gontran pedig ke-
gyébe fogadta Pretextatot, ki Chlovis' és Meroveus'testét föl -
keresteté 's eltemettető; Chlotárnak pedig gyámnokokat vá-
laszta, őt anyja'gondviselése alul kivévén. Ez mind csakbo-
szontá a' királynét, 's még inkább az, hogy Gontran paran-
csára Parist elhagyva Rueil-be kellett mennie. Boszút fo r ra -
l«a, 's annak először is Bruneholdet kell vala érnie, de a' gyil-
kos elfogaték 's Fredegondához visszaküldetve, lakolt. Mások 
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Childebert eletére törekedtek, de személyt cserélve elfogat-
tak 's ru t halált kelle halniolc. Gontran ellen is hasonló törek-
vés nem sükerült. Gondovald pedig Fredegondával egyesül-
ten némi előmenetelt tőn , miokbul Gontran és Childebert kö-
zött szorosabbra fonaték a' barátság, sőt az ezt utódjának is 
nevezé ki. 

Azonban Fredegonda' kezét új gyilkolások szennyezék. 
Elhagyva Rueilt, Rouenbe jött, hol közte 's a' püspök kö-
zött viszálkodásolc támadtak, mellyek' következésében az egy-
ház' embere, midőn székében ülve zsoltárt énekelne, egy 
gyilkos által karja alatt megszúraték, 's fölsikoltva az oltár 
elébe vánszorgott, és ott életét föláldozá. Az orgyilkos meg-
szökött; de az elégedetlenség és háborgás általános lett; Leu-
dovald a' bayeuxi püspök minden egyházat bezárata, mig a' 
bűnös el nem fogatik 's nem büntettetik. A' frank nagyok 
szinte ugy fölháborodtak mint a' papság. Egy valaki közűlök 
meg is dorgálta a' királynét, ki szivére látszék a' dolgot ven-
n i , 's igen barátságosan hívá meg a' dorgálót, egy pohár ' 
kiürítésére. A' gondatlan férfiú második hivatáskor engedett, 
de a' királyné billikomábul halált ivott. — Gontrant ez méltó 
méregbe hozta, a' püspököket gyűlésbe hivá meg, hogy a' 
tett fölött Ítéljenek; de új zavarok, versenygések és egyenet-
lenségek támadván, Fredegonda Chlotár' gyámnokaival meg-
egyezett 's minden előbbi hatalmát visszanyerte. 

Gontran és Childebert hívek maradtak egymáshoz, Bru-
nehold pedig, ki fija' kiskorúságában a' nemesség által kiszo-
rittaték az igazgatásbul; visszanyerő előbbi béfolyását Aus-
trasiában. A' nemesség ugyan nem akará azt szívelni 's ösz-
veeslcüve'st szőtt öszve, de az fölfödöztetve'n, a' vétkesek él-
tekkel adóztak. Gontran igazgatta pedig a' büntetés' dolgát, 
ki Childebcrtet és íiját tette koronájának örökösévé. Egy vá-
ratlan eset is történt ,—Soissons fölzendült, elpártola Fre-
degondátul 's Melunnal egyesülve független tartományt képze, 
uralkodóul pedig Theodobertet kéré, Childebert egyik íiját. 
Childebert hadba keveredett az olaszhoni Lombardokkal, 's 
a' mi Bruneholdnak nagy dicséretére válik, a' had' végével 
tulajdon kincsein váltá ki a' fogoly Lombardokat , 's szaba-
don haza küldé. Majd Gontran és a' Bretonok között üte ki 
háború , Fredegonda cselszövényeí által, de kárt nem hozó-
lag, sőt még a' gyillcolási szándék sem sükerűlt, mellynek 
az austrasiai 's burgundíai királyt kellett volna kivégezni. Fre-
degonda dühében tulajdon leányát, Rigonthát, ön kezével 
szúrá agyon. 

Nem sokára ezután Tournaiban versenygés támadt a' 
Frankok' és az Ősi lakók között, 's a' két párt az útszákon 
véresen küzdött. Fredegonda, reménylve hogy tekintete által 
lecsillapítja a' zajt , megjelent," de keveset ügyeltek reá , 's 
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kevélysége nagyon megsérteték. A' csend mégis helyre állván, 
Fredegonda az egész város' népét megakará vendégelni. Jelen 
voltak a' zendülés' fejei is: Charivald, Leudovald, és W a l -
din. Sok jó bor hozaték föl, 's a' múlatás az éj közeledtekor 
sem szűnt meg. A' szolgák lerészegedtek 's a' padlazatra hull-
va elaludtak. A' vendégek pedig egyre torkukat öblögeték. 
Ekkor három baltás ember jött b e , ellenállás nélkül az egy-
más mellett ülő' pártfök mögé lopódzott 's egy jelre , azon 
pillanatban, mind a' három'fejét lecsapta. Nagy ló'n ismét a' 
zavar, nagy az elkeseredés; lciki fegyverhez fogott , a 'kapuk 
elzárattak, a' királyné fogollyá téteték, 's Childeberthez, 
követ küldetek: jőjen, vegye síit ellenségét, 's mondjon reá 
halált. Fredegonda , utolsó szükségében, Champagneba külde 
titkos követséget, a' népet megkérőt: jó'jön segítségére. 'S a' 
champagnei nép megelozé Childebertet, 's a 'királynét kisza-
baditá. 

Nem sokára Gontran meghalt 's helyébe Cliildebert lé-
pé. Ez két királyságnak lévén most ura, föltevé hogy a' har-
madikat is meghódítja, egyszersmind Fredegondát is megbün-
tetendő , számos bűneiért. Serege Champagneba ért 's azt 
elpusztitá, már Soissonshoz is közelgete. Fredegonda nem 
csüggedtei; öszvegyüjté Neustrasia'seregét, vitézeinek a 'fia-
tal királyt megmutatá , őket tüzelé, velők éjszaka, váratla-
nul megtámadá 's megveré az ellenséget. Vesztesgge ugyan 
szörnyű volt , de Chlotar' trónja megmentete'k, 's ő diadal-
masan tért meg Soissonsba. Azonban ez egyszeri győzedelem 
nem látszék néki elég biztosságot adni, 's midőn Childebert 
más elleneit meggyőzve ismét haddal készülne ellene, szokott 
mesterségéhez folyamodott. Egy napon Childebert és neje 
hirtelen halált haltak, vélemény szerint Fredegonda küldte 
méreg által. 

Childebert' követői két fija voltak, Theodobert Austra-
siában, Theodoric Burgundiában. Brunehold mindenik gyám-
noka hasonló hatalommal lcormányzá mindenik királyságot. 
Fredegonda eljöttnek látá a' hódítási alkalmat, hadat készite 
's véres győzedelmet nyert a' szinte munkás Brunehold fö-
lött. De a' szerencsével nem igen élhete, mert megbetegedve 
hamar meghalt. 

Brunehold ezután békében 's jelesen uralkodott; a' ke-
reszténységet ő segité be Britanniába a' Sászok közé, 's kö-
téseket tőn közel és távol fejedelmekkel. De Austrasiában 
egyre égett alattomosan a' párttűz, az if jú király megnyere-
télc a' pártosok által 's Bruneholdnak Burgundiába kelle fut-
nia. Itt azt lebete várni , hogy fiját a' másik testvér fiu ellen 
fogja fölfegyverzeni; de nem ugy tön, hanem öszvebélcélt az 
elsővel is, és köz akarattal támadák meg Fredegonda szülöt-
té t , Chlotart, ki a' dormellei véres csatában megveretve, 
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alázó föltételek mellett vala békét kötni kénytelen. Négy év 
múlva hasonló sükerű csata csatáztaték, de a' melly után Chil-
debert' két fija is meghasonlék egymás között, 's csatára kel-
vén a' dolog, Theodobert megverete'k, megfogatélc, meggyil-
koltaték. Gyermeke hasonló sorsot tapasztalt. Theodoric pe-
dig austrasiai 's burgundiai király lett. 

Most iszonyú vita keletkezett Theodoric és Chlotár kö-
zött , mellynek azonban az elsőbbik király vérhasbul szárma-
zott halála véget vete. Brunehold azonban birtokát megakará 
annak fijai számára tartani, de okossága 's elszántsága daczá-
ra is az eró'sebb Chlotartul megvereték; Theodoric két lija 
megöleték, a' királyné elfogaték, 's a' kinzó padon a' leg-
barbarabb kegyetlenségeket kitartván meggyilkoltaték. A' fran-
czia királyság pedig Chlotár személyében egyesittetélc. 

Ezen történetek eléggé tanúsítják a' salic-törvény' ártal-
masságát ; de a' baj ' orvossága szinte magában a' frank inté-
zetekben találtaték. A' „major domus, major palatii" tiszt-
ség, eleinte a' király' választása alatt volt, utóbb örökössé 
té te ték , 's a' mint a' királyok'ereje, tekintete hanyatlott , az 
olly mértékben kapott nagyobb erőre és hatalomra. Igy az 
idősb Pepin és híres fija, Martel Káról csak névre voltak 
palotanagyok, hatalomra pedig királyok valának. A' Mero-
vingolc' törzsöke végéhez közelített. Második Pepin királyi ha-
talmához a' királyi czimet is hozzácsatolta 's igy az utolsó 
egyesitést hozta léteire. Ezolta a' korona mint az előbbi pa-
lota-nagyi tisztség az első szülött személyében lett örökös, 's 
eleje ve'teték a' pártoskodásoknak, testvéri háborúknak. 

AUgem. Literatur-Zeitung és Foreign Quarterly Review (April 483G.) 
után V. P . 



48. G A I Í É R I E zoologique, (állattudományi galéria) A N T E L -

M E orvos doctor által, G E O F F R O Y S . H I L A I R E ' felügyelése alatt. 
l-Ő darab. Paris, 1837. 12-edr. — Ez a5 munka, részét teszi a' 
y , l $ i b l i o t h é q v e universelle de la jeunesse(< ezímű gyűjtemény-
nek. A' természethistória, épen nem hasztalan tárgya a' tud-
vágynalc, fontos dolog azzal jól megesmerkedni 's vele tár-
salkodni. Azonkívü l , hogy nagy ingerrel bír , sőt szenvedel-
met is gerjeszt, ezélja az, hogy a' természet' 's teremtés elő-
hozványait jobban megesmertesse 's haszonra fordíttassa. Az 
egészségtan kijelelve találja abban, a' veszedelmes lények' 
seregét, a5 legegésségesb 's legbővebb táplálékot; a' gyógytu-
domány világot nyer általa ; a' mívészségek 's emberi ipa r , 
kimutatva találja abban azon lényeket, mellyek ezerféle mó-
don használhatók; a' vadászat, földmivelés igen jó utasítá-
sokat merítnek abból , az állatok' honosítására 's tartására ; 
a' literátor végre, kipihenést talál ezen tanulmányban. Mind 
ezen czímeknél fogva, egy a' tudomány bizonyos és jóles-
mert elvein alapuló, de az i f jú elmékhez alkalmaztatott ter-
mészethistóriai munkák' gyűjteménye, egy az ifjúság' számá-
ra szánt hirdetményben helyt talál. Ezen cze'lból lcezdé el 
Anzelmé u r , állattudományi galériáját. Első darabja az állat-
plántákról 's puhányokról értekezik. A' munkában számos 
képek vannak elhitve. A. ur mindég az egyszerűről megy ál-
tal az öszvetettre; mi előtt nagy felosztásokat tenne 's számot-
adna közönséges bélyegeikről, leírja az individualitásokat vagy 
legapróbb csoportokat. Ezt a' módszert helybe kell hagyni. 
Általa az olvasó mintegy tanújává lesz az életművek' neveke-
dő öszvetételének 's midőn a' munka' végére ér, minden meg-
erőltetés nélkül esmeretet szerzett magának, az állattudományt 
tevő lények' esmeretén kívül az anatómia' és physiología' kö-
zönséges törvényeiről, mellyek ma a' természethistóriától 
elválhatlanok. 

49. D Í C T I O N N A I R E général usuel et classiqve d éducaiion 
etc. (A' nevelés', oktatás' és tanítás', közönséges, rendszerínti 
's classicus szótára, vagy az ön magától tanulás' 's másokat 
oktatás' mestersége) M. M O R A R D ügyvéd által. Par is , 1837. 
Egy igen vastag kötet 8-adr. Ára 11 f r . — Mai nap , midőn 
az eszmék olly szörnyű kifejlődést nyertek, a' nevelés és ok-
tatás tesznek mindent , vezetnek mindenhez 's azoknak kell 
mindenre kitérjeszkedniök. Morard úr tökéletesen érti a' ne-
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velés' ezen szükséget, 's jeles könyve valóban kdpes azt kie-
légíteni. M. úr' szótára nem csupán a' szókkal foglalatoskodik, 
mint az rendszerint lenni szokott a' szótárokban hanem a' 
dolgokról 's személyekről is szól; 's azt lehetne mondani, 
hogy a' positiv elet' könyve ez , magas értelemben. íme a' 
bennelevő főbb tárgyak' foglalatja : 1) új rendszere a' neve-
lesnelc 's alapos es teljes oktatásnak; 2) minden emberi es-
meretek' pontos e's részletes nevezése ; 3) a* civilisatio' közön-
se'ges képe; 4) minden tudomány' és míve'szség' neve, ety-
mologiája és felosztása: végre 5) a' legfontosb rész, több 
mint 60 teljes értekezés, mellyek közt a' legnevezetesebbek, a' 
testi nevelést, gymnasticat, úszást, éneklést, fiúk' és leányok' neve-
lését, orthographiát, a' hajósok' felfedezéseit, rajzolást, ma-
thesist, nyelveket, geologiát, physicát, természethistóriatkö-
zönségesen , chemiát, botanicát, egészségtudományt, versí-
r á s t , erkölcstudományt, vallást , históriát , rhetorieát, a' 
Francziák' hadait, improvisatiót, philosophiát, a' tudomá-
nyok 's művészetekben! felfedezéseket, földmivelést, keres-
kedést 'sat. tárgyazzák. Ez a' munka mellyen a' szerző egy-
más után négy esztendeig dolgozott, igen jeles sommája 's 
pótléka mind annak, a' mi jó mondva 's írva volt eddig több 
mint 500 franczia 's külföldi irók által az emberek' nevelése 
's oktatása módjáról 's eszközeiről. Olvasása a' felneveked-
tekre nézve, kiknek nevelése csonka vagy tökéletlen volt, 
biztos és gyors eszköz leend az elveszett idő' kipótolására. De 
hasznos munka ez egész családoknak, közönségeknek, hely-
ségeknek, birtokosoknak, kik ebben a' literatura', tudomá-
nyok' s művészségek' közönséges kézikönyvét bírandjálc , a' 
tudomány' mostani álláspontjában. 

50. E L E M E N T S de botaniqve (A'fűvésztudomány' elemei) 
M. A L M E S több tudós társaságok'tagja által. 8-adr. Paris, 1837. 
Bechet. Fontos munka, mellynek a' tudós világban fényes 
fogadtatást jósolhatni. Ezen munkában az olvasó, számos új, 
elmés és érdekes nézőpontok közt a' jelesb elrendezések' ösz-
vehasonlitó 's okoskodó előadását lelendi. Olly könyv ez, mely-
lyet annak szerzője, a' nagy mesterek' gondolkodásihoz mél-
tóvá tudott tenni, 's melly a' tanuló ifjúságra nézve tudomá-
nyos előadásának világossága 's egyszerűségénél fogva nélkü-
lözhetetlen. 

51. A T H E N S its rise and fall (Athene 's felemelkedése e's 
leesése) ; E. L. B U L W E R által. 2 darab 8-adr. London, 1837. 
Ára 31 sh. 6 d. 

52. C O L L E C T I O N des exemples les plus estimés etc. (Gö-
rög és Olaszország' legbecsültebb emlékkapuinak gyűjtemé-
nye , csupán ezen munka' számára mérve fel 's rajzolva le , 
megelőzve egy próbatétel által a' régiek' szokásairól az emlék-
lcapukra nézve 'sat. T . Leverton D O N A L D S O N által. Kiadják 
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Thiollet és E. Simon. 4-edr. 6 ív és 26 tábla. Par i s , 1837. 
Bance. Ára 20 f r . 

53. H E R C U L A N V M et Pompei etc. (Herculanum és P o m -
peji, az eddig felfedezett festések', bronzok', mosailcok' kö-
zönséges gyűjteménye, kinemadott darabokkal bővítve); Id. 
Roux és Ad. JBOUCHET által. Első szállítmány, 8-adr . egy ív 
és 8 tábla. Paris. 1837. Ára 1 f r . 

5 4 . H I S T O I K E du drapeau, des couleurs etc. (Francziaor-
szág zászlójának, színeinek és czímereinek históriája, meg-
előzve a' katonai zászlók' históriája által a' régieknél)1; M. 
REY által 2 dar . 8-adr . 65 ív és 24 tábla. Paris. 1837. Teche-
ner. Ára 18 f r . 

T I I É A T R E de Piaute etc. (Plautus' játékszíne, u j fordítás, 
jegyzetekkel kisérve); M. J. N A U D E T , az Institut' tagja által. 
5dik darab. Paris, 1836, Panckouche. 8-adr . 434 1- Igen je-
les forditás, elmés észrevételekkel a' bevezetésekben, tudo-
mánnyal a' jegyzetekben, szerencsés vonásokkal 's legyőzött 
nehezségekkel a 'forditásban. AJ munkának még majdnem egy 
harmada van hátra. Mino correctség' 's hűség bélyegzi ezen 
dolgozatot, azt már csak e' kis töredék is mutatja Ménech-
mes elsŐ jelenetéből: Juventus nomen fecit Peniculo mihi, etc. 
Les jeunes m'ont nőmmé La Brossé; pourqvoi ? La table, dés 
qve je mange, est aussitót ncttoyée. On tient les captifs ä la 
chaine; on met des entraves aux pieds des esclaves fugitifs: 
trés-mauvaises précautions selon moi; car si ce malheureux 
voit ajouter á ses maux un surcroít de misére, il n' en a 
qve plus d' envie de fuir et de jouer de méchants tours. D' 
une maniére ou d' une autre , il se délivrera des fers. En-
chaínez-lui les pieds: il lime un anneau, il fait sauter les 
clous avec une p ie r re ; c' est comme si 1' on ne faisait rien. 
Voulez vous garder sűrement un homme et 1' empécher de 
fu i r? Vous n' avez qv' ä l' enchainer avec la bonne elvére 
et le bon vin. Attachez-le par le museau á une table bien ser-
vie. Pourvu qve vous Iui fournissiez á manger et ä bőire 
amplement, tant qv' il veut , tous les jours , jamais il ne 
prendra la fuite, exit-il encouru la peine capitale; pour le 
garder facilement, voilá de qvels liens il le faut lier. (Facile 
asservabis, dum eo vinclo vincies.) Admirable élasticité de 
ces liens alimentaires! (I th isthaec nimis lenta vincla sunt 
escaria). Plus on les élargit, plus étroite et plus forte est 
leur étreinte. Moi, par exemple, qvi svis livré par sentence 
ä Ménechme, je vais chez lui au-devant de la captivité. Chez 
lui on ne mange pas seulement pour vivre; il vous rend gros 
et gras; on y prospére. Je goute sa médecine par-dessus tout 
aut re ; car il est lui-méme grand mangeur: ce sont banqvets 
des fétes de Céres, tant sa table est chargéé! tant il dresse de suc-
eulents édifices! 11 faut inonter deboutsur le l i tpour atteindre 
au íaite. (iStandum est in lecto , si qvid de sumnto petas). 
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56. G U I D E pittoresqve du voyageur en France. (Képes 
útvezér Francziaországban) 90 űtabrosszal, 70 melyképpel és 
800 a' főbb városokat, kikötőhelyeket, érczes viz intézeteket, 
várakat, épületeket, emlékeket, nevezetes helyzeteket 'sat. 
ábrázoló 's aczélrametszett pompás vignettel; 4 dar. 8-adr . 
100 szállítmányban, mellynek mindenike egy földosztály'(de-
partement) teljes leírását foglalja magában; egy tudósok', 's 
művészek' társasága által. Minden szállítmány' ára fél frank. 
Ezen gyűjteményt Franezíaország' statisticája követendi Gi-
rault de* Saint-Fargeau ur által , mellynek tökéletesítésére 
mindenne'mü készületek meg vannak téve. 

5 7 . V O Y A G E pittoresqve a Naples et en Sicile, (Képes 
utazás Nápolyba és Siciliába); J . C . Richard D E S A I N T - N O N 

által. Ú j , megjobbított, megbó'vitett 's jobb rendbeszedett 
kiadás, M . P . J . C H A R R I N által; 4 dar. 8-adr. text és 3 dar. 
fol ióban, 558 táblán. Az egész munka 70 szállítmányban je-
lenend meg, 's az aláírás a' kiadónál Houdaille-nál 2 fr. 50 
c. egy szállítmányra. Ezen pompás munkának első kiadása, 

, (Paris, 1781—86, öt darab, nagy folióban) igen ragy becsre 
juta. A' szép 's teljes példányok elköltelc 500—800 sőt 1300 
és 1650 frankon is. Ezen űj kiadásnak öszves ára. csak 157 
f r . 50 cent. lesz. 

5 8 . EXAMEN" critiqve de V ouvrage aV dristote etc. (Ari-
stoteles' Metaphysica czímü munkájának criticai vizsgálata; 
az erkölcsi és politicai tudományok' Aeademiája által meg-
koronázott munka) : M . Ch. L . M I C H E L E T által. Paris, 1836. 
Gratiot. 188 lap 8-adr. Ára 8 f r . 

59. E S S A I sur la philosophie des Indous. (Próbatétel az 
Indusok' philosophiájáról) M . A . T . C O L E B R O O K E által. Fordí-
totta angolból 's megtóldá a' sanscrit textusokkal 's számos 
jegyzetekkel, G. P A N T H I E R . Par i s , 1837, Masson, 8-adr. 
Ára 8 fr . — Az Indusok' philosophiája, Europa' tudósaira 
nézve, mély 's a' legmagasb érdekű tanulmányok' tárgya, 
mivel az némely esmeretelcet nyújthat a' tudomány' állapot-
járói Ázsia' népeinél a' régi korban; 's valóban bár mennyi 
nehezségekkel legyen is körülvéve Brahma' sanctuariuma , 
bármilly száraz ezen tanulmány, kivált eleinte, annyira men-
tek mind e' mellett is több merész dolgozók, buzgalmok 's 
ejjeli nappali szorgalmok által, hogy a' legrégibb indus phi-
losophok külömbféle tanitmányaik' egész képét szemeink előtt 
kifejtették. Nem csak abban voltak a' legyőzendő akadályok, 
hogy a' nyelv többé nem beszéltetik 's hogy ennek gramma-
ticáját és syntaxisát tanulás közben újonnan Öszve kelle rakni, 
hanem abban is , hogy az ideák' legnagyobb része felette ho-
mályos 's hogy ezen rendszerek' sokszor gyermekes hajszál-
hasogatásai, a' legállandóbb igyekezetet is kifárasztani ké-
pesek. Mindazáltal azon durva babona 's érthetetlen mysticis-
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mus közepette is, mellyek ezen re'gi értekezések' legnagyobb 
részét eltöltik, olly világ sugárakra akadunk azokban, mely-
lyek az emberiség' első korait ragyogó napvilágban tüntetik 
fel. llly értelemben szól a' forditó az élőbeszédben: „Ezen 
ránk nézve csaknem új világ' közepében, India, olly tudós 
's olly metaphysicus sanskrit nyelvvével, olly mély 's olly 
elvont 's olly merész philosophiai gondolatával, olly költői 
's olly óriási képzeletével, olly csudálatos 's olly termékeny 
természetével, ugy tűnik fel . előttünk, mint az emberi gon-
dolat' nagy és régi forrása, mint a' philosophiai 's vallásos 
eszmék' roppant körének, 's a' szembeszökő rokonságú nyel-
veknek kisugárzó központja, melly felső Ázsián uralkodott 's 
melly utoljára az egész régi világon elterjedt. Valóban Ázsia' 
magas térlapjain fejlett ki eredetileg az emberi nem' rejtélye; 
onnan indult ki a' civilisatió' nagy folyama, mielőtt Európát 
befedte volna 's mielőtt maga után hagyta a' roppant homok-
pusztákat." Colebrooke ur értekezéseinek száma o t , jelesen: 
1. Sankhya philosophia j 2. Nyaya és vais échika rendsze-
rek; a' sa'nkhya-karika vagy a' sa'nkhya philosophia' em-
lekezteto verseinek fordítása, Is'vara-íírichn'a által; 3. Első 
mirnansa, philosophia, mellynek tárgya a' kijelentés értel-
mének meghatározása, vagy is a' Védás-ok magyarázata,— 
4. Véda'ntu philosophia ; 5. Különhitüek' (heterodoxe) fele-
kezete. — A' forditó ezen próbatételekhez igen fontos fejtege-
téseket adott; többek közt egy próbatételt a' bouddhistákról, 
mellyben több chinai könyvekből kivont öszveállitások talál-
tatnak 's egy mutatvány a' Tao-te-King (a' tao', vagy az ere-
deti legmag.asb ész' és az erény könyve) teljes forditásából, 
melly Lao-Tseu' philosophiai munkája, 's mellynek kora a' 
mi számlálásunk előtt, valami hatszáz évre emelkedik. Hoz-
záadta ezenkívül jegyzetekben, a' lege'rdekesb sanscrit textu-
sokat, mellyeken alapszik Colebrooke ur ' dolgozása, 's végre 
az egész munka' folytában előforduló sanscrit szavak' 's phi-
losophiai műszavak' magyarázó táblájával toldá meg. E' sze-
rint kettős haszna van ezen munkának, a' tudósoknak tanul-
mányok' tárgyául szolgálván , a' művelteknek pedig az Indu-
sok' philosophiájának elég világos előadását nyújtván. Bár 
milly elvont is az illy tárgy, ha az első nehézségek le van-
nak győzve, elevenen ragaszkodik az ember ahhoz 's való-
ságos érdekkel olvassa ezen régi vélemények' summáját a' lé-
lek' létalapjáról, az ember' rendeltetéséről, az örök Istennek, 
mindenek teremtőjének hatalmáról 's tulajdonságiról. 

6 0 . H I S T O I R E naturelle des animaux sans vertébres etc. 
(A' geréncztelen állatok' természethistoriája, mellyben előa-
datnak ezen állatok' közönséges és különös bélyegei, felosz-
tásai, családjai, nemei, 's az azokhoz tartozó főbb fajoknak 
idézése; megelőzve egy bevezetés által, mellyben az állat' 
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Ietálapos bélyegeinek meghatározása adatik 'sat. J. — B., P . 
— A . de L A M A R C K által; második átnézett 's a' jelenkorig ter -
jedő új lettdolgokkal megbővitett kiadás, C. — P. D E S H A Y E S 

és H. M I L N E E D W A R D S urak által. Hetedik da rab , a puhá-
nyok' históriája. Par is , 1836. Bailliere. 8 -adr . 744 1. Ára 
8 f r . 

6 1 . C O N S I D E R A T I O N S <£ économie politiqve sur la bien-
faisance etc. (Politicai-gazdasági elmélletek a' jótékonyságról, 
vagy a' keresztény szeretet, a' társaság alsóbb classisainak 
erkölcsi állapotjához 's jóllétéhez való viszonyaiban): M. T . 
D U C H A T E L u r , kereskedés' ministere által. Második kiadás. 
Pa r i s , 1837. Giraudet; 8 -adr . 432 1. Ára 7 f r . 

62. L E S V O L E Ü R S etc. ( A ' to lvajok, az 6' erkölcseik' 's 
nyelvölc' physiologiája): E. F. V I D O C Q által. Par i s , 1837. 2 
dar . a' szerző'képével. Ára 15 f r . — Tolvajnyelvszótár, elég 
terjedelmes felfedezésekkel aJ tolvajok' ravaszságiról's ügyes-
ségéről, elég különös anecdotákkal vegyítve. Vidocq' czélja 
ezen könyv' kiadásában az , hogy vele becsületes emberek-
nek szolgáljon 's hogy az illy dolgokban igen mély esmere-
tei által őket a' tolvajság 's csalárdság ellen bátorságba he-
lyezze. Olly helyezetben van ő , honnan ezen tárgyról igen 
becses utasításokat adhat, 's b á r mi különösnek tessék Vi-
docq ' moralizálása, az ő véleménye épen nem súlytalan. Elég 
közelről látá ő azon embereket, kik rendszerint .a' tömlöczö-
ket lakják, hogy neesmerné őket 's ne tudná méltatni, mely-
lyek a' legjobb eszközök azok reformálására. Nem közömbös 
hát hallani őt ellene mondani a' szoros felügyelésnelc 's fél-
revetni a' halálos-büntetést. 

6 3 . A B R É G É de Géographie etc. ( A ' földleírás' rövid sum-
m á j a , új terv szerint szerkezve, 's az utolsó békekötések 's 
legújabb felfedezések nyomán); M. A D R I É N BAL.BE által. 3 -

dilc átnézett 's a' szerző által tetemesen megbővitett kiadás. 
Az egész munka, egy nagy 8-adr . darabból á l l , több mint 
1300 lapon, 's 12 8-adr . darab' anyagát magában foglalóból, 
12 földabrosszal 's 12 acze'lrametszett, 's M. A. H. Dufour 
által rajzolt várostervekkel. A' munka tízenkét szállítmány-
ból álland, mellyeknek elsője a' múlt évi Martius hónapban 
jelent meg 's most a ' munka be van végezve. Ára 21 f r . 

64. M É J I O I R E S du chevalier d' Eon etc. (Eon lovag' em-
le'kirásai, először adva k i , családja által szolgáltatott papi-
rosokbó l , 's a' külföldi dolgok' levéltárába letett hiteles ma-
terialélc szerint; M . G A I L L A R D E T , a' la Tour de Nesles czí-
mü dráma' szerzője által. Par is , 1836, Ladvocat. 2 dar. 8 -
adr . Ára 15 f r . — Tizenhárom 1775b. nyomtattatott darab 
„Loisirs du chevalier d' Eon" czim alatt, írásait foglalják 
magokban. Ez a' személy szül. Tonner re -ben , megh. 1810. 
Katonai , politicai, literatúrai 's privát élete első ötven esz-
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tendejének históriáját , M . DF, LA F O R S E L L A adta ki 1 7 7 9 b . 
Nagy számúak az emlékirások vagy tanulevelelc Eon lovagról 
vagy lovagnó'ről, ki egymás után törvény tudományok' docto-
r a , ügyvéd, diplomaticus ágens, politicus i r ó , dragonyos ka -
pitány 'sat. volt. 1810 óta f é r j fi nemet tulajdonítanak nekie 
legközönségesebben. Gaillardet űr ' m u n k á j a , hiteles bizony-
ságokat i gé r , számos és éles anecdotákat , mellyek az utolsó 
század' történetére nagy világot hintenek. 

6 5 . D E S C R I P T I O N de médailles antiqves etc. (Régi görög 
és római pénzek' leirása, ri tkaságok' 's becsök fokával : több 
mint húszezer, eredeti darabokról kénkőbe lenyomott gyű j -
temény' lajstromául szolgáló munka) ; M . T . E . M I O N N E T , az 
Institutum' tagja által. VIIldik darab. Toldalék. P a r i s , 1837. 
Crapelet; 528 lap, 8 - a d r . 's 24 réztáblával, mellyeken a ' g e -
neralis Allard által Indiából hozatott 's a' királyi könyvtár ' 
régiségi cabinetjába letett pénzek ábrázoltatnak le. Ára 36 f r . 

6 6 . P O L I T I Q V E d' Aristote etc. (Aristoteles' po l i t i cá ja , 
francziára fordítva a' kéziratokkal 's legfőbb kiadásokkal ösz-
vevetett textusból); M. J . B A R T H E L E M Y S A I N T - H I L A I R E . Paris, 
1837, királyi typographia. 2 darab, 8 -ad r . CLXXIX, 328 és 
560 lap. Az élőbeszédben lévő tárgyak im' ezek: A' politica' 
helye Áristoteles' rendszerében. Némely az Ő politicája ellen 
tett ellenvetések' megczáfolása. Ezen politica' átbocsátása Ari -
.stotelestől a' mi időnkig. Nagy Albert. Aquino Tamás. Bur i -
dan. Közönséges és részletes görög kiadások. Deák, franczia, 
olasz, német , angol, spanyol 'sat. fordítások. Magyarázatok. 
A' politica könyveinek rendérőli vetélkedések. Ezen ú j kiadás' 
munkái. Aristoteles munkájának befolyása. — Az előbeszéd 
után az első darabban Aristoteles politicájának első három da-
rabja foglaltatik, szemközt a' görög textussal, variánsokkal 
's alól jegyzetekkel. A' másodikban a' IV—VIII könyv , gö-
rögül e's francziául, jegyzetekkel és variausokkal , 's ezek 
u tán , 1. a' két darabban idézett nevezetesb szerzők' be tűren-
des la js t roma; 2. a' kiadások', fordítások' , magyarázatok' és 
kéziratok' felszámlálása; 3. a' politica' Iegnevezetesb görög 
szavainak magyarázata; 4. a' dolgok' közönséges mutatója . 
Barthélemy St. Hilaire u r igen szigorúan bírálja meg , az ő 
munkáját megelőző franczia fordításokat. 

6 7 . V I T A S C I I O L A S T I C A , auctore .T. P . R O S S I G N O L . ITAÍ^N 
tiETttßoXcts yáy nóvwv «eí cpíXca. (Ludo, mutationes ením labo-
rum Semper amo). Eur ip . fragm. inc. 170. Lutet iae , typís 
F. Locquin. 1836, nagy 8-adr . 194 lap. — Ez egy deák költe-
m é n y , négy könyvre osztva 's több mint 900 versből ál l , az 
iskolai életrendről, a' tanulók' életéről 's erkölcseiről. Ugy 
látszik háladatlan tárgy ez , 's a' szerzőnek az az okos gondo-
latja volt, hogy magának minden költeményt megtiltott, melly 
azt kivetkeztette volna inkább a' természetből, mint gazdagí-
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totta volna. O a' classicus költőkben a' legszárazabb 's leg-
mindennapibb részleteknek is, nemes , szabatos, sőt kelle-
metes kinyomását kereste 's gyakran fel is találta. Olly mű-
vészileg kölcsönöz 's olly tudománnyal utánoz ő , hogy egy-
szersmind kerüli el a' plágium' azon német, mellyet versfér-
czelésnek (cento) neveznek, 's a' stylusok' visszáshangu ve-
gyületét. A' nyolcz utolsó vers , melly a' szünnapokról szól, 
mind ezt eléggé bebizonyítja: 

Sic fugit atque redit sua per vestigia tempós, 
Donec luna nóvum decíes impleverit orbem, 
Et fessae genti lux tandem affulserit illa 
Qua cunctis dabitur requie gaudere bímestri. 
Felix qui poterit, tunc limina docta relinquens, 
Victor apollineá lauro redimitus abire, 
Et patrias sedes multa cum laude revisens, 
Laetitiam palmá ac reditu geminare parentum! 

Az utolsó 134 lapot betöltő jegyzeteket, mellyeknek különö-
sen az a' rendeltetésök, hogy a' költeményben használt min-
den kitételeket igazoljanak, igen gazdag classicai tudomány 
ajánlja. 

68. V O Y A G E pittoresqve et archéologiqve etc. (Képes és 
régiségtudományi utazás a' yucatani tartományban (közép-
ponti Amerikában) 1834 és 1836'd. esztendőkben, DE W A L D E C K 

Fridrik ur által. Folio. Paris , 1837. F. Didót, 22 képpel. 
Ára 100 fr . szinelve 125 fr . 

6'9. V O T A G E pittoresqve et archéologiqve etc. (Képes E's 
régiségtudományi utazás Mexico' legérdekesebb részében); 
N E U E L űr által. Paris, 1 8 3 6 . Moench. Fol. 1 4 szállítmány. 
Minden szállítmány' ára 25 fr. 

70. O E U V R E S complétes de Thomas Heid etc. (Reid Ta-
másnak, a' scot iskola' fejének öszves munkái); Fordította 
M . Théod J O U F F R O Y , töredékekkel M. Roy er Collardtól ; 
6 darab, 8-adr. Az első darab 1836-ban jelent meg , Paris, 
L. Duverger, CCXf és 212 1. Foglalatja ennek: Á' fordító' 
előbeszédje , Aristoteles logicájánalc szétbontása , mellyet 
1773b. Lord Kames adott ki , az ember históriájának vázo-
latiban; Reid Tamás' élete, Dugald Stewarttól. A' második 
darabban Reid' munkái foglaltatnak francziára fordítva, az 
ő vizsgálódási az emberi értelemről, a' köz emberi értelem' 
elvei után. (Ajánlat lord Deskfoordnalc, az aberdeeni egye-
tem' cancelláriusának. — Első fejezet: Bevezetés, emberi ter-
mészet. 2d. F. Szaglás. 3d. ízlés. 4d. Hallás. 5d. Tapintás. 
6d. Látás. 7d. Berekesztés. Elméiletek a' philosophusok' vé-
leményeiről). Kinyomtattatott 1828, Laguioriienál, 394 lap 
Harmadik darab 1828, 452 1. mellyben foglaltatik az első 
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próbatétel az emberi lélek' tehetségeiről, előfigyelmeztetések; 
a' második próbatétel, melly az érzékekből eredő tehetsége-
ket tárgyazza ; ('s Royer-Collard' töredékeit). — IVd. Darab 
1828, 455 lap. A' második próbatétel' folytatása 's a' három 
következő, mellyek értekeznek az emlékező tehetségről, a' 
megfogásról 's elvonásról ('s R. C. ur' töredékei). — Vd. Dar. 
1829, 418 lap. 6d. próbatétel az Ítéletről; 7d. az okoskodás; 
8d; az izle's. Ezen próbatételek után következnek azok mely-
lyeknelc tárgyolc az ember' munkás tehetsegei közönségesen 
's különösen akaratja. Ezen próbatételek folytattatnak a' ha -
todik és utolsó darabban. Par is , Laguionie és Sautelt, 1829, 
436 lap. 

71. L E S A U T S au mögen áge etc. (A'művészse'g a 'közép-
korban, mi illeti különösen a' párizsi római palotát, a' cluny-i 
kastélyt, omladványaiból felemelkedőt, 's D U S O M M É R A I I D ur ' 
gyűjteményének művészeti tárgyait). Paris, 1837. Az egész 
munka négy darabból álland, nagy 8-adr. egy átlássál, kis 
fol. mellyben száz a' legjobb művészek által metszett és litho-
graphált kép foglaltatik 's mellyek 25, legfeljebb hónapon-
ként megjelenő szállítmányra felosztválc. Minden szállítmány 
72—80 lap textből 's 4 képből áll 's ára feketén 7 f r . 50 e. 
színelve 15 f r . — A' régiségszeretők régóta várták 's kívánták 
e' munkát, de kivált azon számos látogatók, kik több évek' 
óta megjelennek a' eluny-i kastélyban, azon különös dolgok' 
érdekes gyűjteményének látására, mellyet du Sommerard ur 
annyi gonddal és költséggel öszvegyüjtött, 's ki vendégeit 
szeretetreméltó szívességgel 's a' legnyájasb udvarisággal fo-
gadja , 's gyönyörűségének tartja megmagyarázni minden 
tárgyat 's közleni minden-általok kívánt felvilágosítást. — Ezen 
munka históriai bizonyságokat foglal magában a' római pa-
lotáról 's a' cluny-i kastélyról, valamint a' régiek fürdőiről 
is; továbbá közönséges nézeteket a' keresztény mívészségről 
a' IVd. századtól a' XVl-dikig, az úgynevezett goth archi-
tecturáról, a' középkori festésről és metszésről. — A' második 
rész a' közönséges nézetek' alkalmaztatását 's a' specialitáso-
kat nyúj t ja , az üvegrefestésről, a' képírásról, a' nyomtatás 
első termékeiről, az egyházi és polgári biztosokról, a' fegy-
verekről, asztali készületekről közönségesen, aranymívesség-
r ő l , az órásságról, szövetekről, őltözőasztali tárgyakról, 
különbféle házi 's hangászati eszközökről, 'sat. — Következ-
nek érdekes részletek az erkölcsökről és szokásokról, a' b í -
rói astrologiáról, fegyverekről, különbféle öltözetekről, 's 
végre biographiai esmertetések melyképekkel. — A' művésze-
tek' 's régiség' baráti örömmel fogadják e' munkát , melly-
nek czelja a' régi emlékek', szokások' és erkölcsök' esmer-
tetése.—A'régiség' tisztelésében valamint a' sírboltok' 's mi-
vészeti emlékek' felszentelésében, mély erkölcsi érzés van, 
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egyesítve a5 históriai vizsgálódások 's traditiólc eráhti szenve-
delmés érdekkel 's természeti kíváncsisággal. 

7 2 . T H E B I B L I O G R A P H E R ' S Manual of english Literatu-
re. (Az angol literatura' hibliographiai kézikönyve; Angliában 
Scotiában, Irlandiában megjelent, ritka, különös és hasznos 
könyveknek leíró lajstroma, a' könyvnyomtatási művészség' 
feltalálásától fogva; históriai és criticai jegyzetek, a' köny-
vek' árverési ára 'sat.) M. Th. L O W N D E S által. London, Piche-
ring, 1836 , 4 darab, 8-adr. 

7 3 . P O P U L Ä R treatise on warming and ventilating etc. 
(Népszerű értekezés a' szobák' fűtéséről és szellőzéséről); C. 
J. R I O I I A R D S O N által. London. 1 8 3 7 . 8-adr. Ára 10 sh. 6 d. 

74. P R O L U S I O N E S historicae or Essays illustrative of the 
John Ilalle (Próbatételek Halle Jánosról salisbury-i polgárról 
e's kereskedőről, V Henrik' és IV Eduard' uralkodása alatt); 
Edw. D U H É által. 2 dar. 8-adr. Salisbury 1836. Igen érde-
kes munka a' régiségkedvelőkre nézve, kik abban tudingerlo 
esmertetéseket találnak a' czímerek' eredétéről, a' Norman-
nok' korszakabeli régi architecturáról 'sat. 

75. E X P O S E sommaire de la Constitution des Etats-Unis 
etc. (Az amerikai egyesült státusok' constitutiójának summás 
előadása); M. Du P O N C E A U , az amerikai philosophiai társa-
ság' elnöke, a' franczia Institutum' levelező tagja 'sat. által. 
Angolból francziára fordította M. D ' H O M E R G U E , a' philadel-
phiai franczia consulatus' cancelláriusa. Paris 1837, Denaix, 
8-adr. 80 lap.— Ezen rövid előadást érdekkel 's haszonnal 
olvasándják , tanúlandjak 's elmelletök' tárgyává teendik, 
mind azon politícusok, kik pontos ideát akarnak magoknak 
szerezni azon mindég nevekedő szerencséslét' igaz okairól, 
mellyet az egyesült státusoknak szerez a' nemzeti kormány, 
melly már közel ötven esztendő óta igazgatja ott a' nyilvá-
nos dolgokat. — A' szerző megalapítja, hogy a' társasági ál-
lapot' nyavalyáinak fo oka a' rendintúlűzött pártszellem. — 
Kijeleli a' politica telhetetlenségének veszedelmes követke-
zéseit. — Megmutatja, mi erős és hatalmas befolyások van , 
valamelly nemzetre, a' hozza illő, okosan értett, őszintén 
alkalmaztatott intézményeknek (institutions) arra, hogy ennek 
magáról öntudata legyen, 's hogy állandóságot és nyugalmat 
nyerjen. — Tisztán kimagyarázza, micsoda szerencsés com-
binatio által mozdítja elő, mind az Egyesület' közönséges és 
középponti kormánya, mind minden statusnak helybeli 's füg-
getlen kormánya, illető körében, a' gazdagság elemeinek sza-
bad lcifejtődését, a' tartomány' minden részén, 's a' köz ol-
ta lom, a' szabadságok' kölcsönös garantiáját, a' köz boldog-
ságot. — Az amerikai constitutiónak ezen közönséges nézete 
a' legmagasb ideát nyújtja azon becsületes emberelcrül 's nagy 
polgárokról, kik a' függetlenség' fundálóji valának. Az egye-
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sült státusoknak egy hivatalban lévő tisztviselője sem lehet 
tagja aJ eongressus' kamaráinak. — Az alaptörvénynek bölcs 
előrelátása, minden nemes és törvényes nagyravágyónak, 
szabad pályát nyitott, eltávoztatván gondosan minden vesze-
delmet, mi innen a' státusra háromolhatnék. — Az elnök any-
nyival hatalmasb 's tiszteltebb, mivel benne a' nemzet' mél-
tósága egyesül 's mivel magát soha sem teszi ezzel ellenke-
zésbe. — A' két elv, szövetségi és nemzeti olly ügyesen van-
nak egyensúlyba hozva, hogy egyik sem látszik a' másik le-
lett uralkodni. 

76. M É M O I R E S pour servir a t histoire anatomique et 
physiologiqve des animaux etc. (Az állatok' és növények' 
anatómiai és pliilologiai históriájára szolgáló emlékirások). 
M . H . D Ü T R O C H E T , az Institutum' tagja által, 2 dar. 8 -adr . 
74 ív és egy átlás 30 rézt. Paris , 1837. Bailliére. Ára 24 ír . 

77. G E N E R A L Statistics of the British Empire. (Nagy 
Brittannia' közönséges statisticája). Jamtes Mc. Q C F E N , Esq. 
által. London. 1836. Fellowes. Summás áttekintése Nagy Brit-
tannia' iszonyú gazdagságának, tőkepénzeinek, industriájá-
nak , kereskedésének, productumainak 's egyéb segédforrá-
sainak. Az itt előadott lettdolgok, azt is ki ezen tárgynak 
csak felületes figyelmet szentelt, bámulásba fogják ejteni. 
Nagy részt hivatalos tanulevelekből vannak azok merítve, de 
a' mellyek fájdalom, régibb datumúak. A' keletindiáról szóló 
osztály tökéletlen 's hibás adatokat nyújt. 

78. A H O M E Tour through the manufacturing Districts 
of England etc. (Honi fordulat Anglia' kézműves kerületein 
által, 1835 d. év' nyarán). Sir George H E A D által. London , 
1836. Murray. Ára 9 sh. 6 cl. — Ki Anglia' éjszaki grófsá-
gaiban a' kézművesi kerületek' új világát, soha sem látogat-
ta meg, csudálkozni fog az újnak, tanuságosnalc 's mulatta-
tónak azon rettenetes tömegén mellyet ezen könyvben talál ; 
's azok kik a' hatalmas Liverpool-t a' cyclopicus Leads-et 's 
a' durhami földalatti csudákat látták, Sir George Head' fo r -
dulatában igen sok újat fognak találni, mind lettdolgokra, 
mind régibb , esmeretesb dolgok' leirására nézve. 

79. S Y R I A , the Holy Land, Asia minor etc. (Syria, a' 
szent föld, kis Ázsia 'sat. felvilágosítva egy természet után 
rajzolt képsorzatban); W . H . B A R L E T T , William P U R S E R , 
'sat. által, a' metszetek' leírásával John C A R B E Esq. által. Lon-
don. 1836. Fisher and Son. Fisher és fia, londoni művészek, 
olly buzgalommal, melly legmelegebb serkentésre méltó a' 
publicum' részéről, talentomteljes művészeket lcüldének Sy-
riába 's kis Ázsiába, hogy ott helyben, rajzolatokat készítse-
nek olly helyekről és tájakról , mellyek a' szent históriában 
szerepet játszanak. Minden fűzet négy nagy képből áll a' ma-
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gyarázaton kívül 'sat. 2 sh. (1 f. p. p.). Eddig megjelent fü -
zetei ezen szép munkának, minden kívánságnak megfelelnek. 

8 0 . T U E W H I T E Man S Grave etc. ( A ' fejér ember' sír-
j a , vagy látogatás Sierra Leone-ba 1 8 3 4 b.). F . H A R R I S O N " 

R A N K I N által. London, 1 8 3 6 . 2 darab — Azon tapaszta-
latok, mellyek néhány évtized óta gyűjtettek Sierra Leone' 
climájáról igazolják azon mondást, hogy ezen gyarmatot melly 
a'legemberbarátibb ezéllal alapítatott, a' fejér-ember 'sír jának 
kellene nevezni. A' jelen munlca' szerzője azonban mint Sier-
ra Leone' védője áll elő. Indiából ment ő oda, 's mit alig 
lehet hinni, azért hogy egészségét megerősítse, mit — mint 
mondja — el is ért. Bús elmélletelc tolakodnak, igy szól, az 
idegen' keblébe, ha a' természet' ezen kellem, szépség 's bé-
kével teljes játékszínére tekint, hol sokkal jobban lehetne 
élni, mint akármelly más helyén a'világnak, hol minden bú-
ja termékenységben tenyészik , minden, csak az ember megy 
rövid idő alatt bizonyos vesztébe. Ha azonban az itt letelepe-
dett Európaiakkal , némi esmeretséget köt az ember, ezen 
elméilet nagy módosítást szenved. A' népesség' állapotja nem 
igen mutat valami halál' jeleire. Mindenütt munkás földmíve-
lők , iparkodó kereskedők, vidám tisztviselők mozognak, az 
egésség' arczvonásival, mellyek az alvilág fejedelmének re-
mitő'ségeivel nem igen egyeznek. Azt vélné az ember, hogy 
a' templomnak mindég tele kellene lenni emberekkel, kik 
halálokat vár ják , azonban ha beléjök megy, csaknem üresen 
találja azokat. Néhány fekete ember, néhány fekete exrab-
szolga 's egy jó nagy rakás vasárnapiiskolás gyermek, de igen 
kevés van bennök azon roszúltanácsolt fejérek közzűl, kiknek 
praedestinált végökre kellene készülniök. De hát hol vannak 

Aj ezek ? Lovagolnak, vagy kellemetes vízi rándulatot tesznek 
a' Cockle' vagy rablók' öblébe, vagy honn mulatóházaikban 
fecsegnek, hogy héti fáradságaikból kipihenjenek.- Mit tesz 
hát még is a' balitélettel tele utazó ? Szemeit a' templomfalakra 
veti , hogy a' felírásokat elolvassa, mellyek kétségkívül az it-
teni számtalan európai áldozatok' emlékezetét tartják fenn. 
Azonban csak két márványkőre talál, egyre mindenik olda-
lán a' karnak. Olvassa a' felírást, melly azt mutatja, hogy 
mind kettő ugyan azon egv individuum' tiszteletére tétetett, 
ki nem is fejér martirja vala a' elírnának, hanem egy fiatal 
színes, ki a' gambiai csatában találta halálát. Ez mind szép 
szó azonban, melly a' tapasztalást meg nem hazudtolja 's 
maga a' szerző megesmeri azon nagy nyomoruságokat, mely-
lyek a' jövevényt várják Sierra Leoneben, — 's miután né-
mellyeket felszámlál, igy rekeszti be előadását: Ezekhez já-
rul még azon rettenetes hőség, melly néki ezer bajt okoz, 
's melly nyugtalan fekhelyéhez kétségbeesést köt. 
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81. VíisTORiscií-statistiches Jahrbuch, in Bezug auf Na-
tionalindustrie und Staatswirthschaft; mit besonderer Berück-
sichtigung Deutschlands und namentlich des preussischen Staats. 
Von Dr. Fr. B. W E B E R kön. geh. Hoi'r. u. Prof. in Breslau. 
2ter Doppeljahrgang. Die Jahre 1832 u. 1833. Breslau, 1836. 
Max et Co. 8-adr . 44 ív. Ára 4 for. 53 kr . p. p. — Elkerül-
hetetlen segédmunka minden statisticusnak, statusgazdasági-
túdománytanitónalc 's minden rendű tisztviseló'nek a' minister-
tó'l fogva a' legalsóig. Gazdag tanusági kincset talál itt min-
denki a' nép-és státusélet legfontosb jeleneteiről. 

82. S C H A U S P I E L E von Eduard von S C H E N K . Stuttgart u. 
Tübingen. Cotta. 1835. Ára 2fr. 30 kr. p . p . Schenk ki néhány 
évvel ez előtt olly nagy figyelmet gerjesztett, az újabb időkben 
úgy látszik feledékenységbe ment, legalább a' játékszínen. 
Csak Belisárja talál meg tetszést, hol a' szerepek jeles szín-
játszókra vannak kiosztva. Ezt az elmellőzést nem lehet azon-
ban helybehagyni egy olly időkorban, mellyben nagy talen-
tomok nincsenek, de a' költői gondolatok 's költői nyelv gya-
koriak. Már pedig e' tekintetben Schenk minden esetre fe-
lyebb áll Raupachnál ki a' színpadokat rendre jár ja . A' je-
len részben vannak: A cyprusi korona, nézőjáték. O és új 
művészet, allegoriai ünnepi játék, Goethe' emlékünnepére. 
Ősök és unokák, ünnepi játék; és a' Görögök Nürnbergben, 
vígjáték három felvonásban. Az elsőben tnelly Sckrőderné' 
számára van irva, Schenk' igen jeles nyelvtalentoma új dia-
dalt innepel. Schrődcrnénelc azon kedve, nagynemű szív-
szétmarczongló és nagynemű szívelragadó momentumokban 
kidühöngni egész erejé t , átlépett itt a' poesisbe, egész azon 
pillanatig, midőn a' királyné rég elvesztett egyetlen fiát is-
mét megesmeri, lerogyik, térdein hozzácsúszik 's így kiált: „fiam, 
te vagy az én fiam!" Az illy idegrázó 's kínos benyomást 
csináló előadásokat azonban sem költői sem mimicai tekintet-
ben művészieknek tartani nem lehet. Characteristicát 's mi 
ehhez tartozik, nem kell ezen drámában keresni. A' szemé-
lyek egyszerű tyrannusok, gazemberek, anyák, katonák, 
's t. eff. millyeket mindenütt találhatni, de a' nyelv gyönyörű 
's a' képzelődés eleven, mint lceveselcé az újabb német költők 
közt. Vagy lehet e' szebben szólni mint igy: 

Adhemar. 

Doch ist's nicht das allein! — D e r düstre Erns t , 
Den du in m i r , dem Jüngling, kennen lernst, 
Er ist Egyptens Bild, in dessen Schoose 
Ich aufwuchs, wo der ewig wolkenlose  
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Tiefblaue Hitpmel wie ein Glutmeer brennt , 
Und wo die Lippe nicbt das Lächeln kennt. 
Dort sind die Schönsten Freuden Todesfeste 
Und Gräber nur porphyrene Paüäste. 
Ein jeder Schritt berührt Ruinen dort 
Und jeder Stein spricht ein geheimes Wor t . 
Die Obelisken" die in tiefen Bildern 
Die heiligen Sagen alter Götter schildern; 
Die Säule Memnons, deren Erz erklang, 
W e n n es der Morgensonne Strahl durchdrang; 
Die Pyramiden, die den düstern Schweigen 
Der Wüste rings wie ein Gebirg entsteigen , 
Der abgemessen flutend ernste Ni l , 
Und in dem Schilf versteckt das Krokodil , 
Das meuchelmörderische Thränen weint , 
All dies erfüllt uns mit geheimem Schauer, 
Der uns zu warnen und zu sagen scheint; 
Hier ist das Reich des Todes und der Trauer l 

Amadea. 

O wie ganz anders, Freund, ist dieses Land, 
Das schöne Cypem, wo nach alter Mythe 
Die Liebesgöttin ihre Wiege f and , 
Als sie dem Schaum des heitern Meers entblühte. 
Hier trägt noch alles ihres Daseyns Spur. 
Kein milder Strom durchwüthet hier die Flur , 
Krystallne Bäche unter Rosendüften 
Entsprudeln sanft den moosbedeckten Klüften; 
Und winden, spiegelnd nur des Himmels Blau, 
W i e Silber sich durch's weiche Grün der Au. 
Oelbaum und Myrte , die dich rings umstehen 
Und holde Kühlung auf dich niederwehen, 
Die goldnen Trauben und ihr edles Blut, 
In dem sich Milde paart mit Kraft und Glut , 
Der ganzen Schöpfung fröhliches Getriebe, 
All dies erfüllt mit Lust, ruft lockend di r : 
Hier ist das Reich der Schönheit und der Liebe! 

Valóban egy ez a' legszebb helyek közül az újabb idó'kben 's 
maga Schiller sem sze'gyenlhetné azt magáénak vallani, neve-
zetesen Egyiptom5 feste'sét. A' többi költemények kisebb ér-
tékűek. 

8 3 . G E D I C H T E von Julius M O S E N . Leipzig, literarisches 
Museum. 1836. 12 iv, 8-adr. Ára 1 for . 30 kr. p. p. — Ezen 
ifjú költőt már első fellépésekor ugy köszönté a' német cri-
tica mint az ég' kijelelt jét , mert csak keveseknek jutott az 
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ifjabb nemzedékből, a' geniasnak azon világereje, egyesülve 
azon tisztasággal, egyszerűséggel, szerénységgel és lágyság-
gal, 's e' tekintetben Uhlandhoz leginkább közelit. Mosen' 
költeményei részint hazafiúi, részint szerelmes foglalatuak. 
Mind két nemből álljanak itt mutatványok: 

Das Lied auf die Leipziger Schlacht. 

Es wollten viel treue Gesellen 
Sich kaufen ein Vaterland, 
Zu Leipzig mit eisernen Ellen 
Ein freies Vaterland. 

Bei Leipzig ruhet begraben 
W o h l manches Mutter Kind , 
.Das Grablied sangen ihm Raben, 
Die dort geflogen sind. 

W a s fraget ihr Todesgenossen, 
Die ihr da unten ruht : 
W a s half es das geflossen 
So viel vom rothen Blut ? 

W e r kann euch Antwort sagen, 
W e r sagen solcl. 3S Leid ? 
W o h l euch, das ihr erschlagen, 
Dasz ihr erschlagen seyd ! 

Mivel az ifjú költő nem tartozik a' boldog Hegelianusok köz-
zé, kik a' jelenvalónál felségesebbet nem esmernek, bocsás-

j sák meg ők nekie az itt következő hegyi dalt: 

Aus dumpfer Luft empor zu Bergesgipfeln, 
Die matte Brust in frische Luft getaucht, 
Dort lausch' den Stimmen in den Eichenwipfeln, 
Denn oben durch die Waldeshöhe haucht 
Der Geist der Freiheit, und aus Waldesranken 
Ersprieszen still urkräftige Gedanken. 

Und fühlst du schaudernd dort dein inn'res Elend, 
Das leere Gaukelspiel der dumpfen Zeit, 
Und kommt es über dich mit Aengsten quälend, 
Dann gehe mannhaft mit dir selbst in Strei t , 
Bis du in dir den Geist, der dich bestricket, 
Die Lüge sammt der Feigheit hast ersticket. 
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Sej arm und f re i ! Beim Wasserkruge heiter ! 
Und immerdar ein unerschrockner Leu! 
Ein starkes Schwert , für's Kecht ein eh'rner Streiter, 
Und noch im Kerker , noch in Ketten frei! 
Freiseyn ist leicht, kannst du es fröhlich wagen, 
In eig'ner Brust die Gottheit seihst zu tragen. 

Ich kenne Balsam, Wunderarzneien, 
Die sieche Seele machen sie gesund 
Mit einem Zauberworte: Tod nicht scheuen! 
Ihr Männer, die inwendig so gesund, 
W a s wohl im Glänzen eu'rer Augen stecket, 
Dasz es den Teufel in der Hölle schrecket? 

Es will ein hohes Bild nicht von mir lassen, 
Ein schlanker Jüngling aber todesbleich, 
Landflüchtig und verfolgt und ganz verlassen, 
Du Heldenherz an Liebe grosz und reich, 
Ach, Ulrich Hutten.' Also unterliegen 
Für Recht und Wahrhe i t , — heiszt im Tode siegen. 

Mint ezen költeményeket buzgó indulat 's hűség bélyegzi, mi 
már ritkasága miatt is szembeszökő, ugy szerelmes dalaiban 
is ugyan azt találjuk fel. Ezekben is valami mélység, mond-
hatnók érzés' édessége mutatkozik , mi már szinte r i t -
kává let t , mivel a' lyricát csak a' tarkán festő képzelet és 
elmésség birja 's a' vén szívet abból kitolta. A' következő 
költeményt nem annyira az eredetiség, mint az érzés' meleg-
sége tünteti k i : 

Mondenschein, stiller Mondenschein, 
Eile zu ihrem Kämmerlein! 
Du sollst sie oftmals grüszen, 
Mondenschein , darfst sie küssen ! 
Willst du mein Bote seyn? 

Nachtigall, traute Nachtigall, 
Fliege mit deinem Liederschall, 
Fliege zu ihr und sage, 
W a s ich im Herzen trage 
Ueberall, überall! 

Rosenduft, süszer Rosenduft, 
Schwinge dich durch die Abendluft, 
Eile mit deinem Wehen ! 
Schmeichler sie wird es verstehen, 
Dass dich die Liebe ru f t ! 
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Aber der treuste Bote hier 
Plaudert den ganzen Tag von i h r ; 
Immerfort musz er springen, 
Fröhliche Kunde mir bringen, 
Eile mein Herz zu ihr! 

Egy felette kedves 's a' mennyire lyricai esmeretünk t e r j ed , 
eredeti kép a' következendő: 

Freiheit. 

Im Blumenkelch gefangen 
Sie eine Biene t rug, 
Es glühten ihre Wangen , 
Es flatterte das Tuch. 

Sie rief: ich lass es brummen, 
Und war es auch dein Herz ! 
Es mag auf Freiheit sinnen, 
Es gilt mir Alles Scherz! 

Doch plötzlich war gesprungen 
Ein Blumenblatt entzwei, 
Die Biene vorgedrungen 
So zornig, wild und frei. 

Sie hat sich auch gerochen 
An ihrem harten Sinn, 
Und in die Brust gestochen 
Die schöne Qvälerin. 

8 4 . A N F A N G S G R Ü N D E der mathematischen Geographie, 
ein Lehrbuch für höhere Gymnasien, von B. S T U D E R , Doctor 
u. Professor. Bern, Cliur u. Leipzig. 1836. Dalp. nagy 8 -
adre'sz, 11 és % iv, két kometszettel. Ára 1 forint 30 kr. p. 
p. — A' mathematicai földleírást tárgyazó tanító könyvek 
közt, mellyekben Németország nem igen gazdag, a; jelen 
munka igen kitűnő helyet foglal el. A' mathesis a' német-
országi iskolákban is itt ott — nálunk még inkább — elhe-
nyéltefik. Bcrnában már a' gymnasiumokban is az ellipsis' 
theoriájából analyticus kitételek hordatnak fe l , hogy azok 
által a' föld' igazi formája megesmertessék. Más helyeken ri t-
ka jelenet az illy előadás, holott a' mathesis valóban min-
dennek ki a' miveltségre némileg just akar tartani igen ki-
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vánatos, azokra nézve pedig kik a' természeti tudományok-
ban előmenni kívánnak, elkerülhetetlen. 

85. A' HISTORECAIJ Account of the Circumnavigations of 
the Globe etc. (A' földkörüli hajózások' 's a' csendes tenger-
beni felfedezések' históriai elbeszélése, Magellán útjától fogva, 
Cook' haláláig). Edinburgh 1836. Oliva and Boyd. Ez a ' 
munka az edinburghi kabinet-könyvtár' egyik része 's a' föld-
körüli hajózások' sok kötetű históriáinak igen jeles áttekinté-
se; valamint azon felfedezéseknek is, mellyek a5 nagy oczeán-
ban Magellantól fogva egész Cook-ig tétettek. Gazdagítva van 
az e' felett, sok eddig nemesmért tudósításokkal, mellyeket 
a* kiadó Cook' csaladjától nyert, 's ezen tekintetben, a' geo-
graphiai felfedezések' történetvizsgálóira nézve is nagy becsű 
munka ez. A' nagy publicumnak nemcsak mint oktató hanem 
mint mulattató könyv is ajánlkozik az. Cook' különbféle uta-
zásai jól elő vannak abban adva, 's characteréről és eletéről 
mint ember és hajós , több találó megjegyzések találtatnak 
benne. 

A.B.P. 

* 

M A G Y A R T U D Ó S T Á R S A S Á G ' ÜLÉSEI . 

A' m. tud. társaság', f. e. február: 26~án, martíus' 5-én 
és 12-én tartatott üléseiben, a' Tájszótár' átnézését befejezte. 
Ugyanazokban 1. egy a' Tudománytárba küldött históriai, 's 
egy külön nyomtatás végett benyújtott szépművészeti munká-
nak bírálók rendeltettek. II. Egy külön nyomtatás végett 
küldött dráma 's egy a' Tudomány tárba szánt műtani érteke-
zés , az illető bírálók' előadására, kiadástól elmozdítatott. III. 
A' könyvtárt és régiség-gyűjteményt következő hazafiak sza-
porították: a) Nagy Károly r. tag' „kis geometra" czímű 
munkájával, b) Mélt. gr. Széchenyi István másodelnök űr 
egy a' fertő" partján a' hegykői határban találtatott régi , állí-
tólag siciliai arannyal, c) Maurer László nyugalmazott őrnagy 
8 római rézpénzzel kedveskedtek. 

Április' 2-án és 23-án tartatott ülésekben, némelly bel-
ső dolgok' elintézésén kívül: 1. Egy a' Tudománytár' számá-
ra beküldetett philosophiai értekezésnek, 's egy külön nyom-
tatás végett benyűjtátott philologiai munkának bírálók ren-
deltettek. II. Kállay Ferencz r. t. értekezése ,,a' Szabad aka-
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ratról" Szílasy János r . t. előadására a' Tudománytárba fel-
vétetett. III. A' társaság' kéziratára az 1458-ik országgyűlés' 
határozatainak az eredetiből vett hív hasonmásával gyarapo-
dott a' nm. gróf elnök' kedveskedéséből, Js Gozsdu Emma-
nuel' részéről Rákóczy Györgynek egy, 1647-ben saját aláí-
rásával költ rendeletével. IV. A' könyvtár következő ajándé-
kokkal öregbíttetett: a) a' b. Szepesy által kiadatott ótesta-
mentom' Il-dik és Ill-dilc- kötete, János Józseftől, b) Lethe-
nyei István, Zvonarics István és György' magyar postillája, 
Weisz Sámueltől, c) Petrarcának egy 1624iki kiadása, Szi-
lády Károly' részéről, d) Valkó Béla' munkái, 1-sŐ kötet. 
Számtan. Vallás Antal r . t. részéről, e) Szerbszki Narodni 
liszt, 1835 és 1837 's jelen évi folyamat, és Ljetopisz, 1838 
első és második fűzet, Pawlovics Tódortól, f) Tanitás' alap-
tudománya Il-dik és Ill-dilc rész, irta Saslcu Károly, Pest , 
1838. g) és h) Székács József és Gasparich Kilit, egyházi 
beszédeik a' pesti árvíz után —mind a 'négy a' szerzők' r é -
széről. 

Továbbá május' 2-án, 7-én és 14-ikén a' kettős betűk' 
egyszerítése' tárgya volt napi renden. E' mellett I. eltelvén 
május' 1. a' pályamunkák' beküldhetésének ideje, az eddig 
beküldőitek szokott mód szerint vizsgálat alá adattak. II. Egy 
külön nyomtatás végett benyújtott statusgazdasági 's egy had-
tudományi munkának, nem különben egy a' Tudómánytárba 
szánt philosophiai értekezésnek birálók rendeltettek. III. W a r -
ga János l.t . értekezése ,,a' philosophia' encyclopaediája Kál-
lay Ferencz r. t. ajánlatára a' Tudomány tárba felvétetett. IV. 
A' társaság' könyvtárát Cherier József „Enchiridion juris ec-
clesiastici" czímű munkájával gyarapította. 

T I T O K N O K I H I V A T A L O S J E L E N T É S E K . 

Magyar tudós társaság'. I. A' VII. nagy gyűlés által ki-
tűzött ezen törvénytudományi kérdésre: „Honnan vette ere-
detet törvényeinkben az ősi javak' elidegenítésének korláto-
zása? mikép gyakoroltatott az korszakonként? 's a' polgári 
társaságra nézve általában mik voltak annak hasznos és ká-
ros következései minden oldalról ?" folyó évi martius' 19-
ilceig, mint határnapig , következő jelmondatú 4 pályairat é r -
kezett alulirthoz: 

1. Friendsip and virtue met each othet intlie street — 
the goldeu age returnd, and hungovet the town. 

2. Kik a' pályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de 
egy kapja a' diadalmat. 
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I. ad Corinth. cap. IX. 24. 
3. Qui se habet, nihil perdidit. 
4. Miskolez, Sajó. V. J. E. F. 

II. A' szinte 1836-ban kihirdetett természettudományi 
feladásra: „Készítessék bármelly, magyarországi, hozzákap-
csolt tartományokbeli, vagy erdélyi terjedelmesb vidék' ter-
mészettudományi leirása" egy illy jelmondatu pályamunka 
érkezett: „Des principes simples et uniformes gouvernent F 
univers mellynek tárgya: „Hazánk' karpátinak természet-
tudományi leirása." 

A' jelen köz inség okozta körülmények' következésében a' 
mélt. másodelnök úr' rendeléséből a' társaság' gyűlései, utób-
bi intézkedésig fel lévén függesztve, az előszámlált pályaira-
tok, jeligés leveleikkel együtt, tizenegy rendes, és levelező 
tag' jelenlétében egy nyalábba lepecsételtettek az aeademia' 's 
két tag' pecse'teivel, 's tiszt-ügyre vételig, a' levéltárnoknak 
adattak által. Pesten martius' 20. 1838. Dr. Schédel Ferencz 
titoknok. 

Magni Károl.y János, a' moldvai apostoli missió' igaz-
gatója, Jászvásárt, 1837. October. 31. költ levelében írja a' 
m. tud. társaságnak, hogy minekutána egy része a' moldvai 
magyaroknak nemzeti nyelvéről megfeledkezvén, más része 
azt romlottan beszélvén, mindnyájan pedig mély tudatlanság' 
homályában tespedvén, némi mivelődés' terjeszthetése're itt 
ott már iskolák keletkeznek; nem csekély hasznú dolog len-
ne a' gyermeket oláhul irt magyar grammaticálckal ellátni. 
Minthogy pedig sokan a' tanítványok közül szegényebbek, 
hogy sem magoknak a' szükséges könyveket megszerezhetnék, 
felszólítja a' levél' irója a' magyar academiát, mozdítaná elő 
moldvai atyánkfiai' ezen ügyét cze'lirányos munkák' ingyen 
küldésével. A' kisgyűlés ezen egy részt oeconomiai tárgyhoz 
érdemleg nem szólhatván, azt a' maga idejében a' nagy gyű-
lés' útján az igazgatóság elébe rendelte terjesztetni; a' hely-
beli tagok közt pedig aláírás nyittatott, 's igy e' czélra 106 
for. 50 lcr. folytbe (maga Janlcovich Miklós tiszt, tag 50 fttal 
járult ide) ; melly pénzen 5 példány deák-magyar-német-oláh 
szótár, és 30 példány Maller' oláh-magyar nyelvtanából vá-
sároltatott, 's addig is, míg netalán újabb ajánlatokból egy 
újabb küldemény eszközöltetnék , útnak indítatik. Alulírt 
késznek nyilatkozik ezennel más buzgó hazfiaktól is, köz 
számadás' terhe alatt e' czélra nyújtandó adakozásokat elfo-
gadni. Pesten martius' 22. 1838. Dr. Schedel Ferencz, ti-
toknok. 

A' m. tud. társaság' költségén megjelent Warga János 
prof. 's lev. tag' lcoszorűzptt pályamunkájának: „Vezérkönyv 
az elemi nevelés- és tanításra" második kötete, melly e'czím 
alatt: Az elemi tanulmányok' alapvonaljai , Magyarország' 
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földképével, 's egy szépirási példánnyal eggyütt kötve, 1 ft. 
2 kron árultatilc pengőben. A' XII és 284 lapnyi munka, ti-
zenkét részben; szívet formáló mondások és történeteket, az 
erkölcsiség' és illendőség' tudományát, a' politikai, és égi 
földleírást, terme'szetleirást (hist. natúr, a' műtudománnyal 
együtt), természettudományt (physica), gazdálkodás-, egész-
ség-, és embertudományt (anthropologia), történet-, törvény-, 
és lélektudományt foglalja magában. Pesten, martius' 23-di-
kán 1838. Dr. Schedel Ferencz , titoknok. 

Magyar tud. társaság' I. Az 183%ra szóló dramai juta-
lomra martius' 24-ikeig, mint határnapig, következő czímű, 
és jelmondatu 17 vígjáték érkezett. 

1) Borivóczi, vagy cholera és szerelem, 1 felv.— Sa-
pienti pauca. 

2) Kapronczai Gedeon, v. a' nyíri nemes otthon 3 felv. 
— Ridentem dícere verum quid vetat. Hor. 

3) Az özvegyno. 3 felv. — Honkoszorű nélkül meddő te-
lek e' rövid élet. Vörösmarty 

4) Vetélkedők, 4 felv. — Kezdjen ki haladni akar. 
5) A' talány, 3 felv. — L a gravité est un mystere du corps, 

inventé poux cochex les défauts de lesprit. 
6) Az oskolaszünet Kassán 3 felv. 
7) A' törvényszűnet Pesten, 3 felv. 
8) A' fegyverszünet, 3 felv. 
9) A' huszár verbunk, 3 felv. 
11) A' kellemetes kikelet, 5 felv. 
12) A' komor tél, 3 felv. 
13) A' nyár , 3 felv. 
14) A' szomorú ősz , 3 felv. 
15) Az erkölcs' próbája 5 felv. 
16) A' korszellem; 3 felv. 
17) A'köszörűs, 3 felv. — e' tizenkettő (6—17) egy jel-

mondat alatt: Többekkel is. 
Az ezekhez tartozó jeligés levelkek, e' jelen körülmé-

nyek között ülések nem tartathatván, mai napa ' inéit, másod-
elnök úr' jelenlétében az Academia' 's ő nagysága' pecsétei-
vel lepecsételtetvén, a' levéltárnokra bízattak őrzés végett; 
a' kéziratok pedig, a' Vili nagygyűlés által e' végre megbí-
zott öt tagnak adattak ki megvizsgálás végett. Mellyiké leszen 
a' 100 arany jutalom, ha arra érdemes találtatik, 's a' neta-
lán kiadandó másod, harmad karbeli tiszteletdíj a' legköze-
lebbi JX-ik nagygyűlés által fog elhatároztatni. 

II. Az 1839-ben kiadandó 100 arany drámai jutalomért 
egyedül szomorújátékok víhatnak. A' kéziratok idesen kéz-
zel, olvashatólag, és csinosan írva, lapozva, kötve, 's a szer-
ző' nevét rejtő jeligés leveliiével ellátva legyenek. Ha a' jeli-
gés levél' felbontása után kitetszenék, hogy a' munka saját 
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kezeirása a' szerzőnek, ez a* jutalomtól elesik. A' kéziratok-
nalc aluh'rthoz beküldhete'se' határnapja martius' 24. 1839. 
Pesten martius' 25. 1838. Dr. Schedel Ferencz, titoknok. 

Figyelmeztetőjelentés. Minthogy a' folyó évi academiai 
jutalmakra készült pályairatoknak magok idején beküldhetése, 
a' közbejött budapesti áradás, 's az ezáltal meggátlott vásári 
közlekedés' következésében, többekre nézve lehetetlenné vál-
hatott; e' rendkívüli, valamint előre láthatlan, ügy el sem 
is mellőzhető akadályok' tekintetéből a' m. tud. társaság' mai 
kisgyűlésében mind a' törvény-és, természettudományi, mind 
a' drámai pályamunkáknak martius' 19, és 24. eltölt határ-
idejét méltányosnak Ítélte ezennel május' 1-sőjéig kiterjeszte-
n i , de xígy, hogy azontúl semminemű ürügy alatt munka el 
ne fogadtassék, valamint minden, jövendőre netalán húzható 
következtetés nélkül. Pesten a'kisgyűlésből, április' 2. 1838. 
Dr. Schedel Ferencz, mk. titoknok. 

Edvi Illés Pál koszorúzott néptanító könyvének példá-
nyai félév alatt elkelvén, a' társaság' igazgatósága jónak látta 
e' köz kedvességet nyert munkát, a' szerző által javítva és 
tetemesen bővítve újra sajtó alá bocsátani. Ezen 3 kötetre 
osztott második kiadásnak első darabja megjelent illy külön 
czímmel is: Közhasznú népi olvasókönyv , négy részben ér -
telemgyakorlásokat, erkölcsi elbeszéléseket, és oktatásokat, 
az illendőség és okos maga alkalmazás' szabályait, 's minden-
féle tanulságos, és mulattató verseket foglalván magában. Bu-
dán , a' magvar kir. egyetem' betűivel, a' m. tud. társaság' 
költségén. 1838. 8rétben 135 1. Ara kemény táblába kötve, 
angolvászon háttal, irópapiroson 36 kr. nyomt. pap. 30 kr . 
conv. p. (A' második és harmadik kötet sajtó alatt) Pesten, 
április' 3. 1838. Dr. Schedel Ferencz, titoknok. 

Az academia' encyclopaediai folyóírasának, a Tudomány-
tárnak ötödik évi folyamata, vagy is az új folyam' második 
éve számszerint a' XVII-ik kötettel (18)2 ív, két kőrajz) meg-
indult 1. Az értekező rész (szerkeztető Luczenbacher János) 
tartalma: 1. Pótlékok Magyarország' földtani ismeretéhez. 
Schneller Gusztáv jenai professor kézirati után Bugát Pál, 
2. Erőegykőzény (par'allelogrammum virium) D. Vállas An-
tal. 3. A' költészi különösen színművészi nyelv. Guzmics. 4. 
A' félretétethető 's megerőtleníthető , törvényeink szerint. 
Szlemenics. 5. A' Gracchusok' forradalma. Heeren ut. Kazin-
czy Gábor. 6. Herder, az emberiség' tanítója. Wir th után 
Gábriel Adolf. 7. Okleveles toldalék. Luczenbacher. — II. 
Literatúrai rész (szerkeztető Balogh Pál) 1. Pillantás az an-
gol literaturára 1836-ban. 2. Criticai vázlatok a' külföldi li-
teratura' legújabb 's kitűnőbb termékeiről. 3. Franczia aca-
demia' ülései 1837. 4. Bibliographia. 5. Magyar tudós tár-
saság' ülései, 's hivatalos jelentések. 
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Ára e' folyóírásnak, mellynek évenkénti négy kötete, 
közel 70 ívnyi, a' szükséghez képest több kevesebb rajzok-
kal, mindenkor pesti vásárra jelenik meg, nyomtató papiro-
son 4ft . legszebb Velinen 6 ft. ep. postán küldve 1 ft. 36 ltrral 
drágább. Előfizethetni Eggenberger József és fia megbízott 
könyvárosnál helyben, valamint minden hiteles könyváros-
nál a' két hazában, Beek, Gerold, és Schaumburgnál Bécs-
ben , 's minden királyi postahivatalnál. Találtatnak vagy ren-
deltethetnek példányok még a' mult év elvi folyamatokból is 
az említett helyeken, ugyanazon áron. Dr. Schedel Ferencz> 
titoknok. 

A' m. tud. társaság' játékszíni küldöttsége' munkálatiról 
hatodik értesítés. — A' küldöttség Szalay László levéltárnok' 
jegyzőse'ge mellett, f. év' első negyedében tartatott héti ülé-
sében a' következő 8 színművet fogadta el: 1) A fricska, 
vígjáték 3 felv. Raupach után Kazinczy Gábor. 2) A kaland, 
vígjáték 2 felv. Seribe és Warner után Lukács Lajos. 3) Mi-
ért ? vígjáték 1 felv. Locroi és Anicet után Szigligeti Eduard. 
4) Keán, draina 5 felv. Dumas után Fáncsy Lajos. 5) Párizsi 
adós, vígjáték 1 felv. Melville után Szemere Pál. 6) Svéd 
Krisztina, dráma 3 felv. Vogel után szigligeti Eduard. 7) A? 
bujdosó kocsia, dráma 5 felv. Melville és d' Aubigny után 
szigligeti Eduard. 8) A' meghittek, vígjáték 2 felv. Müllner 
után Kazinczy Gábor; — 's ez utolsó Steigentesch' „Ész és 
Szív" czímű 2 felvonásos vígjátékának fordításával is kedves-
kedett a' küldöttségnek. —Mind ezen, mind a' régebben h i r -
detett színművek leiratás végett bármelly szín észtársaságnak 
kiadatnak, a' m. t. társaság' levéltárából. Pesten a' kisgyűlés-
ből apr.' 23. 1838. Dr. Schedel Ferencz, titoknok. 

A' folyó évi április' 2-kán tartott kisgyűlés' határozatá-
ból az idei pályamunkák' beküldhetése határnapjául május' 
2-sője tétetvén, a' martius' 20, és 25-kén kiadott hivatalos 
jelentésekben felhordott pályamunkákhoz még a' következők 
járultak: I. A' természettudomány osztályi kérdésre: (2. sz.) 
illy jelmondattal: Nullus argento color est avaris abdito tex* 
tis. Horat. , mellynek tárgya: „az opálbányák' vidéke Sáros 
és Zemplény megyék' határiban, természettudományi tekin-
tetben." És (3 sz.) illy jeligével: „Ollyan vagyok, ki édes 
hazám' boldogulásán örvendeni, sanyargattatásától félni, ve-
szedelmén irtózni tudnék. Dugonics ; tárgya: ,,a' magyaror-
szági szikes vidékek." 11. A' drámai jutalomra : (18 sz.) „Jó~ 
tékony kelepcze," vígjáték 4 felv. Jeligéje: viszket a' szu-
nyogcsipés, fáj a' méh' fulánkja. Az ezekhez tartozó jeligés 
levélkék az előbbiekével együtt az academia1 és mai helyet-
tes elnök Fáy András t. t. pecséteivel lepecsételtetvén, a' le-
véltárnokra bízattak őrzés végett; a' törvény- és természet-
tudom '.nyi kéziratok három-három, e' végre választott illető 

TUDOMÁNYTÁR ÚJ F, I t t . KÖTET IK FÜZET. Ü 
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osztátybelí rendes tagnak adattak ki megvizsgálásul, a* vígjá-
ték pedig a' többi, már bírálat alatt levőhez adatott. Mellyiké 
leszen a' száz száz aranyjutalom, valamint a' netalán kiadan-
dó másod 's harmad rendbeli tisztéletdíj, a' legközelebbi IX-
dik nagygyűlés fogja elhatározni. Pesten, a' kisgyűlésbó'l, 
május' 2. 1838. JDr. Schedel Ferenci, titoknok. 

(üiB-áírúi fái s r a u n 

J V V T Á 

TtJDOMÁNYOS E G Y V E L E G . 

Oscillaria Pharaonis. A' falaise-i aeademiai társaság' 
egyik utóbbi ülésében, B U É B I S S O N úr, egy oscillaria pharaonis 
Bory (igen ritka 's lcevessé esmert tengeri gyepfü) által meg-
festett vizet mutatott be , melly egy nevezetes, még mind ed-
dig nem esmert tüneményt mutatott. A' viz, melybe ez a' 
plánta kevés pillanatokkal leszakasztása után tétetett, setét-
veres színt vesz magára, ha azt az embert át nem látszó edény-
ben vizsgálja; de ha átlátszó edényben van a' víz, akkor szép 
indigókékszinűnelc látszik. Ha egy ezen vízzel megtöltött üveg-
palaczk, a' napra tétetik, egy oldalt kéknek, más oldalt ve-
resnek látszik. IIa az ember ezen folyamban fejér papirost 
már t , az mindég azúrkék szint vesz magára, vereset soha. 
(Das Ausland. Nr. 245. Sept. 1836.) 

Tengeri kukoricza. A. M. Poiteau, tengeri kukoricza név alatt 
bizonyos magokat kapott Amerikából, mellyeket Neumann ur 
egy a' Jardin des Plantes' fő kertészei közül Parisban, szerencsé-
sen vetett el, 's az Euryalus' egy nemének találta. Tendonnet ur, 
ki azokat küldé, következendő sorokkal kiséré : „ A' folyókban 
egy pompás plánta nő, mellyet Carrientes' lakóji tengeri ku-
lcoriczának neveznek, 's melly mint a' Nymphák, a' vizek' 
tetején lebegteti leveleit: Virága fejér 's vaczka hasonlit a' 
napvirágéhoz. Levelei kerekek, rostaélüek, alól sejtesek: az 
egész plánta tövisek 's tüskékkel rakott. A' levelek' kerülete 
néha négy láb három hüvelyknyi 's a' vaczolcé egv láb, hal 
hüvelyk. A' magvak kívül zöldek mint a' borsó, belől fejérek 
's lisztesek. Ezekből kenyeret készitnek, mellyel igen gyakran 
élnek gabona szükségben; készítenek igen jó süteményeket is 
belőlök. Ezt a' plántát azonban már D' Orbigny ur is felfe-
dezte 's Brogniart Adolf ur leirta, ezen gentleman utazásai-
nak botanicai részében. O azt a' bolíviai köztársaság Moxos 
nevű tartományában találta» Azt mondja, hogy azzal egy ne-
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gyed mérföldre is fedve van a' víz; hogy a' szörnyű nagy le-
velek' szélei köröskörül felálnak két hüvelyknyire 's tányér-
képüek, rnellyeknek,felülete sima és fénylő, alólíévó' sejtjeik 
pedig levegővel telvék, melly által a' viz' tetején feltartatnak." 
Pompás virágaik töhb mint egy lábnyi fcŐvse'güek néha fe-
jérek, máskor viola vagy rózsaszínűek, ottan ottan teljesek 
's kellemetes illatot hintenek. (The Atlienaeum, 1836.) 

Az állati melegség csudálatos ereje. Arago ur közlötte 
a' párisi tudományok' academiájával, azon resultatumokat, 
mellveket kapitány Black az állati melegség' erejéről nyert , 
egy kirándulás' alkalmával a' polaris tájak felé. Legyen elég 
ez úttal ezen resultatumok' legcsudálatosbjait közölni. Januar. 
7d. 1834. a' levegő' mérséklete—32°, 8 centígr. volt, 's 
ugyan akkor egy fűzes fogoly' (Tetrao albus Gm.) mellyében 
a' melegség - j - 43 , 3 volt, 's négy napmulva a' külső mér-
séklet— 35, 8-ra süllyedvén, egy más a' fentenditett nemhez 
tartozó madár' belsejében + 43, 3-nyi melegség találtatott. 
Illy nagy melegséget képesek nemzeni a' madarakban a' lehel-
lés' bősége 's a' mozgás5 hatalma, mellynek megőrzésére al-
kalmas tollboriték járul, a) JSincsen is egy állatnak sem olly 
kifogyhatlan állati melegségre szüksége mint a' szárnyasnak, 
melly a' meleg helyről is olly gyakran, néhány pillanatok alatt 
a' leghidegebb atmosphaerai tájakra felrepül. Igy a' Kondor, 
miután a' legforróbb lapály okon felszedte eledelét, felemel-
kedik, 's minden climák' mérsékletén villám sebességgel át-
menvén, az örök hóval fedett An desek'határaig hat , 's ott la-
kál, honnan gyakran sétalásra rándul, mint gyakran látá Hum-
boldt, tűi emelkedve minden más tetőkön. (Annales des sei-
ences naturelles Juni 1836. p. 375. Zoologia). 

— Mult évben D E L E S S E R T Benjamin ur, a' kémélő-pénztár' 
elnöke Parisban, 2000 frankot érő jutalmat tett fel azon mű-

s ) Ha a' természet igy el lát ta egy részt az állat i testet , hogy azt 
a ' hidegtől megóvja, megakarta azt más részt oltalmazni a' 
rentlkívülvaló melegségtol is. Midőn 1774 Fordyce , Banks, So-
lander . Blayden, Dundas , Home, Nooth, Lord Seaforth és ka -
pit . Phipps , azon híres tapasztalatot végbevi t ték , liogy egy + 
128° C.-nyi fűtésű szobába mezítelen bementek 's ott nyolcz 
perczig mula t tak , bő izzadás menté meg Őket egy illy nagy b ő -
ség' ártalmaitól . Van tehát az emberi tes tnek is tulajdon tehet -
sége a' magas mérsékletek' kiállására; több csudálatos példái 
közöltettek már ezen tehetségnek, de nem még ollyan , mil lyet 
marsai Marmout közöl napkeleti utazásából. Azt beszéli ő 's 
bizonyítja , hogy látott Bioussábau Bithiniában egy ember t 
sokáig ál lani egy fürdőben , mellynek mérséklete + 78° cen -
tigr. volt A' kukurli meleg fürdő Broussában 84° C.-nyi meleg 
marsai Marmont szer in t , 's ugyan azon viz' forrása 87°, 5 -ny i 
meleg Jouannin ur szerént. (Annales de cliimie et de pliys. Sept. 
1836.) 
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vészek' számára, kik egy erkölcsi album' készítésében pályáz-
ni akarnak. Ezen album' czélja, egy sor rézre vagy kőre 
metszett rajzolatokban előadni a' jó és rosz magaviselet' kö-
vetkezéseit. Ezt a' jutalmat, a' mult év' végén David Gyula 
nyerte el , ,,Bün és Erény" czímű 's Jeannin által kiadott er-
kölcsi albumaért. Ez a' gyűjtemény szép munka 's jó tett egy-
szersmind: tisztelet a' művésznek ki magát a' pbilantrop' ne-
mes gondolatával társasítja 's talentomát arra szenteli, hogy 
az erény eránt szeretetet, a' bűn eránt utálatot gerjesszen! 
Mi ezen album' érdemét művészi tekintetben illeti, elég le-
gyen azt mondani, hogy azon talentom mellyel ki van víve 
még akkor is ajánlaná azt a' műkedvelőnek, midőn más czí-
melckel nem bírna, a' publicum' kedvezésére. A' küldöttség 
David urnák Ítélvén a' jutalmat egyszersmind az ügyes mű-
vészt 's becsületes embert jutalmazá meg. 

— A' Journal des Artistes egy új füzetében nyolcz vers 
közöltetik J. B. P. (Poquelin) Moliére-nek tulajdonítva. Ezen 
versek egy rézmetszet alján állnak, mellynek tárgya: La Con-
frairie de 1' esclauage de Nostre-Dame de la charité, établie 
en 1' eglise des religieux de la Charité par N. S. P. le Pape 
Alexandre VII, 1' an 1665. 

A' versek ezek: 
Brisez les tristes fers du honteux esclavage 
Oű vous tient du péché le commerce odieux, 
Et venez recevoir le glorieux seruage 
Qve vous tendent Ies mains de la reyne des cieux 
L' un sur vous á vos sens donne pleine victoire: 
L' autre sur vos désirs vous fait régner en roys. 
L' un vous tire aux enfers et 1' autre dans la gloire. 
Hélas ! peut-on mortels, balancer sur le choix ? 

A. B. P . 

ß 
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1830 óta. 

M Á S O D I K CZIKKELY. 

Al külföldön számos, egészen ismeretlen művek vannak a* 
történetírás' mezején, mellyek valóban méltók volnának fi-
gyelemre, 's csudálatunkat keltenék f ö l , ha azon mindenne-
mű nehézségeket, az elnyomatott állapotot és elszigeteltséget, 
mellyek' befolyása közben azok létre jövének, meggondolnék. 
1830 óta a' történeti nyomozás feltünőleg emelkedett. Verri' 
Majlandról írt történetének, mellyből megjelenésekor csak 
egyetlen egy példány nyomatott, most több kiadásai és há-
r o m , négy folytatásai vannak. Lát juk a' közvélemény által 
méltán vagy méltatlanul költői trónra emelt Nieeolinit múzá-
járól lemondani és magát mély hallgatásra kárhoztatni, melly 
immár hét évig t a r t a , hogy fáradalmas studiumokba mélyed-
j e n , mellyeknek eredményéül, mint hisszük, rövid idő múl-
va megjelelend a' sváb császárház' története, melly annál na-
gyobb érdeket fog gerjeszthetni, minthogy ellenkezőleg a' 
Raumertől ghibellini szempontból (?) szerkesztett „Tör t éne -
tével a' Hohenstaufoknak", ő az olasz történetek' kulcsát a' 
politicában és Welfelc' szellemében keresi. Most az emberek 
azon meggyőződésre jutottak, hogy a' nemzetiség egyedül 
történeteken és nyelven alapítathatik meg, és az ezen telcin-
tetbeli hiányt jól érzik. De minden történeti remekek mellett 
is, mellyekben Olaszhon olly gazdag, és Sismondinalc újabb 
művei mellett is, az olasz nép' története még egy meg nem 
fejtett feladás. Olaszhon' történetírói különféle statusok' vál-
tozásait jeles tehetséggel adák elő., és az egyesek' téteményi-
nek különös indító okait kitűnő éleselmével fejtegeték; az ő 
ezen indítóokok' és téteményeknek országra és időre való 
előadásaik, felűlmülhatlan kinyomó erővel szerkezeitek. De 
ezen népszerű elv' rendszeres kifejtését, melly szűnetleni ha-
ladásban volt, mig a' többiek mind megbuktak vagy átvál-
toztak, pedig a' melly egyedül képes az olasz félsziget' tör-
ténetének annyira ohajtott egységét megadni , hiába ke-
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ressük azokban. Noha ezen érintett eszme még nem emelő-
dött ki, vagy me'g nyilván le nem rakatott ; mégis elismer-
lietlenűl kitűnik ez, mint vezér fővonal, az olasz történet-
búvárok' műveiben, és az ebből folyó eredmények csalhat-
lanok, Olaszbonban szükség, bogy a' történet' tanjai a' nép' 
összeolvasztásához és minden tartományok' egyesüléséhez ve-
zessenek. 

Fó'leg 1830 óta minden történeti közlemények e' kijegy-
zett irányban indűlának. Hanem olasz történetet senki sem 
adott , minthogy a' mostani viszonyok közt illy munka lehe-
tetlen is. 

Cesare Balbo' merész p róbá ja , ezen hiányon segíteni, 
ha nem hibázunk, a' harmadik kötetnél elakadt. A' goth és 
lombardi időszakokat veszély nélkül kidolgozhatni, és Szer-
ző munkájában, melly ha nem egészen hibátlan is , nagy é r -
deket nyú j t , ezt próbálta. De Olaszországnak igazsághoz hű, 
teljes története, Turinban kiadatva, ellenmondás. Minden , 

- mi jelenben lehető, egy olly történet' anyaglataihoz szüksé-
ges gyűjtögetésben 's rendezésben határozódik, ezen előmun-
kálatok pedig nem henyéltetnek el. Minden tar tománynak, 
minden előkelő városnak vannak m á r , vagy lesznek saját an-
.nalistái. A' legjobbak közé e' nemből, számíthatni Sclopis 
Fridrik grófnak Turinban 1833-ban megjelent művét: „Az ó 
piemonti törvények' története"; továbbá"Librario Lajos' mun-
káját a' savoyai királyság'pénzügyéről és ugyanennek „Cliie-
ri ' történetét"; Cesare Cantu' jeles „Como' töríénetét; egy 
mást Cantu Ignátztól a' brianzai eseményekről, melly épen 
most adatik k i ; Fabio Mutinellinek Velenczében 1833-ban 
kiadott művét a' Velenezeiek' kereskedéséről; Robolini* Pa-
duáról írt jegyzeteit, mellynek első kötete 1830-ban jelent 
meg; Romani Jánosnak „történeti és politicai nevezetességeit 
Casalmaggioreről"; a' Dellino Muletti ügyvédtől kiadott „ne-
vezetességeket Saluzzoról és a' saluzzoi markgrófokról 1548-
ig , és több másokat. 

Pompco Litta gróf szokatlan szorgalommal és aránylag 
csekély alapnál fogva csudálandó állhatatossággal folytatja 
fontos és részrehajlatlan „Történetét az olasz híres családok-
nak" . Cigogna Emánuel „a' velenczei föliratok' vizsgálatai" 
által utat nyitott az eddig igen elhanyaglott történeti tanítá-
sok' anyaglataihoz. A' modenai herczegség' Reggiojában, hol 
minden más fajú történeti nyomozást gyanakodó szemekkel 
néznének, a' tudománytörténet miveltetik, és „az estei ház' 
birtokában élt irók' életrajzi jegyzeteiben" Tiraboschi' mun-
kájának folytatását birjuk, ,,A' 18-dik század' híres olaszai-
nak életrajzában", melly Velenczében Tipahlo' főügyelete alatt 
jelen meg, fontos anyaglatok' tömegét b i r j uk , ámbár talán 
sok csekély nevek jőnek elő benne, és apróságok nagy figye-
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lemre méltatnak. Egyik oldalról a5 befolyás , mellyet Olasz-
ország idegen tartományokra gyakorolt, olly vizsgálatokra 
adott tárgyat , minők: Ciampi Sebestyén professortól Flo-
renczben 1831-ben kiadott „Utazás Lengyelországban", minő 
továbbá „Birálatos könyvírata Olaszország' előbbi viszonyai-
nak Lengyel, Orosz 's más éjszaki országokkal". (1834), 
minő végre Sauli Lajosnak ugyanazon évben Turinban kia-
dott műve, Genuának galatai gyarmatáról, melly becses mun-
ka Genua' kereskedésének történetét Konstantinápollal kötött 
első szövetsége óta a' gyarmat' elenyészéseig Ildik Muhamed' 
idejében, más a' görög császárok és genuai köztársaság közt 
kötött még eddig ismeretlen kereskedési viszonyok' számaival 
foglalja magában. Másik oldalról idegen országokban okle-
veleket keresének, mellyek Olaszország' tudománytörténetére 
vagy belső politicájára világot vethetnének. A' párizsi királyi 
könyvtár' olasz kéziratait Marsand prof. Paduaban leírta és 
világosította. Molini József Francziaország' könyvtáraiban olasz 
történetekről szóló okleveleket keresett, mellyekből ez évben 
Florenczben két kötet kijött. Ez utolsó munka jeles gyűjte-
ményt foglal magában Xlldilc Lajos', I Ferencz', VI Sándor', 
lí Gyula', Medici János' és sok más híres nevek' körlevelei-
ből , szerződéseiből, kötéseiből és még világot nem látott le-
veleiből,—jegyzetekkel és éleselmű bevezetéssel ellátva Gino 
Capponitól, kitől Leopold nagyhcrczegnek, Toscánia' refor-
mátorának történetét várhatni. Ha Molini' munkája biztatást 
nyer , képes lesz egy nagy hiányt kipótolni, minthogy némi-
leg Muratori ' „Rerum Italicarum seriptores" czimű müvének 
folytatásául szolgálhat. Egy más, a' kor ' szükségeivel még 
öszhangzóbb munka az olasz municipalitásokról, mellynelt 
kiadására C. Morbio, i f j ú , „novarai történetéről" (Majland 
1832.) ismeretes tudós , Majlandban ügyel , 's mellynek már 
két kötete jelent meg, egyik Ferraráról és Paviáról , másik 
Faenzáról és Novaráról. E ' munkában sok, még eddig isme-
retlen eredeti oklevelek foglaltatnak , mellyek' némellyilce 
még a' municipalis jogok' Olaszországba jutásának korába 
tartozik. Ha Szerző, terveJ kivitelében Írásmódjára több gon-
do t , é s , a' mi illy néma irományokban lényeges pont , a' 
nyomtatás' correctse'gére több szorgalmat fordítand: az által 
Olaszországnak és általában a' történettudománynak nagy szol-
gálatot teend. 

Ezen és több más művekhez, mellyelcet elmellőznünk 
kel l , Genua' két történetét adhat juk, mellyek' t á rgya , terve 
és kivitele egyiránt fontos. Egyik Turinban, 1834-ben Pom-
bánál adatott k i , és Girotamo Serra' tollából folyt (megh. 
a' múlt év' Májusában), annak, ki 1814-ben Béniinek W . 
lord által Genua' ideigleni igazgatásánál elnökségre hívatott 
és ezen város' Piemonttal való önkényes egyesülésének tiize-
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sen ellenraondott. E' munka négy kötetben magába foglalja a' 
hajdani Liguria' és Genua ' tör ténetet , midőn 1483-ban, ^hol 
Casoni' „Annalisai" kezdődnek, végződik; ez egyszersmind 
azon időszak, mellyben keleti gyarmatai' veszteségének és 
bel zavargásai legmagasb fokra hágásának következésében, a' 
köztársaság' hanyatlása kezdődélc. 

A' Polybiusból vett jelmondat, mellyet Serra története 
elébe tűz, jelenti az ő irányát: „kinek ősei nagy tettei sze-
mei előtt vannak, azt sem fegyver, sem ellenség' nagyobb 
száma köz hazája' védelmezésétől el nem ijeszthetik". Szerző 
talán nagyon is kizárólag ömledező Genua' dicséretében, és 
néha vékony fátyolt von el városa' gyarlóságain és hibás fo -
gásain, rovására azon nemzeti érzelemnek, mellynek jelen-
leg az olasz patrióták' történeti műveiben a' fő vonalmat kel-
lene képeznie. ,,A' genuai köztársáság' története" Varese Ká-
rolytól , mellynek egy része Genuában Graviernél 1835 je-
lent meg, és a' melly nyolcz kötetre van számítva, kevésbé 
szenved a' fölébb vádlott hibában, iránya elhatározottabb, 
szempontja sokkal olaszabb; teljesebb is , minthogy a' köz-
társaság' kezdetétől, a' Xídik században, 18l4ig megy. Sztíl-
je tökéletesen hasonlít a' fölebb említettéhez \ de ugyanaz más 
hiányokkal van elferdítve, a' mellyek' legnagyobbika, és vé-
leményünk szerint legkárhozatosbika az abban követett r end-
szer' szelleméből ered, azon rendszernek, mellynek legma-
gasb tetőpontját Bottá' történeti műveiben (-{- Párizsban, a' 
múlt Augusztus' lOdikc'n), a' ki feje egy olly iskolának, 
mellynek az Olaszok minden lehető módon ellene dolgozni ta r -
toznának , találhatni. 

Mély nyelvismerete, olly gyakorta Taeitusra emlékezte-
tő stílusa, okoskodásai' e re j e , rövidsége és hatalmas, mes-
terkéletlen rajzolatai által, továbbá némelly pontokban affec-
tált függetlensége, viharos pályája és szegénysége, követke-
zőleg indulat táplálta szelleme által, melly valahányszor a' 
régi Olaszországot más nemzetekkel átellenben tek in t jük , 
nagy mértékben olaszos, Bottá földiéi' szembetűnő többségé-
nek szavait egyesíti és befolyását csaknem minden korunk' 
története'rőJi olasz termékekben divatossá teszi. Követik és 
majmolják őt, új pálya' merész megnyitásának nehézségében, 
egyetértenek az ő rendszerével, mint ollyannal, melly való-
ban legtöbb hagyománnyal bír és a' régi olasz szokásokkal 
leginkább megegyez. Rendszerről szólánlc, ámbár jól tudjuk, 
hogy az Ő iskolájának be'lyegzete épen rendszer' úgy látszó 
hiányában, minden rendszer' elvetésében és azon állításban 
áll , hogy megállapított általános elvek a' történetet megha-
misítják. Mind ezeknek vagy szándékos elcsavarás, vagy kü-
lönös csalatkozá« alapjok. Földünkön mindent rendszer igaz-
gat ; mert minden a' mi már megvan, létez és bizonyos tör-
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vény szerint halad. E' világ' dolgaiban nem csupán egymás-
után következés, hanem összefüggés is mutatkozik ; külöin-
ben az emberiséget növénytengés közé kellene helyeznünk, 
olly osztályba, melly ellentétben áll a' többi teremtettséggel, 
melly szintúgy haladás' törvénye alatt van 's annak enged. A' 
történet csak ezen haladás' valósítása, a' történetíró pedig az, 
a' ki ezt kifejti. A' külünség Scríbitur ad narrandum és Scri-
bitur ad probandum közt, valósággal nem létez. Az elbeszé-
ló'nek, érezze bár ezt vagy nem, mindig kell valamit gondol-
nia' hinnie és megmutatnia ; az egyedüli különség abban yan, 
hogy két rendszer, két külön mód van, melly szerint a' ki-
fejlődés' törvényét érteni kell. Egyik szerint az folytonos ha-
ladásban áll ez vagy amaz irány felé , szükséges elfogadásá-
val azon hitnek, hogy a' nevelés úgy az egész emberi nem-
zetre mint egyesekre nézve mindenható ; másik szerint egy ré-
szenkénti, folytonos és körszerű kifejlődésben áll , mellynek 
következésében minden nemzet halad, hátrál , emelkedik, 
hanyatl ik, phasisok' bizonyos rendén átmegy, miután helyét 
vagy örökre elveszti, vagy újólag hasonló kerengést kezd. 
Bottá az utóbbi rendszerhez tartozik. Ha ő a' mai történetí-
rás' nagy rendszeressége ellen nyilatkozik, rendszer elleni ki-
kelését nem kell széles értelemben venni; az ő villáma min-
den rendszert su j t , a' magáét kivévén; mert az övé olly de-
r é k , hogy előtte gyakorta embereknek és dolgoknak mégha-
jolniok kell. Philosoplii erőben szűkölködvén, szellemében 
nagy eszmék, lelkében hatalmas hit nélkül, hogy a' törté-
netekből eredményeket vonhasson , Bottá ötven évvel hátrább 
áll koránál. 

O aristocrata törte'netiró, a' ki hazáját kedélye szerint 
szereti; tudni illik nem a' jó t , hanem honának függetlensé-
gét , becsületét; rá nézve nép, életműves elvek, egység, tár-
sasúlás, mind ezen nagy., századunknak tulajdon eszmék, 
bepecsételt könyv. A' nép , azon jelentésében, mint azt most 
érteni kezd jük , ő rá nézve nem létez. Az egyenlősítés' egy-
beolvasztás' munkájá t , melly Olaszországban a' nép által esz-
közöltetett, egészen elfelejté, és az ő 1830 óta megjelent Guíc-
ciardini' folytatásában, a' népnek alig láthatni nyomát. Kor-
mány-theoriája, melly Írásaiból itt ott kitetszik, nyomoréit. 
Egyes események' méltánylása, ugyanaz mint Guicciardiiúnél 
és Machiavellinál, és egyenesen elcsüggede'sre és ember-
gyülöletre vezet. Hanem mind ez csupán individualismus egy 
más alakban, és bizonnyal nem alkalmas eszköz egy elsülyedt 
nemzet' fölemelésére. De erre keveset is gondol ő , és mind 
azokat, kik ezért fáradoznak, nagy örömest Utópistáknak, 
álmodozóknak tartja. Okosan beszél a' már meglévő ba j ró l , 
de egyszersmind ki is nyilatkoztatja, hogyannak orvoslására 
tett minden próba , azt inkább csak ronthatná. Gyakran fej-
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teget erkölcsi alacsonyságot, de irományaiból csak egyetlen 
egy tanúságot veszünk: „Taltaródzál köpönyegedbee's ne végy 
benne rész t !" Mintha épen az által, hogy csendesen elnézzük 
a' méltatlankodást, mellyet hazánk 's polgártársaink szen-
vednek, nem lennénk némileg mi is bűntársakká. 

Ezen csinosan faragott per iodusok, haszontalan boszon-
lcodás' kitörései 's ezen függetlenség utáni bizonytalan epedés 
közt , mellynek elérésére, mint álh'tatik, sem remény nem 
ajánlkozik, sem eszközök hatalomban nincsenek ; Olaszhon' 
ifjúsága semmi mást nem lá t , mint bizodalom' hiányát, te-
hetetlenséget és kora ' enyészetet; és talán Albert Károly is 
így vélelcedék, midőn Bottánalc az érdemrendet ajándékozá. 
Miközben Olaszország' különféle kormányai nagy elégedetlen-
séget színiének, csak megengedék, hogy munkái ' kiadásai 
szaporítassanak és szabad kézen forogjanak. 

Ugyanezen rendszer uralkodik, ha következtetései' egész 
terjedelmében nem is , de szellemében bizonyosan, más, iga-
zán, történeti művekben is; így például a' Varese-ében, a' ki, 
Bottá' nyomdokát követvén, helyet és rangot keres az Aristo-
cratia' számára, a' nélkül hogy észrevenné az aristocratia és 
nép közötti siralmas küzdelem'' rosz következéseit, melly leg-
ottan elkerülheti en lesz, mihelyt a ' politicai organisatio e 'két 
elemet egymás mellé hozza; továbbá Litta' nemesen gondolt 
könyvében, melly itt ott áttűnteti a' rágó kétkedést , mely-
lyet Bottá GuicciardinitŐl kölcsönözött, és a' melly úgy lát-
szik, az emberi természetet képtelennek tartja a' társas hala-
dás' eszméjének valósítására, és csak az individualismus és 
önhasznúság' serkentése (impulsus) közelítheti meg; hasonló 
eszme uralkodik az 1830 óta megjelent Nápoly' történetében 
is 1784tól 1825ig, Colletta generáltól (Storia di Napoli" 2dik 
kiadás. 4 köt. Florencz. 1837). Colletta Nápolyból az 1820-
diki eseményekbeni részvevéseért száműzetvén, Toscanában, 
hol a' kormány szokott türelmét még nem tette l e , nyájasan 
fogadtatott , 's ott számkivetésében elkezdte és bevégzé iróvá 
neveló'de'sét. Nyelvet és stilust tanúit és a' nagy törte'netbu-
várolc' gondolkozásmódjával megbarátkozott. A' halála után 
kijött történeti mű bizonyítja haladását, mellyet tett és eltö-
kéltsége energiáját. Hanem egyik oldalról a' napóleoni isko-
la' szokásai, másikról Bottá' befolyása igen gyakran háborí-
tőlag árulják el magokat; a' túlságoskodás' félelme gyakran 
gyengeségekre vezeti ó't; a' nagy i pa r , akármi á r o n , úgytet-
szó' részrehajlatlanságot mutatni, melly közömbösséggel ha-
tá ros , uralkodó és jobbágy, elnyomó és elnyomatott közt , 
a' dolgok' ál méltatására, és hideg, aíFectált fontoskodásra té-
vesztik , melly főből , de nem szívből j ő , és Bottának 's is-
kolájának műveiben olly gyakran látható. Története finomúl 
dolgozott, de végre nem hajtott töredék. Ahhoz hogy azon 
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idők, mellyek Colletta' könyvének tárgyai , méltán rajzoltas-
sanak, Foscolo' hatalmas érzelmére és erős, férfias gondol-
kozásmódjára volt volna szükség. 

Nem vévén tekintetbe olly derék ezél' hiányát, a' törté-
neti művek, mellyeket Olaszhon ezen időszakban előhozott, 
minden dicséretet érdemelnek. Valóban, ha egy Serra', Va-
rese', Bottá', Colletta', müveihez a' többi említettekéhez ad-
juk azon jókora számú másod rangú elmeszüleményeket és a ' 
régi olasz történetírók' számos újranyomtatásit , nemkülöm-
ben a' gyűjteményeket — mellyek közt a' Livornóban Masinái 
készült és Benci Antal' tudományosságától 's buzgalmától tá-
mogatott, említendő — és fordításokat 'sat. meg kell vallanunk, 
hogy a' literatura' ezen ágában 1830 óta az olasz szellem nem 
volt mnnkátlan. 

A' philosophia nem ment elő hasonló munkássággal, és 
főkép ezen körülménynek kell tulajdonítani egy derek czél-
nak fölebb említett hiányát; mert csupán fölemelkedett és 
egészséges philosophi meggyőződés fedezheti és foghatja fel 
a' történeti igazságot. A' philosophi studiumok Olaszhonban 
még hátúi vannak, mellyre más bizonyítvány nem szüksé-
ges, mint azon túlságos tekintet, mellyben némelly férfiak, 
mint Galuppi, Rosmirii és a' történet' philosophiájának által-
lános nézeteire nézve maga Romagnosi is, állanak, kik két-
ségkívül lélekkel és sok tudománnyal bírnak, de egyébbel 
nem. Nem levén itt hely az olasz philosophia' állapotjának és 
az érintett íróknak közelebbi vizsgálatába bocsátkozni, csak 
azt akar juk megjegyezni, hogy az olasz szellem a '18dik szá-
zadbeli franczia írók5 befolyásától még eléggé nem szabadúlt 
meg. A' voltaire~i iskola' metaphysicája, az érzékek' inkább 
vagy kevésbé bebonyolított philosophiája, elvökben vagy mód-
szerükben még mindég uralkodnak. Alapelvét ugyan gyakor-
ta elvetik, melly más jobb iskolákéival közös; hanem practi-
cus alkalmazásait és következtetéseit, az analysis' kizáró szel-
lemét, szokását, melly szerint csak a' részeket 's nem az egé-
szet tar t ják szem előtt, annak individualismusra épített alap-
já t , kétkedésre való hajlandóságát, gúny-vágyát, — mind 
ezeket megtarták. Romagnosi kész ex cathedra a' Hegel' vagy 
akármelly más német philosoph' bölcselkedése fölött , egy 
franczia kivonat' első pár lapjai- szerint, melly kezebe akad, 
elhatározólag itélni; ő kész az individuumról való hypothe-
sist, az ő társas theoriájában levő kínos bánásmódból, mint 
tan' alapját átvinni a' vad állapotba; mint rendíthetlen refor-
mátor , az egyesekre nézve, soha sem akar az okoskodásnál 
tovább menni , a' mit törvényhozásban a' védelem' puszta esz-
közének néz, és a' mellynél az erkölcsi elvek' kifejtése semmi 
részt nem vesz a' kitűzött cze'lokban; a' nélkül, hogy tekin-
tetbe venne Louisianát, Auburnot (Albany)vagy Philadelphia 
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á t , kész a' poenitentía-rendszer védelmezőjivel mere'szen vi-
tatkozni , ha búr azok csak egy példányt nyujtának is a' p ra -
cticus törvénykönyvnek ; beszél az emberi nemzetről, de nem 
csak nem liiszen végtelen elő haladást, hanem még a' leheto-
ségét is tagadja , hogy minden nemzetek elérhetnék azt, mit 
némellyek elérni szerencsések valánalc; az ő philosophi elvei 
hasonlítnak a' Hobbeséihez, módszere a' genfi Bonnetéhez. 
Alkalmas átnézését birjulc tőle a' 18dik század' minden gon-
dolatainak, minden vitatkozásainak 5 egész Olaszhonban egy 
nemzeti lökést adott a' történeti stúdiumoknak, a' nélkül mind-
azáltal, hogy új pályát nyitott volna; iskolát, legkevésbé pe-
dig ollyat, melly a' jövendőre hatna, nem alapított. De azért 
az olasz philosophia még nem ment tovább, hanem mozdu-
latlanul áll az ő imádásában; az egykor olly dicséretes be-
hatás, mellyet az ifjúságra gyakorolt, épen olly veszélyessé 
lesz, mint a' Bottáé. Olaszhonnak vizsgálódása' körét széles-
bítnie ke l l , és a' kor ' minden philosophi nyilatkozásának ko-
moly studiumot szentelnie5 erősítve azon lelkek' szemlélge-
te'se által, kiknek nagyságok általánosításban, mellytó'l eddig 
idegen, mutatkozék, saját nagy iskolájához, Brunohoz, T e -
lesiohoz, Campanellához, kell emelkednie ; abban találandja 
a' vallás' és philosophia' rokonúlásának 's azon institutioknak 
csirájit , mellyek ránézve olly ne'lkülezhetlenek. 

Illyés ipar' némelly nyomai már mutatkoznak5 és emlé-
kezetre mél tó , hogy ezen egység és egyetértésre való felszó-
lítás egy me'rhetlen politicai társasulásból, az if'ju Italiáéból, 
hangzott, melly első azon tartományban, melly tervében és 
munkásságában anyagi, szellemi és erkölcsi felszabadítást e-
gyesített. A' Pasquale Galuppi' művei a' nápolyi királyság' 
t ropeumairól , a' Poli Boldizsáréi Tennemannról és más pon-
tokról , az időszaki iratokban koronként kijövő i f jú szerzők' 
czilckei, V«ico' fontos elmeszüleményei, mellyeknek egy jeles, 
teljes, Ferrar i Józseftől Majlandban rendezett 's világosított 
kiadása v a n , — mind ezek folytonos jelei az újjászületésnek; 
mert mind ezen munkák, akár ecclecticismust vallók, akár a' 
tovább fejlett philosophia' szellemét lehelők, legalább moz-
gást jelelnek és a' 18dilc század' felűleges philosophiája ellen 
kilceiők. De még mind eddig egyetlen egy sem adta olly phi -
losophia' alakját, melly a' szükségnek megfelelne. Mammia-
ni' könyve. ,,Á'régi olasz philosophia' ú j ra születéséről" 1835-
ben , sok tekintetben érdemes munka, de mellynek fontos-
ságát némellyek mégis igen sokra teszik, nem megy tovább 
egy rendszer' csupa kimutatásánál, melly individualismuson 
alapúi. Az individuum' természettörténete legfőbb czélja az ő 
philosophiájának; társas philosophiáról, emberi természet-
ről , mellyek szerint az igazgattatik, sejdítése sincsen. 
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A* philosophiában létező hiány egy más hasonlót okoz 
a' tudományos criticában , a' mi nem egyéb, mint lite-
ratúraira alkalmazott philosophia. E' tartományban még min-
den üres, kivévén Balbonak egy munkácskáját: Deila lette-
ratura ncgli XI primi secoli deli' era cristiana" (Turin 1836), 
melly azon hibás elven alapúi mi szerint a' művészet' törté-
nete két időszakra oszlik, mellyek' elsején időszaki változás' 
törvénye uralkodott , mig a' másika folyvást előment, kivé-
vén továbbá néhány a' tudományos újságokban megjelent czik-
kelyt, a' critica néma. Adatának néhány jó fordításai a' 
külföld' legjobb íróinak; hanem az eredeti' értelme és szel-
leme gyakran monor' tekinteteinek áldoztaték fel, mint Schil-
lernek Maffeitől egyéb tekintetben jól elsült forditmányával 
is történt. így józan critica' tanítása nélkül nagy írók' fordí-
tásai vagy nem értetnek 's,nem méltányoltatnak, vagy a' mi 
még gonoszabb, az ifjúságot vak majmolásra vezetik. Jelen-
leg 180 folyóirat létez; de kivévén Ambrosolinak aJ „Biblio-
teca di Milanóban megjelent juste milieu-iskola' szellemében 
jól írt czikkelyeit, továbbá a' majlandi „Indicatore"-ban vagy 
,,Ricoglitore"-ban levő csínos, fáradhatlan és ösztönszerűleg 
a' helyest feltalálni tudó Cantu Cesar-éit, 's egynehányat az 
ő barátéi közül , mind a' többiek, tudományos criticai tekin-
tetben semmi érdekest nem nyújtanak. Nem tud juk , valyon 
a' turini „Subalpino" jelentésében adott Ígéreteit teljesíti-e. 

Az Academiálc, fejőkkel a' Cruscával együtt, szegényül 
tengenek, élet , egység és a' nemzetre hárulandó szellemi 
előmenetelnek minden eredménye nélkül.— Egy más körül-
mény van , melly ezen szomorú csorbák mellett vigasztal, es 
többet ígér , mint a' mennyit valaha az Academiák teljesít-
hettek volna; azon rendkívüli, az egész félszigetet megkapó 
indulatot é r t jük , melly olly nagy figyelmet fordi't a' szegé-
nyek' és gyermekele nevelésére. E' jelek valóban elofutnoki a ' 
DemocratiánQLh. Abba itt nem bocsátkozhatunk, mi vitetett 
már véghez, minthogy ez különös czikkelyt kíván. Illy vizs-
gálatnak nem lehet a' sajtó' határi közé szorítkoznia, hanem 
minden illy czélú intézményeket önkényes jótékonysággal kell 
ölelnie; mert mind azok ugyanazon szellem' kifejezései. 

Az olasz nők Toscanában és főkép Lombardiában meleg 
részt vesznek e' mozgalomban; magokhoz me'ltólag felelének 
meg azon hozzájolc intézett felszólításnak Lambruschini Ra-
faeltől, kinek egész élete egy lánczát képezi a' szegények és 
azok' gyermekei iránt mutatott önhasznútlan és fáradhatlan 
jótékonyságnak. E' papi férfiú kiadója egy Toscanában meg-
jelenő havi iratnak: „Educatore dei poveri" , mellynek első 
számaira 1100 aláírók valának, — szerencsés jelenségül Olasz-
országra nézve. Egy más hasonfajú időszakirat jelent megVe-
lenczében „L'istitutore elementare" czím alatt; a' ,,Letture 
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popolari" fillér héti l ap , Tar inban , és a' „Giornale dei fan-
c iuü i" 1833 óta Piacenzában adatik ki. Manzoni u tán , saját 
hasznukra, kitűnteték magokat ezen mezőn: Biava Sámuel, 
a' ki néhány bámulatos dalt í r t a ' nép* számára; Cantu, Sac-
chi testvérek, Parma Mihály és mások Majlandban, Mayer 
Henrik és mások Toscanában, Godctno József Velenczében, 
Fapanni Trevisoban, és még százan érdemelnek e' tekintet-
ben tisztes említést. 

A' jelenségek, mellyeket ez összehányt vázolatban kije-
lelénk, csekélységeknek fognak tetszeni azok előtt, kik Olasz-
országot erejének korlátlan használásában képzelik. De gon-
doljuk meg az őt nyomó szomorú valóságot, az érzelme' 
legcsekélyebb nyilatkoztatása által fellázított üldözést, a 'm in -
den szellemi ipart, melly által munkásság utáni vágy jelen-
lcezik, nyomban követő gyanút; gondoljuk meg, hogy tiz 
lelkes és merész buzgalmú férfi közül ötöt már pályája5 kez-
deténél bizonyosan fogság vagy száműzetés vár : önkényt ha j -
iandokká leszünk az ő más körülmények közt középszerűnek 
mondandott iparjoknak ké t , háromannyi becset tulajdonítni. 
Olaszország' szellemi mozgásáról mondott minden Ítélethez 
világositásűl mellékelni kellene száműzöttei' névsorát. A' sze-
rencsétlensége' fájdalmai és fiaitól ügy hon mint távolban szen-
vedett üldözések között létre jutott munkák magokban is elég-
ségesek, hogy becsüljük az országot, melly azokat szűlé, és 
hogy bizonyságát adják az olasz léleknek és erőfeszítésnek. 
Libri Vilmos, egy száműzött, egyike a' most élő első ma-
thematicusoknak és a' párizsi institutum' tagja, „Matliematicai 
és physicai tudomány' története Olaszországban" czímű mun-
kája által betöltött egy csorbát, mellyet gondatlanság és há-
látlanság mind e' mai napig ügy hagytak volna. Egymás szám-
űzött, Orioli , jelenleg korfui professor, érdemlett szeren-
csével ügyekszik az olasz polgárisodás' eredetét az etruriai 
régiségekből levezetni. 

A' számkivetésben élő Berchet, ki miután Olaszország-
ban először üté fel a' romanticus mozgalom zászlóját, útat 
tört a' nemzeti lyricához, már késznek jelentett könyvében 
járatlan ösvényt nyitand meg. E' következők is a' számüzöt-
tekhez tartoznak: Giannone, a' „Száműzöttek" czírnű, kül-
földön jól ismert munka' szerzője; Angeloni, a' ki különféle 
politicus munkái által szerzett magának, mellyekben nem 
csudálhatunk ugyan minden eszmét, még kevésbé az írás-
módot , de igen az ősz patrióta' példányszerű állhatatosságát, 
és a' nép' ügye iránti buzgalmát; Rosetti, Pistrucci, kik pa-
triotismusok által az improvisatio' gyakran hitvány és meg-
alacsonyított tehetségét újra fölemelék. Némellyek az Olaszok' 
szellemét vagy a' német philosophok' fordításai által ügyeke-
zének a' philosophi szemlélődés' ösvényére vezetni ; vagy olly 
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művek által segítni elő, mellyek a' 16dik század' olasz isko-
láját hoznák kedvességbe; némellyelt, mint ügon i , Tomma-
seo 'sat. történeti, vagy tudományos eritieához tartozó i ro-
mányok által tűntetik ki magokat. Egy száműzöttnek, Seal-
vininek, köszönhetni „Faust" legjobb fordítását; Bianchi-
Gioyininek, ha nem hibázunk, Paolo Sarpi' egyedül jó és 
teljes életiratát. 

így folytatja pályáját az olasz szellem száműzetés és fog-
ság között. Minden akadályok' daczára, mellyeket ijesztés, 
megvesztegetés, fölöttébb szolgai nevelés és — fájdalommal esik 
megvallani — a' tudósok közt mélyen gyökerezett előítéletek 
tornyozának, észrevétlenül közéig Olaszhon' ifjúsága az ú j -
jászületés' iskolájához, mellybe az haladék nélkül belepend, 
mihelyt magáról Manzoninak, idejében üdvös, de jelenleg 
kártékony befolyását a' l i teraturában, Bottá ét a' történettu-
dományban, Romagnosiét a' történet' és jog' philosophiájá-
ban tökéletesen lerázandotta. 

A' London and Westminster Review (Oct. 1837) után Sz. D. 

\ 
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LITERATURA MAGYARORSZÁGBAN. 

uí France Litteraire. {Sept. 1837) után. 

A' magyart , lelke' finomsága 's éle'nkse'ge különbözteti 
meg a' keleti Europa' minden egyéb népei között ; Ítélete biz-
tos , eszméi tiszták 's erőteljesek. Hála égalja' szépségének, 
's földe' termekénységének, ő élvezi a' mérsékelt égöv' lako-
sainak minden javait. Még is a' magyar egyike azon népek-
nek , kiknél a' művészetek és tudományok a' legnagyobb las-
súsággal 's legtöbb nehézségek közt fejlének föl. 

E' lassúság' oka azon számos had vala , minek e' föld 
piareza volt. Alig hóditák meg Magyarországot a' Rómaiak , 
's a' Hunnolc, Herulok, Gothok, Lombárdok, 's Bolgároktól 
dúlatott el , kik rá tolák vallásokat, erkölcseiket, szokásai-
ka t , 's nyelvöket. A' IXd. század' vége felé , sokkal sovái*-
góbb csorda, a' Magyarok, ismét elárasztá. De ugyan ez idő-
ben a' Szent-Istvántól kiküldött missionariusok fölgynjták e' 
földön is a' kereszténység' világító sugárit ; a' latin nyelv ke-
vés idő alatt köz lőn azon különböző törzsek közt, mik a' 
magyar földet elfoglalálc. A' civilisatio még is lassan fejlődéit 
föl ; Magyarország' megszűnés nélküli hadai a 'Németek , Gö-
rögök, Velenczések és Bolgárokkal, azon polgári viszályok , 
miknek minden fejdelem' halála 's örökösödése új meg új 
tápszert ada , meggátlák haladását. E' balcsillagzatoknak vé-
get vetendők, a' föld' királyai, Oroszok' és Kunok nagy szá-
mú gyarapait hívák segélyekűl; miből ú j keveréke for r t elő 
a' leül- és belföldiek' szokásinak.—De a' szegény nép még 
a' gazdagok' önkényes bitorlása ellen is kényteték védni tulaj-
donát , kik közte vad dühű harezokat gyujtogatának ; a' tör-
vény ismeretlen vala előtte, vagy legalább az úgy nevezett 
statutumok' igen kis száma kegyeié a' szegény' jogait. 

A' civilisatio még is némi haladást tőn egy új dynastia 
alatt; a' nagynak nevezett La jos , az első egyetemet alapitá 
Pécsen, 1367; a' magyar nyelv az udvar' nyelvévé lőn; több 
város emelkedék uralása alatt , 's egyszerű polgárok nyertek 
nemeslevelet. Corvin Mátyás, a' Magyarok' legnagyobb kirá-
lya , segélé e' mozgalmat, Js ellenére örökös harczainak a' 
császár, Cseh-, Lengyel-, és Törökország ellen, az általa pá r -
tolt tudomány és művészet, virágzott uralkodása alatt. Halá-
la újra megakasztá e' haladás' menetét. Sükertelen volt, hogy 
1. Ferdinand, V. Károly' testvére, véget vete a' polgártu-
sáknalc, a' koronát a' habsburg háznak biztosítván, a' külön-
böző valláspárt' tudósainak vitái 3 mik csak hamar véres há-
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hórukká változának. így volt 1 József uralkodásáig; míg 
Ödön herczeg' győzelmei a' törökön , 's Mária-Terézia' 's II. 
József uralkodása új korszakot teremte Magyarországban, 
visszaállítván benne a' rendet 's biztosságot. 

Azonban e' hosszú éj' közepette, néhány sugárt látunk 
csillámlani; a' költészet tiszteltetik 's műveltetik a' nagyoktól; 
harezdalok, nemzeti énekek, a' magyar törzsök' különféle 
nyelvnemében, zengenek az udvarban. Igaz, hogy a' zsina-
tok megtilták a' népnek, a' költészek' segéle'sét, de e' vad pa-
rancsnak a' gazdagok nem hajtának fó't. Magokhoz édesgeték 
a' dalnokokat , elárasztálc bőkezűséggel, 's birtokokkal aján-
dékozák meg. A' szokás, ebéd közben dallaní, egész a' XVd. 
századig föltartá magát; e' dalok főkép hadi , néha vallási tár-
gyúak valának. Csupán egy hymnust hirunlc a' sz. szűzhöz, 
's egyet László király' dicséretére, mindkettőt a' XVdik szá-
zadból. 

A' XVd. században Rilassa (Balassa) e's Rincai (Rimái) 
szent tárgyú ódákat i r tak; de e' művek éreztetik a' nyelv' 
tökélytelenségét, 's a' r ím'nehézségét. Bornenicza' (Bornemi-
sza) 's Gonezi' (Gönczi) munkai, 's a' Pierre de Provence, 
's a' belle Maguelonne fordításai magyar versekben, ugyan e 
hiányokat mutatják. 

A' XVd; században végre, született a' magyar d r ama , 
dramai dalokban 's rímes párbeszédekben lépve föl. E ' szá-
zadban a' harczdalokat rímes krónikák követék, Magyaror-
szág* históriáját, 's az élőkor' legnevezetesb szakait tárgya-
zólc. Az első, Székelyé, 1559, levéltárakban tartatik. Temes-
vári , Haltay (Heltai) és Tuiodi (Tinódi) követék Székelyt. E' 
költeményekben, valamint a' lyrában, a' styl minden kecs-
néllcüli, a' vers durva , 's a' rím semmi szabályok alá szo-
rított. 

A' XVIId. század, nagyszerű kora lőn a' magyar litera-
turának; a' dramai művészet, melly az előbbi század' alatt, 
csak ittott mutatkoze'k, kifejlett. Táborok- és városokban szín-
házak emelkedének; az elsők', harcznoki nézők', az utóbbiak 
tragi-comicai tárgyak' számára. E' drámák' anyagai legtöbb-
nyire a' pogány mythologia', vagy Magyarország' régi kirá-
lyainak históriájából merítettek; szerzők és színészek, a' tör-
vényhatóságok 's nagyok által kegyeltetve , közönségesen tisz-
teltettek. Akkor éle Zrínyi , a' lánglcépzelmü költő, a' Ho-
mer', Virgil 's Tasso'studiumátol lelkesített; genieje parányi-
nak leié az elődeitől művelt kört, 's Zrinyiasz czím alatt egy 
nagy hőskölteményt ada. E' munka, a' többiekhez képest , 
remekmű; de a' nyelv' töke'lytelen — 's szegénysége gátolt va-
lának, milc ellen küzdeni Zrínyi' genieje hasztalan ü^yekszék. 
Zrínyinek több versenytársai valának; mint Milton, míg élt 
elhanyagoltatott, 's becsülni csak halála után kezdeték. Azon-
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ban minden versenytársa' munkái távol sem hasonlíthatók 
övéihez. Lestry (Liszti), a' legsovárgóbb 's szerenese'sb mind-
nyája közt, a mohácsi csata czím alatt ada egy költeményt, 
hibást a' didaeticai styl' elfogadása miatt; a' mi Zrinyi' egyéb 
literatúrai ellenségeit illeti, munkálataik szolgai majmolások' 
körében maradnak. Hőskölteményén leül, Zrinyi több apró 
lyrai műveket, sonetteket 's idylleket bagya , telvéket azon 
gyöngédség, kecs , és hévvel, mik ez író' tollának tulajdoni. 

Azon vallásos viták, miknek e' század tere lőn , mielőtt 
véres csatákká fajulának, a 'Magyarok' figyelmét a' vita' his-
tóriája 's studiumára irányzák. A' protestánsok, vágyván a' 
nép' vonzalmát megnyerni, számos könyvet adtak a' köz nyel-
ven ; a' catholicusok latinul irtalc. A' szent szónokság (élo-
quence de la chaire) több jó művet szüle, a' többek közt 
Pannany (Pázmány), Káldi', 's Alvinskye'it (Alvinezy). 1653 
's 1656 Csere egy értekezést ír t a' logicárol, 's tudományen-
cyclopediat, két figyelemre méltó művet, 's jobbat , mint 
mit eddig e' tárgyban birtunk. 'S mikor az osztrák fejedelmek 
a' latinismus' használatát, 's a' német és franczia nyelvet be-
liozák, tör tént , hogy Magyarország, saját literaturát kezd-
vén bírni , megszűnt a' régieket és újakat fosztogatni. Ama-
dus (Amadé) egyike e' korszak' legnevezetesb íróinak; elő-
szer a' esatate'rt hagyá el a' színház' kedveért ; de ez újítás 
törést szenvede bizonyos gyanakodásolcon; a' színházak be-
csukattalc, 's a' drama nem lelt egyéb menhelyet az iskolák-
nál, hol a' tanúlók, szüléik', tanítóik', 's barátaik' jelenlété-
ben színműveket adának elő. 

Ez akadályok' végre , hála Maria-Teresia', és fia', l íd. 
József' akaratának, letépettek, líd. József egész erővel siet-
tető Magyarország' társas és literatúrai emancipatióját; több, 
lcöztanitást érdeklő rendeleteket ada; a' színházak ismét föl-
nyíltak, hírlapok keringénelc, 's tiszteletdijalc serkenték a' 
jobb irókat. Három új iskola jött létre. Az első', franczia' 
hősei Buroclisi (Bároczi) és Buraekney (Bessenyei) Volt; de 
mint finom virág, idegen égalj alá ültetve, haldoklott 's csak-
hamar elveszett; a' második, a' latin, Virágé' és Kazinsky' 
elnöksége alatt , nemzetesíté a' régi , Ardosi (Erdősy) által 
behozott r ímet , 's. azóta kíinent divatból; a' harmadik, az 
líj iskola, nevet szerze magának, határzott szabályokat adván 
a' költészetnek. 

A' hatalom' e' támasza a' legszerencsésb befolyású volt. 
A' magyar nyelv jelenleg nem csak új szavak' nagy számával 
gazdagúlt, de jólhangzóbb, tisztább, és praecísebb lőn. Az 
eposzi költészet érzé legelőszer szerencsés hatását azon jó irány-
nak , mit a' tudományok nyertek. Az ágostai csata 's az ara-
di gyűld s Czuczortól; Magyarország' elfoglaltatása Árpád, a' 
Magyarok' főnöke által 907b. ; a' Kunok' meggyő'zetése Czer 
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Halens (Cserhalom) mellett, 's az egri győzelem, 's a' tün-
dérvolgy Vörösmartytól, bár kisebb becsűek (?) Franczia-, 
Angol-, és Olaszország' e' nemű műveinél érdekteli költemé-
nyek. Kisfaludy, Gael (Gaal), Majláth legújabban összesze-
dék , 's közrebocsátálc az ó hagyományokat, mik már csak 
vén katonák' , 's a' mezők' lakóinak emlékében létezének. 
Kisfaludy Sándor a' lyrában túlhaladá elődeit: Daykát, Szent-
jobyt , Annyonst (Ányos), és Csokonait, Ilimjy' szerelme 
czimű költeménye' több részletének képzetdús kecse 's érzel-
mességével. Utánna jő Kazinsky, ki szabad utánzását adá Ho-
ratius' ódáinak, 's egyszerű, csín-és izle'stele dalokat; Szent-
miloskv, Berziny, Horvát , didacticai költeményeiről híres; 
Szaetz (Szász), Teleki , (Teleki) Kisfaludy Károly, Szenczer 
(Szemere) és Eartfaye. 

A' drama és prosa még nem vőnek semmi részt Magyar-
ország' literatúrai mozgalmában. A' bár igen számos drámá-
ban hiányzik összefüggés, csomó és szöve'ny; tragoediái inkább 
epicai párbeszédek, mint drámák. A' mi a' prosát illeti, e' 
lényeges ága a' literaturának, mi nélkül a' tudomány' és ko-
moly tanulmányok' terjedése lehetlen, tökélyes parlagon he-
ver. Jelenleg a' költészet az mi Magyarországban uralkodik; 
minden az ő biralma alatt van. Akármint legyen, azon k o r , 
mit leiránk, győzelem' és nagyság' kora Magyarországra néz-
ve ; mert e' világos évszak mesterműveket ada; minden felől 
talentomok' fölvirágzása csillog; hinnéd, hogy földnedvek' 
fölforrását nézed, mi bizonyos égaljak alatt a' föld' gyomrá-
ban bugyog, ha azt dús harmat áthatá 's ki ele'gité. 

A' France Littéraire' 1837. ssptemb. füzetéből, ezt a' 
czikkelyt a ' Journa l de Francfort is közié, azon évi 236d. 
számában. A' minden botlásai' ellenére nem érdektelen czik-
kelyre Schedel figyelmeztető előszer, a' m. e. Figyelmező' 
395d, lapján, 's a'tévedésekről áradozó czikk'némelly álitásait 
meg igazítva. Oda utalva olvasóinkat, szabad legyen sorain-
kat , Schedel' lelkes szavaival bezárnunk: 

,,'S még is mind ezek mellett fogadjuk köszönettel még 
e' tökéletlen figyelmet is. Elbeszéltem egyszer, talán a' Tud. 
Gyűjteményben, mit tud rólunk a' külföld nem tudja , hogy 
nyelvünk van, vagy azt hiszi, hogy az egy érthetetlen oszt-
rák jargon, vagy épen szláv dialectusok' valami durva ve-
gyülete. Nem tud ja , hogy országunk van, 's hogy tovább 
ne menjünk, a' Journal de Francfort (jelen czilckely) is azt 
hiszi, hogy hazánk, Erdéllyel együtt, Németország valami 
részecskéje; íme olvassuk ugyan e' számban: „Allemagne, 
Autr iche, Hongr ie ," tehát: Magyarország Németországban 
v a n . — D e tér jünk vissza czikkelyünkhez, 's ismételjük kö-
szönetünket , mert a' sok részekben hibás előadás is képes 
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némileg megigazítni az eddigi véleményt, vagy legalább figyel-
met gerjeszteni. Bizonyos, hogy az iró kedvező világban aka-
rá ügyünket feltüntetni." 

Kazinczy Gábor. 

A' K Ü L F Ö L D I L I T E R A T U R A' L E G Ú J A B B 'S K I T Ű N Ő B B 

T E R M É K E I R Ő L . 

H E L Y L E I R Á S . 

Topography of Thebes, and generál view af Egypt etc. by 
J. G. Wi-LKiNSON. London, 1335. John Murray. 1. vol. in 
8-o XXVII és 596 1. hat tájképpel. — Topographical scheme 

of Thebes etc. by J. G. TVilkinson. 

Első Czikkely. 

A' szerző több mint tíz évig lakván Egyiptomban, több-
ször járá meg ezen híres országot széltiben hosszában, sokáig 
tartózkodele Thebában ís , 's a ' m i t ezen hosszú idő alatt szé-
pet , jeleset, figyelemre méltót látott, fáradhatlan szorgalom-
mal felfedezett, azt közli a5 jelen munkában, melly ezentúl 
szükséges kézi könyve leszen minden utazónak, ki a' Nilus' 
partjait vizsgálni kívánja. Áll ezen munka 9 fejezetből. A' 
négy első Theba' leírásával foglalatoskodik; az Vik a' régi 
Egyiptom' erkölcseit és szokásait tárgyazza; a' VI és Vlldik-
ben Alexandriától a' második zuliatagíg 's a' keleti és nyu-
goti pusztákba tett utazását ir ja le a' szerző; a' két utolsónak 
pedig chronologiai rövid előadás a ' tá rgya , a ' legrégibb idők-
től fogva Selim' hódításáig. — Mi itt Theba leírásától a' régi 
Egyiptomiak5 erkölcseit és szokásait, 's második zuhatagig 
tett utazást fogjuk röviden megösmertetni. 
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T h e b a l e í r á s a . 

Wilkinson űr a' hal par ton , hol a' sírok' osztálya van, 
a ' Qournah palotánál, mint legéjszaltiabb pontnál, kezdi vizs-
gálatát. — Ezen palota vagy templom, melly Ammonnak, a' 
thebai Jupiternek, volt szentelve, ugyan az, mellyet if'ju 
Champollion Ménephtheion-nak nevezett építőjéről, Ousirel 
vagy I. Ménephthah-ról. Tudva van, hogy ez a' palota kü-
lönbözik tervében minden egyéb thebai épülettől. Homlok-
zatát tíz oszlop teszi. Három oszlopköze nem egyenlő. Az 
épület' többi része, űgy látszik, inkább illenék lakpalotá-
hoz , mint templomhoz. A' falakon lévő féldomboru művek 
mind vallási tárgyúak. Építetojét Wilkinson űr nem Mene-
phthah-nak, hanem Phtahmen-nek kivánja neveztetni, melly 
különbség a' név' egyik betűje' helyének változtatásából ered; 
de ha több emléken hasonlítjuk össze ezen nevet, meggyő-
ződünk Champollion' olvasásának helyessége' felől. 

' Ezen templomon tűi , a' mívelt föld' szélén menve, jut 
az ember elsőben több szobor' töredékéhez, azután pedig egy 
nagy vályog-kerítéshez, melly hajdan egy homokkőből épült 
templomot foglala magában, hihető, III. Thouthmes király' 
országlása alatt emeltetett, mert a' kerítés' vályogaira annak ne-
ve vagyon nyomva. Ugy látszik, épen azon rajzterve volt en-
nek is, mint a' Ramesseumnak és a' medynet aboui tem-
plomnak. 

Innét mintegy ezer lábnyira vannak azon nagy épület' 
romjai , melly előbb Memnomiumnak, azután Osymandias' 
sírjának, 's végre Ramesseumnak neveztetett, nagy Rhamses 
lévén az építetője. Leirja a' szerző részletesen a' falakon hit-
szó ütközeti jeleneteket. A' meghódított városok' nevei hie-
roglyphokkal vannak feljegyezve. Wilkinson űr azt áll í t ja, 
hogy ezen városok, a' feliratok szerint, Rhamses' országlá-
sának IVdik évében vetettek be. „Ezen eset megerősíti, űgy-
„mond a' szerző, azt a' mit egy más munkában állítottam, 
„hogy az egyiptomi leghíresebb fejedelmek' hódításai ország-
,,lásuk' kezdetében történtek." Mihez még ezt adja: „Nem 
„szándékom ugyan meghatározni, mellyik nép ellen viseltet-
l e k legyen e' háborúk Assyria' és az Euphrates' szomszéd-
s á g á b a n ; de hihető, hogy ha jobban ismernok az Euphra-
„tes és Egyiptom közti vidék' régi népeit és országait, a' hie-
„roglyphokban kifejezett neveket azokéval megegyezőknek 
„találnék. A' ki kevéssé hihetőnek vélné, hogy az egyiptomi 
„hadak azon időben az Eupliratesig hatottak, eleg volna an-
„nak eszébe juthatni, hogy utóbb Nechas, Józsiás' országlása 
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„alatt, Carchemisht az Euphrát' közelében támadta meg (Krón. 
„II. 35. r . 20. v.). . . . Erősítik e' tettet az egyiptomi szobrá-
„szatok, mert Tbaraka' foglyai, a' kik nem mások mint Sen-
„nacherib' Assyr-jai , öltözetjökben és vonásaikban hasonlí-
t a n a k némelly régibb Pbaraok' foglyaihoz." 

A' Ramesseumbeli astronomiai tárgyról így szól Wi lk in -
son űr : „Az épület' felső részén van az egyiptomi tizenkét 
hónap , mesori' végén pedig az öt epagomenus nap 's a' ku-
tya csillag' felkölte ábrázoltatik, Isis Sotbis' alakjában." 

Ezen épület' tartozványai (dependentiae) igen különös 
téglakészítményekből állanak. AJ téglák lcözűl sokon látszik 
a' XVIIIdik királyi házbeli III. Thouthmosis' neve. 

Azon most már lerontatott nagy épület mellynek bejárá-
sát a' sikon álló két nagy kolossz tevé, a' Görögöktől Mem-
notmak neveztetett III. Vmenophís által építetett, 's a' két 
kolossz is ennek személyét ábrázolá. A' romokról itélve ezen 
épület egy volt Theba' legnagyobb nevezetességei közül. Ma 
már csak néhány oszlop' alapja, néhány töredezett szobor 's 
oroszlán fejű gránit sphynx létez belőle. Úgy látszik, mész-
kőből volt építve, 's ez okozta elpusztulását, kövei mészége-
tésre használtatván. 

Nyugot felé folytatván utunkat, érünk azon dombocs-
kához , mellyen a' franczia biztosságnak Egyiptomról készí-
tett nagy munkájában olly jól leirt medynet aboui épületek 
állanak. Ezen leíráshoz keveset ád W i l k i n s o n u r , kivévén a' 
különféle részek' korá t , ügy a 'mint az Champollion' levelei-
ben már meg vagyon határozva. A' hyeroglyphokból vett ko r -
adatok a' különféle részelt' elrendelésével szembetünőleg meg-
egyeznek. A' ki a' tervrajzot megtekinti, látni fog ja , hogy 
ezen épületek két — egymástól függet len—rendszerből álla-
nak. Az elsőt teszi a' nagy templom 's az ügynevezett pavil-
lon , melly a' templom előtt 's annak tengelve hosszában áll. 
Mind a' kettő a' XIX-dik országló ház' első királya' Rham-
ses Meiamoun' korabeli. Falaikat hadi jelenetek f ed ik , mely-
lyeknél nevezetesebbeket és szebbeket Egyiptomban nem lát-
hatni. Ezeket igen részletesen írja le Wilkínson űr. 

A' második rendszert több, időről időre egymáshoz ragasz-
tott épületek teszik. Hogy ez ügy történt, bizonyítják a 'h ie ro -
glyphok; a' fenék-épület IIldik Thouthmosis által emeltetett, 
és így régibb a' nagy templomnál vagy palotánál; a' követ-
kező tornyos kapuzat Tharaka' országlása' idejéből, a' mi 
számlálásunk előtti VII. e'vszáz' kezdetéből való. Egy kis csi-
nos épület, melly amaz előtt áll, Nectanebonnak tulajdoní-
tatik, egynek azon egyiptomi eredetű királyok közül , kik 
az Egyiptomiaknak a 'Persák ellen intézett egyik revolutiójolc' 
alkalmával a' királyi széket bitorlották ; ezután egy nagyobb 
tornyos kapuzat következik, mellyet II. Evergetes nagy Rhara-
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ses' bélyegét viselő régi anyagokból építetett; végre mind 
ezen épületek előtt egy nagy udvar á l l , Adrián' és kegyes 
Antonín' korából. Itt tehát a' XVIIÍdik országló ház' első 
királyjától fogva a' mi számlálásunk' II. évszázáig minden 
korból vannak építmények. 

A' medvnet aboui romok, Willcinson úr szerint, egyike 
a' siciliai Diodor említette négy templomnak, a' Ramesseum , 
Louqsor és Karnak lévén a' más három. Ha a' történet,'ró' 
szavai mind a' két partról értendők, úgy a' négyes szám vi-
lágosan nem elég. Mert nem csak az Amenophiam, nincs bele 
számlálva, hanem ezen Karnakban is van két templom a'nagy 
templomon kívül, mellyek olly nagyok és jelesek, hogy ki-
hagyatniok lehetetlen vala. így tehát hét templom volt és nem 
négy. Mi , részünkről azt hisszük, hogy Diodor az érintett 
helyen egyedül a' tulajdonkép' úgy nevezett Theba városról 
szól, melly mindig csak a' folyam' jobb partján feküdt; a' 
másik part különösen a' halotti czeremoniákra lévén rendel-
tetve, Memnonia átalányos név alatt. Ez a' négy templom te-
hát a' Loucjsor' épülete 's a' karnaki három fő templom volna. 

Willcinson úr megjegyzi, hogy Thebának soha sem volt 
kerítése, 's ennél fogva nem veszteget időt a' Ilecatornpylos 
Theba' száz kapuja' helyének fürkészésével; azon mellékne-
vet pedig úgy tekinti, mint lcöltészi kifejezését ezen ó város' 
roppant terjedelmének. 

De hogy visszatérjünk Medynet Abouhoz, Willcinson 
úr azt az észrevételt közli, hogy az első keresztények a1 tem-
plom' nagy udvarainak egyikét szentegyházzá változtatták, 
keleti végén oltárt emelvén, 's a' pogány szobrász-műveket 
bevakolván, mi által azokat akaratjolc ellen is megőrizték a" 
romlástól. 

A' medynet aboui pavillontól de'lnyugotra, mintegy hat-
száz lábnyi távolságban áll egy kis templom a' Ptolomaeusolc' 
korából , néhány szobrász-művel, mellyek a' IL Evergetes 
előtti Ptolemaeusolc' liieroglyphos neveire némi világot vetnek. 
A' nevezett fejedelem úgy ábrázoltatik, a' mint négy előző-
jének, Soter, Pliiladelpbus, Philopator és Epiphanesnelc ál-
dozik. 

Egy még későbbi kis templom az Acherusius tótól de'l-
nyugotra fekszik , 's Adrián' és kegyes Antonín' nevét viseli, 
tornyos kapuzatját az utóbbi építetvén. 

Medynet Aboutól éjszaknyugotra, nyolcz ezer lábnyi 
távolságban, egy félre fekvő völgyben, van az úgynevezett 
G-abbanet el Qeroud (majmok' temetője), így hivatva a' szom-
széd partok' vízmosásaiban találkozó majom-múmiákról. „Más 
,,e' helyen gondosan eltemetett különös alakok közt, úgv-
,,mond a' szerző, múmia forma apró bálványok is vannak > 
,,a' nemzés' istenének jelképével. Hosszaságuk nem halad meg 
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„két lábat. A' testet képző külső bori'tékjok igen durva össze-
t é t e l , 's viaszból készült emberfej és papi süveg áll te te jén; 

belsejökben árpa vagyon. Birok egy ilJy múmiát , mellyben 
„az árpa egészen kicsirázott." Kétségkívül valami jellcépi je-
lentése van ennek, mit azonban ma már nehéz felfedezni. 

Medynet Abou inegett, mintegy háromezer lábnyi távol-
ságban, vannak a' királynék' sírjai, mellyek hibásan tartat-
tak Jupiter ágyasai sírjainak. Az itt találkozó legjelesebb 
nevek közül említhetjük Amun meit vagy tmei-1, I. Ameno-
pliis' leányát; Taiát, III. Amenophis' nejét ; II. Rhamses ked-
vencz leányát, a' ki V. Rhamsesnek felesége vala. Mind ezen 
s í rok, mellyeknek száma huszonnégy, tűz által felette sokat 
szenvedlek. 

Leír a' Szerző ezen kívül ínég egy Dayr el Medyneti te-
metkező helyet is, inelly az el obbitol éjszakra fekszik. Az it-
teni sírok inkább a' chronologistának mint a' műbarátnak fi-
gyelmére érdemesek, I. Amenophis' és az ő előzoji' család-
jából sok tag' nevét viselvén magokon, 's az abydosi chro-
nologiai táblát megerősítvén. Egy — ugyan I. Amenophis' ne-
vét viselő sírban bolthajtás vagyon vályogból, bizonyságul, 
hogy az Egyiptomiak, már azon ó korban is ismerték a' bolt-
hajtást , mellynek feltalálása eddigelé később kornak tulaj-
donítatott. 

A' keletre fekvő 's Dayr el Medínet nevü kis templomot 
Ptolemaeus Phílopator kezdte építeni, befejezte Ptolemaeus 
Evergetes , tornyos kapuzatját pedig emeltette Ptolemaeus 
Auletes; és Caesar vagy inkább Augustus is adott valamit 
hozzá. Ezen épület' falai a' fold' üllepcdése miatt megrepe-
dezvén az egyiptomi építés' egy titkát árulák el, inelly abban 
áll, hogy a' falak' kő részei fecske fark forma fa kapcsokkal 
vannak megerősítve. 

Éjszak felé a' Dayr el Medynet 's a' libyai domb közti 
tért merő sírok 's emlék-romok fedik, meliyeket a' Szerző 
leír részletesen; a' mi annál érdekesebb, mivel a' franczia 
biztosság' tagjai e' vidékre csekély figyelmet fordíthattak. 

Méltók itt említésre Assassif épületei, a' libyai hegy-
láncz' lejtőjén, azon helyen, hol az — a* síkot bekerítendő — 
kanyarói 's közelít a' Nílushoz. Itt kétezer hatszáz lábnyi 
liosszaságu pálya, mellynek mind a' két felén hatvan sphynx 
áll, vezet egy nagy épülethez, mellynek hátsó része bemegy 
a' hegy alá, 's melly — ú g y látszik, templom is, sírbolt is volt. 
Ezt az épületetet Amensé királyné 's fér je Amnenthé emeltette ; 
későbben kítörülteté az ő neveiket III. Thouthmosis, he-
lyökre a' magáét vésetvén. 

Az Assassifon alól, a ' Ramesseum' szomszédságától fogva 
éjszak felé Qournakig, vannak a' papok' 's vagyonos embe-
rek' számtalan sírjai, mellyek a' thebai legnagyobb neveze-

V 
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tességek közé méltán számláltatnak. Állanak pedig vagy egy 
feljül nyilt templomból , vagy pedig pinczéből , mellyhez 
egyenesen leásott verem vezet. Ezeket a' Szerző igen részle-
tesen irja le. 

Ezen s/rolc közül a' legjelesebbek mind a' XVIIldik or-
szágié ház 'korából valók; a'későbbiek pedig a' XXl-dik or-
szágié ház' idejében, a' mi számlálásunk előtti VII. évszáz-
ban emeltettek. Ezek a' régiektől nagyon különböznek, 's 
oszlopos folyosóval díszes/tett külső udvarból és tulajdonképi 
sírboltból állanak. Mind igen nagy kitérj ede'süek, 's igen sok 
bennek a' silány szobrász-mű. A' legnagyobbak az Assassif-
ban feküsznelc; egy ezek közül még a' királyok'sírbolt jai t 
is feljülmulja nagyságban. Külső udvarának hossza 103 láb, 
szélessége pedig 76 ; ezután földalatti folyosók 's vésett falú 
szobák következnek, mellyeknek mindegyik szegletében egy 
egy istennő' alakja áll. A'falak' területe 24,000 négyszegű lá-
bat tesz. Ásatott pedig ezen sírbolt bizonyos Petemenoph ne-
vű főpapnak, a' ki a' medvnet aboui gránit kaput ép/tette. 

Á' többi érdekes sírboltok közül megemlíti a' Szerző a' 
Qournah MurreAeket, mellyeket az idő' foga majdnem egé-
szen épen hagyott. A' tudós utazó ezen még soha meg nem 
vizsgált sírboltok közül néhányát felbontatván, egyben III. 
Arnenoph' testvérének nevére 's egy diadalmi menetre talált, 
mellynek valami aethiopiai háború végével kelle tartatnia, 
mert a' foglyok arany gyűrűket, drágaköves kosarakat, 's 
leopárd bőröket visznek, és egy zsiráfot 's egy hosszú szarvú 
ökröt vezetnek, millyen ma is létezik Abyssiniában. W i l -
kinson úr még más körülményeket is hord fel , mellyeknél 
fogva e' sir' szines szobrászati, Egyiptomban a' legérdekesebbek 
közé méltán számláltatnak. Leírását e' szavakkal fejezi be : 
„A' szerecsen rabszolgák és a' Négerek közönségesek voltak 
„Egyiptomban, a' legrégibb idők óta , III. Amenophís' korá-
„nál sokkal előbb; 's nagyon hihető, hogy Kusch tartómány-
„tól rendes adó szedetett, nem csak aranyban, elefántcsont-
éban , ebénfában , bőrökben 's egyéb déli termékekben, ha-
„nem rabszolgákban is." 

Egy más — nagyon összeomladozott—sírban igen élénk 
vadászat látszik, hol a' puszta' különféle állati csodálatos pon-
tossággal ábrázoltatnak; a' mi annál nevezetesebb, mivel az 
Egyiptomiak a' fákat és virágokat felette ügyetlenül ábrá-
zolták. 

E' sírok7 legérdekesbei a' Seheik-Abd és Qournah dom-
bon feküsznelc. Egy közülök (a' tervképen az 1 sz.) Ousívíe' 
vagy I. Menephthah' nevét viseli, annak országlása alatt él-
vén az itt eltemettetett pap. Egy másikban (2 sz.) kartól kí-
sért hárfa', kettős fuvolya' 's lant' hangjai szerint tánczoló 
asszonyok látszanak. Ezen kívül látni itt egy személyt, a' ki 
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egy edényből lopóval bűz ki nedvességet. Ezen eszköz 111. 
Rhamses' biban el molouki sír jában is meglévén, nem kétel-
kedhetni , bogy feltaláltatása legalább a' XVIU országié ház' 
korába esik, jóllehet csak a* II. Evergetes alatt élt alexan-
driai Heronál tétetik róla legelső említés. 

Egy harmadik sír (5. sz.) VII. Rhamses' nevét viseli; de 
a' vakolat, mellyre az űjabb korbeli metszetek vésettek, sok-
kal régiebb metszetek fölé borí tatot t , más személynek adat-
ván el a' sír a' papok által, a' mi gyakran megtörtént , mi-
dőn yalamelly nemzetség vagy kihal t , vagy a' temetési köl-
tségeket fizetni nem tudta. 

Az ezen metszvényeken ábrázoltatott művészetek 's mes-
terségek, a' Szerző" véleménye szerint, az egyiptomi élet' ki-
fejezései. A' 14dik számú 's igen össze omladozott sír arról 
nevezetes, hogy disznó csordának ábrázolata egyedül benne 
fordul elő. A' 16. számú mind művészet' mint kortudomány' 
tekintetéből érdekes. Itt látni a' JH. Thouthmostól 111. Ame-
nophig országiott négy király' so rá t , a* mi világosan mutatja 
az abydosi öröklési tábla' helyességét. A' 23dik számú sír 
melletti keresztény omladékokon egy görög felirat olvasható, 
melly sz. Athanáz alexandriai érsek' levele thebai hitsorsosi-
hoz. Egy szomszéd sírban igen jeles rajzú alakok látszanak, 
egyebek közt tánczoló személyek, mellyeket könnyen lehetne 
görög szüleménynek nézni, ha II. Amenoph' neve régiebb 
korukat nem bizonyitná. 

A' 35dik számú sír legérdekesebb egész Thebában, azon 
különösségeknél fogva, mellyeket a'111. Thouthmosnak ajándé-
kokat vivő Aethiopiaiak' diadalos menete szolgáltat. 

Tbeba' libyai részének leírását kiegészíti a' királyok' bi-
hari el molouki sírboltjainak leírása. A' Biban el Molouk ne-
vet némellyek magokra a ' s í rokra , mások pedig azon völgy-
nek , hol azok feküsznelc, szűk torkolatjára alkalmazzák. 
Wilkinson űr nem írja le részletesen e' sírokat 's metszvé-
nyeiltet, hanem csak a' legjelesebbek' nevezetességeit adja elő. 
•Szépségre és jó karban létre nézve legelső itt az a' sírbolt , 
melly et Belzoni fedezett fel. Ez a' sír 1. Menephthah vagy 
Osireié, a' tizennyolczadik ox'szágló házbeli 12dilt királyé. 
Hossza 320, mélysége 80 láb. 

A' „Bruce" vagy „Hárfázó" nevű sírbolt Rhamses Me-
íatnouné, 's egy a' legnevezetesebbek közül, mert legnagyobb 
világot vet az Egyiptomiak' fegyverei , házi készületei és bű-
toraira. ,,E' fegyverek' nagy részének kék színe", úgymond 
Wilkinson ű r , „ je lent i , hogy azok vasból vol tak, 's ez is 
egy azon bizonyitmányok ltözűl, mellyek erősítik, hogy az 
Egyiptomiak ismerték a' vas' használatát." E' sírbolt ' egyik 
szobájában gyönyörű formájú székek, szofált, nyugágyalt, 
's porczelánhoz hasonló anyagú edények 's végre réz eszkö-
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zök vannak leábrázolva, bizonyságai annak, milly messze 
baladtak az Egyiptomiak már akkor a' eivilisatio' művésze-
teiben. Egy más terem földmivelési jeleneteket mutat. 

Nevezetes az az észrevétel, bogy a' biban-eb-molouki 
legrégíebb sír I. Rhamsesé, a' XVlJldik országid házbeli 9-
dik k i rá lyé , a' többiek pedig mind a' XIX és XXdik ország-
lóházbelieknek vannak emelve. Ez igy lévén, méltán támad 
az a' kérdés : hol lehetnek az előbbi országlóházakbeli kirá-
lyok' sírboltjai. Hihető, a' nyugot felé nyúló völgyben, hol 
III. Amenophis 's egy r é g i b b — a ' XVIIldik országlóhjzat is 
megelőzött — király'sírboltja létez. E' völgyben még csak ezen 
két sír nyittatott meg; de reménylhető , hogy itt a' f ü rké -
szők' fáradozását tetemes felfedezés fogja jutalmazni. 

Átmenvén utazónk a' Nílus' jobb pa r t j á r a , a' sajátképi 
Theba' helyére, ott legelsőben is a' Louqsor ' épületein, mely-
lyek a' város' déli részét tevék, akad meg figyelme. Ezen 
épületek két külön osztályt képeznek, 's valóban két korbe-
liek. Egy nagy négyszegű udvart tornyos kapuzat előz meg , 
ez előtt pedig állt a' két nagy obeliszk, mellyeknelc egyike 
Parisba vitetett. Ezen osztályt III. Rhamses vagv nagy Seso-
stris építeté, még pedig sokkal régiebb anyagokból, mint a' 
belső oldali metszvényelc mutatják. Ezek az anyagok a' pász-
torok' berohanásakor, J. K. előtt mintegy 2300 év körül le-
rontatott épületek' részét tevék. Ezen udvar megett két sor 
roppant oszlop áll, ügy látszik a' végre, hogy — mint Kar -
nakban—terem alakítassék belőlölc, melly azorban soha sem 
készült el. Ezen — különböző korszakokban ékesítet t—osz-
lopokat III. Amenophis emelteté, kitől a' fenék épület is va-
gyon. A' szent hely ebben gránit te rem, mellyet nagy Sán-
dor' fi j a , Sándor, űjitatott meg. Két ezer lábnyinál hosszabb 
sphinx sétány, mellynek maradványai ma is látszanak, kap-
csolá a' louqsori épületeket a' karnakiakhoz. 

A' karnaki számos épületek' részletes leírása chronologiai 
tekintetben felette érdekes, meg lévén mutatva, hogy ezen 
roppant emlékek'emeltetésének kora a 'XVI —XXIII . ország-
ló házbeli királyok' korába esik. 

Befejezvén e'képen Theba' rövid leírását, hasznosnak vél-
jük megjegyezni, hogy a' szerző a' Champollion-tökélletesí-
tette phoneticum alphabetum haszonvehetőségét elismeri, 's 
megvallja , hogy annak segélyével ő is ugyan azon resultato-
mokra talál t , mellyekre az imént nevezett híres franczia tu-
dós; egyébiránt nem tagadja, mikép 'a ' régi egyiptomi nyelv-
ben mai napig senki sem ment annyira, hogy valamelly ösz-
szeszőttebb feliratot betűről betűre fordítani tudjon , habár 
gyakran képes is annak átalányos értelmét felfogni. 
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Az Egyiptomiak' erkölcsei és szokásairól. 

Wiikinson úr a' regi Egyiptomiak' erkölcsei e's szoká-
sairól az Vélik fejezetben értekezik, mellynek lebetó'ségig rö-
vid taglalatját közlendjük, az egyes állítások mellett felhozott 
bizonyítmányokra nézve magára a' munkára utalván. 

Magányosházak. Az Egyiptomiak' házai vályogból voltak, 
kivül belől bevakolva, 's több szobákat foglaltak magokban, 
mellyek nem egyenlően , hanem a' tulajdonos' ízlése és szük-
ségei szerint valánalc elosztva. A' magányos házak egyszerűen 
építetvén , a' pompa csak az istenek' templomainak , a' k i rá -
lyi palotáknak és a' papi lakoknak tartatott fen. A' vályog a' 
kormány' jövedelmező sajátja lévén, a' fejedelem' vagy a' fő-
pap' bélyegét viselé. Sok ház egy emeletes volt , sokat kert 
környezett. A' terjedelmesb és gazdagabb házak előtt tornyos 
kapuk 's gránit formára festett obeliszkolt álltak. 

A' kertek gyümölcsösre, szőlőre, datolya és doura (cu-
cifera thebaica) ligetre, 's virágos szakaszra osztattak, melly 
utóbbit fasorok hasíták, árnyékolva különféle fáktól. 

A' szőlő éjien olly egyszerűen mivelteték, mint a' mai 
időben. Az egyenes sorba ültetett tőkék' vesszejét alacsony 
karók gyámolíták. Az érés' ideje alatt a' madarak' távol t a r -
tására szüntelen lármázó gyermekek használtattak. A' borsa j -
tolásnalc két neme volt; a' szőlő ugyanis vagy kádban t ipor -
tatott , vagy zsákba tetetvén dorongokkal zúzatott össze, a' 
lé pedig alantabb álló edénybe folyt. Ezután a' bor csöbrök-
be töltetett, mellyek a' pincze falainak hosszában sorba állí-
tattak, ügy mint Italiában és a' régi Görögországban (Hom. 
Odyss. II . '340). 

Tápláló növények. A' Delta' alacsony földjén, árvízkor , 
háromféle lótusz nyújtott könnyű és bő táplálékot a' népség-
nek. Kettőnek, ú. m. a' Nymphaea cerulea és lotusnalc magva, 
megtörve, összegyúrva, 's kemeneze'ben megsütve, kenyér 
gyanánt szolgált; kellemes és édes gyökereiket pedig, űgy-
mond Herodot , nyersen, sülve vagy főve ették. Egy más 
neme a' lotusnak, a' Nymphaea nelumbo vagy Faba aegyptia-
ca, szinte tápláló növény volt. Ezt mondhatni a' papyrus-
ról is. 

Fák. A' régi Egyiptom' fáji közül legismeretesebbek: az 
eperjfigefa-, fige-, gránát alma-, őszi baraczk-, olaj- és cso-
da fa , 's a' medveköröm vagy Mimosa nilotica. 

A' gabonafajokról 's más mivelt növényekről, millye-
nelc a' búza, árpa, doura, borsó, bab, lencse 'sat. szólván, meg-
czáfolja Wiikinson ür Herodot ' azon állítását, mintha az 
Egyiptomiak gabonával élni szegy ennek tartották volna. 
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Ezek után a' vadászat, halászat és madarászairól szól a' 
szerző, mint a' gazdagok' egyik mulatságáról, meilynek je-
lenetei gyakran fordulnak elő a' sírboltok' metszvényein. 

A' különböző néposztályokat az emlékek és a' régi irólc' 
jegyzetei szerint ismerteti meg a'Szerző. A' katonák' osztályá-
ról ezt mondja : „állandó seregre volt bizva az ország' védel-
„me, 's Péluse és Syene városok' őrizete: az használtatott 
„azon kirándulásokra is , mellyeket az egyiptomi királyok 
„éjszakkelet felé gyakran tettek. A' belföldi katonákon kívül 
„zsoldosok is tartattak, kik — mint amazok — ezeredekre 
„osztva különös tactica' szabályai szerint gyakoroltattak. Mín-
„den csapatnak volt saját zászlója , ütközetben gyülpontül 
„szolgáló, mellyen valami szent állat, bá rka , épület, király* 
„neve 'sat. ábrázoltatott. A' hadosztályok' fegyvere különféle 
volt." 

Támadó fegyver gyanánt ívet, nyilat, kardot , b á r d o t r 
tő r t , láncsát, bunkót, parittyát vagy görbe botot használ-
tak; Ostromszei\képen pedig kost, vasalt végű gerendát, laj-
to r já t , tekenősbékát (testudo). A' katonák a' háború' fárad-
ságaihoz vadászat és testgyakorlatok által szoktattattalc. Alltak 
pedig ez utóbbiak a' küzdés' minden nemében, bot- és lab-
da-jatékban , futásban, lovaglásban, színlett viadalban 'sat. 

A' hangászatról szóló csikkelyt azon észrevétellel fejezi 
be a' szerző, hogy az Egyiptomiak a' három osztályú sym-
phoniát ismerték. 

Az Egyiptomiak házi és társalkodási szokásairól is e'rde-
' lces részleteket közül W . űr . Szerinte a' táncz és a' hangászat 

egyik részét teve minden mulatságnak, sőt pénzen is fogad-
tattak bohózók , hogy bohózataikkal a' társaság' kedvét nevel-
jék .— A' nagyok gyalog hintón vagy két lovas szekéren já r -
tak, előttök kengyelfutók, utánok más cselédek, széket vivők 
és mindent , mire az úrnak útközben szüksége lehetett. — A' 
vendégek' lábairól a' terem' ajtajánál egy rabszolga levette a' 
szandálokat, még mások vizet és illatos kenőcsöket hoztak 
nekik. — A' férjfiak alacsony székeken ültek , külön válva az 
asszonyoktól, kiket rabszolgák kisérték. A' kenet' czerimo-
niája után az asszonyoknak lótusz virág vagy lótusz nyakkötő 
adatott, sőt néha mégis koszorúztattak virággal. — A' nagy 
asztalt és a' divánt nem ismerték. Bútoraik hasonlitottak né-
mileg az európaiakhoz: tábori, hátas vagy karszék, ottomán 
és egyszerű nvugágy (a' három utolsó egészen ollyan , mint 
a' mieink) voltak a' szokott ülések a' gazdag Egyiptomiak' 
lakjaiban. Leülvén a' vendégek, borral és frisítőkkel kínál-
tattak meg , azután marhahús, lúd, hal , ázalélc és gyümölcs 
hordatott fel apró táblákon, mellyek közül mindegyik mel-
lett két két vendég foglalt helyet. Nem ismertek sem kést 
sem villát, a' húst ujjaikkal szaggatták el , ugy mint ma is 
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Egyiptomiján és egész keleten. A' víz és bor cserép korsóban, 
arany vagy ezüst edényekben , vagy porczelán kehelyben 
adatott f e l . — A ' házak' belsejében valami schach vagy ostáb-
la forma játékkal mulatkoztak, melly I. Osortasen (K. sz. e. 
2100 évvel). III. Ramesses' és II. Psammitichus' metszvényein 
látható. Gazdagok, unaloműzés végett bohókat , törpéket 's 
más idomtalan embereket is tartottak kíséreteikben, mint Eu-
rópában , a' középkorban. 

A' Szerző ezen érdekes rajzolatot a' következő szakasszal 
végzi: ,,A' bikaviadal egyike volt az alsó osztály' mulatságai-
d n a k . . . A' parasztok addig üldözték a' hiénát, míg hatal-
„mokba nem került ; fogták pedig hálóval, vagy agyon nvi-
„laztálc.. A' gyermekek különféle játékokkal mulatkoztak, 
„mellyek az európai gyermekek előtt ismeretlenek." 

Wilkinson úr előszámlálja továbbá azon állatokat, mely-
lyek akkor Egyiptomban léteztek. Megemlíti , hogy a' teve 
egyiptomi emlékeken sehol sem fordul elő; a' mi annál kü-
lönösebb, mivel már Móses'teremtésről irt könyvében olvas-
suk, hogy az egyiptomi király, egyéb állatok közt , tevét is 
küldött Ábrahámnak ajándékul. Ökör sok volt, a' szarv' hosz-
szaságára nézve különböző; a' juhok, kecskék, disznók, só't 
gazellák nyájanke'nt legeltek. Pusztai állatok, nilusi ludak és 
egyéb vad madarak is gyakran tartattak tehetősek által. Ga-
lamb és más szárnyas bőségben volt; f ü r j és túzok a' siva-
tag' szélein találtatott, fogoly pedig mindenütt a' Nilus' völ-
gyében. 

Még sok más érdekes részlet után ezt írja a 'Szerző: ,,Az 
„egyiptomi edények gyakran igen csinos alakúak, hasonlók 
„azokhoz, mellyeket a' görög művészetnek köszönünk , 's az 
„ő porczelán kelyheikkel együtt arra mutatók, hogv e' nép-
„nél a' jeles ízlés nem hibázott, hanem kifejle'se gátoltatott 
„vallási szokások által. Az Egyiptomiak nem csak ismerték 
„az üveget, de még annak festésében is kitűntek. Mi a' kor t 
„illeti, mellyben az Egyiptomiak az üveget ismerték, meg-
h a l l o m , hogy nem csak Beny Hassan' grottájában és The-
„bábán láttam az üvegkészítést ábrázolva, de láttam ezen fel-
„jül egy üveg gömböt is, mellyen Amunneitgori' neve olvas-
„tátik, a' lci a' XVII lelik országié ház' kezdete körül élt. Ez a' 
„gömb most Henvey kapitány'birtokában van; sulyja mege-
„gyez a' közönséges ángol üvegével; színe egy kissé zöldes." 

Befejezésül némelJy észrevételeket közöl a'Szerző a 'ma i 
Egyiptom' termékei, mértékei, adója, 's a' gabonának aJ kai-
rói piaezon 1827ben volt árra felől. 

Hátra van még a' munka' 3dik része, mellyben Egyip-
tom és régi emlékei mai állapotjokban iratnak le. Kezdő-
dik ez a' leirás Aiexandriánál, 's végződik a' második zuha-
tagnál. 
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Alexandriába érvén utasunk, tüstént e' város' régi fényé-
nek maradványait keresé fe l , mellyek azonban ma már csak 
néhány elszórt töredékből 's néhány oszlopból állanak. Az , 
a' mit Cleopatra tűjének neveznek, III. Thouthmosis emel-
tette obeliszk, 's Heliopolisból hozatott, hogy egy templom 
eleibe állítassék , mellyeta ' Ptolemaeusok építettek. A ' f ekvő 
obeliszk Thouthmosis' és Sesostris' nevét viseli. Pompejus' 
oszlopa egyiptomi emlék' töredékein áll, mellyelcen II. Psam-
mitichus' templomabeli hieroglyphok olvashatók. Wilkinson 
úr ezen oszlop' testét görög időbelinek, talapját pedig Dio-
clétian korabelinek nézi. De sokkal hihetőbb, hogy ez a' 80 
lábnyi magasságú oszlop egészen a' romai korból 's a' sienei 
kőbányából való, a' honnan Septimus Severus' idejében vi-
tetett el, de csak Diocletian alatt állitatott fe l , Publius egyi-
ptomi kormányzó által. 

De semmi sem bizonyítja Alexandria' hajdani nagysá-
gát úgy mint a' nyugoti dombba vájt katakombák, mellyek-
n e k - k i v á l t első-szobáiban olly felséges görög épitési ízlés u -
raíkodik, millyent Egyiptom' más részeiben sehol sem ta-
lálni. 

Alexándriatól Cairoig nincs semmi nevezetes, kivévén 
Sa'is' omladékait Sa-El-Hagarnál. 'S azok is csekélyek, csu-
pán egy vályog-kerítésből állók. A' Netth templom helyét 
könnyű feltalálni, 's ott kétségkívül érdekes felfedezések te-
tethetnének. 

Cairoról nem mond a' Szerző újat. Babylon' omladékai 
figyelemreméltók; Fostat város ezek' közelében építetett Am-
rou által. A' római állomás' kerítését még most is kivehetni, 
azon kerítést , melly megett Heraclius hét hónapig daczolt az 
Arabokkal. 

Cairótól 2 óra járásnyira van Matarich. Heliopolis itt fe-
küdi. A' nagv templomból, ínellyet Strahn látott és leirt, csak 
az I. Osortasen — XVIdili országié házbeli király által emel-
tetett obeliszk maradt fen. 

Cairótól a' veres tengerig kevés az érdekes tárgy. W . 
űr némelly részletet közöl a' veres tenger és Nilus közti ha j -
dani csatornáról, 's elmondja Maciarin' munkája után, hogy 
a' veres tenger tizenöt lábbal magasabb, mint a' Nilus' ala-
csony vize Caironál, ennek magas állásánál pedig mintegy 
öt lábnyinál alacsonyabb, és így mintegy 30 lábnyival fekszik 
magasabban , mint aJ középtenger. 

Utasunk a' pyramisokról némelly új adatokat is közöl. 
Thcba' tervképének egyik szegletén átalányos tervképét adja 
a' pyramisoknak, az előbbiektől sokban különbözőt. A' py -
ramisoktól keletre fekvő sírboltokban tett felfedezésénél fog-
va , Champollionnal együtt, azt állítja, hogy a' pyramisok 
a' ÍV. országié házbeli királyok alatt emeltettek. 
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A' sziklába vágott nagy sphinxet IV. Thoutbmosis' ko -
rabelinek tar t ja , 's azt hiszi, hogy a' rajta levő alak, vala-
mi egyiptomi királyt ábrázol, hihetőleg IVdik Thouthmosist , 
kinek neve egy hieroglyphos táblára van metszve. 

A' nagy pyramis' szomszédságában polgári életbeli je-
leneteket ábrázoló metsz vényekkel ékesített sírboltok talál-
tatnak. E ' sírok metszvényeit W . ú r , úgy mint Champollion 
is , Egyiptomban a' legrégiebbeknek tart ja. 

Azon két iít, mellyeken a' pyramisok' építésére szüksé-
ges kövek hordattak, még ma is látható. Ugyan azon utakon 
hordatták le a' kalifák és a' mameluk fejedelmek a' pyrami-
sok' köveit a' sikra, hol Hassan szultán' 's El-Gouri' metsetje, 
Moristan és a' fellegvár 'sat. e'pítetett belőlök. 

Az abou roasclii pyramis , melly az előbbitől éjszak-
nyugot felé mintegy 5 mértföldnyire esik, még sokkal régi-
ebbnek látszik. 

A' sakkarai pyramisok is érdemesek az utas' figyelmére. 
A' sziklák' keleti oldalában vagyon egy boltozott sír II. 

Psammítichus' idejéből. Ez az eddig ismert bolthajtások közt 
legrégibb. 

A' hol most Mit-Rahény fekszik, ott volt hajdan Mem-
phis. Abulfeda' korában, 1342, e' városnak messze terjedő 
maradványai látszottak, ma pedig— Sesostris' nagy kolosz-
szán kívül—alig találni néhány gránit töredéket és alapot. 

Midőn tovább haladna W . úr , némelly részletet közöl 
a' Deltáról. Azon számos városoknak, mellyek e' vízhordta 
földet népesítették, csak helyei 's némelly csekély nyomai 
maradtak fen 's helyettök új városok és falak keletkeztek. 
Sanban (Tan is, a' sz. írásbeli Tsoan) vart itt ott nyoma a' 
régi -városnak, mellynek fényét néhány obeliszk bizonyítja 
mai napig. A' többit iszap borítja. 

Tel-et-Ttnaiban egy nagy gránit monolith áll, Amasis 
név alatt, mészkő - talapon, melly az idő'viszontagságait leg-
tovább tart ja ki. Bebeit-el-Hagarban látszanak omladéki egy 
templomnak ; melly — az anyagokról ítélve — nagyszerű em-
lék lehetett: kérdés nem ez-e a' régi Atharbechis, Atlior vá-
ros ? „Sok más omladék mutatja a' Deltában a' régi városok' 
„fekvését, 's kár — úgymond Wilkinson ú r , hogy Egyiptom 
„e' része olly kevéssé van megvizsgálva, hol az ásások a ' t ö r -
t é n e t e k r e nagy világot vethetnének. A' jövendő utasok' figyel— 
„mére méltó egy régi könyvtár, a' Natron tó körüli kopt mo-
n o s t o r b a n , hol — egyéb érdekes kéziratok közt — egy kopt-
„arab szókönyv is van, mellyet a' kairói patriarcha' enge-
„delme mellett szabad lemásolni, melly a' híeroglvphok' ma-
gyaráza tának és a' régen kihalt egyiptomi nyelv ismeretének 
„tekintetéből megbecsülhetetlen szerzemény volna." 
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A' said vagy felső Egyiptom, Abulfeda szerint, Fostat-
nál kezdődik. Kairótól delfelé, mintegy 6 mértföldnyire van-
nak azon nagy kőbányák, mellyekből a' pyramisok' kövei 
hordattak. Találtatnak ott néhány hieroglyphos táblák, Pha-
raok' neveivel; egyen közűlök, melly Amosis, XYIÍIdik or-
szágié házbeli első király alatt metszetett, a szánkán és ökrök 
által eszközlött kőszálitás ábrázoltatik, másikon pedig egy 
kőfaragó. 

Benisouefen alól van a' Fayoum' bemenetele; e' vidék* 
termékenysége, habár nem ollyan, millyennek híreszteltetett, 
csakugyan feljül múlja Egyiptom' akarmellyik részéét. Ne-
vezetesek it t : egy obeliszk, egy pyramis forma épület' ma-
radványai, a' liaouarai és illahouni pyramis, 's közel ama-
hoz a' tömkeleg' nyomai, 's végre Kom.-Wesim és Nerba 
vagy Dimay városok' romjai a' Moeris tó körül. 

Wilkinson úr lehetetlennek állítja Herodot' azon állítá-
sát , hogy a' Moeris tó' vize a' Nilusba folyik, annak felüle-
tét 120 lábbal találván ezénél magasabbnak. 

Utazónk megvizsgálta az oasisokat is , név szerint az 
Ouah-el-Barhasát vagy Ouah-el-Gharbit (Oasis parva), Ouadi-
Zerzourát , Dakhel oasist, és az El-Khargeh avagy nagy oa-
sist, 's miután régi templomok' romjaiból álló nevezetessé-

.geiket leirta, azt a' tanácsot adja az utána következő utazók-
nak , hogy az Oasisok közül csak El-Khargeht és El-Dakhelt 
látogassák meg, és pedig télnek idején, az uralkodó lázak' 
kikerülése végett. 

A' Nílustól keletre fekvő sivatagban, Benisouef' irányá-
ban van az az ü t , melly az Ouadi-el-Araba avagy a5 szeke-
rek ' völgyében fekvő Sz. Antal és Sz. Pál monostoraihoz ve-
zet. E' sivatagban legnagyobb nevezetesség a' dgebeli és dolc-
hani porfír bányák, mellyek— a' bennek találtatott látin és gö-
rög feliratok szerint — Claudius' országlása alatt nyittattak meg. 

Visszatérvén Wilkinson űr a' Nikis' partjaihoz, folytatja 
útját a' folyó' ellenében, 's megemlít minden régi helyet, 
meltynek némi nyomai maradtak, elbeszélése közé érdekes 
és gyakran ú j észrevételeket hintvén. így péld. követé egy 
igen hosszú fal' nyomait , melly a' Nilus' mind két par t ján , 
a' hegyek' hosszában nyúlt e l , az ő állítása szerint a' végre, 
hogy a' pusztaságbeli Arabok rablása ellen a' sík föld védve 
legyen. 

Ezen túl következik Tehneh, mellynek régi neve Aco-
r is , mint Ptolomaeus Epiphanes' templomában egy görög fel-
irat mutatja. Még sok aprő helységet hagyván e l , ér az utas 
Beni-Hassan' grottáihoz. Az a 'vé lemény , hogy Speos-Arte-
midos, mellyről Antoninus utazásában tétetik emlite's, e ' h e -
lyen feküdt. Találtatnak itt csinos katakombák, hol a' köz 
életből felette érdekes jelenetek ábrázolatai láthatók, mellyek 
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az Egyiptomiak' eékölcseire 's szokásaira legnagyobb világos-
ságot vetnek. 

Sebeik-Abadek a' régi Antinoupoiis. Innét nem messze 
éjszak felé vaunak r o m o k , aligha nein Besa' régi egyiptomi 
város' maradványai. Valamivel tovább, nyugot felé, fekszik 
Dgebel-Touna, a' hol sok műmiás leüt, és egy liieroglyphos 
tábla vagyon, mellyen egyebek közt egy király is ábrázolta-
t ik , a' mint a' sugarakat szóró napot imádja. Hasonló metsz-
vén y ele a' NiiusJ másik par t ján , az El-Telli grottákban ista-
áll tatnak. 
Letronne után (Journal des Savants, May , Juill. et Oct. 1856.) Zs. 

Neuf Années a Constaatinople, Observations sur la topogta-
phie de cette capitale, íhygiéne et les mueurs des ses habi-
tants , Vislamisme et sori influence ; la Peste, ses causes, ses 
variétés, sa mar che et so/i traitemerit; la Non-Contagion de 
cette maladie; les Quarantaiaes et les Lazarets; avec une 
carte de Constaatinople et du Bosphore de Thrace, gravée 
par Ambroise Tardieu. Far A. B R A Y E R . Tome 1. XVI 447 1. 
T . II 510 lap, a' Brayera anthelmintica' rajzával együtt. Pa-

ris , Bellizard et Bartliés 1836. 8-adr . 

Mindenik e' két kötet közül , tartalmára nézve, egymás-
tól független. Az első magában foglalja Konstantinápol' tár-
sas és erkölcsi, valamint statisticai viszonyinak rajzát , a' 
második a' döghalál' természetéről, gyógymódjáról , okairól 
és elterjedéséről értekező vizsgálatot. Az első viszonyban 
Szerző az emberi társaságok' figyelmes, finom és ügyes vizs-
gálójának mutatkozik; a' másikban'ellenben hibázik az elfo-
gulatlan , alapos orvosi itélő , valamint az összerakott adatok' 
megfontolására szükséges eritica is. 

Szerzőt, mint látszik, a' török birodalom' fővárosába a* 
szerencse' reménye vit te, melly Francziaországban neki nem 
virí tot t , mint a' dél-európai tartományok' több más nyug-
talan vagy elégületlen szellemeinek, - és nyilatkozásaiból Ítél-
vén , kinézése jól sült el. Mint orvos csak hamar bejárt az 
Európaiakhoz, rájákhoz és muzulmánokhoz, és ügy látszik, 
az emberek' szokásaira, erkölcseire és szükségeire figyelése's 
azokhoz alkalmazkodása, nemkülömben némi következetes és 
okszex*es gyógymódja, lassanként bizodalmat, kapósságot és 
bejárást szerzének neki ügy a' 'gazdagok' és előkelők' palotái-
b a , mint a' szegények' kunyhóiba. Más oldalról a ' török nép' 
egyéni, házi és társas életének közelebbi megismerése, ben-
ne lassanként csudálással határos tiszteletet gerjeszte; az általa 
e' tekintetben közlött adatok és lelkületvonalmak pedig több-



Hely leit ás. 2 3 1 

nyire hihetőség' és személyes látásból merített meggyőződés' 
jeleit viselik magokon. 

Az élső rész hét fejezetben (kissé scholasticus elrendelés 
szerént: c ircumfusa, applicata, ingesta, excernenda, gesta, 
percepta , hygiéne) magában foglalja az általa felállított szem-
pontokat. Különösen a' helyirat van teljesen kidolgozva, hat 
kirándulásukban: Perába és vidékére; Konstantinapol' kőfa-
lain ltivüli szállásokra; a' város' belsejébe; Scutariba és a ' 
fejedelmi szigetekbe; a' Bosphorushoz, partjaira és tájékára. 
A' leirás kellemes és szép földképpel világosított. A' helyett, 
hogy Szerzőt kirándulásaiba követnők, vagy különféle feje-
zeteinek rendszeres kivonatát adnók ; előbb a' török' cha-
racternek e' vizsgálatokból olly elhatározólag kitűnő vonal-
mait , aztán Szerző' orvosi közleményeinek fő bélyegeit emel-
jük ki . 

A' Törökök' nyilvános és magányos életének zsinór-
mértéke és alapja , az ő országos törvénykönyvük , a' 
korán; ennek igéji kötelezik nemcsak vallásos, hanem e-
gész erkölcs és politicai létöket. Ez erényeik' és hibáik3 

fo r rása ; ez lehet alapja megítélésöknek. Sok, mit nálunk 
semmi polgári törvény , semmi rendőri parancs , sem-
mi erkölcsi dogma vagy predikátzio nem eszközölhet , 
ott a' korán' egy egyszerű igéje által törhetlen szabályá és 
szokássá lesz; valamint sok egyéb is , mi a' mi életünk1 tö-
kélyesbítésére és szerencséjére tartozik, a' Töröknél a' korán' 
ez vagy ama' rendelése által tilos. Általában uralkodik nálolc 
evés és ivásbani mértékletesség, egyszerűség a' háztartásban, 
nyugalom, csönd és rend űgy a' magányos házakban, mint 
utczákon és nyilványos helyeken; a' családoknál békeszeretés, 
függés , jóakarat és általában nagy erkölcsi tisztaság. Némelly 
Európaiaknak a' török líaremrőli buja előadásaik, elenyésznek 
a' pontos leirás előtt, meilyet Szerző arról ad. Mindenik mu-
zulmán szigorúan megtartja naponkénti öt imádságait; két órá-
val naplemenet után lefekszik 's hajnallal kel fö l ; a' k i -
szabott mosások, tisztitások, meghatározott böjtök a' leg-
szigorúbban megtartatnak. A' török if jak és leányok házasság 
előt t , legközelebbi rokonaikon kívül, semmi más-nemi sze-
mélyt nem láthatnak. A' nevelés egyszerű és természetes; a' 
honnan az ifjúság többnyire példánya az egészségnek. A' tö-
rök keveset beszél, de határozottan és jelentőleg, nem hall-
hatni tőle hazugságot sem rágalmat; az alsóbb rangú elöljá-
ró já t vagy urá t , az ifjú az idősbet egy szóval sem kissebbíti; 
nem uzsoráskodik és nem csal senki. A' korán ezeket meg-
tiltotta. Ellenben a' szegény és ügyefogyott iránti jótékony-
ságot fő kötelességévé teszi. Természetesen mind ez csak a' 
valódi Törökökről igaz, nem Jiedíg az ott szintúgy számosan 
tartózkodó Örményekről, Görögökről, Zsidókról, Frankokról 
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is, kiknek szintúgy megvan, noha amazokétól egészen k ü -
löuiböző sajátságok. 

Különösen vonzó előadással emeli Szerző, a' két part kö-
zötti közlekedésre ügyelő török ladikászok' szépségét, erejét , 
ügyességét, hűségét, becsületességét és férfias magokviseletét. 

A' minden Töröknek saját lassú, méltóságos járást, Szer-
ző részint bel' nyugahnoknak tulajdonítja, részint annak, hogy 
bő bugyogójok akadályozza őket a' sebes menésben, és ne-
héz csahnájok sebes mozgás közben könnyen leesnék. Min-
den idegen és nem török iránt idegenséggel és bizalmatlan-
sággal vannak. A' korán m o n d j a : ne keresd a' hitlenek' ba-
rátságát, e's tarsd magadat távol tő lök , hogy hitedet el ne 
rontsák. Azértis hidegek és gőgösek az idegen iránt 's csak 
szükségből szövetkeznek velők, a' miben mégis lelkiösmere-
tesek. Nagyon helyesen jegyzi meg Szerző, (l. 435) hogy a' 
Törökök' hátramaradása, az európai miveltse'g' segédeszközei 
mellett is , ezen nyilatkozásból származtatható: Un verset de 
plus dans le Koran , et ie Musulman, religieusement attentif 
á tous les progre's de 1' esprit hu main, se les serait appro-
pries et aurait probablement asservi cette Europe qui main-
tenant délibére sur le partage de ses dépouilles. 

Valyon a' mostani Sultan' próbatételei, muzulmánait eu-
ropaisítni, midőn egyebekkel együtt, a' korán megtiltotta han-
gát , tánczot és szobrászatot is beviszi, valyon a' külföld' 
divatáhozi vonzalma, neki vagy népének hasznos leend-e,a ' 
jövendő fogja megmutatni. Szerző kéfcli. 

Igen sok közlemények vannak itt a' Törökök közötti or -
voslás-módról. Bármilly egyszerű és rendes is az ő életmód-
j o k , és sok föltételek hibáznak, mellyek másutt betegsége-
ket okoznak és tartanak fen: még is különösen sok és heves 
has-bajok 's hirtelen lefolyó gyul adások uralkodnak köztök. 
FŐoka ennek az erős hashajtók' és szerelemgerjesztők mér-
tékietlen használása, nemkülömben a' tudatlanság, babona és 
az orvosi politzia' teljes hiánya (II. 320.). Egyik f'Őigéje a' 
koránnak, mellyből vallóira talán annyi jő mint rosz háram-
lik, ez: „az élet' határa szilárdon megbatározott, senki sem 
siettetheti, vagy késleltetheti azt egy szempillanattal is. Min-
den isten' akaratjából jő reánk. Minden b a j , mellyet szen-
vedtek, mi előtt születnétek, meg volt írva éltetek' könyvé-
ben" (I 312). Ezen igék iránti erős hit okozza azon rendü-
letlen bizodalmat, önmegadást, resignatiót, melly a' törököt 
élte' legsulyosb helyzeteiben is soha el nem hagyja. ,Allah 
nagy' vagy ,mint Allahnak tetszik' (Insch-Ailah, Allah kerim) 
az Ő vigasztaló szava, ha őt valami éri vagy fenyegeti; ha 
mindene porrá ég; ha száműzetik; ha ő t , vagy övéit beteg-
ség sújtja, vagy legkedvcsbjei haltak el. A' török nem panasz-
kodik , nem s í r ; ez gondviselés elleni bűn lenne. De ezen 
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fatalismusból ered az ő egylcedvüsége is minden tudományos 
vizsgálatok minden rendelkeze'sek i ránt , mellyek az emberi 
élet' biztosítását irányozzák. Az orvosoktól mélyen iszonyo-
d i k , mert azok isten' akarat jába kapnak. Bizodalma bennök 
nincs , legfölebb érütését engedi megtapintani e's k íván ja , 
hogy abból minden baját találják ki. Az orvost roszúl jutal-
mazza ; ha gyógyítása szerencsés, nincs semmi érdeme, mert 
isten sugallá n e k i ; ha szerencsétlen, nem kel ki ellene, mert 
az isteu' akarat ja volt. 

Ezért az orvosi kon tá roknak , kalandoroknak és csalók-
nak nagy mező van nyitva. Ez oka a' török' azon meggyőz-
hetlen idegenkedésének is minden orvosi-politziai rendelkezé-
sek és korlátozások i ránt , névszerint a' ragadványra nézve. 
Nem hisz ragadó kórságokat, nem szabad hinnie. Törvénye 
parancsol ja , hogy utolsó leheletig övéi vagy barátai mellett 
marad jon , azok iránt utolsó emberi és vallásos szolgálatait 
bebizonyítandó. Mint lázadna fel érzeménye, ha félelemből 
rokonitól vagy legközelebbi hozzátartozóktól el kellene tá-
voznia. Ámbár a' döghalál' ostora olly gyakran dühöng K o n -
stantinápolban, és ollykor minden f rank óvószerhez n y ú l : 
még is a' t ö rök egészen nyugtán marad, és semmi, bár milly 
érzékeny tapasztalás sem tántorí thatja el meggyőződésétől. 
Innen magyarázhatni ki, miért halt el döghalálban 1812 a ' f ő -
város' népességéből 160,000 ember. (II. 248.) 

A' második részben Szerző csaknem kizárólag ezen be -
tegségről beszél , és eléggé csodálatosan ügyekszik a' csaknem 
közönségesen uralkodó vélemény ellen megerősíteni a' dög-
halál' nem-ragadványosságát. Úgy látszik, hogy őt erre vit-
t ék : 1) a' Törökök és nézeteik iránti előszeretet; 2) Brous-
sais' tovább kifejtett t an j a , ki a' döghalál' ragadványosságát 
csak föltételesen engedé meg. Szerző dicsekszik, hogy a' 
broussais-i elveket ő vitte be oda először (II 137.), a' m i é r t , 
Suluk-Bachi , le capitaine des sangsues' melléknevet kapot t . 
3) Azon kellemetlen tapasztalás, hogy P e r á b a n , a' legkisebb 
gyanúja is annak , hogy az orvos döghalálossal jött ér intke-
zésbe, praxisát a' Frankoknál félbeszakasztaná, 4) azon még 
kellemetlenebb tapasztalás, mellyet haza utaztában az olasz és 
francz kikötők ' vesztegintézeteiben tet t , hol történetből több 
hónapi veszteglést kelle kiállania, 's mindennemű boszontá-
sok által csaknem kétségbe ejtetett ; 5) saját tudományos el-
vei. Ezek kétfé lék: a) történetileg ügyekszik megmutatni , 
hogy a' ragadványi tan a' régiek és minden elfogúlatlan te r -
mészetvizsgáló előtt ismeretlen dolog vol t , és csak az újabb 
időkben, bizonyos czélok végett gondoltatott ki *) ; b) sok 

*) Ez nem áll ; mert már Ennius is ,Tliyestes' czímii liagoediájában 
így kiál lat fel a' gyilkos Thyestesscl: 
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tapasztalatokat idéz e lő , hogy a' döghalál, nyilván kedvező 
körülmények közt, nem mutatta ragadós erejét. De ezen el-
beszélések épen ellene szólnak Szerzőnek, bizonyítván, hogy 
olly esetek csak kivételei a' nagyon ismert szabálynak, és 
hogy a' ragadvány személyek és körülmények, idők és idő-
szakok szerint külömböző indulatú. Mert ha a* döghalál álta-
lánosan ragadós lenne , találtathatnék-e még nép napkelet in? 
Az egyéni fogékonyságnak, mint mindenütt , úgy főképen e' 
ragadós betegségnél, elhatározó befolyása van. Szerző' okos-
kodásának bizonyítványául szolgálhat mindjárt első elbeszé-
lése (II. 335). Spiridion Stefani, perai előkelő g ö r ö g , má-
jusban, 1819, döghalálos beteg lesz , mint hivé, egy gyapot-
ba tekert gyémánt' íllete'sének következe'sébeu, melly San-
Dimitriből hozatott. Az asszony négy éves gyermekét egyik 
cselédjének adá, és egyedül maradt fé r je ' gyöngéd ápolására. Ez 
meggyógyult; az asszony' és cselédnek nem lett semmi bajok, 
de a' gyermek, ki a ' gonosz magvat már magában viselé, 
megbetegedett és meghalt. Minthogy már az egész család el 
nem ha l t , okoskodik Szerző', hogy a' döghalál nem ragadós! 
Hasonló értékűek minden felhozott esetei, mellyekből, a' 
mi t ö b b , egy rész mások' beszédéből van véve. Illyenekből 
következteti (II. 416): Le contact médiát ni le contact immé-
diat n 'ont aucune influence sur la propagation de la maladie! 
De mind ezek, és a' mellett, hogy állítása szerint , nem kül-
földről vitetett Maltaba és Marseillebe az ott kitört döghalál ; 
nem merészli javalni minden vesztegintézet' megszüntetését, 
a' mi által a' minden gonoszok' legiszonyúbbikának akadály-
talan bemenetel adatnék Európába. 

A'döghalál' eredetéről és gyógyításáról sok jegyzeteket gyűj-
tött össze, de a' mellyek nagyon korlátolt becsűelc. A' fön-
tebb kitett okok miat t , mint franczia orvosnak kevés alkal-
ma volt azok' lényege iránt közvetlen értekezni. Legtöbbet 
tudakozódás áítal, vagy nem-egyenes úton tudott meg. A' 
döghalálosok' gyógyításánál főszemélyek Pérában az örmény 
catholicus papok , kik a' dögvészes kórházakat igazgat ják, és 
összehúzva dögvészpapoknak neveztetnek. Sokévi tapasztalás 
és szóhagyomány által meglehetős bizonyosságú tapintást szer-

, ,Nolite hospites ad me adire, illico, istim! 
JVe contagio mea bonis umbrave obsit ; 
Tanta vis sceleris in corpore haeret". — Senecä is (L. I I . 6.) 

ezt mondja : „Imbecilles oculos esse scias , qui ad alienam lippitu-
dinem et ipsi subfunduntur— Aphrodisiasi Alexander, második 
századbeli tanító előbb Atbenében , később Alexandriában, szintúgy 
vizsgálja problémáiban (la7gt,xá anogrjfiaJcc, xat cpvgtxá itQoß'K^fxaJcc. 
Pariis. 1541,) azon kérdést: miért ragadó be tegségeke t nXf]Stá£ov7eg 
áhgxnv?av) a' tüdősorv, rüh és szemfolyás, midőn a' vizkórság, gu-
ta , nem azok', 'sat. 
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zének ezek e' kórság' 's annale kisebb vagy nagyobb mérté k-
beni veszélyességének megismerésében és orvoslásában. Ha 
valami gyanús eset adja elő magát Perában, mindjárt .Don 
Courbari, vagy Don Glacomo hívatik, az ő szavuknak vakon 
hisznek, tanácsukat követik. Ezek szigorú contagionisták. De 
Szerző mégis panaszkodik, hogy tőlük keveset tanulhatott, 
mert vagy vak üzönczölc (Routiniers), vagy féltékenységből 
orvossal nem közlekednek (lf. 471). A'Törökökkel még ke-
vesebbre lehet menni. Ehhez járul az, hogy ha a' betegség 
hirtelen foly le , a' temetéssel igen sietnek. Mert a' korán 
mondja (í. 309); „Siessetek a' halottak' eltemetésével, hogy 
Ők mihelyt lehet, az örök boldogság' részeseivé legyenek." 
Bonczolásra még csak gondolni sem lehet, mert azt mondja 
a' korán (I. 306) : „Holttestet felnyitni tilos, ha bár a' halott 
legdrágább gyöngyöt, melly nem övé, nyelt volna is el ." 

Abból, mit Szerző a' döghalál' szei'zőokáról összehord, 
úgy látszik az következik (noha ő maga azt meg nem engedi), 
hogy az magában Konstantinápolban nem támad, hanem más-
honnan, hihetőleg Egyiptomból, jelenlegi szülőföldéről, vi-
tetik be (Enrico die Wolmár épen az ellenkezőt állítá); vagy, 
hogy titkon tenyésző maradványából újra meg újra föléled. 
Hanem erre nézve elhatározó a' légkör' állapotja. Míg az é j -
szaki szél (la Tramontana) a' feketetenger felől f ú j , a' levegő 
tiszta, az ég borútlan ; addig az egészségi állapot jó : de mi-
helyt a' déli szelek (les Lodos) a' Bosphorus felől megindúl-
nak 's lassanként uralkodókká lesznek, a' lég ködös, homá-
lyos , borús lesz, 's egyszersmind a' hőség nyommasztó; leg-
ottan hallhatni előbb egyes, később inkább szaporodó dög-
vész-esetelcet, miglen bizonyos időben rettentően dúlva tör 
ki. A' hűvösítő, tisztító éjszaki szelek' megjövése változtat 
ezen jeleneten. Világos, hogy sok indítóokok, névszerint a' 
kigőzölgéselc, mellyek az álló Bosphorusból fölemelkednek, 
a' vizenyős gyümölcsök' gyakori evése, sok életrendi hibák 
'sat. a' testnek a' jelen ragadvány' felfogására szükséges ha j -
landóságát nevelhetik. 

A' kóresetek közül, mellyek hibásan dögvésznek tartat-
hatnának, Szerző többeket említ, mellyekből kitetszik, hogy 
a' kórismeret még ott nem messze ment. A' dögvész' legbi-
zonyosb jelcinek neveztetnek a' ragyogó szemek, me rő , vad 
tekintet, az arezvonahnak' teljes elváltozása és lágy ék daga-
natok (dobok). 

Az okszeres gyógymódra nézve Szerző elhatározólag a' 
lobellenihez nyilatkozik. Főszerek az ifjú, pozsgás egymiknél 
a' bő vérbocsátások, tiszta, hideg víz, limonáda és sokszor 
ismételt hideg mosások. Az első 10 napokban szigorú élet-
rend szükséges, savanyús rizs-főzet, de semmi állati étek. 
A' dobok, ha nem csúnya színűk 's nem igen fájdalmasak, 

17 * 
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a' természetre bízatnak; külömben nadályok, lágyító bo ro -
gatások és olajba mártott nyomfóltok rakatnak fel. A' pokol-
varak hasonlóan lobellenesen gyógyitalnak. E' bánásmód, 
melly Broussaisra, emlékeztet, lényegében kevéssé külömbö-
zik a' Sydenham' és de Haen' módjától. 

Gotting, gelehrte Anz. (St. 186, 177 1836) után Sz. D. 

U T A Z Á S L E Í R A S O IC. 

Travels in Ethiopia, above the second cataract ofthe Nile, 
exhibiting the State ofthat country, and its various inha 
bilarits, under the dominion of Mohamed Ali, and illustra-
ting the antiquities, arts and history of the ancient King-
dom of Mer oe, by G. A . H O S K I N S , Estj. with a m a p , and 
ninety illustratíons of the temples, pyramíds ete. of M e r ő é , 
Gibel el Birkel, Solib ete. f rom drawings finished on the 
spot , by the au thor , and an artist w h o m h e employed. Nagy 

4-edr. XVI és 367 1. London , 1835. Longman et Co. 

Ez legkidolgozottabb mű ó Ethiópiáról és fó'leg Merőé-
rő l , melly utóbbi, Szerzőnek főczélja volt. Er re ő nem csak 
Görög- és Olaszhonbati való hosszas tartózkodása, hanem 
még Egyiptomban, az ottani emlékek' egy egész évigleni s tú-
diuma által is készült. Megindult Thebéből felső Egyiptom-
ban 1833' lső Februariusán, ment a' hajdani Merőé város' 
omladékáig, és Június' 16dikán , visszautazásában, W a d i 
Halfához, a' Nil' második zuhatagához é r t , hol leírását be-
zárja. így utazása ötödfél hónapig tartott. Tizenkét személy-
ből álló kiséreta közt vala Bandoni, ügyes olaszfeste'sz i s , 
kinek legnagyobb részint köszönhetjük az ezen leírást ékesítő 
rajzolatokat. Ez napló alakban íratott, 's ehhez, a' négy utol-
só fejezetben, a' hajdani Merőé' történetéről és kereskedé-
séről tett jegyzetek adatvák. A'munkából csak az ismereteink* 
gyarapítására szolgáló adatokat emeljük ki. Az Ababdétől ka -
pott tizenegy tevével Phiíaetől először a' folyó hosszában úta-
zékj aztán Koroskótól a' nubiai nagy sivatagokon keresztül 
indult. Csak egy helyen találtak sós vizet és az útnál elhullt 
vándorok' 's tevék' számos csontvázait. Mackarifnál, Nubia ' 
mai fővárosánál, ismét elérte a' Nílt, 's innen egész Merőéig 
vízen folytatá útját. így, elhagyván Astaborásnak a' Nilba sza-
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kadását, Mártzius' 4dilcén Ethiopiának hajdani fővárosa' he-
lyéhez ért. A' város elpusztult, csak romjai és gúlái (pyram-
jai) vannak fenn. ,Soha sem valának-mond a' Szerző érzelmeim 
úgy felbuzdúlva, mint midőn fáradságos útazás után ezen 
halál-várost közelítőm. A' gúlák' távolbani feltűnése jelenté 
annak fontosságát, de legélénkebb várakozásom is felül lett 
haladva, midőn közöltök megállapodám. A' ghizehi gúlák 
Egyiptomban pompásak és emelkedő nagyságuk által bámu-
lat-indítók; de festői hatásra és építészeti csínra nézve sok-
kal többre becsülöm a' meroébelieket. Csak hitvány marad-
ványokat véltem itt találni, és korán sem olly meglepőt, olly 
érdekest , mint az ethiópiai királyok' 's királynék' ezen sír-
boltjait. Darab ideig csudállcozásba sülyedve állék. Minden 
pontról pompás csoportozatot láték, gúlák emelkednek- gúlák 
mögött , miközben többek' romladozásahaszinte őket mint re-
mekműveket kevésbé szépekké is , de épen az által annál é r -
dekesbekké tevé. Képzetemben könnyen kiegészítőm őket, 's 
az idő' pusztításainak illy hatásai, gondolatimat a' legtávo-
labbi századokba vivék vissza'. Szerző először közönséges vá-
zolatát adja az egyes gúlák' állásainak, 's láthatni 21 épeket 
és még többek' nyomait. Hanem ezek csak a' főcsoporthoz 
tar tózok, mellyekhez Szerző a' folyó' nyugoti oldalán elő-
ször ért. De általában három csoportot számit, mellyek' py-
ramjai együtt 80-at tesznek. A' főcsoportban, melly egy hal-
m o n , harmadfél mérföldnyire a' folyótól fekszik, 31 gúla 
van; a' legnagyobb 60 lábnyi magas, 's ugyanannyi átmérő-
jű . Sokra felmászhatni, mások lépcsőtlenek. Egyen ablak van, 
de nyílás nélkül, csak ékességre szolgált; hanem mindenik-
nek van tornácza, bejárással, melly mindig kelet felé néz. 
Egy más csoportban 13 van; más három csoport' keltejében 
kettő ket tő, a' harmadikban hat. 6500 lábnyi távolyságra a' 
főcsoporttól nyugot felé, még 25 gúlát ismerhetni k i , de a' 
mellyek elpusztultak. Csarnokaikban rendesen van egy 6—12 
lábnyi szélességű és hosszaságú szoba, mellynek homlokai 
igen czifrázottak. Nyilván megismerhetni bennölc, mond Szer-
ző , az egyiptomi tornáczok' előképeit. Többnyire ezen tor -
nácz' végén, a' bemenetellel átellenben van a' monolithicus 
templom' képzete, faragványokkal, de a' mellyek már nagyon 
elkopottak. Szembetűnő, hogy ezen gúlák, újság-vagy rab-
lásvágyból, többnyire feltörvék. Sohol legkisebb nyomát sem 
lelhetni, hogy volt volna bejárásuk, hihetőleg kulák felett 
valának építve, mellyekben a' halottak eltakarítatának. Egyik 
tornáczon a' bejárás boltozott vala, mellyből Szerző követ-
keztetni aka r j a , hogy az Egyiptomiak ismerték a' bolthajtást , 
és hogy ez Ethiópiában keletkezett. De egyetlen egy példány, 
melly később is építtethetett, ezt még be nem bi-zonyítja. 'S 
ha bár Egyiptomban a' bolthajtást ismerték volna is , templo-
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moknál , hol minden szigorú, változtathatlan papitörvények 
szerint ment, azt nem alkalmazhaták vala. 

A' tornáczok' falai faragványokkal ékesek, mellyeknek 
pontos rajzai közöltetnek. Ezek proeessiöt képeznek ajándé-
kokkal és áldozatokkal, mellyek egy istennének, vagy Szer-
ző' szerint, egy istenné gyanánt előállított királynénak vitet-
nek. A' főalak ü l , hosszú feszes ruhába öltözve, mi az egyip-
tomialakoknál szokatlan. Az egész alak nem hasonló az Egyip-
tomiakhoz. Kitűnő vaskos, izmos testével, a ' m i napkeleten 
főszépségnek nézetik. — Még két más lapon adatik elő hason-
ló processio. — A' gúlák homokkőből építvélc. Még láthatni 
a' hegyekben a' bányákat , melly ékből köveik kerültek. Az 
idő és tropieus nap' behatása barnás, csaknem fekete színt 
vont reájok. Azomban az égöv ezen emlékek' fenmaradásának 
kedvez; a' honnan némellyek' elpusztúlásából a' legvilágosb 
jelét láthatni ezek' nagy régiségének. 

A' régi Merőé városból néhány falakon és téglákon kí-
vül , mellyekből Strabó szerint a' házak építve valának, sem-
mi maradvány sincs fen. Mint Memphisben, alig láthatni nyo-
mát templomnak, vagy palotának, csak a' halottváros van 
meg. A' téren, hol feküvék, háborítatlan legelnek a' zergék; 
farkasok és hiénák lakják a' szomszéd halmokat. Hanem a' 
Merőé név még él egy szomszéd faluban. — Innen Shendi 
(Chandi) városba útazott, melly Burkhard' tudósításaiból már 
ismeretes. Ezen városnak még 6 — 700 házaiban, mintegy 
3000—3500 lakos van- A' nép barnás színű. Az egyiptomi ba-
sa' meghódítása előtt ennek és több városoknak itt külön fe-
jeik voltanak (Melelcnek neveztetének), mellyek a' sennaari 
Nagy-Melek alatt valának; ezek mind megannyi apró zsar-
nokok voltak, kik családjaikkal képelék az ország' aristocra-
tiáját. Most mind Hurschid bey alatt vannak, a' ki sennaari 
helytar tó , és évenként 500—3000 rabszolgát küld Cairóba a' 
basához. 

Shenditől, Szerző, Martius' 9dikén, pusztákon keresz-
tül a' mezarai, vagy wadi owataibi romokhoz xítazott, h o -
vá más nap elért. „Meglepetve valék, m o n d , midőn illy he-
lyen , a' puszták' belsejében, a' régiségnek ennyi maradvá-
nyait lele'm. Ez egy épületből áll, mellyben templom, udva-
rok és oszlopsorok vannak, és a'melly nem csak vallásos, ha-
nem házi és polgári foglalatosságokra is vala szánva,'s körűlete 
2854 lábnyi. Közepén egy kisded, 47 láb hosszú és 40 láb széles 
templom áll, melly nyilván a ' í ő templom vala. Ezt oszlopsor , 
melly éjszakról kettős, környeli. Belsejében négy oszlop van. 
A' templomhoz egy hosszú tornác« vezet. A' kapunak, melly-
hez a' tornácz vezet, mind két oldalán egy kollosszi kép van 
a' falba faragva, de a' mellynek feje és karjai csonkítvák. 
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Egyik' szülje meglehetős, másiké jóval hitványabb. A' fönt 
említett, templom-környező részeket csak rajzból foghatni 
fel (mellyet Szerző közöl). Ezen épületet tarthatni a' hajdani 
Ammon' jóstemplomának. A'melly véleményre részint ennek 
Diodorból ismert hely-irata vezérel, részint az egész épület' 
talányos elrendezése, minthogy a' templom' belsejében álló 
négy oszlop önkényt támasztja azon gondolatot, hogy ezejc 
valának a ' szent mennyezet' tartására rendelve, melly által, 
mint tudva van, Ammon' jóslatai adatának, és a' mit The-
bének sok templomaiban lefestve láthatni. Azomban ezt csak 
a' középponti templomról mondjuk , minthogy világosan lát-
ható , hogy a' körülötti épületek nem egyszerre, hanem las-
sankint keletkezének, a' mint azt a' papok' lakásának szük-
ségei ldvánák. Szerző ugyan azt veti ellen, hogy ügy a' tem-
plom nem hieroglyplxák nélkül fogott volna fenmaradni. O 
biztosabb meghatározást nem adhat , mint , hogy az egész ta-
lán királyok' mulató kastélya volt, vagy talán kórházul szol-
gált. De annyi minden esetre bizonyos, hogy ezen épület val-
lásos czélü volt , minthogy főrésze templom vala, mellynek 
kicsinysége, minthogy csupán a' jósmennyezet'tartására szol-
gált, ei nem idegeni'thet; a' mi pedig a' hieroglyphák' hiányát 
illeti, a' tornácz' hat oszlopai, Caillaud' adatai szerint, ki 
ezt már előbb leírta, azokkal bizonyosan bírnak. 

Innen Szerző az abu-nagai templom' romjaihoz utazott , 
mellyeket Ő az ó Meroe' legrégibb emlékeinek tart. Szándé-
káró l , a' 11 órányi távolságra fekvő mezaurati romokat meg-
látogatni , le kellett mondania a' vadaktóli félelem miatt. Mert 
már a' nagai romoknál is nyugtalaníták az oroszlánok, nyo-
maik és ordításaik által, 's azokat csak az éjjel meggyújtott 
tűz tartóztathatá el. A' pusztába további utazás' veszedelme, 
ezen hivatlan vendégek miatt , olly nagynak íratott le , hogy 
kísérői nem akarák őt tovább követni, 's így kénytelen volt 
visszafordulni. 

Mártzius' I4dike'n indult vissza Schenditől, vagy az át-
ellenben fekvő Metemmah-tól. Útját a' Níltól nyngott felé té-
vé a' bajoudah-i pusztán, mellynek leírásával a' geograpliiát 
gazdagítá. E' puszta nincs élőfa és forrás nélkül , a' homok 
nem igen mély, 's itt ott kellemes kilátás is ajánlkozott. Leg-
közelebb Bibel el Birkel-t érte emlékeivel és Meraweh-val , 
melly — mint nevéből l á tha tn i—a ' hajdani Merőé' gyarmata 
volt. Ide Mártzius' 22dikén ért. Fekvésének 's némelly épü-
leteinek ra jzá t , Caillaudtól sokban eltávozva, de a' lehető 
pontossággal adja. Az emlékeket itt két osztályba tehetni: 
templomok- és giílákéba. A' templomok egy elszigetelve fekvő 
350 láb magas halmon állanak. Kettő ezek közül hegyomlás-
ba sülyedt , kettő sziklából van vágva, a' többi nyolcz épí-
tettnek meg romjait láthatni. Egyiptomi sztílben e'pítvék ezek, 
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's olvashatni rajtok az ethiopi királyok közül három Faraó' 
u .m. Sabaco', Seuachus' és Tarliakó' neveit , kik Egyiptom-
ban is uralkodtak 's ide jökKr . e. 800 —700dik év közé esik, 
a' melly korszakba tehetni tehát ezen emlékek' építését is. — 
A' gúlákból álló holtváros kettős; egyik a' folyó' nyugoti ol-
dalán Gibel el Birkelne'1, másik a' keleti oldalon Nurinál áll. 
Ezek jobb karban vannak , mint a' Merőé mellettiek, hason-
lók azokhoz , a' legmagasb Nuri mellett 88 lábnyi. Meghatva 
érezé itt Szerző, hogy kétség kivűl egy hajdan gazdag és 
virágzó ország' fővárosa'közelében van. A'nehezen megmász-
ható igen régi gúlák5 falain levő ábrázolatokból világosan ki 
tűnik, hogy ezek királyok' és királynék' sírboltjai valának. 

April ' 3dikán ladikra ü l t , 's a 'N í lon lefelé Apr . 10-
dikén Dongolához ért. Dongola élénk város, 's több felé fon-
tos kereskedést űz. Különféle korú és nemű rabszolgák árúi-
tatának i t t , kik többnyire Abyssíniából valók 's Egyiptomba 
vitetnek. Dongolának külömben saját fejei vagy melekjei va-
lának, most az egyiptomi basa' kormánya alatt v a n , ki ott 
helytartót tart. Lakosairól, életmódjukról 's szokásaikról sok 
érdekesek közöltetnek itt. 

További útját is vizén folytatá Argo níl-szigethez, meg-
nézendő 's leírandó annak régiségeit, u .m . két szürke grá-
nitból vágott , fekvő kolosszait, mellyeknelc alalcjok egyipto-
mi , de faragványuk etliiópi. Úgy látszik, be sem végezvék 
egészen. Innen a' mahasi tartományban kiütött zendülés miatt, 
hol keresztül lcelle utaznia, Dongolába tért vissza, onnan 
későbben folytatandó útját majd a' Nílen, majd annak bal-
partján W a d i Halfaba, a' Níl második zuhatagálioz, hol nap-
könyve bevégződik. 

Ezek után még négy fejezet következik, a' két első Me-
rőé' történetéről, a' második kereskedéséről, az utolsó művé-
szetéről. — Mérőé' történetében alapúi vétetvélc a' szent és 
világi í rók' Merőéről szóló helyei, segédül szolgálván egy-
szersmind a' templomolcbani felíratok, midőn a' Pharaóknak 
hieroglyph-írásbani nevei és czímei, mellyeket gondosan le-
másolt, mindig mellélcelvék. Vizsgálat5 tárgya marad még itt 
az, hogy Szerző Herodot ' Sethosát Tirhakóval egynek tart ja. 
Általában annyi bizonyos Merőé történetéből, hogy Merőé 
az Ammon-ímádás' szülőfölde volt, melly onnan kiköltözé-
sek által Egyiptomba t e r j ed t , és ennyiben a' műveltség' szü-
lőföldének is nevezhetni, melly azon imádással szoros kap-
csolatban álla, melly még is Egyiptomban fejlődött tovább 
és ért meg. 

A' mű gazdagon van ellátva rezekkel és vignettekkel, 
mellyek több tekintetben igen tanulságosak. Azok főkép az 
ottani ember-ágak' színezett arczke'pei. A' vígnettek többnyi re 
tájak' festernényeit ad ják , 's camera lucida által készítvék 
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Az emlékeket előadó rezeken majd alaprajzok majd romok 
varrnak , mostani és korábbi állapotjukban, a' mennyire azt 
kivenni lehetett. Végezetül négy nagy lapon van lerajzolva e-
gyik thebei királysírhalmon lévő processio. A' hozzáadott 
földabrosz az egész Níl' földét adja folyóival együtt az éjsza-
ki szélesség 15% fokától kezdve a' folyó' torkolatáig. 

Gotting, gel. Anzeig. (St. 166 167. 1836.) után Sz. D. 

Aufenthalt und. Reisen in Mexico in den Jahren 1825 bis 1834. 
Bemerkungen über Landy Producte, Leben und Sitten der 
Einwohner und Beobachtungen aus dem Gebiete der Minera-
logie, Geognosie, Bergbaukunde , Meteorologie, Geographie 
etc. Von Joseph B U H K A R T , Chef des Bergvesens, f rüher der 
Kompagnie von Tlalpujahua und später jener von Bolanos für 
Veta Qrande, Mitglied etc. Mit einem Vorworte von Ober-
bergrath, Prof . Dr. J. N Ö G G E R A T H . Zwei Bände, in gr. 8. 
mit Tafeln I—XI fol. 44 ív. Stuttgart, 1836. Ára 10 for. p. p . 

Czíme ezen munkának, melly báró Humboldtnak van ajánl-
va 's Nöggerath által előszóval föllcészitve, rövid kivonatát 
mutatja minden a' könyvben foglalt tárgyaknak. Burkart ne-
ve , a' tudományos világ előtt nem ismeretlen ; több földtani 
's bányászi értekezés jelent meg tőle, részint hazájábóli részint 
az uj világ' tárgyairul szerzett tapasztalatok i ránt , — külön-
féle folyóiratban. 1824-ben, midőn épen a' d'üreni bányahi-
vatalnál tisztséget nyert, meghivá őt a' tlalpujahuai angol bá-
nyásztársaság, mexicoi bányáiba erőműigazgatói tisztségre. 
Ezt három évig viselé, azután utazásokat tőn a' mexicoi szö-
vetséges tartományokban; különösen Mexico' vidékén, Real 
del Monte, Atotonilco el Chico, Zimapan , Guanaxuato, Za-
catecasban 'sat. 1828bana' bolanos-bányai angol társaság meg-
hívását fogadá el , mint a' veta-grandei bányászat erőmííigaz-
gatója, mit olly jó sükerrel folytatott, hogy a' társaság szá-
mára 6 év múlva mintegy 6 millió porosztallér tisztajövédel-
mét szerze. Leghoszabb ideig tartózkodván Tlalpujahua és 
Zacatecas vidékein: különös gondot is fordít munkájában 
ezek' leírására. Ugyanottani tartós foglalatosságinak szülemé-
nye a' bányai erőművészet'sükerült ábrázolása, mellyet tudó-
sításai közé szőtt. 1834ben gyorsan utazott vissza Európába 
az amerikai szövetséges országokon keresztül; azért ezek leí-
rásába nem is bocsátkozék terjedelmesen, 's majdnem ki -
zárólag Mexicora szorítkozik. 1834iki julíusban megérke-
zett Németországba , midőn egyszersmind honában mara-
dásra is elhatározá magát. Munkája a' következett évben ké-
szült el, melly Nöggerath ítélete szerint is, sok ásványtani, 
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földismereti és bányászati tudománykincset foglal magában, 
de e' mellett bármilíy r angú , tanultsagu 's foglalkozású em-
bernek is kellemesen mulattató olvasmány lebet. Ismertetésül 
néhány szakaszt idézendünk belőle. 

A' naptéritőkör alatti tartományokban, mint t u d j u k , az 
esztendő egy részét folytonos esőzés, másikát pedig tartós 
szárazság látogatja, mellyeknek elsejét a' Mexicoiak „tiempo 
de aquas"-—esős i d ő , — másikát pedig „tiempo de secas"-
nak, száraz időnek nevezik. 

Az esőzés' kezdete 's vége, valamint rendes vagy ren-
detlen folyamata, igen függ a' vidék tengerfölötti magassá-
gának különbözőségétül, nemkülönben hegyes vagy sik terü-
letétül is. Minél magasb fekvésű 's minél hegyesb a' t á j ék : 
annál rendetlenebb az esőzés' és szárazság'ideje; 's e' rendet-
lenség az egyenlítő távolabbsága által mindegyre növekszik. 
Tlalpujahuában meglehetősen rendes járatú volt az esőzés és 
szárazság; de az esőzés tartósabb volt mint Mexicoban, 's 
januar és február hónapban néhány napi eső szokott bekö-
szönteni. 

Az esőzés ideje május utófelében, néha későbben is szo-
kott kezdődni; de korábban soha. Tlalpujahuában rendszerint 
derült idő van egész martziusban és aprilben, 's ekkor a* 
száraz, vékony légkör , tiszta kilátást enged a' legnagyobb 
távolságba; hold és csillagok olly kitünőleg fénylenek, mint 
azóta csak ritkán szemlélhetém. Az esőzés' előjelei gyanánt, 
késő délután szakaszos felhők mutatkoznak az égen , lassan-
kint összenyomulnak, 's dörgés és villámlással hirdetik a' 
közel esőzést, melly egy folytában ritkán tart több napig. 
Az égi háború iszonyatos; egyik villám a' másikat é r i , 's a' 
dörgés szakadatlan de nem egyes dörrenésü, mint Europa' 
délszalcibb részeiben. A' napsugarak' függőleges hatása 's a' 
hosszas szárazság miatt ritkán virít egyetlen egy fa is az eső-
zés ideje előtt; az egész növényélet kihalva látszik; minden-
ütt pusztaság van, 's a' mezőséget szürkévé teszi az elpörlcedt, 
Összeszáradt fű. De milly egészen más a' természet az esőzés' 
első napjai után ! A' kevéssel előbb még lombtalan fák leg-
szebben kizöldülve, 's a' föld mintegy varázs-szó által virúló 
növényekkel bor í tva, 's az egész természet uj életre ébredve. 
Gyorsan fölékesülnek a' fák és rétek illatos virággal, 's elö-
zönlik balzsamukkal az egész légkört. Szebb éldeletet alig 
szerezhetni, mint illy esőzésutáni reggelen a' szabad ég alatt 
járdalás. A' földmivelő, siet vetés alá elkészítni földeit az eső-
zés idejének beköszöntése előtt, 's azt bemagozni, hogy az 
esőzés után nyomon kicsirázni láthassa. Különösen kitűnő 
szép zöld színe által a' földeken a' kulcoricza fiatal hajtása. 
L ó , tehén, j uh , 'sat. istálózáshoz nem szoktatva, alig bön-
gészhetett a' szárazság idején egy kis táplálékot az elpörkedt 
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mezőségen; most ez egyszerre ujdon édes füvekkel kínálko-
zik, 's ők vig szökeléssel, örömjáték közt fogadják a' ter-
mészet kedves adományit. 

Naponkint korábban kezdődik az eső, V végre dél tá-
jon, sőt még dél előtt is elborul az ég, 's az eső özönnel 
ömlik alá a' földre, néba azonban már este felé ismét kitisz-
tul , az ég derülten áll, 's ereje jótékonyan átmelegíti az eső-
zés alatt jóformán meghűlt levegőt. 

Hosszab ideig, szakadatlanul, igen ritkán tart az esőzés, 
's miután egy vagy két hétig, a' kijelelt időközben naponkint 
esőzött, néhány tiszta nap következik, 's julius utóján vagy 
augusztusban hosszabb időre is félbenszakad az esőzés (el 
verano de S. Ana). Az utóbbi hó' napjaiban ismét későbben 
ered meg az eső, 's már septemberben szinte ritkaság, noha 
az esőzés' ideje octoberig szok tartani. 

Ekkor a' legszebb időszakasz kezdődik Tlalpujahua' és 
Mexico' környékén. A' föld még eléggé nedves 's a' nap elég 
meleg , hogy a' növényélet a' legbujábban tenyészhessek j 
sem por, sem rendkívüli hőség nem alkalmatlankodik az uta-
zónak. E ' szép időszak, november utójáig, sőt — ha az eső-
zés ideje későn mult el — késő decemberig tart. Most kezdő-
dik e' tartományokra nézve a' tél hirtelenséggel. A' földnek 
nincs többé elég nedvessége a' növényeket táplálhatni, 's né-
hány hideg éj megfosztja a' fákat leveleitől. Februar végével 
azonban, kevés esőzés után (aguas nieves) ismét rögtön ere-
je lesz a* napsugai'aknak; a' baraczkfák virágozni kezdenek, 
's olly kertekben, hol mesterséges öntözés vala eszközölhető, 
teljességre jutnak a' konyha-növényelc. Martzius végével a ' 
legkellemetlenebb évszakasz következik Tlalpujaliuára nézve j 
minélinkább közelít a' nap az egyenközhez, annyival tikkasz-
tóbb lesz sugárainak hősége, annál érezhetőbb az eső" hiánya, 
annál szikkadtabb 's szárazabb a' föld; 's minden epekedve 
látszik az esőzés* idejét várni. 'sat. 

Kellemes e' délszaki szélesség alatt a' téli 's nyári napok 
hosszának különbözősége. A3 leghoszabb nap csak 13 óra 's 
10 perez, a' legrövidebb pedig 10 óra és 50 perez, úgyhogy 
a' napok hosszának különbözése, csak 2 óra 's 20 perez. 
Felötlő' azonban Mexico' környékén a' különösen rövid alko-
nyat; kevés pillanat múlva nap lenyugta után már egészen éj 
van. 

Hogy Amerika' benszülöttei, kik Mexiconalc a* Spanyo-
lok által történt meghódittatásakor e' tartományt birták , •— 
testszinök, borzas fekete h a j u k , mohos bajuszuk, szakálluk 
'sat. által az Európaiak 's Afrikaiaktól egészen különböznek: 
már ismert dolog. 

A' Meftizelc' (spanyol és indus szüléktül száx^mazottak, 
ereolok) szine, rendszerint sárga. Meftizelc és Spanyolok közt 
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gyakori a' házasság; Meftizek és Indusok közt azonban ma 
már ritka. Az említett házasságbul származó gyermekek test-
színe mindinkáb közelít a ' fehérhez , annyi ra , hogy némely-
lyelcen már alig lehet származásukat megismerni. Ámbár a' 
mostani szabad köztársasági országlás alatt , minden mexieoi 
benszülött , származás- és bó'rszin-különbség né lkül , egészen 
egyenlő' jogú polgár: mégis elsősége van a' tiszta fehérbőrnek 
az indus réz-szin, 's a' sárga mulatté vagy fekete szereesené 
fölött. Az anyáknak tehát alig mondhatni kedvesebb liizel-
gés t , alig örvendeztethetni meg jobban , mint ha gyermekeik 
bőrének fehérsége magasztaltatik, legyen az bár még olly 
sárga vagy barna. Ha valaki megvetéssel akar szólni a' má-
s ik ru l : azt feketének, vagy indusnak nevezi. Közönséges szó-
já ra t : que quiere este negro vagy este indio (mi kell e' feke-
t é n e k , — ez indusnak.). 

Ezek mind a' spanyol uralkodás maradványi , 's még al-
kalmasint fognak divatozni. De szintolly gyűlölt nevek a' 
Gachupin (spanyol), Estrangero ( idegen), Ingles (angol) is ; 
melly utóbbit a' p ó r n é p , különbség nélkül minden nemzet-
belire szokott ruházni. 

Az idegenek elleni gyűlölséget a' Spanyolok 's a' eath. 
papság oltá a' benszülöttek' szivébe, minthogy Spanyolország 
minden idegent eltilta e' tar tománybul, -'s papjai a' többi nem-
zetet jobbadán eretnek gyanánt fösték. E ' vélemény a ' világ 
egyéb részeirűli ismerethiány miatt könnyen ter jedet t , ámbár 
Mexico, függetlensége' kikiáltásakor minden nemzetbelinek 
szabad menetelt engedett az országba. 

Mexico' fényűvel gazdag vidékein 's névszerint T la lpu ja -
huában ormostetejü , zsindelezett házak vannak; a' fenyííte-
len vidékeken pedig egészen lapos t e te jűek , gerendázatra r a -
kott 's vakolattal betapasztott téglával, vagy agyaggal sárzott 
puszta deszkákkal födve. Ez utóbbiak súlyosak, 's nem véd-
nek egészen az esőze'stül, mer t az agyag tüstint megrepedez , 
mihelyt tartós esőzés után a' napsúgarak rátűznek. 

A' mexieoi szegényebb néposztály' lakása, még nagyobb 
helységekben is ritkán áll többül egy lakszobánál, mellyet 
közönségesen sala-nak neveznek, egy bálószobábul és kony-
hábul. A' sala' ajtaja közönségesen fő'bejárás a' házba , 's en-
nélfogva az utczára szolgál; ablaknyiladéka ri tkán van a' sa-
lának több egynél, de ez is üvegtelen, 's csupán táblák által 
bezárha tó , mellyet azonban ritkán nyi tnak, 's az a j tón b o -
csátnak be világosságot. A' salábul, közönségesen a' szeglet-
bül nyíló ajtó vezet a' hálószobába, egy másik pedig , k e -
resztátellenes irányban a' konyhába, a' ház 'egyéb osztályába. 

A' vagyonosb Mexicoiak házai nagyobbak, 's pompásab-
ban épitvélc négyszög-idomban, mellynek közepe, hova a ' 
főkapu nyi l ik , udvar vagy virágos ker t gyanánt szolgál. E ' 
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belső t é r , a' háznak egyik vagy több oldalain, ugyanazon 
födélalatti széles tornáeezal van érintkezésben, mellyrül több 
ajtó 's ablak nyilik a' ház' különféle részeibe. Ha az épület 
csak földszíni: utcza felé kevés és apro ablakai vannak, mely-
lyek többnyire zárvák; világosság csak szűken bocsáttatik be 
az ajtón. Az utcza felé ablakcsinál tatás i idegenkedést korábban 
a' házak' biztositása okozhatá minden megtámadás ellen ; most 
már csak puszta szokás tartja fön. llly ház' szobái többnyire 
egy nagy terembül, ebédlőből, több hálószobábul, konyhá-
bul és cselédszobákbul áll. Ha az épület emeletes: ritkán lak-
ja a' földszíni osztályt a' háztulajdonos, hanem többnyire 
bol t , r ak tá r , műhely 'sa't. gyanánt használtatik, vagy az 
emelettől külön följárás 'sat. által elválasztatva , szegényeb-
beknek bérbe adatik. Boltoknak különösen szeretik a' szeglet-
házakat, meliyéknek mindkét utczai oldalán roppant ajtókat 
vágatnak, hogy áruikat kellően kirakhassák, 's ez által ve-
vőket édesgessenek magokhoz. Illy házak' emeletében is kevés 
ablak van utczafelé; azonban ellátvák nagy erkélyekkel, mely-
lyeknek faragmánya, mint szinte az ablaktokok 's egyebeké 
is , durva készületü, nemkülönben azoknak vosazatai 's zárai 
is. A' szobaajtó kulcsok' hosszúsága 7—8 hüvelknyi; sem a j -
tók sem ablaktáblák nincsenek ugy készítve, hogy ki 's be 
lehetne aggatni. A' szobák' gerendázata még díszesb házakban 
is pusztáíi áll, 's a' durván faragott gerendák vakolatlanul, 
festetlenül mutatkoznak; a' padlazat négyszegű téglával van 
ki rakva; szegényebb házokban pedig csak agyaggal sározva. 

A' férfiak többnyire kurta öltönyt viselnek, nagyrészint 
sujtással kiczifrázva és zsinórozva, mint a' lengyel vagy hu-
szárdolmányok ; mellényük tarka és vörös , nyakkendőjek 
pongyolán van kötve, 's gallérulc gyakran hímezett. Gatyáik 
szélesek, bokáig é r ő k , fehér pamutszövetbül, mellyre k é k , 
zöld vagy fekete nadrágot húznak, posztóbul vagy mansesz-
terbül ; ezek mindkét oldalrul egész térdig föl vannak hasíU 
va , 's ezüst vagy arany paszománttal, néha hímzéssel éke-
sítve ' sa ' fölhasított oldalon sűrűen egymás mellé .varrott ércz-
gomboklcal megrakva, alul bőrrel szegve 's tarka kartonnyal 
bélelve. Hogy e' tarkaság látható legyen, a' széles nadrágszár 
alsó részei föltüretnek, ugy hogy csúcsai az altestig érnek. 
Nadrágaik közönségesen csípőn fölül érnek, ugy mindazáltal, 
hogy a' piros selyem, arany vagy ezüst czafrangoklcal éke-
sített ö v , {faja) mellyel gatyáikat szorítják testükhöz, a' 
nadrág fölött lcilássék; azonkívül ugy szokták övüket kö tn i , 
hogy két vége hátulra essék, 's az öltöny alul kicsüggjön. 
Most egész bokáig érő nadrágok vannak divatban, mellyek-
nek gombbal sűrűen kirakott alsó foszlányai már távúiról h i r -
detik összeütődésök'zöreje általa' mexicoi piperőcz' jövetelét. 
Korábban csak térdig érők valának e' nadrágok 's kerekesen 
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voltak kimetszve, ugy hogy kifelé két lefüggő csúcsot képez-
tek. Ekkor igen viselték az oldalvást nyí l t , elöl és hátul a' 
lábszáron fölül kifelé á l ló , veressel bélelt félszár-csizmákat; 
most azonban csaknem egészen lábhoz állókat viselnek. E ' 
czizmák és a' gatya fölött , azonban a' nadrág alatt, cserzett 
szarvasbőrt (bota) kötnek pamutszalaggal lábszárukra, hogy 
azt lovagláskor tövisektül 'sat. megőrizzek. E' szarvasbőr 
barna szinű, 's czifrázatokkal virágokkal 'sat. van díszesítve, 
satolás által, melly azokat féldomboruan kiemeli. Ez több-
nyire piros szattyánnal van bélelve, néha gazdagon hímezve 
arannyal és ezüsttel, ' s ekkor 70—80 piaszter az ára. Kívül-
rül vissza van e' bőr haj tva, ugy hogy e' helyen négyrétüleg 
födi a' lábszárt; a' lovag közönségesen egy hosszú kést hord 
a' bota alatt, a' térd Övben. 

Fejőket nagy karamu vörösbarna kalap födi , mellynek 
púpja alig 5 — 6 hüvelknyi magas. Széle aranypaszománttal 
van szegve, 's púpja illyennel körülkötve; a' karam alsó r é -
sze zöldre van föstve 's lY2—2 hüvelknyi széles galanddal 
pártázva. E' viseletet még szernbeszökőbbé teszi köpönyegük 
(manga vagy frazada). A' manga, négy—öt rőfnyi hosszú, 
k é k , ritkábban zöld v. fekete posztódarab, mellynek négy 
csúcsa karélyosan van metszve, 's mellynek közepén egy hosz-
szukás metszés van, hogy rajta a' főt keresztül lehessen dugni,, 
's melly aztán elöl és hátul alácsügg. A' manga 1£bbnyire 
t a rka , sárga vagy piros szövettel van bélelve, kívűlrül a' kö-
zepe táján mintegy két rőfnyi szélesen, fekete vagy zöld bá r -
sonnyal, vagy manseszterrel és csipkézett szegéllyel ékesítve. 
.— A' frazada, gyapjxíból szőtt tarka terí tő, szinte középmet-
széssel; többnyire csak lovaglók viselik; az esőt nem köny-
nyen ereszti át. — így ruházkodik a' csekélyebb vagyon nép-
osztály is; csak hogy kevesebb csínnal. A' szegénység öltöze-
t e , ing, gatya, nadrág, kalap és csizma vagy topán; a' manga 
v. frazada gyanánt közönséges szövetű teritőt visel pamutból , 
melly őt eső és szél ellen oltalmazza, 's ágynemű gyanánt 
szolgál neki éjszakára. Az ing egyébiránt nem valami mulhat-
lanul szükséges ruhadarab ezen embereknél, mellyet külön-
ben is ritkán vált tisztával; szombati nap közönségesen el-
megy feleségével a' folyóhoz, Js ennek par t ján letelepedik 
frazadajára, mig felesége az ő és mindnyájok' ruhájá t kimos-
sa 's a' napon megszárítja. 

Az alsóbb osztály' nőszemélyei közönségesen most is csí-
peig érő pendelyt viselnek, kék vagy piros pamutszövetbűi, 
kartonbul 'sat. Felső testüket a' mantillahoz hasonló terítő 
(rebozo) födi , kék és fehér pamutszövetbül vagy pamut és 
selyembül. Ezt az indusnők módjára viselik; homlokukról 
fejükön keresztül csügg alá a' rebozo hátokra, ugy hogy két 
vége, melly közül a' jobb oldali hoszabb a' ba lná l ,—vál la i -
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kon alul tír; a* hoszabb vegét a' jobb válrul a' balsóra csap-
ják á t , melly így mellüket , karjaikat 's arczukat majdnem 
szemeikig betakarja. Hajukat fe jők ' te te jén csomózzák, 's fo -
natosan viselik a' rebozo alatt. Nyakukat üvegkorall-füzér 
diszesíti; lábbelijük csupán czipó'btil á l l j különösen kereset-
tek a' selyemezipők. 

A' vagyonosb osztálybeli nó'k nagyrészint franczia divat-
hoz illeszkedve öltöznek; házkörül azonban általános viselet 
a' rebozo, mellyel fölöttébbi pongyolaságukat leplezik, melly-
ben a' hölgyek folytonosan lenni szoktak, hacsak társaságot 
nem várnak. 

A' mexicoi életmód néhány alosztályra lcülönzi a' napot, 
mellynek nagy része folyik el használatlan ; a' kereskedő és 
földmives azonban kissé jobban tud gazdálkodni idejével. 

Férfiak 's asszonyok egy időtöltéssel 's éldelettel keve-
sebbet vélnének találni a' társalkodásban, ha nem szipázná-
nak (cigarroznának). A'valódi mexicoi nő , vesztve gondolja 
ékessége' egy részét, ha szájábul hiányzik a' szipa. A' ked-
vesnek gomolygó füstfölleg közt lehelteinek oda a' gondolatok, 
a' rózsaajkakrul ; a' mindent irigyen elrejtő mantilla alul 
kinyúl a' kellemes k a r , hogy gyengéd ujjaival szipáját meg-
gyújtsa , vagy azt szíve barátjának helyre igazítsa. Mivel is 
pótolhatná azon időt, mellyet szipázással tőit ; mikép tart-
lxatná meg kegyében korábbi megbízottját (dajkáját) ha őt 
szipával meg nem kínálhatná, ha vele együtt nem füstölhetne ? 
Illy áldozatok nehezen esnének. Ha azt mondaná neki az em-
ber : illetlen ha egy szeretetre méltó nő dohányzik; azt felel-
né : neki szintúgy kell ennie, innia, aludnia, mint bármelly 
férfinak, 's így az ártatlan dohányzás szintolly kévéssé lehet 
illetlen. Ha arrul akarná az ember meggyőzni, hogy a' do-
hányfüstnek kellemetlen szaga van: Ő ellenkezőt fogna vitat-
ni ; mert már hozzá van szokva. Azonban mégis sikerült már 
résznyire az idegeneknek, meggyőzhetni őket a r ru l , hogy 
nekik a' dohányzás csakugyan nem illik. Ritkábban látni en-
nélfogva már i f jú hölgyeket nyilvános helyeken szipázni; 's 
ez a' főváros' színházában és bálaiban többé egyáltalán nem 
történik. — Pipát Mexicoban soha nem látni ; mindenki csak 
szipát dohányzik; 's ez egészen fölöslegessé teszi amazt. 

A' dohányeladásban egyedárusságot (inonopoliumot) gya-
korol a' kormány, 's ez neki az eladott szipákbul évenként 
7—8 millió peso jövedelmet hoz, azonkívül, hogy még mint-
egy ugyan ennyit érő szipa dohányoztatik el, tilalmas úton 
becsempezett, 's így nem a' kormány' pénztárának jövedel-
mező. 

A' hanga (muzsika) mellyet az ember családkörökben 
(tertulia) hallhat guitarral lcisért éneklésből áll; ritkaság azon-
ban a* mondott hangszeren ügyesen játszó. Tánczaik azon-
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osolc a' Spanyolokéval; csupán keringőik hasonlitnak vala-
mennyire a' mieinkhez, mellyeket azonban lassú időközzel 
járnak, 's fordulat közben mindenki sajátnemü 's tetszéssze-
rinti tagmozdulatokat csinál. 

Kisebb társas körökben, közelebbi ismerőseiket ölelés-
sel fogadják a' házi ur és házi asszony, mint szinte távozás-
kor is azzal búcsúznak. Az egymást régebb idő óta nemlátot-
taknak üdvözlésmódja is ugyanez, melly igen nagy kölcsönös 
jóakarat' jele. Kevesbbé ismerősök, kezet fognak egymással; 
még távolabb viszonyban levők' vagy főbb rangúak' ellenében 
csak puszta meghajtásnak van helye, bevett szólásmódok köz-
ben, mellyek különös alázatosságot fejeznek ki. A'háziúr egész 
a' lépcsőkig kiséri látogatóját, itt másodszori üdvözlés után 
megáll, mig vendége a' lépcsőkön leér, hol harmadik üdvöz-
lés történik, 's csak az után vonul vissza az , 's teszi föl ka-
lapját a' vendég; mit ha előbb cselekedne, durvaságot kö-
vetne el. — A' társas köröknek 9—10 órakor van vége; 10—• 
11-kor van a' vacsora, 's utána tüstint le szokás feküdni. 
Uerghaus Annalen der E rd -Völke r - und Staatskuí íde (Oct. 1836.) 

után —n—. 

Travels and Hesearckes in Cafraria. By Stephen KAY. Lon-
don, 1834. 1. Vol. in 8. 

Kay ur egy wesleyánus missionarius, és első a' maga 
felekezetéből, ki az Ammakozoknál missionalis hivatalt fel-
állított; mert az első missiók a'Kaffer-földön a' londoni mis-
siónális társaság által állitattak-fel. Későbben a' Wesleyánu-
sok az egész KaíFerföldön munkálták az úr' mezejét, úgy hogy 
az Evangyeliom még a' Tumbuk ' és Ponckálc* tartományában 
is, Port Natalról délre, prédikáltatik. Kay úr körülménye-
sen előadja a' missió' történeteit kezdettől fogva, 's elbeszé-
lésébe anekdotákat vegyit , mellyek rajzolják a' benszíilöttek' 
szánásraméltó állapotját és azon irtózatos babonát , melly 
bizonyos alkalmaknál magát előtünteti. Mind a' mellett azon-
ban meg kell adni nekik némelly lényeges jó tulajdonokat , 
mértékletességet, gondosságot és emberiséget. 

Figyelemreméltó tudósításokat közöl még a' jelen mun-
ka az ő erkölcseikről, szokásaikról, törvényeikről, igazság-
szolgáltatások' módjáról és büntetéseikről, mellyekkel a' vét-
keseket illetik. Hasonlóul érdekes közlések' tárgya a' hollan-
di és angol gyarmatosok, kik fájdalom, a' miveltség' felül-
hatása helyett csak azon kegyetlenségek által jelelik-ki ma-
gokat, mellyeket a' benszületteken elkövetnek. Nem ritkaság, 
a' békés Kaffereken, asszonyokon, sőt gyermekeken is testi, 
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megalacsonyító büntetéseket, a' parasztoktól és gyarmatosok-
tól végrehajtatva látni , gyakran még a' britt tisztviselőse'g' 
parancsára is. A' szerző több kegyetlen tettek' példáit hozza-
fel , mellyek az angol tisztviselőségtől helybehagyattak; meg-
mutatja, hogy a'benszülettek' joga szemtelenül láb alá tapod-
tatik, 's hogy ők szokásaikban és érdekeikben mindenkép' 
sértégettetnek ; vádolja az angol és hollandi gyarmatosokat, 
hogy minden erővel igyekeznek a' benszülettek közt pört és 
czívódást gerjeszteni; végre erősí t i , hogy mihelyt ezen em-
berek a' gyarmattartomány' határain túl léptek , nyilván csú-
fot űznek a' törvényből, 's minden tartalék nélkül követnek-
el mindenféle sérelmeket a' benszülettek' jogai és kegyetlen-
ségeket azoknak életölc ellen, — olly ocsmány tetteket, mely-
lyek a' gyarmatosítás' első időkorabelieknek legkisebbé sem 
állnak után ok. 

Ilendes táplálatjok a' Kaffereknek, mint a' Fulahoké nyú-
goti Afrikában, tejből áll , raellyet megsavanyodni 's meg-
aludni hagynak. Ezen eledelt amaaznak nevezik, 's bőr pa-
laczkolcban tar t ják, mellyek' tekintete, kivált idegenek előtt 
igen kellemetlen. Ezen tömlőket minden reggel és estve friss 
téjjel töltilc-meg, és benn hagyják egy két óráig, minekelőtte 
kivennék kelőlök a' család-számára valót. A' téj csupán csak 
illy módon lcészítetik-el, természetes állapotjában pedig csak 
a' gyermekeknek adatik. Igen közönséges eledelök még a' főtt 
kása, melly a' déli Afrikaiaktól leginkább mívelt gabona-
nemnek a' seprő Cziroknalc (IIolcus Sorghum L.) magvá-
ból készül, mellyet a' Kafférek amazimbának, a' Buschma-
nolc pedig mabatinak neveznek. Különbféle módon , de leg-
inkább megfőzve élnek vele; igy elkészülvén, apró kosarak-
ban feladatik, 's minden, kinek kedve és étvágya van, vé-
szén belőle, markát használván kalán helyett. 

Kukoriczát is termesztenek, de csak kis mennyiségben, 
's mindjárt aratás után elfogyasztják. Akkor vénet ifjat egész 
nap kukoriczát főzni és enni láthatni. Nagy becsben tart ják 
a' Kafférek a' czúkornádnak egy nemét, mellyet imfének ne-
veznek ; ez nagy bŐvse'ggel t e rem, és igen kedves ízű. Ha 
még ezekhez bizonyos mennyiségű állati táplálékot teszünk, 
mellyet innepnapjaikon magokhoz vesznek, tökéletes megfo-
gatunk van ezen erőteljes nép' tápláltatásáról. A' Kafférek r i t -
kán esznek többször egyszerne'1, 's ez estve történik, eg órá-
val lefekvés előtt. Reggel mind öszve egy kevés tejet esznek. 

Az Amalcozák soha sem esznek sertéshúst, 's ha kínál-
ják azzal, undorodással liáritják-el magoktól. Szintigy van-
nak a' borjú hússal, mellyhez nyúlni rettegnek, nem undor-
ból , hanem egy megfejthetlen babonából. Vannak különféle 
madárfajok is , mellyeket megenni nem akarnak. Sohol Kaf-
ferországban szárnyasállatot nem tartanak, és mindnyájan un-
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dorodnak a ' to jás tó l , mint eledeltői. 'S mig a' szerzőnek több 
izben alkalma volt látni, milly kíváncsisággal esnek a' Busch-
manok az elefánt húsnak, nem keve'sbbé bámul t , látván a' 
Kaffereket attól irtózattal elfordulni. Az elefántot — mondják 
ő k — é r t e l m e sokkal hasonlóbbá teszi az emberhez, hogy 
sem annak lnísa emberek' eledeléül szolgálhasson. 

Ugyanazon antipathiájok van a' halak i ránt , mellyeket 
némelly néptörzseik a' kigyók' rendébe helyeznek, 's bár 
melly nagy bősége legyen is a' halaknak az egész tengerpar-
ton , mindazáltal senki sem ért a' halászathoz, sem hálóval, 
sem horoggal. 

A' Kafterek más vonatait is nyújtanak még nevezetes kü-
lönösségeknek, és némelly szokásokat, mellyek képesek a' 
legnagyobb undort gerjeszteni. Ha ételhez ülvén , kezök ner» 
tiszta , nem vizet, hanem marhaganéjt vesznek mosódásra. 
Ha húsokat felvágták, elébb meghempelygetik a' földön a' 
mocsokban és homokban , 's úgy eszik-meg; ha valamellv 
állatot levágtak, a' belek' bizonyos részei, minekutána a' 
szónak tulajdon értelmében ganéjjal bekenettek, és a' tűznél 
csak egy pillanatig pörköltettek, mohón elnyeletnek. 

Azon kis kosarak, mellyek az étkek' feladására szolgál-
nak , gyékényből készülnek, mellyek a' folyók mellett t e rem-
nek; alakjok kerék , csinosan vannak készítve, és úgy bél-
lelve, hogy folyós miket is lehet beléjek tölteni. Megtöltve 
a' földre teszik, hogy az ebek adják-meg nekik azon egyet-
len tisztítás-nemet, mellynek vannak egyedül alávettetve. 

A' Kaííerek nagyok, izmosak és jó idomzatúak; fejők 
szép és arezvonásaikra inkább hasonlítnak az európa ihoz , 
mint a' négerhez. Bőrszinök világos barna, hajók sima és 
gyapjas. Physiognomiájok szabad's nyilt érzést mutat, 's egé-
szen híjával látatnak lenni azon félénkségnelc és gyanakodás-
nak , melly a' vad népeket altaljában czimerzí. Viseletök any-
nyi kellemmel párosul t , hogy az ember hajlandó volna na-
gyobb míveltse'get tenni-fel ró lok , mint millyennél valóban 
bírnak. Megelőzők csúszás nélkül, biztos tapintást és nagy 
elővigyázatot mutatnak. A' né lkül , hogy valakit sértenének, 
soha semmit nem vesztenek természetes méltóságokból. A' 
nőnem koránt sem olly szép, mint a ' férf i nem; az asszonvok 
kicsinyek, erősek és csontosak, de vonalaikban sok kellem 
fekszik, V néha nem lehet tŐlök némi szépséget megtagadni; 
jó fogaik vannak és ifjonta vígak , 's jó kedvűek. 

Mindkét nem' öltözete általjában állatbőrökben áll, mely-
lyek úgy lcészítetnek-ki, hogy a' szőr rajtok marad , 's a' 
bőrök puhák és hajlékonyok. A' köpeny (Inguba) egy ökör-
b ő r , melly saját módon hosszába vágva vállaikat körü l fog ja , 
's minden rendűek' közönséges köntöse. A' vezérek (király-
kák , Häuptlinge) azonfelül ünnepélyes alkalmaknál leopárd 
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vagy párduczbőr takarókat viselnek, mellyeket rendesen va-
lamelly szolgájokkal vitetnek magok után. Az inguba egyet-
len köntösök a' férfiaknak, es előírói egészen nyíltan áll. Ezen 
népek a' legkisebb illetlenség' ideáját sem kötik a' teljes mez-
telenséghez, és az ingubán kívül minden egyéb köntöst pu-
haságnak tartanak. 

Az asszonyok' ruházatja sokkal illedelmesebb; az ingu-
bán kivűl, melly a' férfiakétól egy a' nyaktól aláömlő hosszá 
pelerine nemű köntös által különbözik, ők még egy kio ne-
vű bőrkötényt , és mejjölcen egy nagy darab b ő r t , Imbakát 
is viselnek. A' meztelen mely nagyon illetlennek tartatik, ki-
vévén az agg- és gyermekkorban vagy a' szoptatáskor, ide-
genek' jelenlétében valami süveg vagy turbán neműt viselnek, 
melly egy Iputi nevű kék Antilope' bőréből készítetik. Ezen 
főékesség szabályszerűen felrakott gyöngysorokkal díszlik , 
mellyek közt kék és fejér az uralkodó szín ; ezen színek azok-
nak arczszinökkel, kik ezeket viselik, szép elienzetet k é -
peznek. 

Az asszonyok' köntösviseletekben semmi változtatásnak 
helye nincs, 's mindenik egész garderobját testén hordozza, 
és azt lefekvéskor sem teszi-le. Mindazáltal az asszonyi tet-
szeskedés talált eszközöket ezen egyformaság ellen: elefánt-
csont karkötők , arany e's réz pereczek a' karokra és bokák-
r a , üveg vagy réz fülfüggők, apró csiga vagy gyöngy sorok, 
mellyek néha százötvenre is rámennek, és a' nyak vagy a' 
turbán körűi tekerítetnek, az imbaka és a' kió képezik az 
asszonyi fényzést. Minden más tekintetben bármelly törzsökű 
asszonyok közt semmi különbség sincs, 's mint majd minden 
vad népeknél, barmok gyanánt tekintetnek. A' király' fele-
ségétől fogva legalábbvaló jobbágyáéig arra teremtetteknek 
tartatnak az asszonyok, bogy a' földet szántsák, vessenek, 
ültessenek, arassanak, kosarakat ' s egyéb házieszközöket ké-
szítsenek, az ökröknek az élelem és bútorok' hordozásában 
segítsenek, ha talán a' lakhelyet változtatják, mig a' férfiak 
hadba mennek, vadásznak és a' barmokról gondoskodnak. 
Az asszonyok nem is ehetnek együtt a' férfiakkal, hanem csak 
ezek után, és külön helyen. 

A déli Kalferek' kúnyhói az építésmódra nézve sokkal 
hátrább vannak a' szomszéd népségekéinél; gallyakból és 
karókból vannak készítve, méhkas' módra boltozva, gyep-
pel vagy náddal fedve, és belől homokból 's tehénganéjból ál-
ló vakolattal behányva. Ezen kunyhóknak, mellyek 6—15 
lábnyi ál tmérojüek, sem ablakjok, sem kéményök nincs, 's 
ritkán olly magasak, hogy bennek egy nagy ember felállhat-
^a. Az éghajlat olly szép, a' légmérséklet olly magas, hogy 
a Rászülettek keveset gondolnak házaik' kényelmességével , 
meJlytj.-gj- c s a [ c éjjel, beteg korokban V3£y rosz időben hasz-
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nálnak. Hat vagy legfeljebb tizenkét illy kunyhó , egy vagr 
két közös istállóval, teszen egy falut vagy k raa l t , mellynek 
örökös feje úgy nézetik, mint az egész földnek és rajta' le-
gelő barmoknak tulajdonosa. De valójában tekintve, minden 
családatyának van különös sa já t ja , mellytől csak rendkívüli 
esetekben fosztathatik-meg. 

E' népségek pásztorok a' szónak egész ter jedelmében, 
's gazdagságok roppant baromcsordákban áll, mellyek' sza-
porításán éjjel nappal rajta vannak. Juhok, kecskék és lovak 
csak a' legújabb időkben vitettek-be hozzájolc, 's nem régen 
még az ökör volt az egyetlen szokásban lévő igavonó barom. 
Több fiatalabb vezéreik a' lovakra nézve valódi arabokká 
lettek azon gyöngédségnél fogva, mellyel ezen állatok iránt 
viseltetnek, 's némellyeknek közülök szép méneseik vannak, 
mellyeket minden évenként szaporítanak. Fő használatja a' lo-
vaknak a' vadászatban van, melly iránt ezek épen olly szen-
vedelmeselc, mint az Arabok. 

Noha a' vezéreknek igen sok cselédeik vannak , mind-
azáltal látni néha hogy magok legeltetik nyájaikat. Azon kü-
lönbféle alakok, mellyekbe ökreik' szarvaikat h a j t j á k , kü-
lönös, és fantastikus tekintetet adnak ezeknek; e' mellett épen 
olly tanulékony okká 's engedőkke tudják azokat tenni , mint 
a' lovakat. Fő gyonyörjök az ökrökkel versenyfutást tar tani , 
's azon ökör , melly a' díjt elnyeri , égig emeltetik, 's a' so-, 
kaság' öröme lármás javulási jelekben mutatja-ki magát. 

A' KaíFerelc' fegyverei az assagaie vagy haj í tó dá rda , 
egy rövid buzgány és a' pais. Az első egy hat hét lábnyi 
hosszú, 's hegyes vasban végződő könnyű láncsa. Ezt egy 
kézzel haj í t ják, és az ügyesség abban áll, hogy annak egy 
reszkető mozgalmat adjanak, melly annak sebességét öregbí-
ti. Ezen fegyverrel a' Kaífer hetven lépésnyire olly bizonyos-
sággal és erővel találja az embert, vagy egy ant i lopét , hogy 
az a' testen keresztül megyen. A' buzgány, egy vastag, gör-
csös bot ' neme az ellenség' leütésére, vagy az assagaie pari-
rozására. 

A' pais egy széles ökörbőr ová l , két keresztben álló fá-
hoz szegezve, mellyek fogóul szolgálnak. Szép nézőjátékot 
adnak az ál-csaták , mellyet magok közt tartanak ; nagy r i -
vajjal ugrálnak ide 's tova ezen athletai férfiak , egy pillana-
tig sem nyugodva, hogy elleneik' csapásait kikerülhessék, 
most. levetik magokat a' földre, majd gyorsan fe lugornak, 
hogy magok tegyék a' megtámadást. 

A' KaíFerelc szenvedelmes vadászok; nemcsak antilopé-
kat vadásznak ők; mellyek erdeiket 's hegyeiket l ak ják , ha-
siem bialolcat, oroszlánokat, szarvorrúkat és elefántokat ií=, 
melly utóbbiakkal néha több napig harczolnak, a' nélkül 
hogy őket meggyőzhetnék. Az elefántvadászatra több törzsek 
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állnak-öszve; felkeresik ezen állatokat fektökben, megtámad-
ják és sok száz assagaikat bajgálnak ellenek, hogy vérvesz-
tés által meggyengítsék, és rajtok erőt vehessenek. Illy alka-
lommal rendesen elvesztik néhány vadászok éltöket. A' KaíFe-
relcnek minden egyéb vadászatjokat a' hajtó vadászathoz ha-
sonlíthatni. 

Ezen népségek' kormánya patriarchai. A' vezéri méltó-
ság örökös, a' nélkül azonban hogy az első szülöttségi jus 
mindenkor követtetnék. A' főnök utódját rendesen legelső 
feleségének fijai közzűl választja, ki mindenkor egy más elő-
kelő törzsnek családjából való. A' vezérek theoria szerint 
ugyan általános ura lkodók, de praxisban másként van a' do-
log ; itt hatalmok nagyon korlátolt; semmi fontos dolgot nem 
tehetnek a' néptörzs' legelőkelőbb tagjainak tanácsok nélkül , 
kik Amapagatiknak, az-az, véneknek vagy tanácsosoknak 
neveztetnek. 

A' KafFerek' törvénykönyve hagyományokból áll. Ha pö-
rölc származnak , és a' sérült felek' baráti ezeket össze nem 
békéltethetik, tehát a' vezér' törvényszéke eleibe állítatnak, 
ki azonnal öszvehívja a' törzs' közgyűlését. A' gyűléshely a' 
kraal ' közös istállója, vagy igen meleg időben az erdő' á r -
nyéka. A' felek a' gyűléshely bemenetelénél állnak, a' birálc 
körben ülnek. Asszonyoknak nem szabad oda menni, és csak 
igen kevés öreg és előkelő birtokosoknak engedtetik szóllás. 
Ha a' tárgy valami fontosságú, a' legnagyobb figyelem for-
dítatík reá. 

A' szónokok egyik a7 másik után állnak-fel a' legnagyobb 
méltósággal, és sokáig 's igen élénken beszélnek, mig a ' k é r -
dés minden oldalról fel nem világositatott. Akkor a' vezér , 
mint a' törvényszék' elnöke, adja véleményét, mellyet a' gyű-
lés vagy elfogad, vagy \isszavet. Néha valamelly ügy több 
napokig t a r t ; azonban rz igen ritka dolog, mivel semmi ha-
szonkereső ügyészek nincsenek, kik a' pörkérdést búznák 
vonnák. A ' fe lek magok vitatják ügyöket, és előhordják erős-
ségeiket és tanúikat. A' szónokplt ritkán szakasztatnak-félbe, 
ha bár beszedők gyakran több órákig tart is; mellynél ők 
valódi ékesszóllást, a' kifejezés' merészségét és nemességét, 's 
a ' mozdúlatokban méltóságot és energiát fejtőztetnek-ki. 

Gyilkosság, lopás, házasságtörés és általjában minden 
személy-elleni vétkek a' törvényszék által meghatározandó 
pénzbírsággal büntettetnek, melly egy tehentől fogva a' vét-
kesnek egész vagyonáig felmehet. Igen súllyos esetekben , 
vagy ha a' gonoszság valamelly hatalmas vezér ellen követ-
tetett-el, a' vádlott néha halálra ítéltetik. 

A' KafTerek' vallásáról valami meghatározottat nem mond-
hatni ; nem bálványimádás az , találni nálok egy legfőbb lény' 
hivését és babonákat, mellyek régi vallások', és egy sokkal 
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magasb miveltség' maradvány inak látszanak. Rendesen csilla-
gok' es mennydörgés' urának nevezik az Istent, ki inkább ret-
tegés' mint szeretet' tárgya. A' jövendő életrőli megfogás ná-
lok nagyon ingatag. A' vezérek hasznokat lelik benne, hogy a' 
népet a' tudatlanságban és babonában megtartsák, azért is mind 
a' férfi, mind nőnemű varázslók nagy tiszteletben tartatnak; 
azt állítják ezek, hogy kényök szerint esőt és napfényt csi-
nálhatnak. Ha jövendöléseik történetből beteljesednek, az ál-
tal nevekedik hitelök; ha be nem telnek, tehát ez űgy néze-
tik mint a' nép' vétsége Isten ellen, kinek haragja felingerel-
tetett , mellyet csak áldozat által engesztelhetni-meg. Ez az ál-
dozat valamelly állatban áll, mellynek húsát a' varázsló és 
czimboráí azonnal megeszik. 

Ha valamelly Kaller megbetegszik, és az orvosnőtől (mert 
e' népeknél az asszonyok űzik a' gyógyászatot) rendelt szerek 
használni nem akarnak , tehát a'patiens meaboszorkányozott-
nak mondatik, lllykor valamelly személyt, kitől menekedni, 
szeretnének, vádolnak mint boszorkánymestert, 's nem nyug-
szanak , inig azt éltétől meg nem fosztották, 's birtokának 
fele a' betegé lesz. 

A' körülmetélés szokásban van , a' nélkül hogy az Islam-
nak valamelly nyoma találtatnék nálok. Ezen czeremoniát ők 
nem vallásos cselekedet, hanem ollv formalitás gyanánt te-
kintik , melly által a' felserdült i f jú férfiúi méltóságra emel-
tetik. Ezen ünnepélyességnél az i f jak fejérre bemázoltatnak, 
pálmalevél-köntösbe öltöztetnek, és három hónapig a' töb-
biektől elkülönöztetnek, azután pedig nagy pompával a' köz-
gyűlésbe bébocsátatnak, mellyben a' férfiak és harezosok 
közt helyet foglalnak. Hasonló czeremoniát követnek-el az 
i f jú felserdült leányokkal is. 

Soknőjűség a' KafFereknjl gyakor dolog, de csak a'gaz-
dagoknál , kik sok nyájaklcal bírnak. A' leány megvásarolta-
tik az atyától, és egy vagy néhány darab szarvasmarhával 
fizettetik, Ha az asszony a' házasságban hűtlenség' vétkébe 
esik, tehát nyilvánosan árúba bocsátathatik, 's ha vevő nem 
akad , megölethetik. De általjában véve az asszony hív és szűz. 

A' KafFerek nem közönséges értelmet árulnak-el ; ven-
dégszeretők és mértékletesek, de nagy hajlandóságot látni 
bennek a' fösvénységre. Nyelvök gazdag, szelíd és zengzetes; 
a' legfőbb lény' kifejezésére hat különböző szavolc van. A' 
Hottentotálcat sok dolgokban felülmúlván, nem bírnak azok-
nak muzsika iránti szeretökkel. Népdalaik, ámbár nincsenek 
természeti és poétái érzés nélkül olly egyforma hanglejtés 
szerint énekeltetnek, hogy alig venni észre köztök két vagy 
három nótát. 

E' népnek szembetűnő irtózása van az emberi holt tes-
tektől. Ha valaki hozzátartozóik közzűl olly beteg, hogy fel-
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gyógyulását többe nem reménylhetni, egy lyukat ásnak nemi 
távolságra a' falutól, mellybe a' patienst leteszik, nem ag-
gódva azon , ebei bal-e meg, vagy a' hyénáktól te'petik-sze't. 
Ha a' családnak valamelly tagja véletlenül kunyhójában hal-
meg, az egész lcraal örökre elhagyatik. Csupán a' vezéreknél 
tesznek kifogást a' szabálytól; ezeket békével hagyják meg-
halni , és eltemetik azon cserényben, mellyben a' marhák az 
éjjet töltik. Ha liarczban esnek-el, kőhalommal fedetnek-bé. 
Hihetőleg ez az eredetök a' Celták és Teutonok' tumulusai-
nak is , mellyek még ma is ollybőven találtatnak Európában. 

A' Buschmanok' charaktere'ről és erkölcseiről ezeket köz-
li Kay ű r : —• ••»» 

Alig végződék-el az istenitisztelet, midőn több Buschma-
nokat látánlc közelíteni. Tekintetük szennyes , ízetlen kön-
tösök világosan bizonyitá, hogy az erdő mély rejtekiből > 
vagy helyesebben, az ő ocsmány barlangjaikból jöttek-elő. 
Ezen trogloditák' erkölcsi és polgári állapotja valóban szá-
llásra méltó. Nem lehet gondolkozni nyomorú lételökről, 
nein lehet látni halvány, barázdált arczaikat, egv kimondha-
tatlan szorongás' érzete nélkül. Több nemzedékektől fogva, 
hegyről hegyre űzetve mint vad állatok, általadják magokat 
a' kétségbeesésnek. Szüntelen készek megtámadni mindent , 
mivel egész világ bántja őket , rémületévé lettek a' gyarma-
tosoknak , kiknek lakjaikat igen is gyakran megtámadják és 
kifosztják. Emberi tulajdonoktól egészen elidegenülve, kén-
szer íttettek a' leg félrelévőbb pusztákban, a' legmélyebb lyu-
kakban, vagy a' legmeredekebb hegytetőken menedéket ke-
resni. Görbe botokkal és megmérgelt hajítódárdákkal fegy-
verkezve vigyáznak ott sas szemekkel, 's nem annyira ret-
tegés, mint a 'gyanú ' tekintetével, ön bátorságokra, szünte-
len készen állva, gonoszéi bánni mindennel, ki eléggé me-
rész volna sánczaikhoz közelíteni. 

Bei-ghaus Annalen der Erd-, Völker- und Staatenkunde. (Aug. und 
Sept. 1836.) ulán A. B. S. 
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A' név , mellyet e' költemény homlokán visel egy köl-
tőnek világot áltfogó 's világcsudálta költését jeleli, ki a5 Né-
methonnak fo kevélysége. Mi , kik Göthe' Faustját — ért jük 
ama roppant töredéket, mellyet a' valódi egész Faustnak, 
mint szinte az emberiség'töredékének tar tunk, 's melly most 
első résznek nevezte t ik ,—maga nemében mind eddig utói 
nem értnek valjulc, de egyszersmind olly nézettel vagyunk, 
hogy minden költést önmagából kell megítélni, kívánjuk az 
olvasót olly karba tenni , hogy maga itélhesse-el, vallyon 
Lenau' Faustja tarthat é számot a r ra , hogy Göth#é mellett 
díszhelyet foglalhasson. Mindkét kőltő a' már mythószilag is-
meretes és meghatárzott Faustban alkalmas eszközt talált, vi-
lágnézetét életteljes ábrázolatba alakítani. De mint meghatá-
rozott históriai szemely bizonyos alapvonásokat hozott Faust 
magával, mellyek nélkül ő épen nem lenne Faust , és ezek 
mindkét Fausttal közök, 's minden Faustokkal közöknek kell 
lenniek. BkIső alapvonás a 'szellemi kevélység, melly semmi 
korlátokat nem tűrhet , bár inelly neműek legyenek is azok, 
és azokon keresztül tör ; külső alapvonás, hogy Faust az ö r -
döggel kötést tesz, melly szerint ez neki a' legfőbb lénytől 
engedtetett hatalmával a' természeti erőkön szolgálni tartozik 
e' világon, amaz pedig neki esik (jut) a' másikon. — Ez a' 
kevélység azonban egészen különböző irányokat vehet. Götlie> 

Faustja az üres theoriákban , a' tudásban kielégítetlennek 's 
kimerültnek érzi magát, és az éldelés' gyakorlati útjára fo r -
dúl , mellyet jelen szeszélye szerint korán sem az öröm' f o r -
rása gyanánt fog-fe l , de a' mellyet telhetetlenűl legfőbb tel-
jében bírni akar , 's azért köt szövetséget a' gonosz szellem-
mel, ki nelci éldeletpályáján kellemes és alkalmas társul ajánl-
kozik, 's mihelyt már ő megeléglést talál az érzéki éldelet-
b e n , a' kötés az ördög' részéről teljesítve van , és ő annak 
birodalmába esik.-—A'Lenau' Faustja telhetetlenebb; ő nem 
csak a' Mindent magába felvenni, ő a' Minden — ő Isten akar 
lenni. Nem az érzékbódulatnak szentelni magát az ő czélja, 
ő bódulatot általjában nem akar : ő önlénye'nek és a' Minden 
lényse'gének legfőbb ismeretére, még pedig megfogható is-
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meretére akar által vergődni. Nem akarunk a' költővel Spi-
noza — Hegeli metaphysicája felett pörölni; miként jutott 
azonban ezen irányhoz , az a' philosophiánalc legújabb állás-
pontjából szintúgy kimagyarázható, mint az, miként jutott 
Göthe a' maga időkorában az epikurusihoz. De itt nem Gö-
tlie, hanem Lenau' Faustjával van dolgunk, 's csupán erről 
akarunk szóllani. 

Faust a' fürkésző bölcsek legfőbb 's legmerészebb kér-
déseit fogta-fel: Honnan van e' világ? honnan én? több e' 
a' világ mint tünet , mint csupa phantasmagoria (istenálom), 
és mi annak l é n y e ? — ' S mi vagyok én e' tünetvilágban esz-
mélő lényemnél 's mi legbelsőbb lényemnél fogva? —mi az 
é l e t ? — Ä z emberi szellemnek e' legfőbb talányait feloldani 
szenvedélyes, mindent elnyelő ösztöne az ő kevély szellemé-
nek; és e' feloldást ő magában a'tünet-világban keresi. Mint-
hogy már ez neki csak létet, de a' lét' alapját és végső ren-
deltetését nem mutatja, a' kijelentés pedig az ő fogalmilag 
szemlélődő szellemét ki nem elégíti, mert ő hinni semmit 
sem akar, ő azt tisztán (világosan) meg akarja fogni, tehát 
megsemműlve érzi magát önmagában, és még is a' kevélység 
sarkalja őtet, hogy ön lénységét e' boldogtalan meghasonlás-
ban megmentse. Eddig nyomoztában a' világteremtő 's világ-
fentartó szellem' útát követé, 's ez őtet czélhoz nem vezeté. 
Hátha többé nem követné őtet, hanem önállólag lépne ellené-
b e , és ekként késztetné azt, magát neki kijelenteni 's lényét 
tudtára adni , mit a' kegyes (jámbor) iparnak megadni nem 
akar ? — Erre az erkölcsi rendnek szántszándékos megtáma-
dása kívántatik, mert más út előtte nyitva nincs, 's illy meg-
támadás csak a' bűn' útján lehetséges, de a' mellynelc a' ke-
vély szellemre nézve nem czélnak, hanem csak fensőbb cze'l-
ra vivő eszköznek kell lennie, mellyel ő csak játszani akar. 
De a' tünet-világ' erkölcsi rendjének szándéklott megtámadá-
sa , háború a' kegyes természet ellen; a' helyett hogy az ő 
vele, ismerősebbé lenne, szükségképen folyvást idegenebbé 
válik ő előtte, 's az emberszellem, melly azt elveszti, elvesz-
ti minden tartózkodási pontját: „magányos és elhagyatott" 
lesz , 's a' természet az ő megtámadása' következésében foly-
vást fenyegetőbben lép neki ellenébe; kijelenti neki a' maga 
lényét: az erkölcsi rend ez, mellyet ő elvetemülve megsér-
tet t , 's ez az ő lénye is , mellyet ő maga megsemmitett. 

Az emberi szellemnek e' megsemmítő liarczát önmagával 
fogja már fel a' költő, nem a' szemlélődésben, mint a' phi-
losoph és a' tudomány, hanem az abból származó lélekálla-
potokban, mellyelcre oszlik-fel végre minden poesis, és szem-
lélteti azt velünk huszonhárom képekben, mint annak ugyan 
annyi motszanatiban (Momenten), és igy belső drámai hala-
dással, de nem mint drámát, mert ebez egy külső érzékicze'l 
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kívántatik, mellyet kivívni kell, ahozlcépest az ő költésének 
belső szükségességgel drámai-eposzinak kelle lennie. — Pro-
logus gyanánt egy allegória áll e lől , melly velünk Faust' 
tévedését és sox^sát szemlélteti, 's melly az egész költeményre 
nézve nagy jelentésű, Der Schmetterling czím alatt. — Az 
első k é p : Der Morgengang czímzettel, egy magas hegyen 
szemlélteti velünk a' türedelmetlen heves nyomozkodót, a' 
lelketlen természetben, miként ront ja 's szórja szét annak 
művei t , mellyek lényökről semmit sem akarnak ő vele tu-
datn i , 's miként löki-vissza a' kegyes hitet, mellr ő hozzá a' 
mélységből vallásos énekekben félzengedez, és ezen serken-
tések elől futva, folyvást feljebb hág a' hegyen, mellynek 
csúcsa tiszta napfényben ragyog, lábai alatt pedig sötét vész-
felhők borongnak. A' második képben: Der Besuch, a' fá-
radhatatlan szenvedélyes nyomozót az éjjféli órában famu-
lusával Wagnerrel az anatómiában leljük egy fr is halottnál, 
hol az épen elröpült élet'nyomát lesegeti. Itt belép egy utazó 
scholasta, ki orvosnak is adja-ki magát, 's gúnyolja őtet , 
hogy holt testen akarja az életet kinyomozni, 's javasolja, 
hogy a' lelketlen természet helyett közvetlenül az életet vegye-
elő, 's így az ös-kényúrtól, ki magát tőle ravaszúl rejtegeti, 
titkát zsarolja-ki. Ezen ellenfélt — úgymond — csak közvetlen 
megtámadás által lehet kénszeríteni, hogy rejtekéből előbúvjék. 
Mephistopheles (az utazó scholasta) eltűnik; de vetéséhez jól 
elkészült földet talált. — A' szenvedély nem hagyja Faustnak 
eszrevenni a' szörnyű iróniát, melly e' tanácsban fekszik. Me-
részen daczolva fellépni, hízelkedik az ő kevélységének, 's a* 
harmadik képben; Die Ver sehr eibung, látjuk őte t , miként 
adja-á)t magát a' sophisticus tanácslónak azon féltét alat t , 
hogy az őtet az életen által a' maga és a' világ' lényének áhí-
tott ismeretére vezesse. Ez megígéri azt, és a' mellett az em-
beri szív' legfensőbb éldeletét a' földi életben, mellyet még 
ő épen nem ismer. A' k é p , mellyet itt Mephistopheles az 
emberiségről ördögi gúnv vonatokkal előrajzol, olly utálatra 
mél tó , hogy Faustnak semmi tartalékot nem tehet , hogy ke-
vély menetében azon keresztül ne gázoljon; mindazáltal csu-
dálatosnak látszik előttünk, hogy Faust 'kevélysége, ki szinte 
úgy az emberiséghez tartozik, az által fel nem ingereltetett. 
— De ha e' jelenet a' kedvélyre visszásán hatott, mi engesz-
telőleg lép előnkbe a' negyedik kép: Der Jugendfreund, hol 
a' Faust' egyetemi barát jában, a' regényben is előfordúló 
Gróf Isenburgban, az emberiség a' maga tiszta nemességében 
tünik-fel , 's melly mélyen behatónak kell annak lenni a' 
Faust' lelki életébe, mikor az if júkori barát neki mint sze-
retet' adóját , a' legtisztább életboldogságot ajánlja: egy sze-
rető feleséget és egy gondtalan, élvteljes, önálló helyzetet, 
's ezt egész forróságával egy szerető szívnek , melly barátját 
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nem akarja elveszettnek liinni. Itt megboszúlva látjuk az em-
beriséget rágalmazóján, de megboszúlva azon is, ki attól ehhez 
pártolt. Faust érzi a' boldogságot, melljet örökre elvesztett, 
\s melly előtt kétségbe esve futnia kell. — De az ördög min-
denből tud hasznot húzni , 's az ötödik képben: Der Teufel, 
egy magány-beszélgetését halljuk a' futó Faustot követő Me-
phistónak: 

Am Menschen ist's mir ein beliebter Zug , 
Dass, wenn's Geschick ihm eine W u n d e schlug, 
W e n n ein Verdruss die Seele ihm erweicht , 
Der Sinnenreiz viel freier ihn beschleicht; 
Als wären alsdann seine Tugendwächter 
— Die doch am Ende nur gedung'ne Fechter — 
Von Schmerz berauscht , verschlafen an der Pforte. 

Ez a' psychologiai igazság szolgál kulcs gyanánt a' ha -
todik képhez: Der Tanz—• egy falusi korcsmában, hol egy 
menyekző innepeltetik. — Az élet' csendes boldogsága egy 
szerelő feleség' karjai közt , mellyet ifjúkori barát ja olly bá-
josan ajánlot t , örökre oda van ő reá nézve; de lemondjon-
e azért minden éldeletről is, mellyet az asszony adhat? — 
A' menyasszony, a' zajgó öröm' bódúlatába merülve a' fel-
hevítő tánczban, erőt vesz phantasiáján, a' vőlegény' helyébe 
képzeli magát, 's ég annak helyét elfoglalni érzéki mámor-
ban. Mephistopheles , kinek itt kedvező alkalom ajánlkozik 
emberboldogságot szétdúlni, 's egyszersmind Faustot maga 
útján vezetni, megkapja a' hegedűt, 's mikor az ördög mu-
zsikál a' tánczlioz, könnyű gondolni, minő képeket fognak 
az ő melódiái a' phantasia elébe varázsolni; bizony nem ár-
tatlan kéj ' képeit, hanem a' legbújábbalcat, mint a' millye-
ket itt a' köl tő, talán igen is erős lángoló színekkel dithv-
rambokban előttünk tánczoltat. Mindenek a' korcsmában a' 
kéj ' legörjöngősebb bódulatába vannak álttéve, 's Faust el-
ragadja magával zajos tánczban a' menyasszonyt, 's a' sze-
rencsétlen megbukik, mint kétségbeeső áldozatja az érzéki 
mámornak. Elmellőzzük az ördögi igazság' mulattató actusát, 
mellyet a' hetedik képben: Das arme Pfajflein, Mephisto-
pheles, mint Faust' pudli ja, egy bujálkodó papon végrehajt, 
és áltmegyünk a' nyolezadik képre: Die Lection, hol Faustot 
egy ellenes sphaerában le l jük, mert ő minden életköröket 
meg akar ismerni. Mint utazó scholasták egy királyi udvar-
hoz mentek; az első Minister és kegyencz megismeri érde-
möket, és Fausfra egy költemény' készítését bizza, Mephis-
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tophelesnél pedig alapos oktatást akar venni a kormányzás' 
mesterse'gében. Minő oktatásokat fog ez a' tanulni vágyóval 

Í
lcözleni, könnyű képzelni, 's azt sem tagadhatni, hogy azök 
practicusak, mert a' mit Mephistopheles a' 16. század' kezdetén, 
mint a' kormánymesterség' tökéletesitése ideáját ad-elő, p .o . 
titkos rendőrséget, censurát a' gondolat' elnyomására, azolta 
itt 's ott praxisba általment. Azonban a' Minister minden ta-
nulékonysága mellett, Mephistophelesnek igen lágy és embe-
r i , azért w ő és Faust egy gonosz, mindazáltal nem egészen 
érdemletlen tréfát űznek vele a' kilenezeclik képben: Das 
Lied. — Vidám, de a' eontrast által felettébb tragicai a' tize-
dik kép : Die Schmiede. Faust egy tavasznapon magányosan 
lovagolván, alkonyatkor egy kovácsműhelyhez é r ; lova egy 
patkót elvesztett, 's ő belép a' kovácslakba. Itt az egyszerű 
boldogságnak egy igen kellemes képe tünilc elébe: egy dol-
gos, istenfélő, emberszerető, derék polgár , egy bájos hölgy' 
's annak karjain egy kedves gyermek' birtokában. E ' jó em-
berek , kik előtt ő gazdag lovagi öltözetben jelenik-meg, 's 
kik az ő ábrázatjában- született jóságot 's bdskomolyságot 
vesznek észre, mellytől meghatva érzik magokat, szíves ven-
dégszeretettel ösztönzik őte t , hogy magát és fáradt lovát pi-
hentesse-meg, 's osztozzék velelc abban, mit konyhájok 's 
pinczéjek nyújthat. — A' characteristica ezen scenában áltál-
jában remek: a' jő kovács' büszkesége, az asszony' szíves 
naivsága egyszerű ártatlanságban, Faust' született nyájassága, 
noha már némi ördögi vegyülettel, mind ez a' legnagyobb 
természetességgel és szemléletiséggel lép előnkbe. De Me-
phistopheles Fausthoz l é p , 's gyönyörködését a' szép gazd-
asszonyban búja kívánattá ingerli, mellyet még eddig ennek 
ártatlansága féken tartott. Már forr Faust' véi^e, midőn egy 
elepedt asszony, egy sorvadt , eléhezett gyermekkel be lép , 
's éji szállást kér. Itt. kedvező alkalom ajánlkozik Mephisto-
phelesnek , hogy a' kötés' egy részét a' maga módja szerint 
Faust' iránt teljesítse, és neki az életigazság' egy részét meg-
mutassa. Ezen nyomorú asszonyi alakban ama korcsmai meg-
öldölclött ártatlanságot, 's a' kisorvadt gyermekben azon ér-
zéki mámor' boldogtalan gyümölcsét ismerteti-meg vele , és 
ismétli neki azon lelkesült szavakat, mellyekkel akkor Han-
ka' dús kecseit magasztalá, 's figyelmezteti mindenik bájnak, 
melly akkor őt elragadá, elváltozására. — Mit a' jelen nyújt , 
látszat, csalódás; csak a' jövendő mutatja azt valódiságában: 
mi most bennünket boldogí t , következményében: borzadás-
sal tölthet-bé. — Faust' mélyen érzi ezen igazságot; elfordult 
arczczal nyújt ja erszényét a' szerencsétlensétlennek; de ez is 
megismerte őtet, ő nem begyes volt , lábaihoz veti a ' pénzt, 
's elégtételt kér magának és gyermekének, kétségbe esve si-
koltja, hogy őtet oltárhoz vigye. Borzadással tele ugrik Faust' 
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lovára, 's elvágtat a' setét é j jben, 's nevét kiáltozva követi 
őtet a' kétségbe esett Hanka. — Faust' egy erdőbe menekszik, 
liol a' tizenegyedik kép: Der nächtliche Zug, mint legmé-
lyebb szánás' tárgyát , mint legkeserűbb megbánás' és kétség-
beesés' martalékát, mutatja őtet. — Szinte még rémítőbbé vá-
lik Faust előtt a' lcovácslakbani scena által hirdetett rémito 
igazság a' tizenkettedik képben: Der See, melly egy apáezalda-
strom' falait öblöngeti, 's mellybe Mephistoplieles lebukik, 
és egy gyermek' csepegő tetemeit hozza-fel, egy Faust által 
elcsábított apácza' gyümölcsét. Nem oktalanság-e ez Mephisto-
phelestől? nem fordíthatná-e ez el Faustot ő tőle, 's nem 
ronthatna-e igy el Ő maga pajkosan a' maga.játékát? Épen 
nem. Faust' nem lehet-el többé ő nála nélkül , mert hol ta-
láljon kimenetelt? A' dolog csak attól függ, hogy rendithe-
tetlen tekintettel viselhesse-el iszonyú tetteinek rettenetes kö-
vetkezéseit, 's ehhez akarja őtet Mephistoplieles szoktatni. El 
akarja ő Faustot veszteni és általa sok emberboldogságot is , 
's hogy ez neki elsül, és pedig épen a' Faustban lévő embe-
riség, szinte mondani lehetne a' nemesb emberi természet-
ben lévő szent lény által, melly Faustban gerjedez, legjob-
ban elsül, mutatja a' tizenharmadik és tizennegyedik k é p : 
Maria e's der Maler. A' legfőbb szépséggel 's asszonyi szere-
tetre méltósággal teljes királyleány magára vonja Faust' ké j -
vágyó tekintetét. Miként közelítsen ahhoz, magányosan, há-
borítatlanúl? — Mint festőnek, meg van az neki engedve a' 
tengermelletti királyi villában, hol neki annak if jú lcecseit 
fen kell hagynia a' vásznon atyja' számára, kitől az , egy if-
jú herczeghez mátkásítva, nem sokára elváland. Meg kell 
magunktól tagadnunk Mária' bajos képének közlését, melly 
művészi kéztől színekben kivivé, egy lenne az asszonyi 
szépség' legbájosabb rajzai közzűl a' legkedvezőbb alljzattal 's 
a' legmágusibb világítással : 

Ein schönes Bild! die Reize ohne Namen 
Umscliliesst des Fensters luft'ger Bogenrahmen; 
Das wilde Meer, die Wetterwolken tragen 
Die Lichtgestalt als dunkler Hintergrund. — 

Nem ismerünk a' poesis' egész megyéjében jobban el-
sült rajzot olly kevés vonatokban, 's melly ünneplése az asz-
szonyszépségnek, midőn a' költő a' kép' berekesztésénél igy 
szolt: 

O Frauenschönheit! Vieles ist zu preisen 
An dir , in ewig unerschöpften Wei sen ; 
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Das ist dein Schönstes: dass in deiner Näh« 
Auch wilde Sünderherzen milder schlagen , 
Dass ein Gefühl sie fasst mit dunklem Wehe 
Aus ihrer Unschuld längst verlornen Tagen, 'sal. 

Hogy illy megszentelő e'rzet Fausthan Mephistopheles-
nek örömére nein lehe t , természetes dolog: neki e' va-
rázslatot fel kell oldania, 's a' mellett emberboldogságot 
feldúlnia minél magashat , minél tisztábbat , annál jobb. 
A' tizennegyedik képben : Die Warnung , hozzá megy 
az erdőben a' gondtalan herczegi vőlegényhez, 's szemtelen 
ördögi gúnnyal fedi-fel neki a' veszélyt, mellyben függ. A' 
tizenötödik képben: Der Mord, a' ra jz be van végezve, a* 
szép eredeti kép él minden vonatban; Faustnak meg kell at-
tól válnia. Ekkor az indulat megkapja egész hatalmával, 's 
reménytelen kétségbeesésében merészli a' király leánynak sze-
relmét megvallani. Mária megkapva érzi magát az ő iszonyú 
fájdalmától , de egyszersmind borzalmasan illetve; Faust ' lá-
baihoz omlik; ekkor berohan a' herczeg; kevélység 's félté-
kenység vad lángokban lobban-fel , a' legkeserűbb 's megve-
tőbb sértések ömlenek szájából, Faust' kevélysége halálosan 
sebhetve érzi magát, k i r á n t j a ka rd j á t , és a' szörnyű csapás 
örökre bezárja a' sértegető szájat. Faust' irtózva néz a' meg-
gyilkoltra, Mária ájultan roskad-le, 's Mephistopheles dia-
dallal áll Faust' megett, gúnyolva őtet , hogy hiszen ő azt 
állitá, hogy nem asszonyszerelem, hanem valószeretet az ő 
legfőbb czélja. Faust' Máriába tapad; Mephistopheles szökést 
sürget. Faust legalább a' rajzot meg akarja tartani, de Me-
phistopheles ezt nem tartja tanácsosnak, elragadja axt tőle 
e's kiveti az ablakon a' zajgó tengerbe, 's álttör Fausttal az 
arczában látszó pokol' villámitól megmeredt drabantokon.— 
Ezen tragicus élettel teljes mélyen megrázó scena után látatja 
Yelűnk a' tizenhatodik k é p : Der Abendgang, a' nem nyers, 
hanem igen kiképzett gyilkosnak lélekállapotját, kinek az 
egész természet, az élet, keserűen hányja-fel az élet ellen 
elkövetett vétkét. Mephistopheles' sophismái, hogy ölni tisz-
tán és csupán emberi dolog , 's hogy tulajdonképen minden 
ember ö l , az Ő kétségbe esését el nem űzheti. Csak egy fo -
nalszál kapcsolja még őtet a' földhez: anyja' s i r ja , mellynél 
találjuk őtet a' tizenhetedik képben: Der Abschied; de itt 
véghez megy a' virító természettőli végtelen el zakadás; a' 
közbenjáró' keresztje az anyja' sírján bús panaszhangokban 
csendül-meg, mellyek elűzik Őtet. A' föld eltaszítja őtet; ta-
lán az örökké mozgó vad elem megadja neki , mit ez megta-
gadott. De nem is akar a 'földtől semmit magával vinni, azért 
nem fogadja-el a' tizennyolezadik képben; Die Reise, azon 
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•arázshajót , mellyet neki Mephistopheles az érzékkéj' legna-
gyobb raffinement-jával alkotott 's mellyet semmi veszély nem 
érhet. Vész után áhitozik. Ettől nem tart Mephistopheles 
Faustra nézve, de igen a' csendes tengertől; 's ez bebizonyul 
a' tizenkilenczedik képben: Der Traum. A' tenger csendes — 
és időt enged Faustnak a' legboldogtalanabb emlékekre, mely-
lyelc lelkét gyötrik.— Ekként természetes dolog, hogy egy 
szorongó álom a' múltnak fő momentjeit fenyegetve hozza 
eleibe. Azt álmodja, hogy egy hullámoktól ölelt viritó sziget' 
partján áll; ekkor egy csónak hajt-el kelettől nyugotnak egy 
asszonnyal és egy virító aranyfürtű gyermekkel; az ő anyja 
ez, és a' gyermek az ő ifjúi képe. Az anya a' gyermek5 f ü r -
tös fejére teszi kezét, 's tekintete ezt mondja Faustnak: „ i ly-
lyen vaiál te egykor !" — E r r e vész támad, 's más csónakot 
hajt egy rémült halvány szűzzel 's egy rnerevény véres halot-
tal, a' szűz szomorúan tekinti őt 's némán panaszolja: ,,ezt 
te öle'd-ineg l" — Maria ! kiáltja Faust , 's még álmosan a' 
hajófedélre rohan. Itt a' friss tengeri lég egészen felébreszti; 
Mephistopheles félbeszakasztja a' csendes holdfényes tengerbe 
bámultát ; ő pedig álma' erejét szégyenlve, kevélyen vívja-le 
a' felgerjesztett lágy érzelmet. A' huszonegyedik képben: 
Der Sturm, elemében van Faust. Kevélysége minden érzel-
men felülemeli, kivéve a' rendíthetetlen bátorságot, mellyel 
minden veszélynek daezol, 's a' halvány, imádkozó kapitány' 
remegése felháborítja ő t , mint emberszellemhez illetlen do-
log, annyira hogy azt kiveti a' hajóból. A' hajó megreped 's 
Mephistopheles és Faust a' szikla-csúcsokra mcrekednek a' 
dühöngő hullámok elől.—-De itt a' legkeményebb sértés vár-
ja kevélységét, melly őtet mintegy megsemmisíti önmaga előtt. 
A' huszonkettedik kép : Görg czímzettel, egy matróztársasá-
got terjeszt elönkbe a5 hajótörés u tán , mellyben az érzékiség' 
legdurvább mámora, a' kiállott szorongattatásnak és töredel-
messe'gnek minden nyomait eltörli. Ezen húmorral rajzolt vad 
nép közt a' legszorosb következetességben lép Faust' elébe a' 
legtisztább materialismus Görg matrózban, ki minden társai 
előtt nagy becsületben á l l , és minden okoskodás nélkül azon 
belső önállóságra ju to t t , mellyre ő magas miveltségében In-
jába törekszik, 's melly őtet annál inkább sérti, és kétségbe-
esésre viszi, mivel magát arra képtelennek érzi. — Ez Őtet 
magányba űzi, hogy még egyszer az élettaj^asztalás által éle-
sített tekintetét önnön belső lényére fordítsa, hogy azt ke -
resztül láthassa. — Itt meglepi a' magány' és elhagyatottság' 
é r ze t e .—De illyennek látszik neki minden a5 mindenségben: 
mindenik magában, semmi sem a' másikban és az egészben. 
Az ismeret, melly után egykor epedett, nem elég neki töb-
bé , csak töredék az. A' mindenségben szeretne mindent ko r -
mányzó lenni, és abban elenyészni; szeretné feledni, hogy 
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t e remtmény.—De honnan e ' kevélység, melly ó'tetelfoglal-
ta, holott a' teremtményhez csak alázat illik? — Kisérendi-e 
a' függelem' érzete a' szellemet, ki Isten óhajtana lenni, a' 
túlvilágra i s? Inkább megsemműlés, mint ez? De lényeg-e 
ez a' figyelem ? —- Nem, ez és minden, mi ezt feltétezi: v i -
lág, élet , szenyv és ö röm, erény és vétek, sőt az ő ördög-
geli egybeköttetése, és ez maga is, csak ábránd, álom, melly-
böl a' magas szellem, ki érzi hogy ö lénység még pedig e-
gyetlen lénység a' mindenben, 's közvetlenül Istenhez tarto-
zik, kivel örökké egybe vala és egybe lesz kötve , felébred. 
Minek még tovább álmodni? —a ' halál is álom, 's ezzel — 
mejjébe álmodja a' kést. — így találja ó'tet Mephistopheles, 
's ez az alávaló elvetése az életnek azon vétkes ábrándban, 
hogy magát Istennel egyesítse, a' legfőbb mértékű elpárto-
lása egy teremtetett lénynek; 

Du warst von der Versöhnung nie so we i t , 
Als da du wolltest mit der überheissen 
Verzweiflungsglut vertilgen allen Strei t , 
Dich, We l t und Gott in Eins zusamrnenschmeissen. 
Da bist du in die Arme mir gesprungen, 
Nun hab' ich dich und halte dich umschlungen! 

Ez gyenge rajzokban ezen költésnek egyszerű és még is 
> olly gazdag coinpositiója, mellyhez hasonlót a' tizenkilen-

czedik századi német literatura nem mutathat. — 'S nem ke-
vésbbé kijeleli az magát a' kivitelben, mellyben minden egyes 
résznek saját színzete van, és még is minden, a' legnagyobb 
különféleség mellett is egy meghatározott cbaracterű egészszé 
olvad össze. — A' rajzolatok' szépsége és elevensége, valamint 
á' költő' hatalma az ú j képekkel teljes költői kifejezésen , 
mindenütt kitűnő. Melly képet nyújtanak p. o. nekünk 162—• 
163 1. a' pásztor' lovai, mellyek Mephistophelesnek az ideáís 
metaphorájává lesznek, 's mellyekre ő hirtelen felül , hogy 
a' világon-ált egy lovaglást tegyen. Érintetlen kell hagynunk 
némelly finom psychologiai vonást; de egy igazán erkölcsire 
figyelmeztetjük az olvasót: a' valódi belső ártatlanságot, a' 
kovácsnőt és Máriát — nem adja Lenau martalékul az ördög-
nek. Szerencsésen és igazi művészséggel tudja használni köl-
tőnk az ellenzeteket, egy szóval itt valódi költői lehellet öm-
l ik , 's a' legteljesb meggyőződéssel szerencsét kívánhatni a' 
német literaturának ezen nyereséghez, annyival inkább, mi-
vel a' még csak harminczöte'vű költőnek e' teremtménye jö-
vendőre a ' legszebb reményekre jogosít. Nyomtatás és pa-
piros méltó a' művhez. 

Allgem. Liter. Zeit, (Nro Ü6—118 1S3?.) után A. B. 5. 
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1. í'lore franvaise deslinée aux herborisations , ou de-
scription des plantes croissant natúr ellement en France , ou 
cultivées pour t usage deV homme et des animaux, avec C 
analyse des genres et leur tableau d aprés le systéme de Lin-
né. Ornée (lc planches représentant les caracte'res de 550 espé-
ces eritiques; par A . M U T E L , Capitaine ete. Paris et Stras-
bourg. Első Rész. 1834. XII 440 1. 12. Némelly criticus nö-
vények' kőnyomaté rajzával. Első hasáb. T . I—XIX Ara 4 

for . 19 k r . p . p . 

2. Kryptogamenflora des Herzogthums Nassau , und der 
obern, so wie untern Rheingegenden von Speier bis Cölri. Von 
C . F . F . G E N T H . Első osztály. Mainz. 1 8 3 6 . X Ü . 4 3 9 1. kis 

8. Ára 2 for . p. p. 

1. A' Németek után a' Francziák is adják hazájok' vi-
rányát , zsebkönyv alakban, fontosán könnyítendők a' füve'szi 
utazásokat. Mutel űr katona létére is , elfoglaltatván a' fiivé-
szet' b á j á t ó l , itt nyújtja Fiivészkönyvét, mint látszik, a' 
Reicbenbach' Flora excursoria-ját követőt a' formában, text-
elrendelésben és nyomtatási jegyekben; egyébiránt elrende-
lésre, rendszerre és egyes fajok' előadására nézve saját ütőn 
ment. Itt a' természeti rendszer de Candolle szerint van kö-
vetve , 's ezen első rész ezeket foglalja magában : Renoncu-
lacées , Rerberidées, Papaveracées, Corydalées , Cruciféres, 
Capparidées, Cistées , Violacées , Resedacées, Droseracées, 
Frankeniacées, Caryophyléss, Linées, Hypéricées , Hesperi-
dées, Tiliacées , Malvacées, Acerinées , Hippocastanées, Me-
liacées , Ampelopidées , G-eraniacées, JBalsaminées, Oxali-
dées, Zygophyllées, Rutacées, Coriarées, Celastrinées, Jiham-
nées, Terebinthacées , Légumineuses, Rosacées, Qranatées , 
Myrtacées, Cucurbitacées, Onagraires, Haloragées, Cera-
tophyllées, Lythrariées, Tarmar iicinées , Portulacées, Pa-
ronychées , Crassulacées. Cactées, Ficoidées , G-rossulariées > 
és Saxifragées. — Az egyes családok' előadásakor az osztá-
lyok' és családok' rövid bélyegzete, valamint egyes fajoké i s , 
mind franczia nyelven adatik. A' szár' magassága is tekintetbe 
van véve, de nem mindig a ' gyökerek1 minősége. Kimerítő-
iig idéztetnek a' legjobb löstvények. Szorosan szem előtt tar -
tatnak a' növények' változásai, v i rágkoruk, tartósságuk és 
lakhelyök is. Különösen érdekes növények hordatnak elő Cor-

T U n O M Á N V T . ÚJ F . IV. KÖTET I . FÜZET. 1 9 
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sicííból , valamint észrevételek a' történetesen Afrikából 
került növényekre. A' mellékelt képek Reichenbach' leh-
nographiája' párjai ; holott ohajtandóbb vala , főkép a' 
Corsicából 's Franczhon' kevésbé ismert tájairól került növé-
nyekre nézve, a' természet' utánozása. Egyébiránt tagadhat-
l an , hogy Szerző inkább idegen tekintetekre, mint saját ta-
pasztalati kincseire támaszkodik. — E' dicsérendő mű minden 
esetre nagyon elősegélendi Francziaországban a' íuvészetet, 
bár Szerző a' bő leírások helyett, az illy könyvben egyedül 
elégséges különböztető jegyeket hordta volna fe l ; hogy így 
a' könyv' nagysága se igen növekednék. 

2. A' Rejnömiek' (cryptogamístae) egyes tartományi ví-
ranya' ügy fáradságos, mint kevéssé jutalmazó kidolgozását 
is immár megkezdték a' német növénytudósok. Úgy hogy 
nemcsak olly műveket mutathat fe l , mint Wal l ro th ' Flora 
germanica-jának folytatása Bluff és Fingerhuth-tól, melly Né-
metország' rejnömieít adja elő; hanem egyiratolcat i s , mely-
lyek a' növényország' ezen második felének egyes osztályait 
kirekesztőleg választák tartalmokdl. Ez nem csak azt bizonyít-
j a , hogy az ezelőtt olly igen elhagyott rejnöm (cryptogamía) 
nálok nagyobb becsülésre és köz részvétre emelkedik; hanem 
általában annak is j e l e , hogy inkább inkább ter jed az alapo-
sabb, mélyebben ható füvészi vizsgálódás, melly nélkül e' 
rejtett nömű, virágtalan növényeket ismerni nem lehetne. 
Szerző' fáradalmai köszönetet érdemelnek, mert e' tekintet-
ben a' kezdőnek nagy könnyebbséget nyúj tanak, és mert Né-
metország' egyik lege'rdekesh, 's e' tekintetben a' tudományok' 
mostani állásához képest nem eléggé megvizsgált tartományát 
vevé figyelme' teréül. Csakhogy itt sem titkolhatni el a' saj-
nálkozást a' miatt, hogy a' mű sok tudós bővítményekkel 
öregbítetik, mellyeknek illy zsebkönyv nemű, csak a' legfon-
tosbat, a' bélyegzőt magába foglalandó könyvből elhagyatniok 
kellett volna. Egyébiránt a'növények természeti családjok sze-
rint adatnak elő, német textussal. A' mi különös, Szerző a' 
rend nevet a' helyett veszi, mit más természettudósok csa-
ládnak neveznek 's megfordítva. A' májmohokat Hühner sze-
rint rendeli el. A' lombmohok jól kidolgozvák; de a' bő r -
mohok' kidolgozását nem jól végzettnek kell mondani , mint-
hogy ezen érdekes mezőn tett újabb vizsgálatok a' kidolgo-
zásnál nyilván sokkal kevésbé használtattak , hogysem a' 
könyv' ezen része a' tudományok' mostani fokának teljesen 
megfelelne. 

Ergänzungsbl. zur Alig. Lit. Zeit. (Nro 62. 1836.) után Sz. D. 
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Flora Japonica , sive plantae, quas in imperio japonico col-
légit, descripsit, ex parte in ipsis locis pingenda.s curavit 
Dr. pli. Fr . de S I E B O L D etc. Sectio prima continens plantas 
ornatui vei usui inservientes. Digessit Dr. J. G . Z U C C A I Í I N I 

etc. Centuria prima. Fase. 1. 2. Lugduni Batav. 1835. Imper. 
4. (mindenik Fűzet 5 táblával). Velinen, színeit képekkel. Ära 

14 íoi> p.p. feketén 7 í'or. p .p . 

Mind eddig szinte vetélkedének abban Japán és China, 
hogy határaikat minden tudományos vizsgálat előtt elzárják. 
Nem csak a' föld- és országtudóst — kiknek tudósítások ugyan 
már némelly európakivűli Nemzetekre nézve kétélű fegyver 
lett — hanem a'békés természetvizsgálót sem bocsátották ma-
gok közé. A' fűvészetre nézve Kämpfer Engelberten kívül , 
lci idejéhez képest rendkivűlit tőn (Amoen. exot. Fase. V. 
Lemgo 1712), csak Thunberg — hollandiai követség melletti fő-
orvos 1775—76, — adhat közelebbi felvilágításokat ezen isme-
retlen szigetbirodalom' növényzete felől. De a' belföldiek őt 
is sokszor és sokképen háborgatták. Ajándékok és orvosi szol-
gálatok megnyiták ugyan előtte, hosszas várakozás után, a' 
kis hollandi szigetállásnak, Nangasaki melletti Deczimának 
kapui t , hogy a' vidéken füvészliessen. Ez nagy lcedvezés E u -
rópai i ránt , kinek alig volt szabad a' város' nevezetességeit 
is megnézni. Hanem ezen engedelem nagyon költséges vala a' 
kísérő őrök, tolmácsok 's t. e'f. miatt. Nem is sokáig élhe-
tett avval. Mert a' kormányzó az idegenekről szóló törvénybe 
nem merészelvén űjítást hozni, azon okból, hogy ő csak 
alorvos, megtiltotta neki a' fűve'szést. Az 1775diki nyár hasz-
talan kérelmek közben folyt el, midőn Thunbcrg csak azon 
lekaszált fűben füvészhetett, melly a' marhák' szémára a' lia-
jói'a naponként hordatott. A' következő 1776diki év a' kö -
vetségnek a' fővárosba való utazásánál fogva kedvezőbb volt 
ugyan a' természetvizsgáló' czéljára: hanem az csak azon ke-
veset adá neki, mellynek a'Flora Japonicábani szorgalmas hasz-
nálását épen olly hálával fogadjuk , mint hiányát sajnálnunk 
kell. Ezen Flora' hirdetése óta (1784) egész a' mi időnkig 
semmi sem történt több Japán' növény tudománya körűi . Újó-
lag egy Németnek, még pedig Bajornak volt fel tartva, hogy 
ott egy ú jabb , sze'lesb pályát nyisson meg. Dr . Siebold ú r , 
mint Niederland' keletindiai osztályánál szolgáló orvos, 1823= 
ban bizományt kapott a' hollandiai követséget Javából Japán-
ba kísérni. O 1830ig azon titkolózó tartományban lakott. Már 
Kämpfer e's Thunberg dicserve említették azon élénk részvé-
tet , mellyet a' japáni míveltebb Nagyok a' természettudo-
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mány iránt mutatának, és említést tőn egy nem csekély illy 
tárgyú belföldi literaturáröl. Mind ezeket Siebold úr is nagy 
örömére úgy találá. Útjában nyáj asan szolgálának neki a' 
belföldi orvosok és természetvizsgálók utasítással, literatúrai 
közlésekkel, gyűjteményekkel és saját vizsgálataikkal; és mi-
dőn Deczimába jutván az 1824ben ültetett füvészkertből tel-
jes tartományi Flórát kezdene gyűjteni, az ő japáni tanítvá-
nyainak és barátinak sok nagybecsű toldalékokat köszönhe-
tet t , főleg északi Japán' hegyes vidékeiből, mellyeket euró-
pai láb még nem hágott meg. így kevés évek alatt nemcsak 
mintegy kétezer nyilvánnőszőket (phanerogamae) gyűjthetett 
futárába; hanem több mint hétszázat természet után le is 
festhetett. Sokat ezek közül magok a' japániak készitének, 's 
azok alak' és színezet' valóságával különösen kitűnnek. 

1831ben jött vissza Siebold úr Európába tudományos 
kincseivel, 's megkezdte azok' kidolgozását és kiadását. 

A' Flórát alkató anyaglatok két osztályba rendeltetnek. 
Az elsőben vannak minden előjövő fajok természeti család 
szerint elrendelve, az ismeretesek czélszerű határozatokkal, 
az újak teljes leírással 's szükséges képpel fölkészítve. Egyes 
növénycsaládok' leírására, anyaglatok' és mindenféle jegyze-
tek' közlésére, korunk' legjelesb füve'szei nyujtánalc segédke-
zeket.— A' második osztályban csak Japánban haszonra 'sélci-
tésre szolgáló növények foglaltatnak. Ezen elválasztást alkal-
masint igazolja a' japani mivelés' gazdagsága és az európai 
növényápolássál való megegyezése is. Japánban már év ezre-
dek óta kifejtett és sokféle föld és kertmívelés uralkodik. 
Minthogy ez valaha nagyrész int Chiriából költözött á t , ennek 
pontos ismerése nem kevéssé fogja világosítni azon biroda-
lom hasonlómíveléságát is. De Európát még közelebbről é r -
dekli. A' mi gazdasági és dísznövényeink többnyire közép 's 
északi Ázsiából erednek, és az égöv' hasonlatossága idővel 
onnan még több gazdagulást is hágy reményleni. Azon növé-
nyek , mellyeket Siebold úr Japánból elevenen hozott Nie-
derlandba, többnyire szépen tenyésznek a' szabadban, és 
már több európai kertekben kezdenek, jó gond alat t , meg-
honosúlni. 

Erre nézve figyelmet érdemel, hogy az ázsiai Flóra köny-
nyebben meghonosúl nálunk , mint ugyanazon szélességből 
az amerikai. Amott ugyanis a' virágzás' és gyümölcsözés' ide-
je inkább összeüt a' mi mérsékleti évrészeinklcel. Legtöbb 
északamerikai növények, az Egyesűit Statusoktól kezdve le 
Mexikóig, ránk nézve ősziek, 's virágkoruk a' mi télkezde-
tünkre esik. Azért mi azon Flórából a' disz- és gazdasági nö-
vényekre nézve — mert egyébről itt nincs szó —csaknem 
egyedül az inkább védett 's többféle tenyészetre alkalmas gu-
mós növényeknek, 's az egyévi nyáriaknak választhatására 
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vagyunk szorítva. Ellenben az ázsiai Flóra csal;nem általában 
olly növényeket ad nekünk, meílyeknek tenyészidejűk (perió-
dus vegetationis) a 'mi honi növényeinkével teljesen megegyez, 
vagy azt még meg is előzi. Hlyen a' tengeribaraezk, közép 
ázsiai f a , mellvet nem telünk' keménysége miatt , mellyet jói 
szenved, hanem kora virítása miatt, a' kései hidegeket nehe-
zen szenvedvén, nehéz nálunk tenyészteni. És mind a' mel-
lett is, hogy a' chin?i és japáni Flórában még nagyon szűk 
ismerettel birunk az egészre nézve; a' legújabb időkben ^olc 
ott honos gazdasági növényekkel ismerkednénk meg, mellvek 
földmivelésünknek és kertészetünknek lényeges gyaiapítyá-
nyai. Űj almafajok, bogyó és tök-, olaj- és festéknövények 
és temérdek pompafák Europa' különféle szélességeiben úgy 
fognak jövendőben második hazát találni, mint ez sok más, 
már mindenütt tenyésztett növényekkel történt. 

A' japáni Flóra 'mindenik kötete táblákkal jelent meg. A' 
deákúl írt text kimerítő leirást közöl prof Zuccarinitől. Sie-: 
hold úr mindenikhez told franczia nyelven észrevételeket mi-
veltetésökről és hasznukról. 

A' m ű v , külsejére nézve, a' vele foglalatoskodott mű-
vészek' érdemére mondhatni, minden mai időben megjelent 
természettörténeti pompás művek mellett méltó helyet foglal, 
's ez ismét fényes emléke a' Bajorok' műve'szetfyeni, minden 
irányban tet t , haladásának 

Münchner gel. Anz. (Nro 22 1836.) után Sz. D. 

The Genera ad Species of Orchideous plants. By J O H N L Í N D -

iiEY. Ph. D. R. S. L. S. G. S. etc. Part I-IV London. Ridg-
ways , Piccadilly. 1830—35. 8. 

A' növénytudomány'minden barátja előtt figyelemreméltó 
lehet á 'kosboriak' (orchideae) természeti családja, virágalakjai-
nak szépsége és azon különössége által, melly szerint gyakran kü-
lönféle állatképekét utánoz; továbbá finom illata, melly sokszor 
a' virágokat, néha a' gyümölcsöt is betölti, nemkülömben állás-
helyének sokfélesége (majd földön, majd más növényeken), és 
végre nagy életereje által, mellynél fogva némelly fajok évekig 
is csak levegőből veszik eledelöket. Az élettudós előtt érdekes-
sé lesz azon különféle sajátságokért, melly szerint virág- és 
gyümölcs-részei lcéplődnek. A' gazdának pedig több fajok 
bötykös gyökeik által, mellyek az úgynevezett szálepet a) 

a) Ezen nagyon állományos tápszer több nálunk vadon terinó ltos-
borfajok' (orchis mascula , inili taris, morio 'sat.) száraztása á l -
tal készül. A' levantai szalep más rokon fajokból , a' perzsiai 
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adják, ha nagyban miveltetnek, hasznot ígérnek. Mind ezek 
mellett is darab ideig csekély figyelemre méltatott ezen csa-
lád. Mert mag által nem tenyésztethetvén, nem tudák miként 
kellene mivelni. Valyon ennek a' mag' nagyitóüvegi kicsiny-
sége-e oka , mellynek bele alig átme'rüjű, vagy csiráza-
tának romlékonysága, ínég mai napig sem bizonyos. Alkal-
masint ez utóbbi. És mivel a' növény' nedvbó'sége miatt, vi-
rágzó példányt , későbbi vizsgálatra nern tudtak futárban 
(herbárium) eltartani. Végre mivel alkalmas műszavak' hiá-
nyában az egyetlen ü ta t , az élő növény' tökéletes és alapos 
leírását, sem választhatták; az utazók csak m'agasztalák a' 
kosboriak' pompáját és gazdagságát, mellyeklcel a' naptérítői 
tartományok bírnak. Ezér t ia a' Linne' 14d. kiadási növény-
rendszerében, mellyet Murray 1784ben adott k i , egész föld' 
kerekségéről csak 152 kosborfaj van, holott a' figyelem csak 
hamar ébredvén ez i rán t , Haller, a ' Linne' tanitványai és 
mások által olly hirtelen szaporodott száma, hogy m á r 1807-
ben a' Fersoon' Synopsisában 477 fa j számláltatnék elő. A' 
Linne' és Schwarz' kevés ismertető jegyei most már nem va-
lánalc illy nagy számra nézve kielégítők. Szükség vol t a' vi-
rágrészek' alaposb tanulása és vizsgálása által több és megha-
tározottabb jegyeket kifejteni. Sokat használt erre azon ké-
sőbbi fölfedezés, hogy a' leggyöngédebb virágrészeket is bor -
szeszben sokáig eltarthatni, 's így azokat kényelmesen és 

\ pontosan vizsgálhatni. 
Az egyes virágrészek' magyarázására és az abból szár-

maztatott pontosabb és terjedékenyebb műszavak' megalapí-
tására 's az alnemek' következetes rendezésére nézve érde-
met szereztek magoknak Brown és Riehard, kik ezen kül-
földi virágok' honában több évekig gyakorolhaták azokon éles 
vizsga elméjüket. A' mit ezek ott fölfedeztek, hoci növényeink-
re nézve is világot árasztanak. Majd több jeles természetbú-
várok vizsgálódának ezen növény körűi a' föld különféle r é -
szeiben. Ugy hogy Sprengel' Systema vegetabiliurnában, mind 
a' mellett hogy több fa jokat együvé rekesztett, a' kosborfa-
jok 752-re növekednének. 

és indiai pedig Royle szerint az Eulophia veraból kerül. Mint -
hogy ez tápláló anyagban igen gazdag , evésre könnyen elké-
szíthető :s könnyen e l t a r tha tó , fontos termesztmény lehetne 
sok tartományra nézve. De termesztése nehézségekkel van össze-
kötve, mellyeket a' franczia kormánytól Napóleon a la t t föl te t t 
jutalmak sem háríthattak eJ. Mert vad állapotjokból könnyen 
tétethetnek ugyan által kertbe ('s az ál tal a' botykök neveked-
nek) ; de sem mag, sem porhajas ál tal nem szaporíthatok szük-
séges mennyiségben, mer t lassan növekednek, úgy hogy há-
rom év ke l l , mig a' bötykök tökéletesen kifejlődnek. A' vadon 
nöyök pedig csak orvosi haszuálatra elégségesek. 

9 
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A* természetbúvárok ezen tudományos munkálkodásait 
más oldalról elősegite a 'kertészetben történt y ál tozás is. Ugyan-
is megunván a* bagymanövények' tenyésztését, most az úgy-
nevezett leves növények (succulenta) kezdtek szenvedelmesen 
miveltetni. így szaporodánalc előbb az á loék , aztán stapeliák, 
fűtejelc (eupborbiae), bojtvirágok (mesembryanthema), pozs-
gák (erassulae) 'sat. főkép pedig a' kaktuszok. Minthogy a' kos-
b o r is ez osztályra tartozhatik; igy lett ő is a' gyüjtőipar ' 
tárgya. Elevenen, gyökereiket föld és moh közé nyomva 's 
fölaggatva, hordatának át a' külhoniak , és nagy nehézségek 
nélkül tenyésztete'nek a' ke r tekben , és nedves meleggel 's 
szükséges árnyékkal ellátott üvegházakban. 

Illy kezdet közben, mintegy tiz évvel ez e lőt t , Prof . 
Lindley, a' nagynevű természettudós, megkezdé a' kosbor-
családról való dolgozatait. Illy az idő' és tudományok ' é rde-
kében fekvő vállalat természetesen nagy részvéttel fogadtatott. 
Sok nyilvános és magányos gyűjtemények ajánltatának mun-
kája ' gyámolítására. így tör tén t , hogy már 1826ban 125 b i -
zonyos alnemeket (Gattungen), és így csaknem annyi t , mint 
Murray f a j o k a t , adhatna elő; most pedig a' 4d. fűzet ' befe-
jeztével, a' meghatározott egymik (species) 1300-at tesznek, 
az egész munka ' végével pedig öszvesen legalább 1800-at fog-
nak tenni. De csaknem nagyobb hasznú volt ránézve mint 
minden egyéb a' Bauer a) szabadlellcűsége, lei használatára 
engedé 1791 óta gyűjtött minden kosbor-festeményeit , mely-
lyek mind meg annyi remekművek' sora. 1830—34 három 
fűzet jött k i , mindenik tíz táblával. Részint alnemi bélyege-
k e t , részint élet és boneztudományi részleteket foglal magá-
ban; a' képek tiszták és oktatók. 

A' családok' több csoportokra való további osztására néz-
ve már 1826-ban jelent meg : Orchidearum sceletos. Commi-
sit Johannes Lindley in 8. 3 fametszvénnyel. Ez szolgáltalap-
jául a' föntnevezett műnek is, még pedig Brown után a' p o r -
honok' számán lo'vűl a' h ímpor ' tulajdonsága is választatott 
osztályalapul; a' honnan nyolez rend támadott . — Az 1 — 7 
rendnél egy termékeny h ímpor (orchideae monandrae) , a' 
nyolczadiknál — Cypripediae — héttő (o. diandrae) van k i fe j -
lődve. A' h ímpor vagy egymástól elválva álló (Cypripedii ni, 
Cephalanthera), vagy többnyire négyesen, ötösen öszvenőtt 
golyócskákból áll. A' porhonok ' állása, — t. i. a' bibéhez van-

a) Minden tudományosan mivelt növény-fesíészek közt. bizonyosan 
első helyet foglal a' két Bauer testvér. Bauer Ferdinándot So-
lander vezeté a' Botanicába. Több tudományos utakat te t t és 
nagy hívséggel '3 tökéllyel festett tömérdek külhoni növényeket. 
— A' másik testvér: Sir Francy Bauer 1791 óta a' kew-i ker t -
ben növényfestész. Müvei éles elmét, gyakorlott éa ügyes vizs-
gálót mutatnak. 
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uak-e nove , vagy csak oclaizíílve , — valamint a' h /mpor- tö-
meg5 összeköttetése a' bibével, batár ózzák meg az egyes ren-
deket. 

Az eddig megjelent osztályokban foglaltatnak: 1. Mala-
xideae 47 alnemben 380 fajjal. Iüyenek legtöbben vannak a', 
naptéritői tartományokban, Európában csak bárom. 2dik 
Rend : Epidendreae 24 alnemben 153 fajjal. Leginkább nap-
térítői Amerikában honiak; Európában nem találtatik; több-
nyire fákon tenyésznek. 3dik Rend : Vandeae 97 alnemben, 
487 faj . Ugyancsak for ró égövi növény. Egész Európában és 
Északázsiában csak egy van. 4dik Bend: Ophrydeae 37 al-
nemben, mellyből még eddig csak 27 jött ki 280 egymivel. 
Inkább éjszaki és álpesi növény. 

* A' szerző'morphologiai tekintetében ne'melly fontos pon-
tok kétesek, vagy csak minap, főkép Brown által fejtetének 
ki. Ide tartoznak főleg ezen kérdések: valyon a kosborvi-
rágzat eredeti alkata szerint három vagy hathbnes-e ? és 
hogy megy végbe a termékenyítés ? 

A' virág ezen családban, mint tudva van , az egyrekeszű 
magzathoz nőtt 5s két körbe rendelt hat sziromból áll. A5 

nyél' vagy magzat' csavarodása miatt a' külső kör ' páratlan 
szirma majd felül , majd alul a' virágnyél5 tengelyénél áll; 
de mind a' három levél (kehely) egyforma és szabad, vagy 
ritkán van kettő összenőve (Cyprij)edium). A' belső kör ' le-
velei (pár ta , corolla) nem egyformák, és különösen kifej-
lődve van a' külső kor ' páratlan levelével átellenben álló. Ez 
ajaknak (labellum) neveztetik 's alul többnyire sarkantyús, 
elől pedig homályosabban vagy szembeszölcőbben három ha-
sábú, némellyeknél a' közép hasáb az ajak' alsó részétől 
mintegy elválva látszik (hypochilíum, epichilium Rich.). A' 
tóbbi szirmoktól ebben lcülömbözik, hogy legalább belső lap-
jára nézve, mindig egykörben ragad oda a5 porhonokkal, és 
ezekkel gyakran összenőve van. Középen áll az oszlop (gyno-
stemium Rich.), mellyen mind kétféle nemi részek megvan-
nak^ méllyékét Richard röviden így ír le- Constat ex utroque 
sexu ita conferruminatis, nt stylina materies faciem ipsius 
anticam labello obversam constituat, filamentina pósticam si-
ve dorsum: priorem terminat stigma, anthera posteriorem. 
A' hímszálon vagy egy jól kifejlett porhon van, midőn az a' 
külső kör5 leveleivel szemközt áll 's ké t oldalán két fogai (idét-
len hímcsék-staminodia) látszanak; vagy két porhon van ki-
fej lődve, midőn a' két oldaliak helyett a' középső porhon 
mintegy levélded hímcse'vé növekedik, 

Valyon a' kosboriak eredetileg három vagy hathimesek-
e? Az első vélemény eddig közönse'gesb volt; Lindley is azt 
állítja. Ellenben Brown Róbert figyelmessé tévén a' fölebb 
említett hímesek' és a' kéthimő kosboriak5 termékeny porho-
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iái' állására (a' két belső szirommal átellenben), azt mondja , 
íogy azok más kör ' porbonai mint a' termékenyek, e's kétel-
cedik, valyön a' bimesék mindenkor elidetlenűlt, eltörpült 

porhöhok-e , inkább hasonlóknak állj'tja azokat a ' hagymá-
n á l , Deutzia-nál 'sat. találkozó himszáí' oldalfogaihoz. Gyá-
molítja ezen véleményt a' Richárdtól (Mémoires de la Soc. 
d> bist. nat. de Paris vol. 1. p. 202) leírt Orchis latifolia' cso-
dakepe (monstrositas) i s , mellyben az ajak egészen a' két 
belső szirom' idomát vette f e l , tehát a' virág rendes liathasá-
b ú v o l t , még is csak h á r o m , a' külső kör ' szirmainak meg-
felelő , porhónai voltak. De a' Brown' és Richard' csodanö-
vényeiben a' pörhonok nem a' himcsékből nőttek k i , a' nii 
állásukat világosan mutatja. Azok a' rendes porhonokkal egy, 
még pedig a' külső szirmoknak megfelelő külső körhöz t a r -
tóznak. Hk már most ezen kör ' teljes helyre állítása által az 
Ophrydeáknál a' virág inendes lesz, nagy hasonlatossággal b í -
rand az Irídeákkal, a' hot szintúgy csak egy három kifejlett 
porhonú külső kör van; de a' bibéknek a' hímszálak iránti ál-
lása muta t ja , hogy egy szintúgy hármas belső mindenkor 
elvetél." 

Másképen van a' kosboriak' többi csapntjánál (tr ibus). 
A' kc'tjiimeseknél a' termékeny hímszálak nyilván a' belső k ö r -
höz tar toznak, az egy hímeseknél pedig, ha csodaképülésből 
több pqrhonolc jelennek meg, a' mellékesek mindig a' h im-
csékből fejlenelc ki és a' belső szirmoknak felelnek meg. — 
Ebhez képest a' porhonok' kifejlődése az Orchideáknál két osz-
tályt tehetné. Az Ophrydeáknál három porhon és azok' külső 
köre fejlik ki tökéletesen. A ' több iekné l , főleg a' Cvpripedi-
moknál, Arethusiáknál, Neottiáknál és Apostásiáknál ellenben 
mihelyt egynél több termékeny porhon v a n , a' belső kö r 
hajlandó a' kifejlésre. De a' bibék' állása mind a' két osz-
tálynál muta t ja , hogy a' szirmok' másik köre képleg (ty-
pisch) jelen van, és azért a kosboriak' eredeti alakja min-
dig hat himes. 

Miliy részt vesz az ajak (labellum) a' himszálkörökből, 
nehéz elhatározni, noha ezen részvétet több pontok bizonyít-
ják. Legközelebb az ajak' tövének odaragadása (insertio), melly 
a' hímszálhenger hiányzó oldalát kipótolja, midőn avval tö-
kéletes csővé nő. Továbbá az ajak' összetétele és alakja, melly 
rendesen valami, mégpedig sokszor a' porhon'számának meg-
felelő tarajos toldalékkal bir . Végre igen gyakran az ajak há-
rom hasábra oszlik, a' középső hasáb legszembetűnőbb ízeit 
kifejlődésévél (e'pichilium), midőn a' két oldalsó hátramarad. 
A' külső kor 'k i fe j le t t porhonainak megfelelnek az ajak' meg-
törpűlt oldalhasábjai, mint hímesek; a' belső kör ' hímcséinek 
az u jak ' középhasábja , midőn a' valódi porhonhoz olly igen 
hasonlít. 
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Jt mi a termékenyítést illeti. Erre ne'zve Szerző ellen-
kezik a' Brown' és sok más fűyészek' minap jelentett véle-
ményével; szerinte a' himpor nem esik közvetlenül a' bibe-
völgyeletre (Gynizus Bich.), hanem még jóval kivirítás előtt 
közvetve vagy közvetlen a' porhonok alatt álló bibemiríggyel 
közöltetik, és ez, mint tulajdonképi bibe, azt felszíja. De 
Brown ezt a' nemi részek' és a' magzat' kifejlési időszaka' 
legpontosabb előadásával igen világosan megczáfolta. A' hím-
port mindenbizonnyal a' bibevölgyelet veszi fe l , még pedig 
az egyhímes kosboriaknál főkép a' három részű bibe' oldal-
karéjai , a' liáromhímeseknél mind a' három fogadja el. U-
gyanezt Salisburi, Treviranus és mások jól elsült mestersé-
ges termékenyítés által is megbizonyították. Egyébiránt Brown 
(mint már előbb Sprengel Konrád is) azt gyanít ja, hogy ter-
mészetes állapotban a' hímport rendesen bogarak viszik a' 
bibére. És ha egyszer odajutott , annak minden egyes sze-
mecskéje tömlővé fejlik k i , mellynek alig van /áooo" átmérűje. 
Ez behat a' bibébe és ott igen finom csövecskéket képel , 
mellyek a' petefészekig terjednek. Eleinte a' csövecskék egy 
fonatban mennek az anyaszár' csatornáján keresztül, aztán a' 
magzat' üregében három ágra oszlanak , és mindenik a' mag-
zatlepény előtt ismét két ágra. Ezeket Brown , a' hasonlithat-
lan vizsgáló látta elterjedni az agár kosborban (Orchis morio) 
és Habenaria viridisben, az egész lepényben szintén a' pete' 
külső hámjáig, sőt annak nyílásán behatni is. A' pete csak 
ezen kifejlés után lesz termékennyé. 

A' mondottakból kitetszik, hogy Lindley' munkájának 
morpliologi és élettani része ellen némelly alapos, lényeges 
ellenvetéseket tehetni. De nem kell feledni , hogy midőn 
Lindley nézeteit leírá, még Brown', Brognart' 's mások ' leg-
újabb vizsgálódásai nem tétettek; sőt maga Brown is némelly 
ide tartozó tekintetekben más véleménnyel volt, és hogy Lin-
dley, Bauer Fer. föstvényeiben valóban csak kevés ki nem 
elégítő tekinteteket talála. A' bevezetés i s , mellynek megje-
lenése az utolsó füzethez ige'rtetík, kétségkívül igazításokat 
és védolcokat fog közölni. — De minden esetre nagy köszö-
nettel tartozik a' növény tudomány 'bará t ja a' szerzőnek, hogy 
illy nagy terjedelmű és nehéz család' egyírati (monographi-
ca) kidolgozását felvállalá 's olly derekasan hajtá végre. Mind 
a' Genera and Species', m indaz Illustration' külső kikészítése 
általában magasztalandó. 

Münchner gel. Anzeigen (Nro 43. 1836,) után Sz. D. . 
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86. L E S O E U V R E S de Wali (Wali ' munkái. Fordítás es jegy-
zetek). M. G A R C C N D E T A S S Y által. Paris , 1836. 4ío Zár-
köve ez a' leghiresb könyvek' egyikének hindustani nyelven, 
mellynek megesmertetését Garcin de Tassy'fáradhatatlan buz-
galmának köszönjük. A' hindustani - text Parisban jelent meg 
1838 , egy ékes quartkötetben ; itt a' fordítás, eritieus jegy-
zetekkel az eredetinek érdekes helyeiről. Text és forditás 
igen becses toldalék a' hindustani - nyelv' stúdiumával fog-
lalatoskodó tudós' könyvtárához. — Wal i ugy tekintetik In-
diában mint a' hindustani költemény' atyja. Suratban szüle-
tett ő , (valami 200 esztendővel ez előtt) de ugy látszik mun-
ká já t a ' Mogul-tartomány' különbféle tájain készité. Sokat 
hasonlít azonban nyelve a' dakhanihoz, mint az most beszél-
tetik , noha közelebb áll az urduhoz , mint ama dialectusnak 
Madrasban nyomtatott próbáihoz. Valóban felette h ihe tő , 
hogy Wal i ' nyelve, a' közönséges rekhta , vagy azon dia-
lectus , mellyet Aurungzeba császár' uralkodása alatt beszél-
tek a' Mahumedanusok; ugy hogy diwanját minden hitsorsosa, 
Kap Kornorintól fogva Kabulig, olvashatta, érthette és csu-
dálhatta. •— A' diwán hihetőleg a' mahomedati literatura' sa-
já t ja . Sok apró költeményekből áll az, mellyeknek végtag-
jaik alphabet szerint vannak elrendelve, az az minden óda , 
melly f-ben végződik, a' gyűjteményben elől j ö n , aztán a' 
w - e l végződök 's igy tovább. A' poesis e' nemének feltalálói 
az Arabok vol tak , legalább a' legrégibb ide tartozó költe-
mény Alinak a' próféta vejének diwanja. Perzsa nyelven leg-
alább is van száz divvan, 's a' Törökök is többeket birnak. 
Az indus Muselmanok sem maradtak ebben hátra, mert Wal i 
időkorától fogva több diwanok jelentek meg, mellyek közt 
leghiresb a' Souda-e', ki valami 60 esztendővel ez előtt virág-
zott. — Wali ' diwánja mint a' legtöbb illynemü munkák, az 
anacreoni iskolához tartozik: szépség, szerelem és b o r , mú-
zsája' kedvencz tliemái. Ezen iskola feje Hafiz, a' perzsa köl-
t ő , ki egész Törökországban, Perzsiában és Indiában mester-
dalnoknak esmertetik el. Az orthodox Muselmanok nem bo-
szonkodnak az ő múzsája' szabadságán, midőn a' Koran ál-
tal keményen tiltott bor ' dicséretet zengi. Ez egy rakás ke-
gyes commentatort szerzett neki, kik igyekeznek megmutatni, 
hogy az ő egyszerű gondolatait, lelki értelemben kell venni. 
— Egyébiránt Garcin de Tassy ur most materiulékat gyűjt 



2 7 6 Bib liogr ap h ia. 

az ó és ú j indiai literatura' históriájára, melly három octav 
darahhól áll ari d. 

87. R E T S E N durch die Mejihanischeri Provinzen Tamali-
pas , Cohahuila und Tejas im Jahre 1834. In Briefen an sei-
ne F reunde , von E D U A R D L U D E C U S . Leipzig, 1837, nagy 8 -
adr. 1837." 22 és /2 ív. Ára 2 for. 15 lcr. p . p. Ludecus u r 
hosszabb ide ig , egy éjszaki németországi kereskedőházban 
dolgozott, midőn némi comptoir-spleen-től meglepetvén, me-
részen eitökéíe' magában, föklmivelővé lenni , 's szerencséjét 
az uj világban keresni. Gyarmati - mezeigazdasági tetteinek 
játékszínévé Mexicót választá, 1834-d. es/t.* nyarán 's most 
annak sikeréről tudósít. Ezen könyv' fő é rdekét , azon ta r -
ka , nem ri tkán kalandos történetek' elég eleven festése azor» 
vidékeken, az ottani character- és erkölcsvonások' 'sat. r a j -
zolata teszik, de tudományos nyereséget a' munka nem nyújt . 

88. A V I S Í T tóIcelánd-elC. (Islaíidi utazás Droritheimon 
által 1834-d. eszt. nyáran). John BARROAV, Esq. által. London 
1835. 8-adr. — John Bar row, fia a' híres ádmiralitási t i tok-
nok John Bár row, Bar t -nák, 1834, Drönthéímon keresztül 
egy utatást tőn lrlandba 's a r ró l lelkes tudósítást közöl. Az 
idegen, igy szól , ki legelőször közelget a' par thoz , mellyen 
Reikiavik fekszik, 's ki nem tud semmit arról mi itt vár ja , 
egyebét mint hogy Izland' fővárosa fekszik előtte, igen meg-
csalátva találja magát, noha a' kikötőhelyből a' város' jobbik 
felét' látja. Mind az, mit l á t , egy hosszú sor ház , vagy in-
kább azok' felső részé, mellyek mindjárt a' felemelkedő fe-
kete palakő part megétt, azzal párhuzamos vonalban men-
n e k , 's mellyéltnek'barna vagy veres teteje, itt ott égy ajtó' 
felső része, vagy néha" egy fél sor ablak, ezen par t megül ki-
kukucskál. Arról azonban meggyőződhetik azonnal, hogy 
a' házak alacsonyak 's csak egyemeletüek. Minden sor' végén 
egy felemelkedést lehet látni, mi alig érdemli meg a' domb 
nevezetet 's ezen egy rakás, á' földszinnél alig magasabb p á -
zsitkunyhót, mellyeknelc teteje 's nagy részt oldala is fűvel fe-
det t , 's mellyek leginkább halászok' , a' kereskedők' szolgá-
latában lévő munkások'" 's egy részt dologtalanok' lakhelyei. 
•— Izland' lakosai, így szól más helyt , általában véve udva-
risok 's nyájasok, de semmi erős érzésre nem tartja Őket 
képeseknek. Mértékletesek és józanak ők 's alig tudják millyen 
ize van a' bo rnak , pálinkának és sernek. A' pálinka' egész 
bevitele alig megy két palaczknyira egy egy főre esztendőn-
ként 's ezt a' keveset leginkább a' kikötőhelyek' lakosai 's a' 
halászok' isszák meg, mert a' bennlakók legfeljebb orvosság 
gyanánt élnek azzal 's épen nem ínyek' csiklándozása végett. 
Izland lakosainak minden classisa felette szeret olvasni; az 
i f jak elmúlt napok' történeteit, eldődeilc' hősi te t te i t , mint 
azok, a' sagakban vannak, 's Izland első gyarmatosainak ka -
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lantijait vagy romános történeteit olvassák vagy beszélik el , 
alacsony kunyhóikban, az öszvegyült családnak. Ke'só'bbi idők-
ben anyanyelvűken is bírtak könyveket. A' felvilágosult pap-
ság, a' reformatio után, könyvnyomtató műhelyt állított itt 
fe l , melly Vidon' kis szigetén, Reikiavikkel általellenben, 
még mindég munkás 's mellyben most bibliákat, zsoltárokat 
's más vallásos könyveket, históriai és más hasznos esmere-
ket terjesztő értekezéseket nyomtatnak. Egy illy népet igaz-
gatni könnyű, 's mivel idegenekkel kevés vagy igen semmi 
közlekedése nincsen, kivévén néhány dán kereskedőt, kik a' 
kikötőhelyekben laknak 's mivel nincsenek itt a' hitetlenség' 
's lázadás' kóborló papjai , népi lehet tar tani , hogy erkölcsi 
's politicus charactere egy könnyen meg romlik. 

8 9 . G A L É R I E ornithologique ete. (Madártudományi képtár, 
vagy Europa madarainak gyűjteménye). Leirta A L C I D E D ' O R -

B I G N Y , a' természet után rajzolta Eduard T R A V I É S , 's kiadta 
Armand Robin'9 társai. Paris, 1836. 4-edr. színeit képekkel. 
Az egész munka száz szállítmányból álland, 's ezek' minde-
nike két ábrázolatból és fél ivnyi textből. Minden szállítmány' 
ára két f r . 50 c. — Ez a' nagy tökéllyel kivitt munka, ugy 
látszik mindent felülmüland mi eddig é' nemben létezik. Nem 
elszigetelve vagy egymás felébe vannak itt a' madarak állítva, 
mint valami természethistóriai cabinétban, hanem az ő meg-
szokott helyezeteikben, az általolc leggyakoribban látogatott 
helyek' közepében 's gyakran épen azon pillanatban van-
nak előterjesztve, midőn eledelüket keresik vagy nyeldelik. 
Innen egy tábla nem csak két madár ' pontos képét a d j a , 
hanem olly ábrázolatot nyú j t , melly a' festőnek mintául 
's a' kitömőnelc jeles vézérül szolgálhat. Nagy része ezen 
különös ügyességgel színeit kometszeteknek, méltó a' rá -
mára. Egy illy munka, mellyet a' legtökéletesb kivitelen k í -
vül a' mértékletes ár is ajánl , bizonyos szerencsére számol-
ha t , most midőn a' természethistoriának a' társaság' minden 
classisai közt olly számos kedvellői vannak. A' textus mellyet 
Alcide d'Orbigny ur szerkeztet, a' tudomány' mostani állás-
pontjával egyez; a ' le í rások tiszta, tömött, de eleven stylusban 
aclvák, az európai ornithologia' minden íigyeleteit mag ok-
ban foglalók, mind mi a' nemek' megkülönböztető cbaracte-
reit illeti, mind mi azok szokásairól 's erkölcseiről érdekes 
és tudingerlő tudva van. A' madarak' elosztásában nincs a' 
természeti családok' tudományos rendje követve, mivel a' 
művész helyesen gondolá, hogy két rokonnemű madár ugyan 
azon táblán , kelletinél nagyobb egyformaságot mutatna. Ezt 
az űgytetsző rendetlenséget azonban helyrehozandják a' rend-» 
szeresítő 's a' betűrendes táblák, a' mi a' mívelt 's gyönyör-
ködve tanulni kivánó emberekre nézve még nagyobb ingerül 
szolgál 's nem akadályoztatja a' természethistóriai tudóst sem 
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abban, hogy ezen reá nézve is nagy hasznú munkát tanulmá-
nyaiban használja. Minden czikkely, a' rend 's család, fa j 
és nem , az egyeseknek tulajdon bélyegvonások Js hasonne-
veken kívül , hosszabb leirást ád. 

90. D E x.' É D U C A T Í O N et de í Instruction en France. (A' 
nevelésről és oktatásról Francziaországban), Napoleon LAN-
DAIS által. 32 iv 8-dr . Paris, 1837. Ára 7 f r . 50 c. 

91. R E C I I E R C H E S administratives, statistiques etc. (Ki-
szolgáltatási, statistisai és erkölcsi vizsgálódások a' talált gyer-
mekekről , természetes gyermekekről 's árvákról Francziaor-
szágban 's Europa' több más tartományaiban); Abbé A. H. 
G A R I X L A R D , a' poitiersi közönséges kórház ' papja által. Pa -
r is , Leclerc, 1837. 26 iv, 8-adr . Ára 7 \fr.. Ezt a' munkát a' 
maconi academiai társaság, Nov. 8-d. 1836, megkoronázta. 

92. P R I N C I P E S de littérature etc. (A'lí teratura' elvei, v i -
szonyba téve a' keresztény erkölcstudománnyal, vagy próba-
tétel a' szépnek, jónak 's igaznak öszhangzásáról, a' szellem' 
munkáiban): I . B . D E R E N N É S által. 36 ív, 8-adr . Paris 1837. 
Ára 5 f r . 

93. T R A I T É des machines a vapeur etc. (Értekezés a' 
gőzmachinákról, azok' alkalmaztatásáról a' hajókázásra, bá-
nyászatiba, kézmüvekre, vasutakra); Th . T R E D G O L D által, 
jegyzetekkel 's pótlékokkal M. F. N. M E L L E T által. 2-d. kia-
dás, 4-edr. 4 iv Js átlás. Par is , 1837. Bachelier. 

94. L E K O S A K , román historique. (A' kozák, történeti 
román) J. C Z Y N S K I által. — Paris , 1836. 2 dar. 8-adr . Ára 
15 franc. Czynski ur ' kozákja érdekes jelenet 's ezen n é p r e , 
melly Europa több nemzeteinél, minden igaz ok nélkül lia-
sonértelniü lőn a' barbar nevezettel, u j világot hint. A' Ko-
zákok egykor szabad nép vala 's akkor minden nemes érzel-
mek , megjegyzésreméltó erőben fejlettek ki nálolc. Cha-
ractepök a' büszkeség', függetlenség', jó kedvüség' szerencsés 
vegyületét tünteté fel , egyesítve a' legtöke'letesb vendégsze-
retettel. Ha elfajultak, ez azóta történt, mióta a' Muszkák' 
alattvalóji. A'rabszolgaság elotrombitja az embert, 's az általa 
okozott szomorú következmények, képesek örökös utálattal töl-
teni el mindenkit a'despotimus ellen. Czynski ur ' románja azon 
időszakból való, mikor a' Kozákok a' nemes Lengyelek üldözé-
sinek ki valának téve, kik a' királyi hatalmat magokról leráz-
ván, szomszédaikat rablottálc, hogy uradalmaikat nagyobbítsák 
's hatalmokat neveljék. A' hős egy kozák, ki magát felál-
dozza, hogy hazája' függetlenségét kivívja, 's kit igyekeze-
teiben maga a' lengyel király bátor i t , megunván m á r , visz-
szanyomkodni szünetlenül nemeseinek próbatételeit, kik néki 
alig hagyják a' hatalom' árnyékát. 

9 5 . L E S APRES - D I N E R S de S. v4- S. Cambacéres etc. 
(Cainbaceres, második ConsuF délutánjai vagy több nagyran-
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gu szemeljek' nyilatkozásai a' régi kormányró l , a' directo-
l iumról , császárságról és restauratióról); öszveszedte 's k i -
adta báró E. L. De Lamothe-Langon.— Par i s , 1837. 4 dar. 
8-adr. Ára 30 franc. 

9 6 . C O R R E S P O N D A N C E et rélaíions de J. Fiévée etc. (Fié-
vée'levelezése 's viszonyai első consul 's császár Bonapartéval, 
tizenegy év alatt (1802—1813), kiadva a' szerző áltaí. Par is , 
1837. 3 dar . 8-adr. Ára 22 f r . 50 cent. 

97. L ' E M P I R E ou dix ans sous Napoleon etc. (A' csá-
szárság , vagy tiz év Napoleon alatt) j egy hajdani kamarás 
által. Paris , 1836. 4 dar. 8-adr . Ára 30 f r . 

A' feldóntött bálványoknak rendszerint nincsenek többé 
imádóik, 's ha némelyek megmaradnak is közűlök, ezek 
csak az árnyékban 's csendben gyakorolják néma tiszteletö-
ke-t. Ugy látszik azonban, hogy Napoleon kivételt csinál a' 
szabály alól , mert az udvari emberek épen olly kevéssé hi-
báznak emlékezetének, mint nem hibáztak trónja fényének. 
A' despotának sírjában is tömjéneznek, 's annyi ra , vagy tá-
lára még erosebben mint valaha a' császári bíbor alatt. Ez 
a' vas kéz , annyira meggörbeszté az embereket sűlyos járma 
alatt , hogy még mind eddig sem képesek felegyenesedni, 
noha már az jó darab idő óta eltűnt vala. A' katonai di-
csőség annyira elveszi a' szemek' világát, hogy nem akarják 
látni, mi határtalan ur vala a' nagy harcznok, ki hona' jö-
vendőjét feláldozván nagyravágyó czéljainak, durva erőszakkal 
visszalöké azon szárnyalgást, mellyet az emberi elme kezde 
venni. Had és civilisatio egymásnak nyílegyenest ellen tétetvék, 
bár mit mondhattak légyen ezen mi phrasisos századunkban 
a' bódítók' küldetéséről, a' népek sorskiszabta rendeltetéséről, 
'sat. A' bajonettek, még a' legeszesebbek sem civilisáltak so-
ha 's valóban nem ágyulövéssel lehet építeni valamit. De 
hosszú idő fog még lefolyni míg ezen épen olly egyszerű 
mint igaz ideák áthatándnak mind azon előítéleteken, mely-
lyek a' józan ész' urait mindenfelé körülveszik és elzárják. 
Mind addig kétségkívül igen sok silány apologiáját kell még 
hallanunk a' császárnak, sok dicséretét annak magas lelkéről 
's nemes szivéről, ki Európát hóltestekkel szórta b e , ki 
minden országokba tüzet és vasat vitt h é , kinek nyomait 
mindenütt gyász 's nyomorúság kisérte. 

Cambacéres délutánjaiban és a ' , , Császárság vagy tiz év 
Napoleon alatt" czímü munkában, igen sok udvari pletykasá-
got találni, mellynek még mindég annyi kedvelője van. Ta-
láltatnak azokban imitt amott , már esmert anekdoták, de 
találtatnak új elégge élénkek is, mellyek felfedezik a' császári 
uralkodás' apró rűgóit 's titkos cselszövényeit. 

Fiévée levelezése, az érdek egészen más nemével bír. 
A' despotismus' és obseurantismus' egy leczkefolyama ez, 
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mellyet a' szerző magának a' császárnak számára szerkezte-
tett. A' kormányzás dolgábani leghatártalanabb maximák naif 
nyelven vannak itt előadva 's kérlelhetetlen logicával kifejtve, 
minden szigorú következményeikben. Fie've'e u r különösen 
azon philosophiai elvekre figyelmezteti a' császárt, mellyek 
a' collegiumokba csúszván, ott úgymond , a ' legsiralmasb b e -
folyást gyakorol ják, 's azt jósol ja , hogy az i f ju nemzedéket 
hanemha rögtön gyógyszer használtatik , rövid nap teljes le-
hetetlen lesz kormányozni ; megerősíti a : császárt minden 
előítéleteiben az ideologístálc ellen, 's minden dolgokban egye-
nesen ellenkező vetemény eket ád azokka l , mellyek ötven év 
óta divatoznak Franeziaországban. Mind e' mellett is teljes 
függetlenségről beszél 's valóban nagy szabadsággal intézgeti 
tanácsait Napoleonhoz, ki azokat nem szenvedhette.,. Sokat 
kérkedik haszonkeresetlenségével i s , 's gyakran e lmond ja , 
hogy ő soha sem vágyott sem pénzre sem hivatalokra. Bosz-
szontó , hogy illy dispositiók mellett 's azon hatalomnál fogva 
mellyet a' császár' lelkén nyerni t udo t t , nem magasb sphae-
rákból merítette ihletéseit. Többet ér t volna az a r r a való 
vágyás , hogy hazáját felvilágosítsa, honfiainak b ő v , te rmé-
keny 's boldogító szabadságot eszközöljön. Ez valóban sokkal 
nemesb, sokkal-méltóbb czél lett volna mint a z , hogy egy 
határtalan t rónra katonát ültessen, 's álgyú füstfellegek alá foj t -
sa a' szív' minden emelkedését, a' lélek' minden mozgalmát, 
a ' szellem' minden szárnyongását. 

98. T H E E A S T E R N seas etc. (A' keleti t engerek ; vagy 
utazások az indiai archipelagusban) G. W . E A R L által. Lon-
d o n , 1837. 8-adr . Ára 12 sh. 

9 9 . A L E X A N D E R . ' s Koyage etc. (Figyelő utazás Afrika 
nyugoti gyarmataiba) , A L E X A N D E R által. Két da rab 8 -adr . 
L o n d o n 8 3 7 . Ára 36 sh. 

1 Ó 0 . P H Y S I O L O G I E de t espéce etc. (A' nem' physiolo-
g iá ja , az ember nemzésének története, magában foglaló 
ezen functiónalc az állatország' főbb osztályábani öszve|iason-
lító tanulmányát , a' tehetetlenség' 's meddőség' okainak szét-
bontását 's gyógymódját 's ezon okoknak előadását , mellyek 
a' családot 's polgárt illető több törvényeknek szerkezte tóét 
vezet ték) , G . G R I M A U D de Caux és G . J . M A R T I N - S A I N T - A N G E 
által. l -Ő száll. 4 -edr . Paris , 1837. A' munka' terve a' be-
vezetésben elő van adva. Azon közönséges le t tdo log , melly-
nek vizsgálatát 's leírását akar ják adni a' szerzők, minden 
népeknél házasság neve alatt jön. A' vallás' törvénye sze-
r int a' házasság szentség; a' polgári törvény szerint a1 ma-
gístratus által megerősített szerződés; a' te rmészet ' törvényei 
szer int , az életművezet' functiója. Mind a' há rom nézetpont 
igen sok kérdésekre nyújt a lkalmat , mellyeknek törvényes 
megfejtése fontos a' vállasra nézve , hogy idvességes paran-
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csai szorosan megtartassanak; a' társaságra nézve, hogy ez 
az őt alapító 's általa igazgatott népesség' állandó 's termékeny 
erejére nézve biztositassélt; végre az idividuúmókra nézve , 
hogy az állatiság' legbeesesb erejét okosan használják. Ezen 
három nézőpontból csak az utolsó az, mellynek kizárólag urai 
vagyunk; a' más kettővel foglalatoskodnunk nem kell. Nyisd 
fel a' tbeologiai könyveket, vizsgáld a' casuisták' kétségeit 's 
mond meg, ha az általok adott megfejtések hem sokkal 
könnyebbek 's elfogadhatóbbak volnának e ' , ha azon világ' 
segítségével é lnek, mellyet az ember nemzésének1 stúdiuma 
ajánl. Más oldalt fuss át a' régi 's jelenkori törvényhozás' 
tömkelegein , 's lásd ha a' tudomány embereinek véleményei 
nem nyújtottak é visszavethetlen inditó okokat, sok vakmerő 
határzatokra. Végre olvasd, ha mered , azon nevetséges fajta-
lan könyveket, mellyeket történet vagy ujságvágy^égyszér 
életedben szemeid elébe hozott 's engedd meg, hogy áz azok-
ban keresett oktatmány helyett , mocskos megfogásokat,- ha 
nem szemtelen dőreségeket találtál. — A' bevezetést egy elő-
beszéd követi , melly a' tárgy határait adja elő: az ember , 
nemzés által tart ja fel nemét, a' nemzés' factuma '.közönséges 
's ugy látszik a ' természet ' minden egyéb factuinai ehhez ké-
pest vannak elhatározva. — A'bevezetés után az első résznek 
3 fejezete van ; az elsőben elő vannak adva a' nemzés' sum-
más bélyegei az állatoknál; a' 2-dikban megesmertetnek ezen 
functió' elemi anyagai, mellyek a' csira, a' termékenyítő elem 
's az életművek; a' 3-dikban ezen functió' anatómiája's phy-
siologiája lesz elő adva az emberi nemnél. 

101. D E X,' EVRPI-OT des mcyens mécaniques etc. (A' me-
chanicai 's gymnasticai eszközök' használásmódja a' csontrend-
szer' formátlanságinak gyógyításában); JV1. H U M B E R T , apa és 
fiú által. 4 dar. 8-atlr. sok képekkel. Par is , 1837. Bailliere. 

102. M Y S T E R E S inédits da XV-e Steele. (A' 1 5-d. szá-
zad' lcinemadott mysteriumai), legelőször kiadta Ach. J U E I -
NAL , a' Saint-Geneviéve könyvtár'egyetlenegy kézirata sze-
rint. 8-adr. fac-similevel. Par is , 1837. Techerier. Ara 8 f r . 
A' franczia nyelv? 's literatura történetére nézve fontos , no-
ha egyebke'nt nyomorult darabokból álló gyűjtemény. 

103. L E Q U I C H O T T E du XVIII-e Steele etc. ( A ' 18-d. 
század' Quichotte-ja, vagy Legrand ur' bolyongó lovag, 's 
az egész emberi nem reformatora életének, tetteinek, ka-
landjainak 's hőstetteinek históriája; az emberiség' javára 's 
a' XlX-d. századra alkalmaztatott munka; don Juan Franciso 
S I N E I U E Z által. 2 dar. 8 -adr . 54 iv. Paris , 1837. Ára 15 f r . 

1 0 4 . L E D I W A N d' Amro Ihais ete. (Amro'lkáis' divánja, 
megelőzve ezen költő' élete által, aJ Kital el Aghani szerzőjé-
t ő l , kisérve fordítás 's jegyzetek által, báró M A C G U C K E N K E 

T U D O M Á N Y T . ÚJ F . XV. KÖTET. IX. FÜZET. 2 0 
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S l k s b — tői. 4 dar. Paris, 1837. Imprimerie royale. Ára 
20 f r . *) 

105. P L A N cC une bibliothéqve universelle etc. (Egy kö-
zönse'ges könyvtár ' terve, az emberi nem pbilosopbiai 's üt— 
terariai történetére szolgálható könyvek' tanulmánya ; követ-

« ve minden nyelvű remekmunkák' laistroma által); L. A I M É E -

M A R T I N , által 8 -adr . 34 iv. Par i s , 1837. Derez. Ára 7 f r . 
30 c. —< Ei2 a ' munka a' Pantheon litte'raire czímü gyűjte-
mény' bevezetése. 

106. D I C T I O N N A I R E de diplomatiqve etc. (Diplomaticai szó-
tár vagy polgári és vallásos régiségek' philologiai és históriai 
Jeczkefolyama); M. A. B O N N E T T Y által. Par is , 1837. Mikor 
Mabillon, diplomaticáját irta (De re diplomatica libri VI. 
Par i s , 1681» fol.) még mindent kellett tenni ezen tudomány-
ra nézye. Sokan még arról is kételkedtek, hogy ez valóban 
tudomány 's hogy annak bizonyos és hasznos resultatuma le-
het. Mabillon az ellenkezőt mutatta meg halhatatlan munká-
jában. O a' diplomatica' rendszabásit megalapította; 's úgy 
is tekintetik ő , és teljes joggal, mint annak apja és törvény-
hozója. Egy különös kérdésbe bebonyolt érdekek, mit itt fel-
hozni feleslegvaló , alkalmat nyujtának a' Mabillon által meg-
alapított elvek' megtámadására. A' mester' munkáját oltal-
mazni kellett; S. Maur válaita azt magara 's a' Benedictínu-
solc, Nouvean traité de diplomatiqve-jokat (6 vol in-4, 1750) 
adálc ki. Ezen a' tudós munkán, nagyon megtetszenek azon 
környülállások, mellyekben megjelent; sok polemicai eltéré-
sek találtatnak abban, mellyeknek ma se hasznok, se értékek. 
Dom de Vaines, minden vetélkedést elmellőzvén, az líj érte-
kezésben elszórt elveket fogva fel 's igy alkotá jeles diploma-
tícus szótárát (2 dar . 8-adr. 1774). Nehéz volt jobbat csi-
nálni , mint ezek a' tudós emberek; 's nem is ezt próbálta 
Bonnetty u r ; Mabillon' munkája deák nyelven lévén írva, 
sokakra nézve nehezen használható ; az új értekezés (Nou-
veau traité) igen bov 's nagyon drága is; végre Dom de 
Vaines felette ritka 's ennélfogva iszonya drága; imé ezek B. 
ur ' inditóokai munkája ' hirdetésére, 's valóban nem lehetett 
volna jobban kiválasztani az időt , mint m a , midőn az a r -
chaelogiai tudományok' kedveilése, mindenütt ébredez. — 
A' diplomatica esmerete, az az mind az mi szükséges a' fel-
írások' megfejtésére, akar emlékfélék akar kéziratialc legye-
nek azok , 's azok korának meghatározására, egy azok kö-
zül mellyek századunkhoz 's korunkhoz legjobban illenek. — 
B. u rDom de Vaines'jeles munkáját veszi ugyan vezérül, de az 
azóta történt számos felfedezésekkel gazdagítandja munkáját . 

*) (Ezen munkának nyomos recensióját Silvester de Sacy-tól » lásd 
Journal des Saraus , Janvier, 1838). 
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1 0 7 . T R A I T É de V aménagement des forets etc. (Ér teke-
zés az erdőkkel való gazdaságos bánásról , mint az a királyi 
erdőszislcolában taníttatik); M . DF. S A L O M O N által, l - ö Da r . 
8 -adr . 26 ív 's hét tábla és átlás 4-edr . 23 í v , 13 tábla és 
öt abrosz. Paris , 1837. Thinus. Ára 20 f r . 

1 0 8 . ESSAI d, apréciation historiqves etc. (Próbatétel a' 
históriai becslésekről, vagy a' philologia ' , geographia ' , a r -
cheológia' és história' némely pontjainak vizsgálata); Jules 
B E R G E R DE X I V R E Y által. 2 dar. 8 -adr . P a r i s , 1 8 3 7 . Desfor-
ges. Ara 1 3 f r . 

1 0 9 . T H E RISE and progress of*the british "power in In-
dia. (A' angol hatalom' kezdete 's előmenetele Indiában) ; 
P . AÜBER, a' keletindiai compagnie' ex-ti toknoka által. 8 - a d r . 
L o n d o n , 1837. Aller, l - ő dar . Ara 1 font 1 sh. 

1 1 0 . T R A V E L S in Palestina. (Utazás a' szent földre és 
Syriában) ; G . R O B I N S O N által. London , 1 8 3 7 . 2 dar. 8 - a d r . 
Ára 21 sh. 

111. A V I S Í T to the great oasis etc. (Látogatás a' lybiai 
puszta' nagy oasisába, az Amrnon oasisának 's más most az 
egyitomi basa' bir tokában lévő oasisok' régi és mostani ál-
lapotjának leirásával); G. A. H O S K I N S által. 8 -adr . L o n d o n , 
1837. Longman. Ára 1 fönt 1 sh. 

1 1 2 . E M A N Y , román etc. (Emany , r o m á n , emlékezések 
a' res taurat ióból) ; A N T O N Y R E N A L állal. Pa r i s , 1 8 3 7 . 8 -ad r . 
Ára 7 f r . 50 c. 

1 1 3 . L A V E R T U porté malheur! (Az erény szerencsétlen-
ség' szülője) r omán , P . D Ü F E R R I E R által. Par i s , 1 8 3 7 . 8 - ad r . 
Á r a 7 f r . 50 c. 

114. E M M A de Lisana. A. D U B O I S által. Pa r i s , 1837. 
8 - a d r . Ára 7 f r . 50 c. 

1 1 5 . U N E SOIRÉE che'z Mme Geojfrin. (Egy estvély Mad. 
Geoflrin-nál) d ' A B R A N T K S Herczegné által. Paris, 1 8 3 7 . 8 -ad r . 
Ára 7 f r . 5 0 c. 

1 1 6 . L E S T E M F L T E R S . (A' templariusok) M . J . B R I S S E T ál-
tal. 2 dar. 8 -adr . Pa r i s , 1837. Ára 9 f r . 

1 1 7 . L E S R E I S T R E S , chroniqves etc. (Vallásos b a b o n a 
krón ikák) Victor B O I R E A Ü által. 2 dar. 8-adr . Par i s , 1 8 3 7 . 
Ára 1 5 f r . 

1 1 8 . C I N Q et pas une! (Öt és egy sem) Alex. C O R B Y á l -
tál. 8 -ad r . Par i s , 1837. Ára 6 f r . 

1 1 9 . M E N S O N G E . (Hazugság) Raymund BUCIÍER által. — 
P a r i s , 1837. 2 dar. 8 -adr . Ara 15 f r . 

— JEmanyhnn nehéz megmondani , mi a' legroszabb, az 
alap e' vagy a' f o r m a , a' stylus e' vagy a' gondolatok. Nyo-
morul t cselszövények', nemtelen szerelmek', nevetséges nagyi-
tások' zagyvaléka e z , ollly Öszvekuszált nyelven, hogy min-
den lapon találtatnak pl irasisok, mellyeket három négyszeri 
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olvasásra sem lehet érteni. Igaz, hogy sok emberekre néz-
ve, épen ebben áll a' fenséges. Reményiheti hát Antony Re-
nal u r , hogy olvasókra találand, addig is a' pajtásság segí-
tségére jön , mert egy folyóirat Emany-t igen nevezets szüle-
ménynek, egy a' mindennapin túl emelkedő románnak mondja 
's a' szerzőt a' legjobb franczia írók közé helyezteti. 

— Az erény szerencsétlenség'' szülője és Emma de Lisana, 
két az iskolából alig kilépett tanítvány' tollából láttatnak szár-
mazni, kik a' tollforgatásban, a' cselszöve'nyek' kötésében 's 
a' társaság' figyelésében és festésében igen ügyetlenek. 

— D' Abrantés herczegnő, olly név' 's helyezet' b i r to -
kában van , melly valóban gyakran elég a r r a , hogy a' b i r to-
kosnak, mint ma mondják, pyramidalis hirtnevet szerezzen. 
Kétséget nem szenved, hogy ő talentom nélkül nincs 's való-
jában több olly tulajdonságokkal b í r , mellyek a' jó írót te-
szik; szelleme eleven és csípős, stylusa eleven, könnyű, kép-
zelődése termékeny; de már nagyon is szokássá vált nála 
az irás, nagyon sebesen dolgozik, 's a' publicum által első 
munkáinak osztott kcdvezésre támaszkodik 's innen legtöbb-
nyire fecsegés 's minden literatúrai érdem nélküli saloni lo-
csogást nyerünk tőle. Többszer írtak már Madame Geofírin-
r ó l ; ha mind azon bon mot - l c mellyeket nelcie tulajdoní-
tanak csak ugyan az övéi, akkor egész élete illyek osztásá-
ban tölt volna el. Madame d' Abrantés nem igen sok újat 
mond ő róla 's azon tarsaság' festése, mellyet ez a' híres 
asszony maga körül gyűjtött, se nem bá jo ló , se nem való-
színű. Ezen románt olvasván, azt vélhetné az ember , hogy 
a' szellem abban ál l , minden tartózkodás nélkül ki mondani 
mind azt , mi a' főben megfordul 's hogy a' társalkodás nem 
egyéb, mint ész és értelemnélküli cjviproqvo-k' és ostoba-
ságok' egymást erő csoportja. 

— Brisset ur templáriusai 's Boireau ur Reistres—Qi , 
két próbatétel a' históriai románban, mellyek nem igen sze-
rencsések. Brisset urnák Wal t e r Scott Ivanhoéjábani csudá-
latos talentomából kellet volna ihletést meríteni, mellvben 
annyi erővel vannak néhányan ezen férfiak közül festve, kik 
vallásos köpönyegük alatt igen gyakran dölfös és nagyravagyó 
lelket, kemény és gyűlölséges szívet, 's erős szenvedelmeket 
rejtegettek. Egy ilíy mintából mindent meríthetett vala, mi 
olvasóit érdekelhető, a' helyett hogy azon ü t , mellyet követ, 
kévéssé látszik megfelelni ezen czélnak. — Mi illeti Boireau 
Victor urat , benne szorgalmatos irót lehet megesmerni, ki 
a' régi krónikákat béketűséssel 's szeretettel forgatja 's igyek-
szik azokból az általa festendő erkölcsöknek 's az általa le-
írandó időszakoknak hív képét vonni ki. Ugy látszik leg-
kedveltebb tanulmányai azon vallásos háborúk, mellyek Fran-
cziaországot olly sokáig nyugtalankodtaták. Ezek gazdag bá-
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nyát nyújtanak mind a' románírónak, mind a' historícusnakj 
de a5 lteistres-c\C irója talám helyesebben tenne, ha histó-
riai vizsgálódásit nem román , hanem valami más formában 
adná. Ügyetlen ő a' cselszövények' köte'sében, egy csata el-
rendeléseben, személyeinek beszéltetésében 's munkálkodtatá-
sában 's bizonyítványokban talán gazdagabb mint kellene, hi-
bázik a' formára nézve, melly Lllynemü munkákban még is. 
első és mulhatlaa feltétele a' szerencsés sikernek. Egyébiránt 
oltalmazza ő a' német katonaságot > a' polgári visszálkodás' 
ezen korában, azon nagyon is közönséges és nagyon is szen-
vedelmes megtámadások ellen, meUyeknelc ki valának téve, 
's az ő, véleménye ezen tekintetben, minden másnál inkább 
látszik az igazsághoz közelíteni'.. Azonban a' román nem his-
tóriai thesis, 's nem is lehet az; annyi ez mint egészen ki-
térni a' körből 's épen nem nyereséges módon. 

— Öt és egy sem ! ez valóban annyi mint játszani a' sze-
rencsétlenséggel Corby u r ; de hát miért is ád Kegyed' hőse 
olly rosz irányt szenvedelmeinek ? miért érkezik mindég a' 
más nyomába, 's miért akarja mindég mások' nőjét vagy sze-
retőjét ragadni e l , holott annyi szabad szív van a* világban, 
kik kétség kívül örömmel fogadták volna szerelmét? Miért 
nem ád különösen több változatosságot ostromszereinek ? Ez 
az egyhangúság épen nem mulatságos. A' legelső eránt kit 
lát,, lángbaborúi, imádja azt 's viszontszerelmet óhaj t ; végre 
azon pillanatban mikor magát boldogsága' tetőjén lenni képzi, 
előjön a' f é r j , lármát ü t , kihívja őt 's a' tusáben életét 
veszti. Lángbaborúi egy második nőér t , imádja azt 's vi-
szontszerelmet óha j t ; végre midőn magát boldogsága' tető-
jén képzi, előjön a' férj , lármát üt 's hirtelen odább kell ál-
lani. Lángbaborúi egy harmadikért,, ó h a j t . . . . . de megfogja 
engedni az olvasó, ha ezen taglalatot nem folyta t juk, melly 
utoljára is hasonlítana bizonyos történethez a' kecskepásztor-
ról és kecskéiről, mellyet Sancho Panca beszél el Don Qui-
chotte-nak. Annyira megy utoljára hogy öt — és egy sem! 
Akkor előveszi a' kétségbeesés 's leszál a' s í rba , hogy ott 
hőstettei hűl magát kipihenje. 

— Raymond Bucker urnák, eddig Michel Raymond ál-
név alatt esmeretes irónalc ,,Hazugsága11 igen jó igazság le-
hetett volna, ha meg tudta volna magát óvni a' nagyítástól, 
a'természetből vette volna személyei' mintáját 's ha nem adott 
volna mindnyájoknak olly kivételes charactereket, mellyek' 
száma szerencsére igen csekély a' világban. Ezt a' hibát any-
nyivalinkább lehet sajnálni mivel a' szerző által választott 
tá rgy , méltó azon talentomhoz, mellynek máskor bizonysá-
gát adta. Nagyon igaz, hogy a' hazugság, korunk' characte-
risticus vonása. Egy minden erkölcsi elv' hiánya által elfer-
dített civilisatió hatotta azt át mindenütt, 's minden társasági 

i 
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viszonyok , kisebb nagyobb me'rtékben meg vannak az által 
rontva ! Egy jól rajzolt képe , minden ezen szomorú rora-
lotságból származott roszalcnak, a ' legnagyobb érdeket nyúj -
taná 's egyszers'mind a'legszebb leczke't adná; de a' Raymond 
Bucker ur által adot t , csak visszataszitás' és utálat' érzését 
gerjeszti. Olly festés ez, mellynek öszvesége jólgondolt , de 
a' mellynek színei hamisak 's rajzolata szörnyű. 

1 2 0 . N A R R A T I V E of three voyages in the Black sea ete. 
(Három utazás' elbeszélése a' fekete tengerben, egész Circas-
sia' part jáig, mellyben a' kikötőhelyek 's azok' kereskedésé-
nek fontossága adatik elő; a' Circassiaialc erkölcseinek , szo-
kásainak 'sat. leirásaval); Chevalier T A I T B O U T DE M O R I G N T Y , 

a' hollandus király' consulja által Odessában. L o n d o n , 1837. 
Murray. — Ezen kiadásban benne vannak az eredetinek azon 
helyei is^ mellyeket az orosz censura elnyomott. 

1 2 1 . L E G Ú J A B B török nyelven irt 's Konstantinápolyban 
nyomtatott munkák. íme ezen munkák' lajstroma, mellyeknek 
kiadása bizonyítja, hogy Törökországban valójában terjed a' 
civilisatio: — 1 . M U S N E V I O M E S N E V I , erkölcsi és szemlélő-
dő tudományt tárgyazó poéma, rímelt vei tekben, M E T L A N A 

D J E L A L E D D I N R U S Í U által; commentarius és jegyzetek által 
követve S H E I K C H A K I R effenditöl. 2 . B E H A R I S T A N vagy illa-
tok' gyűjteménye, versezet M E T T L A N A D J R M I effendi által, 
jegyzetekkel CiJAKiRtól. Ez a' munka a' sultánnak van ajánl-
va 's a' császári könyvnyomtató műhelyben készült. 3. ÉR-
T E K E Z É S az orvosi tudományról, dr C H O M E L , franczia orvos-
tól , török nyelvre fordította O S M A N S A I B effendi, az orvosi , 
sebészi és anatómiai iskolának professora által. 4. F E R U K , 

vagy értekezés a' synonymumokról; I S M A I L I I A K K I effendi ál-
tal. 5. E M S E L E S E K E R C H I , vagy grammaticai értekezés, Es-
K I D J I Zabé által; 6. N E T A I D J U L E F K I A R , vagy a' gondolatok' 
határai A D A I . I A L I effendi által. Ezt a' munkát melly a' lite-
rariai compositióról értekezik, kapva kapják a' tanulók. 7. 
H A L L I E S R A R E L A K I I I A R A L I A R A B I Z H A R E L E S R A R , VAGY i s , 

magyarázata azon szép érzeme'nyeknek, mellyeket im'e czí-
mű arab munkából lehet meríteni: A' titkok' magyarázata. 
Bizonyos szótár' neme ez Z E J U Z A D E effendi által compilálva. 
8 . T E O H J É C H E R C H I , vagy a' szépség' magyarázata, S U M B U L -

R A D É V E H B I , effendi által. 
1 2 1 . L E S E N F A N S de la vallé d? Andlau etc. ( A ' andlau-

völgyi gyermekek, vagy esmeretek a' vallásról , a' morálról 
's a' természet' csudáiról) ; E . V O I A R T és A . T A S T U asszony-
ságok által. Paris, 1837. Didier ; 2 dar. 12-edr. Ára 8 fr . — 
Ez a' munka németből van követve. Egy keresztény család' 
történetét foglalja az magában 's egy szelídséggel, embersze-
retettel, egyszerűséggel teljes vallásos szellem bélyegzi azt. 
Olly alakban van itt a' kereszténység előállítva, mint ruillyen-
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ben ezt a' gyermekeknek ajánlani kell; mint vezér 's bizo-
nyos tanácsadó az élet' ösvényén; mint a' háladatosság' foly-
tonos hymnusa a' teremtőnek azon jóteteményiért, mellyeket 
reánk halinazott; mint vigasztalás' forrása a' szerencsétlen-
ség' 's fájdalom' próbáiban. Ugy van itt az Isten előadva, 
mint egy jó atya , ki minden gondját álhatatosan arra fo r -
d i t j a , hogy gyermekeinek boldogságát eszközölje. Szives 
érzések 's a' szeretet kötelei álta' igyekszik a' szerző ezen 
fiatal, minden szép 's nemes érzéseknek nyilt szíveket magá-
évá tenni. A' első kötetet Mad. Tastu következendő kelleme-
tes versezettel nyitja meg: 

Voyez le nouveau-né sur le sein de sa mére, 
Ne contemplez-vous pas son bonbeur éphémere 

D' un oeil presqve jaloux? 
N ' avez vous pas au coeur une secréte envie 
En comparant , hélas! les maus de toute vie 

A son destin si doux. ? 
S' il s' e'veille, un lait pur est ofFert a sa bouchej 
S' il s' endor t , le silence environne sa coucbe; 

N' a-t-il pas pour appui 
Un gei^ou (pii le berce , un bras qui le protége, 
Et des soins maternels 1' ineífable coi^tége 

Veillant autour de lui? 
Mais la religion, mére tendre et p rudente , 
Vous offre, enfans , ce lait dont la source abondante 

Ne se tarit jamais, 
Ces bras toujours ouverts , ees yeux infatiguables, 
Et quand vient le sommeil, ces genoux secourables, 

Ou 1' on s' endort en paix. 

Az egész munkában egymást váltják fel a' kellemetes, érdek-
lő és oktató képek. Az ártatlan 's kedves létei' apró esetei, 
a' leczlcék, kötelességek, gyönyörűségek, mellyekben az 
erényes szülék némileg osztoznak gyermekeikkel, teszik ezen 
kis román' foglalatját, mellyben a' gyermekek' érzései az Is-
tenre vezettetnek vissza elmés és egyszerű módon. Vajba 
bonunkban is több czélirányos, értéimi és erkölcsi kifej lő-
dést eszközlő munkák jelennének meg a' gyermekek' számára, 
kikben a' jövendő' csirája nyugoszik! Vajha asszonyaink, kik 
egyéblcint is a' gy öngéd gyermeki kornak természetes ápolói 
's vezérlői, — a' helyett hogy ízetlen elbeszélésekkel lépnek 
fel —, nevelési tárgyakkal foglalatoskodnának, 's Tastu és V o -
íart asszonyságok 's több jeles német írónék példájaként , a' 
gyermekek számára az ő erkölcsi és értelmi szükségeikhez 
alkalmaztatott munkákkal kedveskednének! Ez által minden 
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bizonnyal elébb érdemkoszorút nyerhetnének, mint be l l e t r i -
sticai próbatételeikkel! 

123. S T A T I S T I Q V E de la grandé Bretagne ete. (Nagybr i -
tannia és Ir land' statistieája) : Alex. M O R K A U DE J O N N E S által, 
8 -adr . 22. i v , egy abrosszal. Par i s , 1837. Ára 7 f r . 

124. P R O G R É S de la grandé Bretagne ete. (Nagybr i tan-
ni a5 eló'menetele, a' népesedés és termszetmény' tekinteté-
ben) ; J . R . P O R T E R után angolból , jegyzetekkel 's Franczia-
ország előmenetelével öszvehasonlító táblákkal; T h . C H E M I N -
D U P O N T É á l ta l ; egy élőbeszéddel megelőzve M. Michel C H E -
V A L I E R által. Pa r i s , 1837. 8 -adr . Ára 8 f r . 

1 2 5 . N A V A L Story of great Britain etc. (Nagybritannia' 
tengeri h is tór iá ja , JAMES á l ta l , a' história ' folytatásával a' 
jelen k o r i g , C H A M I E R kapi tány által) 6 darab' 8 -adr . 2 4 az 
utolsó háborúkban magokat megkülömböztetett admirá lok ' 
's tengeri tisztek' melyképével. L o n d o n , 1837. Ára 2 fon t 
1 4 sh. 

1 2 6 . T H E H I G I I L A N D E R S of Scotland etc. (Scotia hegy l a -
k ó i , azoknak eredete, h i s tór iá ja , régiségei , erkölcsei , szo-
kásai ' sat . ) ; William S K E N E által. 2 da r . 8 -adr . L o n d o n , 
1837. Murray. Ára 18 sh. 

1 2 7 . I I I S T O i n E physiqve\politiqve et naturelle de V ile de 
Cuba. (Cuba szigetének physicai, politicai és természeti histó-
r i á j a ) ; M. R A M O N DE L A S A G R A , a 'havannai füvészker t ' igazga-
tója 's a' franczia Institut' levelezője által. A ' m u n k a 50 szál-
lí tmányból állami, 32—40 lapból és 4 re'zt. állókból, fol . Egy 
szállítmány' ára 18 f r . Par is . Annyi sok könyvek közt mellyek 
Amerikáról írattak 's mellyek által ezen világrész minden te-
kintetből megesmertetik, igen kevés van az annyira érdekes 
Cuba szigetét illető. Mióta Ramon de la Sagra ur 1823-ban 
elhagyta Spanyolországot 's Havannába költözött , nem szűnt 
meg , a ' természethistóriai tárgyak' 's míndennémű figyeletek' 
gyűjtésében. Ezen fáradhatatlan munkálkodások' következésé-
ben , a' természetvizsgálók' megegyező véleménye által buzdí t -
va, hátarozá magát el a' szerző, a' fentebbi munka' k iadására . 
A' spanyol kormány' pártfogásával jelenend meg ezen munka 
spanyol és franczia nyelven 's a' szerző Francziaországot v á -
lasztá ezen szép 's nagy munka ' kivitelére. Egy históriai, 's 
geographíai bevezetés után előadandja, az , a5 sziget c l imája , 
növényzete 'sat. s túdiumát , 's a* politicai részben annak né-
pességét, földmívelési 's kereskedési gazdagságát, jövedelmét 
és köl tségei t , mellvekből azon csaknem egyetlen tünemény 
tetszend k i , hogy Cuba , magának elegendő 's hogy bevéte-
leinek nevezetes feleslegét küldi a' fővárosba. A' többi r é -
szek a' sziget térmészethistoriáját közlendík 's e r re nézve 
magát a' szerző a' Iegnevezetesb természetvizsgálókkal egye-
sité , kik a ' különbféle nemek5 leírását adándják. A' n y o m -
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tatás es réztáblák ezt a' munkát azon pompás munkák sorába 
helyezte t ik , millyeket csak a' kormányok létesíthetnek. 

1 2 8 . G E D I C H T E von Ludwig B E C K S T E I N . F rankfur t a. M . 

Sauerländer 1836. 8 -adr . 416 1. Ára 3 fór . p. p. — Bech-
stein' nagy talentoma a' metricus jóhangzatban dicséretesen 
esmeretes. A' jelen versgyűjteményben is átaljában uralkodó 
az. Az olvasó a' harmónia' lágy habjain érzi magát lebegni 
p. o. a' következő' gyönyörű tavaszi dalban: 

• 

Rufen wieder Maienglocken, 
Bieselt w iede r , Hain dein B o r n ? 
Schüttelt Lenz die Blüthen flocken 
Aus gefüllten Segenshorn ? 
Blühen auch die Veilchen wieder? 
Ist die Amsel wieder wach ? 
Seufzt und singt die wonnetönende, 
A l lgepr i e s ' ne l enzve r schönende , 
Nachtigall der Sehnsucht Lieder 
Unter grünem Schat tendach? 

O nun will ich nicht mehr k lagen, 
Wi l l mich freuen der schönen Zeit , 
Und es sey den t rüben Tagen 
Auch kein Seufzer m e h r geweiht. 
L e h r e , Frühl ing, mich vergessen! 
Hoffe! ru f t dein leuchtend G r ü n ; 
Nimm in deine balsamtbauenden 
Liebesarme den Ver t rauenden , 
Neben trauenden Cypressen 
Lasz die ersten Rosen blühn. 

Freundschaft war dahin geschieden , 
Liebe schwand vor meinem Blick, 
Und ich rief den süssen Fr ieden, 
Ach vergebens mir zurück. 
W a r mir Hoffnung vorgesungen, 
Glich dem Perlenschaum des W e i n s ; 
Freudig schlürft ' ich einst den Schäumenden, 
Herbe Hefe blieb dem Träumenden , 
Nur noch nach Erinnerungen 
Zählt ' ich Freuden meines Seyns. 

Aber dir , o Frühl ingshore , 
Deiner Blicke lichtem Strahl , 
Oeffnen sich des Herzens T h o r e , 
Blüthengöttin noch einmal t 
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Und das Alte ist's geblieben, 
Flammen lodern draus empor , 
Und das stets im Wechsel schlagende, 
Oft beglückte oft Verzagende, 
Schlägt nun in erneuten Lieben 
Feuriger , denn nie zuvor. — 

A'vegyes költemények közt, az örökös themák: szerelem, ta-
vasz, megelégedés, nyugalom, i f júság, aggkor 'sat. fordul-
nak elő. Ezek közt azonban többeket a' tárgy 's gondolatok' 
eredetisége jelel ki. Gyengéd gondolat bélyegzi a' követke-
ző szép darabot: Az özvegy' bizodalma: 

„Ich wa r ein Mädchen, schön und blühend, 
Geschmückt mit jeder Frauenzier , 
Und mancher Jüngling nahte , glühend 
Um meine Liebe werbend , mir. 
Sie schmeichelten, sie priesen, flehten, 
Von Manchem, der in Lieb' entbrannt, 
W a r d ich , ich denk' es mit Errö then, 
Ein Engel damals oft genannt." 

„Bis jener k a m , der mich erwählte, 
Der hohe Mann, dem keiner glich, 
Den liebend sich die Braut vermählte, 
O , wie so hoch beglückt war ich! 
W i e stand ich mit erglühten Wangen , 
Als er sein Lieben mir bekannt , 
Und unter seligem Umfangen 
Er seinen Engel mich genannt." 

„O spottet nicht der Wehmuthzähre , 
Die noch in meinen Augen glänzt, 
Der Mann des Ruhms, der Mann der Eh re , 
Hat diese Locken oft bekränzt. 
Ihm war ein seltnes Loos gefallen, 
E r ward geehrt , hoch anerkannt, 
Und e r , mit frohem Wohlgefal len, 
Hat seinen Engel mich genannt." 

„Ich theilte seine Freudenstunden, 
Jch theilte mit ihm Leid und Lust , 
Ich stand von seinem Arm umwunden, 
Ach einen Himmel in der Brust. 
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Ich pflegte sein als er erkrankte , 
Er drückte schweigend meine Hand, 
Und hat die Treue , die nicht wankte, 
Mich, seinen Engel still genannt." 

„Er s tarb, er starb ! O , rinnt ihr Zähren! 
Er Hess allein mich hier zurück ! 
Musst' ihn der Herr so f rüh verklären ? 
So f rüh mir rauben all mein Glück? 
W a r u m blieb ich ihm nicht vereinigt? 
W a r u m ins Leben noch gebannt ? 
O , wie hat mich sein Tod gepeinigt, 
Der sterbend Engel mich genannt!" 

,,Tch bin nicht arm an Erdenschätzen, 
Gesichert wandl' ich meine Bahn, 
Doch wer kann mir das Glück ersetzen' 
Das mir im Tode ging voran? 
Mehr als mein Gold und jede Habe , 
Gilt mir als Trost als hohes Pfand , 
Dass mich mein Mann, schon nah dem Grabe, 
Noch seinen Engel hat genannt/4 — 

Und als auf ihrem Sterbekissen 
Die fromme treue Wi t twe lag, 
Sah sie mit ruhigem Gewissen 
Sich neigen ihren Erdentag. 
Mit halbgebrochnem Aug' nach oben 
Sprach sie, dem Irdischen entwandt : 
„Sie kommt zu d i r , du Engel d roben , 
Die deinen Engel du genannt l" 

A' költőnek meg lesz azon elégtétele, hogy költeményét min~ 
den nemes lelkű özvegy örömmel 's megindulással olvasandja. 
Vannak néhány comicus költemények is elszórva, mellyek 
közt felette jeles a' követkendő: 

Der Verdrüssliche. 

Ich bin verdrüsslich! 
Wei l ich verdrüsslich b in , 
Bin ich verdx'üsslich. 

Sonne scheint gar zu hel l , 
Vogel schreit gar zu grell , 
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Wein ist zu sauer mir 
Zu bitter ist das Bier , 
Honig zu süsslicb! 
W e i l nichts nach meinem Sinn, 
W e i l ich verdrüsslich bin , 
Bin ich verdrüsslich. 

Dor t wird Musik gemacht, 
Dor t wird getanzt, gelacht, 
Dor t wirf t man gar den H u t , 
W i e mich das ärgern thut! 
Ist nicht erspriesslich, 
ist nicht nach meinem Sinn, 
We i l ich verdrüsslich b in , 
Ach so verdrüsslich. 

W o ich auch geh' und steh' 
Ich meinen Schatten seh ' , 
Immer verfolgt er mich , 
Ist das nicht ärgerlich ! 
Und wenn der Himmel t r ü b , 
Ist es mir auch nicht lieb. 
W i n t e r ist mir zu ka l t , 
Frühling kommt mir zu bald , 
Sommer ist mir zu w a r m , 
Herbst bringt den Mückenschwarm, 
Mücken auf jeder Hand , 
Mücken an jeder W a n d , 
O wie mich das verst immt! 
O wie mich das ergrimmt 1 
W i e das in's Herz mich brennt! 
Himmelkreuzelement! — 

Bin ganz verdrüsslich, 
Weil nichts nach meinem Sinn, 
Wei l ich verdrüsslich b in , 
Ach, wie verdrüsslich! 

Legnagyobb részt foglalnak el a' nagyobb epicus költemé-
nyek , mellyek részint az éjszaki, részint az indus mytholo-
giából vannak véve, részint a' spanyol Cid' utánozásai, r é -
szint thüringiai mondák' átöltöztetései. — 

1 2 9 . H I S T O I R E cTEspagne etc. (Spanyolország' histőriaja, 
a' Góthok' beütésétől fogva a' XÍX-. század' kezdetéig); M. 
R O S S E E U W - S T - H I L A R E áltál. Paris. Levrault. Eddig két da-
rab jelent meg. Minden darab' ára 8 f r . Az egész munka , 
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ha t , hét darabbal álland 8-adr. — Az első darab' tárgya goth 
Spanyolország, második Castiliát, harmadik Aragoniat, ne-
gyedik Navarrát, ötödik Biscayát, hatodik az arab Spanyol-
országot tárgyazza. Egy darabot az austriai házbóli fejedelmek-
nek kivan szentelni a' szerző, 's az utolsót a' bourbon házbó-
l iaknak, egész IV-d. Károlyig. 

130. System der Privat Ökonomie; auch unter dem Ti-
tel: Das Ganze des Familienhaushaltes für das gebildete 
Publikum. Dargestelt von J . J . W A G N E R . Aarau, Sauerländer 
1836. 264. S. Ara 1 for. 30 lcr. p. p. Ezen munka' szerzője 
ugyanazon iro , a' ki az emberi esméretek' organonát (Orga-
non der menschlichen Erkenntniss) i r ta , a' miből láthatni, 
hogy nincs magában egy alacsony tárgy is, hacsak önmaga 
az ember alacsonynyá nem teszi azt. A' munka a' mostani idő 
szellemével j á ró , mert a' materialis hasznot tárgyazza. Bár 
mit mondjon pedig valaki akár mellette akár ellene, annyi 
minden esetre még is bizonyos, hogy ez a' közönségben sem 
divatozhatik, hacsak a' famíliák' házi gazdasága nem virágzik, 
IÍÍ^V hogy ennek divatozását a' közönség' jólléte alapjának 
méltán tekinthetni. Minthogy pedig ezen munka ezt világo-
san és elevenen előterjeszti, következik hogy nemcsak az 
időnek szellemével megegyező, hanem valóságos hasznos mun-
ka is. A' munka leginkább aszszonyok számára van í rva , de 
úgy van írva még is, hogy valóságos tudományos oldala is 
vagyon. 

131. Der Kanton Tessin. Von Stephano FRANSCINT. Nach 
der ítalien. Handschrift von G. I I A O N A U E R . 8-adr. 28% ív. St. 
Gallen und Bern , 1835. Huber et Comp. Ara 2 for . p. p . 
Tessin a 'kantonok' sorában 18-d. ; lakosainak száma 109,000. 
E' munka' terve 's rendje ugyan az, mellyet Zürich és Schwyz 
kantonok' leirója követett. A' szerző, valamint Schweiz sta-
tisticájában, mellyet 1827 adott k i , ügy itt is felfedezi a' 
kanton' minden hiányát. „Mindent meg akartam mondani, — 
igy szól az e lőszóban—, először, mert ügy hiszem, itt alant 
nincs tökéletes kormány: másodszor, mivel abból , hogy 
valamelly kormány köztársasági, nem következik annak je-
lessége; 's harmadszor, mivel az idő' körülményeiből a' ki-
fejlésre nézve akadályok támadhatnak. ,,Nálunk — így szól 
a' 293. 1. — a' név tesz mindent; a' dologgal keveset gon-
dolnak." Habár nem állíthatjuk is Franscini úr ' munkáját 
Mayer úréval egy lépcsőre, még sem tagadhatjuk meg tőle az 
érdemet; mert szorgalmas gyűjteménye sok tanúságost foglal 
magában, 's olly kantont tárgyaz, melly eddig legkevésbé 
ismertetett. 

132. Ueber den Adel als einen zur Vermittlung zwi-
sehen Monarchie und Demokratie nothwendigen Folksbestand-
theil, und Uber die Landtagsritter schaß der Pravinzial-
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Stände in der preussischen Monarchie und Rheinprovinz ins 
Besondere , nebst einem Anhange von F . W . D . von G E I S L E R . 

Minden, 1835. 8-adr . 12K2 ív. Ára 1 f. 30 k. p. p. A' szer-
ző a' nemesi rendet a' monarchia es a' democratia közti köz-
benjárásra szükségesnek t a r t j a , 's e'p n mesi rendtől a' nép-
életre nézve sok szépet és jelest reményi; de megvallja, hogy 
a' mai nemesség, csekély birtoka 's haszontalan és alaptalan 
ranggőgje miatt , kitűzött czéljának megfelelni nem képes , 
melly bajt csak ügy véli elháríthatónak, ha a' nemesi r e n d , 
saját viszonyaira nézve törvényhozó hatalommal felruházott 
testületbe lépend, 's erkölcsi és gazdasági tekintetben bizo-
nyos törvényeket szaband, mellyeknek, meg nem tartó ji a' 
testülethői kizárassanak. Mivel pedig világos, hogy ekként 
a' mai nemesség' száma nagyon megcsökkenne, 's így a' rend' 
fontossága is sokat vesztene : azért a' nemesi jószágok' nemte-
len birtokosai és a' nemesi életre szükséges dotatioval bíró 
polgárok közül a' jelesebbeket nemesi rangra kívánja emel-
tetni. 

133. T A B L.EATT synoptiqve de la clironologie universelle 
etc. (Áttekintő táblája a' népek' és királyok közönséges chro-
nologiájának) M. Hyacinthe G O U R M E L E N , a' császárság' egy-
kori tisztje 's jegyzője, a' meurthe-i departamentom főtiszt-
ségének 's a' georgiai franczia consulatusnak titoknoka 'sat. 
által. Par is , 1837. Didót. Egy grand-monde-nak nevezett 
l m 164 hosszasagd 's 0m 975 szélességű velin ív. Ez a' tábla, 
bét zónára van vizirányosan felosztva, mellyeknek két el-
sője Ázsiát, a' harmadik Afr iká t , a' három következő E u -
rópát az utolsó Amerikát , a 'po lá r i s tar tományt ' s Óceániát 
tárgyazza. Az alosztályok igen számosak, mivel a' hét zona 
több oszlopzatot foglal magában 's még ezeken kívül a' tábla 
két szélén egy egy széles oszlop megy le végig, mellyeknek 
tárgyát , következő czímek jelentik: Föld' golyóbisa , Világ 
kora, Emberfajok, Népcsaládok, Nyelvek , Fallások , Népes-
ségek (az egész emberi nem' mennyisége itt 855 millióra van 
téve). A' dátumok, lett dolgok, helynevek, tulajdonnevek, 
közönséges és különös esmeretek, mellyeket ezen tábla előád 
számlálhatlanok, 's minden lehető pontossággal előadvák, mely-
lyet csak lehet a'históriai tudományok' mostani álláspontjától 
várni. Másfél század óta sok illy nemű táblákat és abroszokat 
adnak ki ; de nincs egy is melly olly szerencsés elrendeléssel 
volna szerkezve 's melly egy íven olly nagy számú pontos 
részleteket nyújtson. Azt lehetne arról mondani, ha ugyan 
szabad volna Catullus egy versének textusát és értelmét meg-
változtatni, hogy itt van valósítva omne aevum uná explicare 
chartá. A' nyomtatási kivitel méltó Didót' sajtóihoz. 

A. B. P . 
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A' m. tud. társaság, f. e. május' 21 es 28d., 's június' 
11, 18 e's 25-én tartott üléseiben: J. kettős betűk' egyszeri-
tése' 's könyvtára' ügyével foglalkodott. II. Egy psycholo-
giai, egy nevelés, 's egy régiség-tudományi értekezésnek b í -
rálók rendeltettek. 111. Podliradszky József 1. tagtól a' 11. 
Rákóczy Ferencz' főbenjáró perét illető irományok' gyűjte-
ménye , Bajza József r . t. és Wal tberr László 1. t.' — Ka • 
lendáriomi magyar régiségek Luczenbacber János r. t. ' aján-
latára a' Tudörnánytárba felvétettek; egy neveléstudományi 
dolgozat pedig, valamint IV. Egy külön kiadás végett be-
küldött classica-literaturai kézirat a' nyomtatástól elm zdíta-
tott. V. Nagy Károly r . t. 1839re szóló astronomiai nap-
könyve a' jövő évi tarsasági Névkönyvben kiadatni határoz-
tatott. VI. A' tarsaság' könyvtára következő ajándékokkal 
növekedett az illető szerzők' ajándékából: a) Gazdasági T u -
dósítások , 1838-diki folyamat' első füzete , szerlcezté Kacs-
kovics Lajos. Pest , 1838. b) Kuthen. kun király, szomorú-
játék 5 felv. szerzője Horváth Cyrill. Szeged, 1838. c) Já -
tékszini t e rv , színjáték 5 felv. irta Karács Teréz. Pest, 1838. 

• d) Szlíács, irta Czilchert Robert. Pest , 1838. e) Útmutatás 
az orvosi gyakorlásra. Készítette Gebhardt Ferencz. P e s t , 
1826. f ) A' különös orvosi nyavalya- és gyógyítás-tudomány' 
alapvonatai. Készítette Gebhardt Ferencz (2. köt.). P e s t , 
1828, 1838. g) Malvina, regények' könyve. Első kötet. Kia-
dá Kazinczy Gábor. Pest, 1838. h) ílillel, von A. Chorin. 
Ofen, 1837. i) A' bölcselkedő magyar polgár. Irta Czente 
István. Kassán, 1838. k) Magyar- német nyelvtudomány, irta 
Némethy Pál. Kassán, 1836. 1) Szívhangok. Tóth Lőrincz-
től. Budán , 2838. m) Szaniszló Ferencz' árvízi beszéde latin 
és magyar nyelven. Pest , 1838. — Továbbá Peregriny Elek-
től : n) Einige Wollte über den Nutzen und Notwendigke i t 
des Turnens, Basel, 1335. 'S Pongrácz Lajostól: o) Fried, 
v. Hagedorns sämmtliche jioetisehe Werke . W i e n , 1765. p) 
Xenocrat , ein Gedicht in 7 Büchern, 1787. q) Napoleon en 
Egypte, par Barthelemy et Méry. Stuttgart , 1830. r ) Ma-
gyar gyász. Pest , 1792. s) De populatione, disseruit Joan-
nes Fejes. Pest, 18Í2. t) História l i terarum, bonorumqne 
artium in Hungária, u) Trója ' veszedelme, mellyet versekbe 
foglalt Dugonics András. Pozsony, 1774. v) Magazin fü r Ge-
schichte, Statistik und Staatsrecht der österreichischen Monar-
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chie. Erster Band. Göttingen, 1806. — VII. A' kézirattárt 
Tahy Gáspár táblabíró négy magyar eredeti levéllel nevelte 
1580 , 1603 , 1611, 1641 , 1688 és 1693 évekből. 

— Julius' 2. és 9d. tartott kis gyűlésekben némelly bel-
ső dolgain kiviil befejezte az egyszer/tett betűk' tárgyát. Ez 
úttal I. D. Mányik János' értekezése a' fogházakról, 13. Pólya 
József 1. t . , 's Jerney János 1. tagé Anno kún-avar püspök' 
pecsétéről, Lticzenbacher János r. tag' ajánlatára a' Tudo-
mánytárba elfogadtatott, II. Gróf Andrássy György Gömör 
vmegyei főispáni helytartó 's academiai igazgató és tiszt, tag' 
kérésere a' tisztelt férfiú által a' budapesti árviz-ügyben k i -
tett jutalmakra 'érkezendő pályamunkák' dolgának középpon-
ti kezelése a' titoknokra bízatott. A' könyvtár ' számára be-
küldök: a) berni prof. Vogt Vilmos „Lehrbuch der Pharma-
kodynamik" czímű munkája ' negyedik kiadását (Gíessen, 
1838. 8r. 2. köt.); b) Pongráez Lajos: „Kárpát-uti zenge-
mények"verseít (Buda, 1838. I2r.) és Kereskényi ford. t ra -
gaediáját: Mauritius (Kassa, 1767. 8r.) ; a) Szenczy Ferencz 
Szombathelyi prof. b. Mikos László' emlékét (Kőszeg, 1838. 
n. 4r.). — A ' kézirattárba Deáki Zsigmond praelatus és 1. t. 
Kainpus Sándor romai magyar paenitentiarius m. beszédét 
küldte, mellyel az Mezzöfante József i , tagot köszönté, mi-
dőn bibornokká választatott. — Fülepp József 1. t. a' pénz-
gyűjteményt 96, közte 65 darab ezüst pénzzel nevelte. 
• i >' • V ; *u'; • - • • . ' ' 

íí).íiil,uíílj ! i - . í ' c >' •''<•'• ' -I 1 # 

TlTOKNOKI HIVATALOS JELENTÉSEK. 

Magyar tudós társaság. I. academía' encyclopaediai fo -
lyóirata ' , a' Tudománytár ötödik éve , vagyis az új folyam' 
2d. éve' 3ik. köte te , számszerint a' XVIl íd . , (16/2 íven) 
megjelent, következő tartalommal: I.) Értekezések (Luczen-
bacher János' szerlceztetése alatt) 1. az asszony és férfi. Bür -
bach után szabadon Bugát Pál. 2. C. Sallustius Crispus e r -
kölcsi tekintetben. Szenczy Imre. 3. A' vasutak, különösen 
a' Bécs és Bochnia közötti vasút' terve. Bognár József. 4. 
Nagyszombati Káldy György. Podhradczhy Jósef. 5. Kalen-
dáriomi magyar régiségek. TValtherr László. 6. Okleveles 
toldalék. Luczenbacher János. Értekezések' mutatója az ú j 
folyam' 3ik kötetéhez. — 11.) Literatúrai rész. (Szerkesztő 
Balogh Pál). 1. Olasz literatura 1836 óta. 2 Criticai vázlatok 
a' külföldi literatura' legújabb 's kitűnőbb termékeiről. 3. 
Bibliographia. 4. Magyar tud. társaság' ülései. 5. Tudomá-
nyos egyveleg. — Ára e' folyóirásnak, raellyből vásáronkint 
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egyegy évnegyedi leötet jelenik meg mintegy 70 ívnyi és 
szükséghez képest több vagy kevesebb rajzzal ellátva, nyom-
tató papiroson 4 ft. legszebb velinen 6 ft. cp. , postán küldve 
1 ft. 36 krra l drágább. Előfizethetni Eggenberger József és 
fia' megbízott könyvárosnál helyben , valamint minden hite-
les könyvárosnál a' két hazában; Beck, Gerold és Schaum-
burgnál Bécsben, 's minden lcir. postahivatalnál. Találtat-
nak vagy rendeltethetnek példányok még a' mult éveld fo-
lyamatokból is az említett helyeken, 's ugyanazon áron. — 

11. Magyar helyesírás és szóragasztás főbb szabályai. A' 
m. t. t.' különös használatára. Harmadik kiadás. Buda, 1838. 
8r. 42. 1. esinos borítékba kötve 10 kr. cp. Pes t , junius' 27. 
1838, D. Schedel Ferencz, m. k. titoknak. 

— Elkészült, 's eddig a' két haza' minden hiteles könyvá-
rosaihoz szét is küldetett: A' M A G Y A R TUDÓS TÁRSASÁG' É V -
K Ö N Y V E I 1 8 3 4 — 1 8 3 6 . Harmadik kötet. Berzsenyi' acze'l met-
szetű képével, két rézmetszettel 's hét kőrajzzal. Budán, a' 
m. k. egyetem' betűivel, 1838. n. 4rétb. Összesen 666 lap.'—• 
Az ELSŐ O S Z T Á L Y ' tartalma ( 2 3 6 1 . ) 1 . a' társaság' történetei 
1834. novembertől 1836. Septemberig Döbrenlei és Schedel 
titoknokoktól. 2. Beszédek: két köz üle'si beszéde az elnök 
gróf Teleki Józsefnek; Horvát Endre' emlékbeszéde Simái 
felett , gr. Desyewffy Józsefé báró Berzeviczy Vincze .—, 
Guzmicsé Horváth János — , Schedelé ismét Simái — , és 
Kölcseyé Berzsenyi Dániel felett. 3. Életrajzok a' társaság' 
személyes állapotja 1836; 's gyűjteményei' szaporodása 1835 
elejétől 1 8 3 6 . aug. végéig. — M Á S O D I K O S Z T Á L Y 2 3 8 1.) 1 . 
A' nyelvtudományi osztály' értekezései: Hellen magyar dra-
maturgia: Guzmics; A' nyelv 's annak a ' lélekhez való vi-
szonyai: Balogh Pál; A' p rosa , 's kifejlése' feltételei: Fá-
bián Gábor. 2. Philosophiai osztály: A' szükség, mint az 
éldelés' egyik főrugója: Kállay; Nőjogtan : Nyíry. 3. Tör -
ténetírási osztály: A' magyarok' eredeti lakföldéről: báró 
Hammer-Purg stall J.; Zsigmon cs. és király' élete, egy va-
ticanumi codex után: Podhradczki; A' m. királyok' fölava-
tási esküjök 's oldevelök' nyomai az Árpádok alatt: Czech 
János. — H A R M A D I K OSZTÁLY (184. 1.): 1. Mathematicai osz-
tály: A' folyóvizek' belsőinek tudákos ismertetése: Nyiry; 
Legkisebb négyzetek' elve: Bitnicz. 2. Törvénytudományi 
osztály: Mellyesetekben van helye a'kiskorúságban tett káros 
szerződések' visszahuzásánalc: Steitner György; Az ügyészek-
ről : Sztrokay; Az eskütársakról: Szlemenics / A' kir. con-
sensus' szükségessége' viszontagságai: Szlemenics / A' szer-
zett törvények' eredeti kútfejéről: Szász Károly. 3. Termé-
szettudományi osztály: Ujabb közlések a' B a l k á n y ' vidékin 
tett természettudományi utazásról: Frivaldszky Imre. — Szí-
nezett képű , vászon boritéku , kemény táblába kötött velin 

T U D O M Á N Y T , ÚJ R. í v . KÖTET I I . F Í ' Z E T . 2 1 
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példányok' ára 8 for. e. p . ; szinezetlen, postapapiros — pél-
dányoké 6 for. e. p. (Bécsben Beck, Gerold, Schaumburg, 
Mösle és May érnél, az academia' minden egyéb cziklcelyei-
vel együtt.) D. Schedel Ferencz, m. k. titoknok. 

— Az academia' IXik nagy gyűlése a' föls. főherczeg-
nádor-pártfogó' helybenhagyásával 's az elnök' rendeléséből 
üléseit f. évi augustus' 30-kán, az igazgató tanács pedig 
September' 1-seje'n nyitandja meg. A' társaság' tagjai' részére 
ennél fogva a' megjelenés' napja augustus' 29-ke, az igazga-
tókra nézve augustus' 31-ke. A' nyilvános vagyis köz ülés' 
napja a' gyűlés' folyamat]a alatt leszen köztudomásra bozra. 
Pesten, július 20. 1838. D. Schedel Ferencz, t. k. titoknok. 

Ö Z Ö N V I Z E I J Ö T T S M Ű T Á R G Y A K ' N Y O M A I M A G Y A R -

ORSZÁGBAN. 

Azon időben, mikor Napkeletről, az emberiség' ugytar-
tott bölcsőjéből, egy még mind eddig esmeretlen médiumon, 
milliók' halálának magvai terjedeztek szét, az Isten széles föl-
dét, legszebb' ekességélől az emberektől megfosztandók; midőn 
törvényhatóságok 's egyesek a' még akkor , valamint most is 
esmeretlen roszat feltartóztatni hijába igyekeztek; midőn min-
denki félelmes várakozásban, a' csak most múlt idő' nyomait 
vizsgálva, megütközve és elbódulva nézett a' bizonytalan jö-
vendő elébe, ezen sorok' közlője is sietett, egyébkint egés-
se'ges és kényelmes lakását elhagyni, hogy a' járvány1 mint 
nem helytelenül gyanitá, csak hamar magas fokra lépendő 
pusztításainak 's szörnyűségeinek szemlélete helyett , a' még 
1831—diki Juniusban, mint 1838-dik Martiusban vidám 's jó 
lcedvü fővárosokban, a' falusi élet' különvált csendjébe re-
püljön. Többféle terveképen olly hirtelenében készültek mint 
elvettettek, végre Pilis-Csaba, az eleven bécsi országúton, 
de hegyei közt biztosan fekvő, határoztatott el. Klórmeszes 
katulyák, orvosságos és eleséges ladácskák 's a' szükséges 
házi bútor kiküldettek, 's Július 5-d. 1831. a' költözködés 
megtörtént. 

Ezen nyugalmas falusi menedékhelyben, hol megnyug-
tatásunkra az egésse'gi rendeletek példás pontossággal követ-
tettek, a' napi r end , olvasás, muzsika, barátságos beszél-
getések, a' szép főherczegi parkbani vegy a' közel lévő hegyek 
's völgyekbeni vándorolgatások közt vala feloszva. Egy illy 
kivándorlásnál azon völgybe, melly mingyárt a' helység me-
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gett éjszakról délfelé nyílik fel 's délkelet fele hajolván nagy 
homoíchegyekkel végződik 's kétfelől , több kevesebb homok-
kal vegyitett vízhordotta agyagdombok által képződik, a' fák-
kal szórt bal begyen lefelé menvén, eleinte kevesébb később 
több , különbféle nemű fák' kövévált darabjai mutatkoztak, 
mellyeket gondosan követve, egy alig két ölnyi szélességű, 
több ölnyi mélységű, az essőmlás által kimosott hegynyilás-
lioz jutottam, mellyben a' kővévált fadarabok, mintegy ele-
nyészni látszattak, mert mind a' falakban mind kívül sok illy 
darabok valánalc elszórva, más felülről nem könnyen kive-
hető tárgyakkal. Ujságkivánástól ingereltetve, nem kevés 
fáradsággal ereszkedtem le a' nyílásba 's több az állati világ' 
maradványihoz, noha homályosan lcivehetőleg hasonlító na-
gyobb darabokon kívül, nagy elcsudálkozásomra, egy alig 
tiz négyszegölnyi térközön, következendő tárgyakat láttam 
feküdni. A' növényországból: fa - és taviplánta gyökere-
ket , közönséges nemű héjakat; az ősvilág' egy nagyobb, 
pálmafa vagy egy' óriási , minden esetre fanagyságu fűfaja 
darabját , 's esmeretlen gyümölcsök' héjait. — Az állatország-
bó l : a' természet' első próbatételeit a' kétfelényiló héjas ál-
latok' formálásában, melyekben az alsó héj laposas > a' felső 
gömlölyded 's melyben még az állat, mint a' nyitatlan osz-
trigában,.benne lenni látszik. Az egész homokkővé vált. Mam-
mutbfogak' töredékei tűzkővé válva. Egy Mastodon' lábtő-
darabja. Egy felső állkapczadarab. Egy kérődző állat nem 
gömlölyded, hanem lapos végű szarva, több más csontda-
rabokkal együtt. Mind ezen ösvilági állatmaradvány ok finom 
törésű tűzkővé válvák. Ezen maradványai közt egy olly idő-
nek , mellynek kezdetét a' históriai évkönyvek meghatározni 
nem képesek, találtam két a' napon száraztott, azon anyag 
által mint a csontok, áthatott, mintegy finomszemií homok-
kővé vált agyagedény darabot; egyik lapos 's belé egy fél-
hüvelylcnyi hosszú quarzdarah van benőve; másik a' szélén 
kiívelt. Ha most gondolóra vesszük, hogy az újább időkben 
a' poudres-i és sauvinarges-i csontbarlangokban, Franczia-
országban 1833, rhinocerus, medve, hienacsontok közt min-
den kétség kívül Ősvilági embercsontok is 's ezekkel, viz-
hordta és csak a1 napon vagy szelid tűznél száráztott agyag-
ból készült fazékcserepek; továbbá 1836, Per im, keletindiai 
szigeten, (20° 39y deli szél.) homokkő és sárgás agyag képű-
letben, mammuth- , elefánt-, mastodoncsontok 's egy kérőd-
ző állatnak> de nem bivalynak szarva találtattak, épen olly 
kevéssé vonhatjuk kétségbe, ezen földgolyónk'legtávolabbi 
pontjain talált dolgok közt az analógiát, mint másrészt csak 
egy féltanulmányű sem fog , ön szemei által meggyőződvén, 
kétségeskedni a' felől, hogy a' Csabán találtatott edény da-
rabok, olly időkor' maradványt , mellyek a' mi históriánk 
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emlékezeteit sőt még földünk' utolsó nagy változásait is túl-
haladják. Régiség 's természet barátinak örömest megmutatja 
ezen nevezetes maradványokat , lakásában Budán , 

Kiss Ferencz. 

T U D O M Á N Y O S E G Y V E L E G . 

S Z Ő L Ő ÉS O L A J F A H O N O S Í T Á S A . Lakanal úr a' franczia tu-
dományok Academiájával egy tudósítást közlött, meilyben a' 
szőlő és olajfa honosításával az eggyesült státusokban tett 
próbatételei foglaltatnak. Ebből a' tetszik k i , hogy próba-
tételei sikeretlenelc valánalc, 's hogy most kénytelen abba-
hagyni a' vállalatot; azt következtetvén, hogy mivel minden 
igyekezetei hasztalanok valánalc, a' dolog lehetetlen. Kentucky-
ban miután különféle fajokat felnevelt volna , különféle föl-
dekben, olly szőlőbogyókat kapot t , mellyek öszveasztak, 
mielőtt megértek volna, 's a' belőlök készült bor rögtön eczet-
té vált. Az olajfa'gyümölcse egyszer sem ért meg. (The Athe-
naeum. Aug. 1836.) 

S Z É P FA. A' bambatoc-i öbölben, Madagascar' nyugoti 
partjain egy igen szép fát fedezett fel Boyer úr. Tekintete 
pompás 's mint mondják , eredetikép Afrika' nyugoti part já-
ról származott el. Néhány Mauritiuson elvetett magvai tö-
kéletesen sikerültek. A' Leguminosak'rendjébe tartozik 's mint 
Boyer ur gondolja ü j f a j , mellyet ő Colvillea racemosa-nak 
nevez, a' Gubernátor' nevére. (U. o.) 

V É N CSERFA. A ' Cerisy erdőben, Qvénesse név alatt egy 
nagy cserfát esmernek, nem messze a' st. lo-i országúttól, 
mellyről különféle dátumok öszvehasonlitása által ki jő , hogy 
az nyolez vagy kilencz száz esztendős. 1824-ben harminezhat 
lábnyi köi'ülete vo l t , épen a' föld felett, 's magassága öt-
venöt lábnyi. Dereka már most üres 's 14 15 személy el 
fér benne. (U. o.) 

A. B. P. 
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E z e'v szerencsétlen vala az orosz literatdra 's művészet-
r e nézve. A' párcsatában elesett költő', Puschkin tragicai ha-
lála rósz előjellel nyitá meg az évet, 's valóban, a' sajnálatra 
méltó eset, melly más tízzel mérközhete'k , nem marada e-
gyedül. Ószkor két jeles ember követé. Az 1825-d. 14-d. 
decemb. öszesküvés miatt a' Jenisey' partaira száműzött, ké-
sőbb mint katona a' Kaukasusra áttett , 's ismét tisztté emel-
kedett , 's a' száműzetésében fölvett Marlinsky álnév alatt, 
mint novellaíró híressé lett Bestushewet, egy csatában a' 
cserkeszekkel golyó ölé el. Másik, kit a' halál septemberben 
ért el, az élő orosz tudósok' legöregbike, a ' Dershavrái' és 
Karamsin' korának utosója, a' 76 éves Dmitriew volt. Bár 
írni már régebben megszűnt, 's az utósó években semmit 
sem ada ki : a' szép , derék ősz még is egy , most már egé-
szen eltűnt literatúrai korszak' tiszteletes emlékeűl nézetek ̂  
midőn ő és Sirnbirski hontársa, Karamsin, mindketten világ-
fiak, mindketten a' kor' szépleikei, franczía példányok'nyo-
mán egészen föloszlatúk a' nyelv' szláv elemét, 's költészet-
ben és prosában az elegáns' társaság' nyelvét teremték az ol-
vasó községnek. 

Több művésztől is megfoszta bennünket ez év ; Kiprensky , 
Orlowsky és Lebedew föstészektől; az első különösen szép arcz-
ke'pei 's foi , a' másik az orosz népéletből vett genreképei által 
lu'res. Ez orosz Vernét Károlynak , a' berezegi költő W á -
semsky, egy szép, eredeti költeményt ajánl a. Az „Emlékezet 
Orlowskyra" czimű mív'sorait e' fájdalmas év' legszebblyrai 
szüleményének mondhatjuk. — E', sok időig kipótolhatlan 
vesztések miatt némi nyugasztalást lelni , ú j literatúrai neve-
zetességek után tekintünk. Az utósó két évben föllépett köl-
tők közt egy ifjú huszártiszt, Lermantow, tűnik ki tulajdo-
n o s , független talentomával. — Egy másik, Hubert, német 
eredetűnek látszik, pályáját, minden esetre, valódi német 
művel kezdé meg, Goethe' Faustjával tudniillik, mit valódi 
talentommal fordíta oroszra. — Igen kedvező leg szólnak még 
Grebenka, egy kisoroszról, ki honi nyelvnemében verseket 
's beszélyeket, fris és erőteljes nyelven ada. Ha már ismert 
if jabb Írók' űj müveit nézzük, Benediktow verseinek má-

T Ü D O M Á N Y T Á H ÚJ F . J V . K Ö T E T . I I . F Ü Z E T . 2 2 
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sodik kötete tűnik föl. De e' költemények, fá jda lom, kevés 
kivéttel messze maradnak az elsó' kötet' dalai mögöt t , melly 
számos példányban 1835 vége felé jelent meg, 's 1836' ele-
jén már ellcele. Reménylik, hogy azon nemkedvező idegzet, 
miben ez űjabb költemények eredtek, eltűnő leend, 's az if-
jú költőt sem két táborzásbani részvéte ki nem fárasztá, sem 
a' vett diszjelek el nem hidegiték, de tán csak a' íinanczini-
nisterium' — hol dolgozik — sok actái fáraszták ki egy kis-
sé. Bárha a' természet, mellynek mindig ifjadó jeleneteire 
máskor olly örömmel irányzá lelkesedését, mi hamarébb is-
mét megfrisítné 's fölszárnyazná! •— A' régibb költők közül, 
csak egy fordítást említhetünk, Fouque' Undinéje' rímes for-
dítását ShukowskytóL Ezen, a' műit év' elején kijöt t fordítás 
olly szép és s ima, mellyet csak az annyira kitűnő versmű-
vész, Shukowskytól várhatni; de persze még is annyi művé-
szet mindig csak alsó r endű , idegen műre vesztegettetett. 
Ugyan azon sima fordítókéztől vesszük egy nagy költő' örö-
két. Shukowslcy a' császár megbízásából 's költségein, Pusch-
kin' munkáinak rendezi fénykiadását. Türelmetlenül kapák el 
a' három elso,épen most elkészült kötetet; a' többi májusban 
váratik. Maga a' szerencsétlen költő által alapított, 's Shukowsky 
's Odojewslcy herczegektől folytatott e'vnegyedi folyóirat „a 
kortárs", próbáit adá Puschkin' eddig nyomtatlan dolgoza-
tainak , mik muta t ják , hogy a' költő' talentje épen nem sü-
lyede, sőt üj irányt vőn. Puschkin naponként mindig job-
ban elhagyogatá lyrai-subjectív idegzetét, 's mindig több ob-
jectivást, plasticai erőt 's forma gazdagságot nyere. E' költő-
ben kétség leül első talent fejledezék , költő, ki tán minden 
kortársai fölött közelíté volna meg a' goethei fényfokot: 
az előadásnak amaz objectiv, megjelelő módat, mellyben a' 
részek harmonicus, characteristicai ege'szszé görnbölyednek. 
Puschkin csodálkozásra méltó sokba fogott 's kezde , a' mi 
most már bevégzetlenűl marada el ; beszélő, Iyra i , gűnyköl-
teme'nyeket, novellákat 's regényeket; kevés készült el; na-
gyobb része töredékmű marad; mert ki merészkednék azt 
bevégzeni, mit Puschkin terveze ? — Bevégzett , 's halála 
után jnár megjelent dolgozatai közül, néhány kis ly ra i , külön 
nemű mesterművek mellett, egy költeményt magasztalhatunk , 
melly „Az érczlovag" czím alat t , drámai episodot ad az 
1824-d. pétervári vízáradásból; 's egy novellát prosában, 
„A' kapitány lány", Pugatchew' időkoráhűl. A' költeményt 
leíró része tüneti k i ; a' novella' dolgozatában valami tulajdo-
nos objectivitas , mondhatnók Walter-Scottismus van , goe-
thei formákba nemesítve. „ E g y i p t i éjek" czímű töredéket is 
nagy magasztalással emlegetnek. Eleje az egy valódi költői 
conceptiójű , 's mesterkéztől tervezett költeménynek. Még 
csak illy próbák után mérhetni meg valódilag azon vesztesé-
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get, mit az orosz literatura Puschkin' halálával szenvede, 's 
láthatni, mil l j helytelenül rettege némellyki, hogy a' költő 
átélé magát, míg hihetőleg, csak új teremtésekre lépe át. 

Forduljunk el a' vesztett reményektől, nyereségeinkhez, 
jégessőverte* nyártérről , aratásünnepélyhez. Hírlapok már era-
lítének valamit, mint ünnepeltetetélc meg 2-d. febr. a' hal-
hatlan Krilou> már félszázados irói munkássága. A' nemes 
őszt meglepni czélozák tisztelői. Egyike ezeknek egész egy-
szerűséggel ebédre hívja az Engelhardházba, hol a 'nyilvános 
bálok tartatnak. Krilow semmit sem sejtve jő a' lakomára, 
's képzelhetni csodálkozását, midőn néhány barát helyett , 
számos és fényes társaság fogadá, ?s szerencsekívánatokkal 
vevé körűi. Az a' pétervári literatura' 's társaság' magva volt. 
A' terem' karzatait nők lepék e l , 's hová az Ősz lép, virá-
gok és füzérek búinak gyöngéd kezekből a' költő' fejére. A' 
nyilvános tanítás' ministere ünnepélyes beszéddel nyújtja át 
a' császár nevében , ki az által részvétét akarja nyilvánítni a' 
nemzetünnepben *), a' Szaniszlórend' jeleit a' nagy csillaggal. 
Shukowsky' 's Odojewsky berezeg' beszédei követik. W á -
semsky berezeg egy gyönyörű, szellemdús vidorságtele köl-
teménynyel lép föl , mellyhen a' költő" kimesézete hirét Orosz-
országra nézve nagybecsű igazságnak mondja. — Oroszor-
szág nemzetiiteraturája' itt egybefüzött élő koszorúi közül , 
csak az ismert fonynyadt lóherelevél liiányzék: Gretsch, Bul-
garin és Senkowsky. Ezen u r ak , mint látszik, helyes ösz-
tönből zárák ki magokat az ünnepélyből. De mi azért nem 
akarjuk mellőzni; sőt ők a' leghelyesb átmenetet teszik, hogy 
egy literatúrai crisisrŐl szól junk, melly, közel lévén, tán 
még ez évben kifakadand. 

A' jó irók' legnagyobb részének apatbiája egy részről a' 
legmélyebb, más részről a' legmagasb fokra hága. A' szót-
vívő négy journalista, tudniilik a' három említett és Polewoy, 
most már Pétervárban egyesűit. Az „Olvasótár" Senkowsky, 
az „Éjszaki méh" 's a' „Hon fiac* Bulgarin és Gretsclitől, 
Polewoyval közösen szerkesztetik, ki (P.) tutajdonlag mind 
a' két lap' szerkesztője, bár nevét nem hordja is homlokán, 
így fogá be Smirdin, könyváros a' most nyomossággal biró 
journalistákat erszényébe. A' könyvárosi ipar' e' fokáról b i -
zonyosan annál sebesbben kell lesülyedni. Alapíta bár Smir-
din, mint állítják 20 — 25 könyvboltot az ország' fővárosai-
ban; egy erisis' első forrás anyaga két fő műszermesterei' —• 
Senkowsky' és Polewoy' — ellenséges feszxíltségében van. Azt 
mondják , hogy Smirdin megunta e' Senkowsky' igényes k í -
vánatit, 's durva bánásmódját, 's Polewoyt megnyeré, hogy 

*) Még' Oroszországban is! — 
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lapjaiban buktassa meg. De Senlcowsky hatalmasan szegül el-
len Polewoy' naponként nyíltabb 's erősb támadásainak. A' 
község e' kakascsatákat még örömmel nézi; de a" két vörös-
tarajos hősök' egyikének végre bukni kell. A' két journalista' 
feszültségének e' k o r a , megegyezik a' literat-chemiai proees-
sus' 's az általunk jöslott erisis'siettétése're, a ' restség 'egy sza-
kával a' két journalistában. Gretsch és Bulgarin tudnii l l ik, 
gazdagok 's ez által restek lőnek; liter a túrát még csak kedv-
telésből űznek, 's befolyások lassanként azzá lesz, minek 
tulajdonkép mindig kellett volna lenni: semmivé. így egy 
vagy két év alatt Smirdin' literatúrai gyárság ínak össze kell 
omlani. Hiszen ő tulajdon intézetében fegyverzi egyiket a' 
másik ellen , ?s igy kölcsönösen lealacsonítja. így ritkul na-
ponként a' régi dolgozótársak' száma. A' journalokat közel 
bukás fenyegeti. Mi lesz akkor az orosz literaturából ? — 

Az Orosz literaturában egy idő óta kétszeres fordulatot 
venni észre. Egy részről a' prosa mindig jobban fogja el a' 
költészet' helyét , 's történeti művek , Oroszország' statisti-

, cai leirásai, általában komoly , positiv munkák' száma nö-
vekszik, 's kitolja a' regéuyliteraturát, 's a' frivol firkákat. 
Néhány fontos dogozat jelent meg már a' legújabb korban , 
's fog még több. így dolgozik e' perezben Pogodin egy nagy 
kritikai munkán, Oroszország' históriájának legrégibb szaká-
ról. Az orosz népdalok gyűjtetnek, 's bizonyosan legalább 
tíz octávkötetet töltenek el. Az archaeologi választmány ki-
adja dolgozatait, számtalan nagyfontosságú, orosz históriát 
tárgyazó iratokat. Hasonlón cselekszik a' moszkvai históriai 
társaság. — Schewirew az orosz literatura fölött i , olly nagy 
érdekkel hallgatott felolvasásai közül az első épen most ada-
tott ki. 

De e' mellett az elbeszélő költészet sem hanyagoltatik el 
egészen. Pawlow három novellát a d a , mellyben talentje na-
gyobb röptét vőn, mint az előbbiekben , mik már általános 
figyelmet gerjesztenek. Odojewsky herezeg „Az őrültház<e 

czím alatt novellákat adand. Sagoskint, k é t , németre fo r -
dított regénye: „Ju>ny Miloslawsky, vagy az oroszok 1612-béri", 
és „Roslawlew, vagy az oroszok 1812-ben", már ismertté 
tevé németörszágban. Erdekei bát bennünket a' h í r , hogy 
legújabban új regénye jelenendik meg: „Ä kisértőnem 
tulajdonlag történeti, de korunkból vett tárgy. E ' müvek-
hez , mikre a' községet figyeltetjük, jő még egy, mitől óv-
juk. Német hírlapok már régebben kikürtölék Bulgarin' egy 
literatúrai válalatát: „Oroszország t e czím alatt. Elég legyen 
mondanunk, hogy a' munka néhány if jútól , Bugarin' zsold-
jában 's szellemében, gyártaték. Kinek kezébe j ő , nézze 's 
ízlelje azt , mint Bulgarin és társai gyármüvét. 
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Közleseinket néhány szóval ve'gezzülc a' muzsikáról. Ne-
met társaság , 's német művészet iránti szeretet Moskvvában 
egy dalegyesületet alapíta , melly legközelébb Mendelssohn' 
Pálját szándékozik adni. — Meg töhhet! Toholskban 2-d. 
januar. egy hangversenyben Reisinger' egy ouvertureje Meier-
heer' hugenottái , ouver tureje , 's néhány darab Ördög Ró-
bertből adatott elő. Nem kell-e ennek az orosz muzsikára 
hatni ? Valóban Glinka egy tiszta orosz müvét : „Az éltet a' 
czárértfönséges szerzeménynek jelelhetjük, korszakot csi-
nálandónak a' dramai zeneművészetben. Hírlapok már tu-
dósitának, milly hatással adaték elő e' da l já ték Pétervárban 

Az 1838. alig. Ztg' rdk. told. 234—37 száma után. K. G. 

A' PHILOSOPHIA' TÖRTÉNETÍRATÁNAK 
T É R É N T Ö R T É N T L E G Ú J A B B M U N K Á L K O -

D Á S O K . 

Első czikkely. 

A' „Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Mit An-
gabe der Literatur nach den Quellen bearbeitet von G. O. 
MARBACH. Erste Abtheilung. Einleitung und Geschichte der 
griechischen Philosophie." (Leipzig, O . W i g a n d . 1838. nagy 
8-adr . Ára 2 for. 38 kr . p. p») czímü munka' szerzőjének, 
szert kellett tennie a' philosophia' történetiratának téréni ü j 
munkálatok'részletes ismeretére, 's azért képesnek és hívott-
nak érzi magát a r r a , hogy azoknak fontosabbjairól ezennel 
okokkal támogatott ítéletét nyilvánítsa. 

Nem szerénytelenség, ha én ezeu előadásban tulajdon 
munkámat helyezem legeiül, 's arra nézve némelly észrevéte-
leket mondok k i , de én csak ez' uton gondolom az olvasó' 
kezébe adhatni a' helyes mér téke t , mellyel magam mér tem, 
's melly szerint magam is mérendő vagyok. A' dolgok, k ü -
lönböző álláspontról véve, különbözők, tehát elsőben magam' 
álláspontját kell kijelelnem, fölfogásom' igazlására. A' körül -
mények mindazáltal ezt csak távolról engedik érinteni, 's a' 
ki annak alaposabb kivitelét és tudományosabb igazlását k í -
vánja , azt köuyvem' bevezetésére kell utasítnom. 
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Ki szorosan, 's maga is mint philosophiailag művelt, 
foglalkozik a' philosophia' történetiratának tanulmányával 
hamar észreveendi, hogy abban sokkal több van , mint mind 
annak öszveálh'tása, mit különböző' időkben 's több vagy ke-
vesebb botlással legfőbb igazságnak tartottak a' legművel-
tebb férfiak is; sőt inkább azt találandja, hogy a' philosophia 
minden időben valódi tudomány vol t , melynek megtanulásá-
ra fáradságot 's munkát kelle fordí tani , 's a' mellynek ered-
ménye és tartalma mindenkor a' teljes és valódi igazság volt. 
Ezen igazság volt eleitől fogva a' philosophiának egyetlen 's 
mindig ugyanazon tar ta lma, valamint az ember minden idő-
ben ugyanazon valódi isteni maggal b i r t , az észszel, melly 
lényegesen csak egy. Hogy mégis különböző philosophiák lé-
teznek és le'teznielc ke l l , az épen fölhozott állítással olly ké-
véssé ellenkezik, mint ellenkező az, hogy ugyanazon gon-
dolat 1 ezerképp és ezerféle nyelven ki tehető, vagy hogy gö-
rög és német , szerecsen és európai, egy észszel és egy is-
tennel birnak. Sőt még több, az előtt ki a' philosophia ta-
nulmányába mélyebben behatott, világos lesz, hogy a' phi-
losophia' valódisága épen abban tűnik dícsöűl elé, hogy az , 
azonegy tartalmával annyi és épen ezen formákon ment ke-
resztül. Ha m i , művelődésünk' folytában önmagHnkra fi-
gyelmezénk, nem tagadhatjuk, hogy ma egészen mások va-
gyunk , mint évek előtt valánk, 's még sem kétkedünk, hogy 
a' mi évünk' tartalmát létünk' legkülönbözőbb formáin át 
mindig keresztűlvivők , 's hogy ezen formáknak mindegyike, 
ha .szinte, mindegyik korábbi tökéletlenebb, szegényebb volt 
is a' későbbinél, semmi egyebet ezen egy tartalomnál nem 
mutata. Ezen szembeszökő tüneménye „ugyanazon egy , sőt 
egyetlen tartalom' keresztülhatásának, különbféle de semmi 
egyebet, mint azt, és pedig nevekedő teljességgel kifejező 
formákon által" a' lélek1 sajátsága, 's mindenen föl lép, mi 
lélek gyanánt szemléltetik, — nem egyéb az, mint az élet. 
E' tüneményt mutatja a ' philosophia i s , a' mennyiben ez a' 
lélek tárgyilagos léte; 's ezen tüneményt létalapjához képest elo-
állítni, a' bölcselkedés' történetiratának föladása. 

Ha más tudományok, például a' nagyságtudomány (ma-
thesis) nem bírnak illy mindig más formákban újraszülető 
tartalommal mint a' philosophia, hanem bennök csak az ú j -
nak a' régihez sorozása, ennek átváltoztatása né lkü l , talál 
helyet, ez csak h iány , nem elsőség, az az, a' lélek' teljes-
ségének hiánya, a' belső élet' hiánya. Azok tehát , kik a' 
bölcselkedést, mint mond ják , mathematicai tökélyre emelni 
fáradoznak, annak szelleme megfojtására igyekeznek. Bal-
gatag vállalat! 

Minthogy az örök szellem' átalakításának m ó d j a , a' szel-
lem' életprocessusa, a ' szellem' lényegében alapúi , tehát 
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ezen egy móil szerént kell mindegyik szellem' képzésének 
történnie, az az , minden egyes embernek, az ő kiképzésé-
b e n , mint philosophnak, ugyanazon utat kell követnie, mel-
lyen az emberi nemzet keresztülment. Csupán ez' úton érheti 
el jelenkorának tetó'pontját. 

Azt mi itt mondva van Göthe e' szavakkal erősíte meg: 
„Ha a' világ egészben véve eló'rehalad is , az ifjúságnak még 
is mindig elűlröl kell kezdenie, és mint egyénnek, a' világ-
műveltség' korszakain keresztül mennie," Ez nérnellyeknél 
hamarább , másoknál lassabban megy, legtöbben valahol, va-
lami bevégzett öntudatban elmaradnak, 's a' jelenről esak 
némi homályos vágyódásuk van: az egyéni lét' viszonyai e-
lőmozdítólag vagy gátlólag hatnak a' szellemnövényre. 

Egy második szoros következtetés a' közlöttből a' philo-
sophia történetiratának a' legfőbb tudományos philosophiai 
érdeket adja. Mivel tudniillik a' szellem' életprocessusánalt 
föltétele a' szellem' lényegében fekszik, tehát a' létalap' is-
meretének ugyanazon menetel' ismeretének kell lennie, vagy 
a ' mi ugyanaz: a' szellem' ismeretének azon utat kell előter-
jesztenie, mellyen a' philosophia történetileg végigment. Szem-
lélődés és történetfürlcészés e' szerint lényegileg összevágnak; 
de a' lcöztöki különbséget sem kell félrenézni. A' szemlélő-
désben az átmenetel nem történik idő szerént, mint a' tör-
ténetiratban, a' szellem' élete Ő benne belsőképp van, mig a' 
történetírásban külsökép' ( a' tüneményben) létezik. Ez' ok-
ból semmi történetiratot sem rakhatunk össze, hanem a' phi-
losophia történetírójának tapasztalatilag kell cselekedni, 's 
szemlélődési (speculativ) miveltségének csak annnyit köszön-
het , hogy a' szellemire azon tüneményekben, mellyekben e-
levenen előtűnik, újra ráismer. 

A' philosophia történetiratának itt kimondott fölfogása 
nein az én nézetem 's véleményem, hanem magának a' phi-
losophiánalc egy, valahára mege'rtt gyümölcse, melly Euro-
pa' földén már évezredektől óta mindig nagyobb tökéletes-
ségre nőtt. Egy illyen nemes termést, lassankénti nevelkedé-
sében a' figyelmes és gondolkodó olvasó' szemei' eleibe ál-
lítni, iparkodásom> czélja munkámban. Vele tisztán tapasz-
talatilag bánék , 's csak annyiban valélc szemlélődő, hogy — 
a' tudomány' kivánata szerint — azt mi történetileg ajánlko-
zott belső pontosságához képest előállítnom és kiemelnem kelle. 

Az u. n. világesemények' történetírója kényszerítve látja 
magát tudósításainál ollyanok' tanúbizonyságára építni, kik 
azon eseményekről részint tulajdon nézetök, részint más kö-
zelebbállóknak közléseik szerint tudósítnak. Ezen forrásirók' 
legtöbbjei nem biztosok, 's gyakran annál kevesebbé bizto-
sok , minél közelebb állanak magok azon időhez, mellyet 
leírnak; inert ritkán bírnak részrehajlás nélküli nézettel azon 
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események i r án t , mellyek iránt Ők magok, egyes erdekeik-
ben többé vagy kevésbé előmozdítattak vagy megzavartattak. 
Ellenben annak, ki a' philosophia' történetét i r j a , magoknak 
az ő bőseinek tettei vannak szemei előtt, 's ha csak szemei 
vannak a' látásra, szükségtelen magát korlátozott tanúkra biz-
n i ; sőt azon tetteket néki a' legszorosabban kell ismernie, 
mivel , hogy megérthesse, azokat teljesen utánoznia kell. A' 
forrástanulmánynak a' philosophia történetiratában tehát sok-
kal magasb jelentése van, mint a' világtörténetben, biztosabb 
i s , 's a* ki igazán, szorgalom- és műveltséggel dolgozott 
maga is , mint szemtanú, tudósít. 

Az előrebocsátottban foglalt okokból , a' dologhoz fe-
fette nem illő cselekvés mód, az az, ollyan, melly egyedül 
az iró' hiányos műveltségét tanúsítja, ha valamelly philosoph' 
tanitmányáról csak olly módon értekezünk, mintha az is e -
gyikc volna azon eseményes véleményeknek, mellyek a' je-
lenben philosophia gyanánt mutatkoznak , 's egymás ellen 
harczolnak; ha egy u. n. criticai fölfogás véleményt véle-
ményhez hasonlít, de , mint egyébként lehetlen is , semmi 
philosophia' velejét, a' tulajdonképi örök tar ta lmat , nem is 
érinti. A' philosophia története körüli munkákban, m é g p e -
dig a' legjobbakban , a' közönséges modor az, hogy a' tör-
ténetíró az ő vélt criticai felfogását a' textusban ad j a , és 
jegyzetekben a 'phi losophok 'azon mondásait teszi, mellyekre 
az ő felfogása vivődik. Van egy bizonyos, elöszer a' tüdős 
Tennemann által fölállított köre a' mondásoknak, mellyek 
mindig újra előhurczoltatnak, és vannak bizonyos előitéle-
t e k , mellyek a' philosophia fölfogásánál, mint az eredendő 
b ű n , átültetődnek. Ha szüntelen csak azon egyes mondá-
sokba figyelmezünk, úgy azon előítéletektől, mik épen egyes 
mondások' visszás fölfogására támaszkodnak, semmi esetre 
sem szabadulunk meg. Sehol sincs nagyobb értéke azon mon-
dásnak , mint bölcselkedési könyveknél, hogy a' részek csak 
az egész által nyerik jelentősöket, és kiszakasztva, az egész-
ből , holt anyagnál nem egyebek, mellyből akarmelly tet-
szésszerinti edényt formálhatni. 

Én az általam kiadott philosophia' históriájában, a' szo-
kásszerinti modort egyenest megfordítani, mivel a' philoso-
phok' szavait fő , 's a' magam' felfogását annyiban mellékes-
dolognak vevém, mennyiben az olvasó a' philosophok' sza-
vaiban eszközt nyer , felfogásom birálgatására, mer t csak ez 
van bírálatnak kitéve, nem pedig e g y , valaha időszerű phi-
losophia. Egy ele'bbi korú philosophia' bírálatával épen úgy 
van a' dolog, mintha mondani akarnók , a' férfinak az ő tu-
lajdon gyermek- és i f júkorát megbírálnia szükség, hogy meg-
foghassa, miként lett légyen férfivá; sőt inkább a' kifejlődés* 
processusát kell megfogni törekedni. En philosophiai histo-
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riámban a ' felhozott forrásokat nem ón felfogásom sze r in t , 
hanem szóhű fordításban közlöt tem, es mind az igy felhozott 
helyeket összefúggésökben adám ele'. Ez azon philosophu-
soltnál történt , kiktől még többe kevésbbé teljes munkák 
maradtak fenn számunkra , minthogy én az egész munkákat 
kivonatban közlém, és a' körülményes helyeket helyökön 
hagyám. Azon bölcselkedó'knél, leiktől töredékeknél egye-
bet nem b i r u n k , ezen töredékek egy ege'szszé öszszerendez-
te t tek , a ' hol ugyancsak egyik a' másik á l ta l , vagy inkább 
minden egyes, mind a ' több i által meghatározott jelentést nyer . 

Aristoteles politicájában igy szól : ,,A' levágott k é z , nem 
igazi, hanem csak névszerinti kéz"; e' szerint a' philosophia 
történet- i ra ta i ró l , mellyek elhányt mondásokra támaszkod-
nak , elmondhatni ; hogy philosophiát nem valódilag, de 
csak névszerint foglalnak magokban. Bizonyára é n , az ál-
talam választott uton a' philosophia' történet- iratát felfogan-
dó és eló'állítandó, a' közönséges fölfogásoktól olly igen el-
térő eredményekhez ju ték , hogy vagy én a' görögből és a' 
philosophiából semmit sem t u d o k , vagy pedig tettlegesen b e -
bizonyítám azt , hogy a' philosophia történettanjávali eddigi 
bánásmód semmit sem ér . Nekem belső ( sub jec t iv ) okaim 
vannak, annak hive'sére, hogy az én eltérő felfogásaim helye-
sebbek. Én itt ezen okokat közlendem ? mer t a' tárgyilago-
solc (ob jec t iv ) nem a r r a v a l ó k , hogy alkalmilag közöltesse-
nek , azon alapúiván, hogy a' történeti kifejlődési processus 
a' szemlélődésive! valóban megegyezőleg muta tkoz ik , 's mivel 
minden elébbi philosophus a' későbbire nézve mint teljes föl-
tétel, és minden későbbi , mint az előbbinek teljes betöltése 
áll elő. Ezen tárgyilagos okokra nézve hát magára munkám-
ra hivatkozom. 

Mindenki , a' philosophia' történettanjával csak felülege-
sen foglalkozó előtt is szembetűnő lett dolog, hogy a' platóni 
philosophiának szokott fölfogása (szántszándékkal hivatko-
zom legközelebb azon phi losophiára , mellyet legpontosabban 
ismerni vé lünk , — minden tudós iskolában olvastatnak Pla-
tón' irásai) ugyanazon philosophiának aristotelesi fölfogásá-
tól egészen eltér. Közönségesen azt t a r t j ák , hogy Platón az 
érzékileg föltűnő dolgoknak valóságát tagadta , ' s ellenben az 
eszméknek örök maradandó országát fogadta légyen el, melly-
be minden igaz és való esik. Már ezzel épen nemegyező 
Aristoteles' ezen mondása: 

„Platón azt mondá , hogy az érzékileg észrevehetőkön és 
nemeken ( eszméken ) kívül a' mathematicaiak a' dolgok kö -
zött középben vannak, magokat érzékilegeszrevehetőktől az-
által különböztetők, hogy örökkéva lók , és mozdít lanok; a ' 
nemektől az ál tal , hogy sokan hason lók , mindegyik nem pe-
dig csak ugyanazon egy. Mint anyag már most a' Nagy és 
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Kicsiny, elvek legyenek, de mint íényse'g, az Egy: azokból 
t. i. az egybeni részve't után a' számok legyenek a' nemek. () 
a' végetlent ugy tevé fel mint nagyot és kicsmyt. A' mon-
dottból világos, bogy Ő (P la tón) csak két okkal é l t , egyik 
annak oka aJ mi Valami, másik a' Tárgy szerént (mert az 
eszmék a' többire nézve okai annak a' mi valami, az eszmék-
re nézve pedig ok az egy) — 's a' melly azon alapúi fekvő 
tárgy, melly szerént az eszmék az érzékinél, 's az Egv az 
eszmékben mondatik k i , bogy az kettoség: a' Nagy és a' 
Kicsiny." 

E' szerint a' platóni tan inkább ez volna: bogy az igaz 
és való a' számok (mik bizonyosan nem csupán a' mi elvont 
( abstract ) számaink), a' mennyiben azok ezen elvekből . 
Nagy és Kicsiny (végetlen), Egy (eszmék), létre jőnek. Az 
eszmék tehát szintúgy mint az érzéki, magokban véve , el-
vontságok , mik csak egyesülésökkor jőnek concret létre. 
Most már igenis azon képtelen vélemény állítatott föl: Aristoteles 
Platónt vagy nem é r t é , vagy készakarva elcsufi'tá; de még 
sem hihető , hogy az éleseiméjű gondolkozó , húsz évig Pla-
tón volt tanítványa, mesterét nem értette volna, és talán nem 
alkalmilag szól Aristoteles a' platóni tanításról az idézett mó-
don , hanem az ő „Metaphysicájá-" nak (mellyből a' felebbi 
hely vétetett) legnagyobb része a' platóni és pythagorasi 
számtudománynyal foglalkozik , mik összehasonlítatnak , meg-
különböztetnek és tökéletlenségökben megezáfoltatnak. En 
magam is , Platón' szokott fölfogásaiból indúlva ki Aristote-
lest nem értém, midőn évek előtt „Metaphysicá-" ját olva-
sám ; de később' Platón' tanulmányával újra szorgosan foglal-
kozva, a' szokottól annyira eltérő felfogásra jö t tem, hogy 
magamon is lcétkedém, mig nem alkalmilag úgy találám , hogy 
az az Aristo telesével a' legtökéletesebben megegyezék. Ha-
sonlítsuk csak össze Platón' „Philebos-" át és Timacos-" át, 
hogy átlathassúlc, milíy pontosan érté Aristoteles Platónt. 
Az elsőben említett párbeszédben a' leghatározottabban meg-
lcülönböztetŐdik: 1, a' Határtalan, melly solc, és több 's 
kevesebb (nagy és kicsiny) lesz"; 2 , a' Határzat — a' ter-
mészeténél fogva Egy és végre 3 , „a ' kevert és lett létei, 
ama kettőnek öszves szüleménye, mint Egyet tevő , a* léteire 
nemződe's a' határzatot eszközlő mértékek által; de a' platóni 
irományok' sok helyeiből az következik, hogy a' Határtalan 
az érzéki , az anyagi; a' Határzott az Egy, az eszme, légyen. 
K ivánhatni-e nagyobb összehangzást Platón' szavavai és Aris-
toteles fölfogása közöt t? 

Es mégis p. o. Ritter Henrik az Ő annyira dicsért „Ge-
schichte derPhilosophie." (ZweiteAuflage.Ester bis dritterTheih 
Hamburg. F. Perthes. 1836—38. Gr. 8. Ára. 9 Th l r . 6. Gr.) 
czímű munkájában (3-dik köt.) Aristotelesnek szemére veti, 

L 
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hogy Platónt félreérté. „Sőt inkább Aristoteles Platónt jól értet-
te , Ritter űr pedig Őf épen nem. Az elsőt épen most mutatám 
meg , és a' második a' következőből láthatandó. 2-dik köt, 
376-dik lapon, olvassuk: így lép már elő azon gondolat, 
hogy nem csak az érzékiben, hanem az eszmékben is a' vé-
getlen és a' nemlétező van, (sőt inkább az eszmék és a' vé-
getlen egymástól szorosan megkülönböztetnek) mellynél al-
kalmasint az a ' gondolat sem hibázott (!), hogy az eszmék-
ben bőség és szükség van , valamint mi már régebben is ugy 
találtuk, hogy Platón a' nagyot és kicsinyt az eszmékben he-
lyeztete ( — ez felordult felfogása azon léteinek, hogy az ér-
zéki, a' nagynak és a' kicsinynek fogalmában részt vesz — ). 
A' végetlen továbbá ellentétben áll az egyel 's a' kettőnek ösz-
veköttete'se által áll elő a' szám ( — ez helyes, de most hall-
juk , mi lesz ebből világossá Ritter urnák — ), ügy hogy 
ebből világos lesz , miként az eszmék, az egyben 's a' vé-
getlenben való részvételök által, számok gyanánt tekintethet-
nek. így képződik előre az eszmékben mind az , a' mi az 
érzéki jelenetek' világában létbe lép; de az eszmékben ma-
gokban, ugy látszik (!) nem engedte meg Platón a' létbelé-
pést (das Werden) , mert mégis mindenik , bármi korlátolt 
legyen is az ( ! ? ) mindég ugyan az. Azonban épen olly nagy 
nem vol ta ' távolság, a' bizonyos korlátok közé szorított (?) 
eszméktől, a' dolgok érzéki megjelenéséig. Gondoljuk ma-
gunknak ( — Platón fájdalom nem oda tartozott — ) tudni-
illik az eszméket mint részvevőket a' megesmerő észben, melly 
magában a' jónak egységeben fekszik, tehát azok korlátolt 
lételével, korlátolt niegesmercs is téve van. És itten akadunk 
igen is az érzéki előterjesztésre, mint szüleményeit az eszmék' 
tökéletlenségének, egymástóli elválásokban. E' mellett úgy 
találjuk, hogy Platón' gondolkodás módjával egyező, annak 

feltétele, hogy a' megesmerő lények, tökéletlen lételök 's 
öntudatokban, tökéletes belátásra igyekeznek, 's igy nemzik 
az érzéki világ' létbelépését. 

Iüykép megy ez tovább: illy sántikáló, zavart , egymást 
megsemmisítő képzeletek áruitatnak platóni bölcselkedés gya-
nánt ! Az idézett hely, az egész könyvben uralkodó hangn ak 
mintá ja : puszta mendemonda ar ró l , mit a' különféle philo-
sopholc kívánnának, mondhatnának, tehetnének, mit talán, 
íörülbeló'l, bizonyos tekintetben, 'sat gondoltak vagy gondol-
hat tak, de soha és sehol ar ró l , a' mit valóban tanítottak. A' 
mellett átaljában a' tudóskodásnak egy igen fölösleges neme 
uralkodik abban, mindenféle nehézségek gördítetnelc elő, 's 
bizonytalan értelmű szavak által ( mit „dür f ten" und „möch-
t e n " ) oldatnak meg, csak hogy magát a' szerző a' megértés' 
fáradságától megkímélje. Hasonló tudóskodás uralkodók egy 
ideig a' nyelvtudósok közt is , Platón' „Vendégségé-" neb 
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egy helye fölött , hói arról van szó, hogy egy szál gyapjú 
fonal által teljes serlegből üresbe bor t lehet vezetni, sokáig 
élesehnéjű magyarázatokat es hozzávete'seket irtalc, a' helyett, 
hogy inkább a' könnyű próbálatot (Exper iment) végezték , 
's igy minden nehézségnek véget vetettek volna. Most az okos 
nyelvtudósok levetkeztek azon tudóskodást , mivel magok is 
érezték annak nevetséges voltat. Kitter úr halként mozog a' 
hiúság' és öntetszőség' ezen elemében. Mint az utópiai ember 
tátott szájjal áll ő , és lovagilag védi magát, hogy a' pliilo-
sophia' sült galambja belé ne repüljön. Tudományosságával 
kérkedve, Ritter úr Hegel fölött Ítéletet mond ; azon Ritter 
úr , ki mint philosoph Thales' álláspontjára sem juta még. 
Hogy fogalmunk lehessen, mennyire összezavarja maga ma-
gát Ritter ú r , hogy épen ellenkezőjét mondja a n n a k , mit 
mondani akarna, olvassuk el élőbeszédének X-d . lapját. Itt 
igazolni akarja magát, miért nincs az ő könyvében Hegel' 
,.philosophia történetirata" figyelembe véve. Hegel' „phüo-
sophia t ö r t é n e t i r a t a ' m o n d ő , az ő rendszerének egy része, 
és azután igy szóll: 

Egyes nézetek, mellyek a' rendszer' egészéből, össze-
függésök' magyarázata nélkül, kiemeltethetenék, néha csak-
ugyan említettek, de azon hely' megnevezése né lkü l , a' hol 
találtatnak, mivel értelmöket itt csak az egészszeli egyben-
függésben nyerik. 

Ha egyébiránt én csak kevés észszel birok i s , tehát ez 
ezt teszi: Egyes elválasztott részek kimutatás nélküliek: hon-
nét választattak légyen el , mivel csak összefüggésükben ( el-
választatlanúl) van jelentésölc. Következéskép' Ritter úr kény-
szeríteték azokat jelentésnélkűlieklcé tenni, hogy használhassa. 

Kemény Ítéletek ezek Ritter úr ' kedvelt könyvéről 's 
azért felszólítva érzem magamat, egy még szembeszökőbb 
példát hozni fe l , hogy azon ítéletek' igazolasát az olvasó át-
lássa. Látandja egyszersmind innen, mit kell tartani Ritter 
úr ' tudományáról. Ritter úr Leukippot és Democritot a' so-
phistákhoz számlálja. Miért? ,,Mivel kísértve láthatnók ma-
gunkat Demokritos' sok irkafirkáiban valami álbölcsese'get 
találhatni/ ' Ha Ritter úr az ő „philosophia történettudomá-
nyát" bevégzendi, az körülbelől tizenkét kötetekből álland, 
's akkor Ritter úr magát sophistává irta. Ritter ú r Demo-
kritot fenhéjázónak nevezi. Miért? Mivel könyveinek egyi-
két ezen szavakkal: „Haec loquor de universis" kezdi meg. 
Úgyde a' philosophia máskép' nem is szólhat mint de uni-
versis , mit Krug úr már régen szemére vetet'«., ki egyszer 
azt kívánta, származtassa le egy philosoph a' tol lat , mellyel 
i r , a' ki az okosnak valóságát egy oktalan valóságos disznó-
sülttel lerontá. A' java még most jön! Ritter ú r fáradozik 
annak letapogatásában, miként jött légyen Demokri t az ő 
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istenkáromló atomisticájára, 's végre okát abban találja, hogy 
Demokrit ügyes mathematicus volt. Hasonlókép származtatja 
Krug , a' Schölling és Hegel közti különbséget onnét, bogy 
Hegel Berlinbe jött és sok hallgatókra talált. Demokrit' taní-
tásában , szól Ritter ú r , az ugylátszó nem matbematicai által 
a' tanítás' charactere felől ne csalatkozzunk. Ritter úr most 
már felhozza 1) mint mathernaticait, „hogy számtalan atomok 
fogadtatnak e l , mivel t. i. a' testek' alakjai ( Form ) véglxet-
len neműek." De ép' ezen elfogadás nem matbematicai, mivel 
mathematica egészen lelietlen, ha az alakok' (figurák) véget-
lensége vissza nem hozatik ( reducáltatik). A' mathematicus 
a' háromszögöt, felszámlálni tanítja , 's ekkor minden egyéb 
alakokat a' háromszögre hoz vissza. Testalakokat ép' igy lehet 
gúlákra (piramisokra) hozni vissza; és azér t , mivel Demo-
krit olly neinmathematicus volt , őt' Aristoteles is ezén szók-
kal támadja meg: „De nem ezen feltétek szerint látszik is az, 
hogy végetlen elemek volnának, ha t. i. a' testek alak ( h e -
lyesebben fo rma , Gestalt) által különböztetnek meg, min-
iden alakok pedig gúlákból állnak." De Ritter úr fölhozza 2) 
mint nem mathernaticait: „Hu Demokrit azon régi tételt, hogy 
csak egyenlő hathat egyenlőre, annak megmutatására hasz-
nálta, hogy minden dolgok egyenlők, és hogy csak a' min-
den dolognáli hasonnemű, a' térttöltő, legyen a' dolgok igazi 
lénye" 'sat. De ép' ez valódi matbematicai, 's mindenki tud-
ja , hogy a' mathesis a' testeket csak mint tértbetöltőket vizs-
gálja , 's épen nem az ő minőségi lcülönbségök szerint. 

Némellyik, ki ezen bírálat iránt némelly figyelemmel 
volt , csudálkozik, hogy olly könyv, mint Ritter ú ré , melly 
minden philosophiai érthetőség, és valódi tudományosság 
nélkül van i rva , mikép' nyert olly nagy tetszést, hogy ke-
vés évek után a' másod kiadást megérte. Oka közel van. A' 
philosophia nehéz tudomány, 's még is mindenik, ki belőle 
semmit sem ér t , azt kívánja tőle, hogy minden ellenvetés 
nélkül leczkéztesse magát általa; erre pedig Ritter úr kész-
séggel ajánlkozik. O minden philosophokat megleczkéztet, 
's annyira le tudja őket párolni (destülálni) — a' caput mor -
tuum-ot megtartja, de a' szesz elszál — hogy ők egészen 
rrtás. emberekként tűnnek fö l , az az ollyanoklcént, kik ez 's 
amaz felől ideoda beszélnek, 's kik felöl szinte beszélni lehet. 
A' hiú emberek visszataszítók; a' hiu könyvek kellemesek , 
mert mindenki az azokban foglalt hiúságot a' tulajdon ma-
gáéval amalgamázza; mindenki t. i. ki maga is a' nemtudás' 
hiúságában hasonló módon benne van, mint Ritter úr. Köny-
vét kinyitom, a' mint jön , és az első kötet' 113. lapján e' 
következő, a' hiu véleményt jelelő kitételeket olvasom ; 

Hogy még is meggondoljuk — hihetőkép' — látszik — 
alig kétséges >— már egy neme a' philosophiának — szeré-
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nyen kétkedni — de még sem máskép mint elfogadható lag — 
természetes is — mást nem lehet mint gyanítani — megta-
láltathatnának — mit gyanítni lehet — véleményünket nyi-
latkoztatnunk keli, ha — beteljesednék—. 

Egy nagy nyomtatású kis oldalon az olvasónak tizennégy 
vélemény akad elébe, 's olvasót ugyanannyiszor azon hízelgő 
érzés környezi, hogy Ítéletében Dem korlátoltatik, hogy ő , 
épen mivel Ritter úr' tizennégy véleménye jő elébe, maga is 
tizennégyszer máskép' vélekedhetik. A' meggyőződés ellen-
ben türelmetlen, semmi ellenmondást nem szenved. Ha ezt 
mondja : „igy van, mer t" — , az olvasó magát szedje össze, 
és gondolkozzék felőle; ha ellenben igy szól: „föltehetjűk, 
hogy igy lehetne" — a' humánus olvasó egy „ugy no"-val 
otthagyja, 's vele megy, mert semmi veszély sem látszik an-
nál , mit ép' csak fölteszünk. De a' ki komolyan föltette ma-
gában a' tanulni-akarást, az, mint a' vizsgáló, boszonlcodik, 
ha neki Ritter úr e' ké rdés re : „Mit tanít Platón"? igy felel: 
„Ugy látszik, föltehetjűk, Platón' czélja ez lehete."—. „Hall-
ja őn , felelend neki , nem hagyott Platón nyolcz jeles köte-
teket maga u tán , és ö n , a' philosophia' történetirója, egy-
nehány gyanításolcnál egyebet nem olvasott ki belőlölc?" 

Illy ritteri tudományról Hegel igen helyesen megjegyzi, 
hogy az „leginkább sok hasztalan dolgok', az az ollyanok' tu -
dásában á l l , miknek magokban egyéb tartalmok és érdekök 
nincs, mint az , hogy azoknak ismeretével b í r junk." Ritter 
maga is megütközik ebben, mert élőbeszédében Hegel' ezen 
szavait az Ő tudományára alkalmazza, azt mutatandó m e g , 
milly lcevessé van szüksége a' Hegelrőli tudomásra. — 

G. O. Marbach után ( Blätter für Iiterar. Unterhaltung 
Nro. 60. 61. 1838.) 
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A' KÜLFÖLDI L I T E R A T U R A ' L E G Ú J A B B S KITŰNŐBB 
TERMÉKEIRŐL. 

O R V O S I T U D O M Á N Y . 

Hír Loire des Maladies observées a la grandé armée franQaise, 
pendant les campagnes de Hussie en 1812 et cC Allemagne 
en 1713 / par le chevalier J . R . L . de K E R C K I I O V E dit de 
K I U C K H O F F , ancien Medecin en Chef des hőpítaux militaires 

etc. Troisiéme edition. Paris 1336. XX es 425 1. 8. 

Az 1812diki nevezetes táborozás az orvostudomány' szá-
mára is szerzett némi tapasztalást: a' szerencsétlen csapások, 
minőket alig ért valaha illy nagy hadisereg, százezer eddig 
egészségesekre árasztának számtalan testi szenvedéseket, mely-
lyek alatt sokan leroskadtak, sokan pedig, kik megmeneke-
dének, még későbben is hurczolák azoknak nyomait. Szer-
zőnek, ki mint katonaorvos, ezen táborozásban kezdte orvo-
si pályáját és lassanként nevezetes rangra emelkedett, elég 
alkalma volt tapasztalati kincseket gyűjteni , és volt hivatása 
is azok' jő rendbeni előadására. Ha Ő visszatekintvén azon 
történetteljes és egész jövendőse'gre nézve elhatározó időkre, 
történeti emlékezéseinek kissé nagy helyet enged, és beszé-
dességében egyéb dolgokat is előhord,«—azt azon érdekért, 
mellyet tárgyán elömleszt, és álláspontjáért, mellyet Ítéleté-
ben elfoglal, örömest megengedhetjük. — Az előszó után, 
mellyben Szerző személyes viszonyairól beszél, következik a' 
történet' teljes előadása (1—196 lap). Leíratik a' háború' oka, 
a' sereg'felállítása és kiindulása (450,000 ember, 1000 ágyú-
val), a' szövetséges országokoni átvonúlás, a' Niemenen való 
átmenetel és az orosz földre lett belépés ( Junius' 24dikén). 
Majd a' sivatag, néptelen és elpusztított tartományok, éle-
lemszerekbeni szükség, a' nem-kedvező égöv, szélveszek és 
záporok, nappal égető hőség, éjjel pedig nedves hideg, okot 
adának betegségekre és elkedvetlenedésre. Az első, de min-
den szükségesekkel roszúl ellátott kórházak Wilnában állít-
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tattak fel. Majd Witepskben is kénytelenek valának hason-
lókat felállítani. Midó'n pedig a' franczia hadsereg a' teljesen 
elpusztított vidékeken hátrább vonuló Oroszok után nyomult, 
es éléstárakat 's rendes ápoló intézeteket sehol sem talált 
volna: a' szükség, elcsüggedés , elbetegesedés re'mító'ieg nö-
vekedélc. Az inkább vagy kevésbé gyó'ztes ütközetek, Smo-
lensknél és Mojaislcnál, a' közönséges nyomort csak öregbí-
ték. Az utóbbi csatában a' Francziak közt mintegy 40,000-en 
haltak vagy sebesíttettek meg. 

A' moskai szomorú ú ta t , midó'n a' seregben vérhas és 
hagyrnáz már hatalmasan uralkodának, enyhíté azon kilátás, 
hogy ezen nagy és gazdag városban téli szállást találandnak. 
September' 14d.ike'n költözött be a' sereg; 15dikén tört ki a' 
tűz először középen, azután a' város' különféle részeiben és 
ellenállhatlanúl terjedt. Szerző ezen borzasztó látványt körül -
ményesen és a' legélénkebb színekkel írja le. Okául ezt mond-
ja (89 1.): Lorsque 1' armée frar^aise, apre's avoir gagné la 
bataille de la Moskwa, approchait de Moscow, Rostopchin 
fit ouvrir les prisons de galériens et de tous les malfaiteurs, 
et leur accorda la liberté sous la condition de brűler la ville 
dés que nous y serions entre's. A' cet effet, il leur fit distri-
buer des me'ches sulfureuses et goudronnées, que 1' on p r é -
tend avoir été pre'pare'es sous la direction d' un mécanicien 
anglais , nőmmé Schmit." Ez után következik az elindulás az 
elpusztított város' romjaiból ; hallatlan nagy hideg' bekövet-
kezése; a' mindenfelől elővonúló orosz seregek' megtámadása; 
minden élelmi szerek' h iánya, a' miből végre a' sereg' fel-
bomlása és rendetlen futása következett. Sok rajzolatokból 
tudvák ezen hátrálás' iszonyai; Szerző sok bélyegző vonalma-
kat ad liozzájok. Ha kínos napi mars után a' félig megmere-
vedett , félig éhenholt katonák estére nyomoréit tüzecske 
mellé telepedhettek, elűztek onnan minden had-bíztosokat és 
újoncz-szerzőket 's más illyeket; de az orvosoknak helyet 
adtak és jóakarattal viseltetének irántok. Sokszor mondák 
(III 1.): „les docteurs se sont toujours intéressés ä nous ; ils 
ne nous ont fait que du bien." Szerző meg is val l ja , hogy 
őt egész hátravonulás alatt a' katonák táplálák. 

A' rendlcivűli hideg' bizonyítására hozatik fel (116 1.), 
hogy ha a' katonák csupasz kézzel szabadon álló vashoz nyúl-
tak , annak olly hatása vol t , mintha izzó érczet érintettek 
volna ; a' bőr ahhoz tapadva maradt. A' hidegnél sokkal öl-
döklőbb volt a' melegségbe hirtelen átmenetel, midőn guta-
ütés' vagy megfúlás' következésében számtalanon haltak el 
(153 1.). Azoknál, kik az útban megfagytak, sokféle vérfo-
lyásolc mutatkoztak, az összehúzódó hajszáledény-rendszer' 
nagy elgyengülése miatt. Az ideglázban szenvedők a' hideg-
ben szémbetünőleg javulának, az érzéki tompaságot és nyelv 
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szárazságát kivévén, ügy 1 átszek, a' betegség egészen eltűnt; 
de mihelyt a' légmérséklet emelkedett, űjolag visszajött a' 
leghevesebb láz. Ellenben a' hasmenésnél minden jelenségek 
roszabbak valánalc a' hidegben. 

A' berezinai borzasztó átmenetel körülményesen leíratik. 
Ő maga is kevés lépés híján a' hídhoz é r t , és a' futók* sűrű 
csoportjába szorűlva csaknem megfojtatott , midőn egy leeső 
bomba neki jobra balra helyet csinált: ő is a' vízbe sodor-
tatot t , de szerencséjére a' hídhoz 's arra felkapaszkodott, hol 
egy árkász, ki eleinte karddal akarta letasz/tni, 's a' leivel 
küzdöt t , átbocsátá. De üldöztetve az ellenségtől és időjárás-
tól , a' mindenből kifosztott szerencsétlenek nem találtak nyu-
galmat. Még Vilna mögött (December' lOdilcén) kényszerítő 
a ' franeziákat a' kemény ónas idő egy hegyoldalon elhagyni 
végső ágyúikat, még hátralevő bútoraikat és 10 milliónyi 
kincsöket aranyban ezüstben, a' mikkel rakott szekereiket 
addig vonczolák (165 1.). Végre December' 13dikán átkelt 
a' Nicmenen a' nagy hadisereg' tö redéke , alig 20,000 ember, 
m é g p e d i g ez is a' legnyomorultabb állapotban, rongyokkal 
takarva, férgekkel borítva betegen, kimerülve, részszerint 
fogaikban megcsonkúlva. Igen sokan közűlök csak hamar 
martalékai lettek a' hagy máznak, mellynek csiráját magok-
ban hordák, vagy csekély okra is megszerzők, és annak pusz-
tító ragadványát minden helységeken és^városokon elbinték, 
mellyeken keresztül mentek, vagy mellyek' kórházaiba föl-
vetettek (172 1.). Ugyanezen betegség, vérhassal együt t , voll 
a' következő évben Német ország' os to ra , a' hol franczia se-
reg megfordúlt. A' pusztításokon k ivű l , mellyeket a' moskaui 
hátrálás' alatt a' hasfolyás, vérhas , hagymáz és lappangó láz 
okozának, említendő még a' heves szemgyuladás, mellynél 
fogva, a' hómezők' szünetlen látása, álomtalanság és az ala-
csony kunyhóbani erős füst miat t , sokan megvakultak (168. 
1.). —Ezen után következik rövid áttekintése az 1813diki tör-
téneteknek, fó'leg a' dresdai és lipcsei ütközeteknek. Az Elster ' 
hídjának nagyon kora elszakítása által e' folyó a ' hadiseregre 
nézve második Berezina lő'n (187 I.). A' rajnának szorított 
futócsoportok azon tájakon is elterjeszték a' hagymáz' irtóza-
tos csapását. Szerző, kinek az Albis és Rajna közötti kó r -
házakat kelle meglátogatni, szomorú rajzát adja Maincz' ak-
kori áílapotjának és ne'vszerint az ottani főkórházénak. ,Első 
belépésemkor (beszéli a' Szerző 191 1.), visszaborzadtam a' 
döghalálos levegőtől; halottak és elevenek heverénelc egymás 
közt ; nemkülömben sebesültek és lázasok, még pedig puszta 
fö ldön , szalma ruélkűl, tisztátalanságaikban; sőt némellyek 
bajtársaik' holttestén felcüvénelt/ Magát is meglepte a' beteg-
ség , és egy hónapig a' sír' szélén lebegett. 

T U D O N Á N Y . U J . F . I V . K Ö T E T . X I . E U Z E T . 2 3 
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A' második osztályban (197 — 421 1.) 15 fejezet alattezen 
betegségek adatnak elő különösén: gyomorba jok , gyomor-
és bélgyuladás , basfolyás , vérhas , májgyuladás , s á rgakór , 
t ü d ő h u r u t , tüdő- és mellhártyagyuladás , c s ü z , g y o m o r - , 
epe- és takonyláz, lappangóláz, hagymáz és lobláz. Noha 
bennök kevés sajátságos tekinteteket találunk; mégis a' gya-
k o r l ó , főleg katona-orvosra nézve sok megfontolásra mé l tó , 
néha jmég érdekes tudományos észrevételeket is foglalnak 
magokban. Midőn a' máj ' bajától eredő hasfolyás ellen a ján-
laná a' higanybedörgölést, a' szűllázra is áttér (238 1.). En-
nek helyéül a' méhet állí t ja; a ' hashártya csak rokonérzőleg 
vagy következetileg van meggyuladva, és azért kívánja ezt 
méhlobnah vagy méh-hashártyalobnah neveztetni (metritis v. 
metro-peritonitis). Vérhasban jó következéssel alkalmazott az 
altestre hólyaghúzót (247 1.). Az erőhiányos májgyuladást 
(hepatitis asthenica) hajlandó , á l l n a k nevezni (263 1.). Idült 
huru tok és turhás aszkórság ellen édes higany-bedörgölést 
ajánl (287 1.). Torokgyik ellen a' hánytatókat hatalmas sze-
reknek találta (307 1.). A' roszindülatü, ügy nevezett egyíp-
toini szemlobot is hurutos bajnak tar t ja (313 1.). Elragadása 
a' kaszárnyákban leginkább az együtt mosdás által eszközöl-
tetik. ,Megtevék (mond a' 315dik lapon) minden lehető vizs-
gálatokat a' katonák közötti szemlob' elragadására nézve, és 
azon szilárd meggyőződéshez ju to t tam, hogy az más úton 
nem közöltethetik, mint az egészséges szemnek a' beteges' 
kiválasztékával való illetése által'. Hajlandóságot adnak erre 
gyakran a' szoros nyakkötők és csákók , mellyek által nagy 
vérbőség olcoztatik a' fejben. A' nem regiben kapott csüz 
gyengítőkkel gyógyítva, többnyire hagymázt vont maga után; 
ellenben az idül t , helytelen gyógymód mellett , bénulasba , 
nyirlc-daganatba , fehér dagba 'sat. megy által. Izzasztó sze-
reke t , bőrizgatókat, flanel-dörgöléseket lcámforos borszesszel , 
dicsér (338 !•)• Önmagát némi mákonymérgezés által szaba-
dítá meg a' fo r ró csúztól (340 1.). Ugyanis Moskauból visz-
szajöttekor Odera-Frankfurtban heves csúzban szenvedett , 
melly ellen sokfélét hiába próbál t , mig végre mákonyra tö-
kélte cl magát , 's abból 3—4 nap alatt mintegy 24 szemert 
a' legjobb következéssel vett be. 

Gotting, gel. Anzeig. (1836. 205d. sz.) után Sz. D. 
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Enquiry into the Nature and Effects of the Nervous Influenc-e, 
and its connexion witli the vital, morál and intellectual Ope-
rations. A physiological, metaphysical, and morál Essay. 

London 1836. VIII és 238 1. 8. 

E' könyvet egy angol nő szerzé, ki gyengélkedésében 
ezt fiának bagyá örökségül azon kívánsággal, bogy ez által 
elvonatván a' földi hiábavalóságtól, magas tárgyakra függesz-
tené gondolatit 's így magának zavaratlan nyugalmat szerezne. 
A' szerzőné több évekig azon vol t , hogy természeti és lelki 
bel tüneményeit tisztán, önmagokban ismerje meg, 's a'vizs-
gáltakat vagy gyanítottakat írja le. Megismerkedett Bichat' és 
Bell Károly' idegrendszeri-őli vizsgálataival is, valamint több 
újabb termeszét- és vegytani munkákkal. 

Közöljük itt a' könyv' tartalma' leglényegesbjeit, minthogy 
illy egyszerű világosságban 's illy rendszeresen előadott ma-
gas és nehéz vizsgálatokat látni asszonyi tollból, annyira é r -
dekes. 

Az első szakasz az idegbefolyás' természetéről 's annak 
az életműködésekkel való összeköttetéséről szól. 

A' test' és lélek' működéseinek titokteljes forrása az agy-
ban és idegekben van ; ott van a' határ szellem és test közt; 
addig szükség nyomozni a' beteges változásokat. Nézete sze-
r int az idegek az idegerő' hordozói, nem pedig cselekvő mun-
kálok az ideg-működésekben ; a' villanyos természetű mun-
káló (ágens) az ideg' állományában nincs. Azon tapasztalat, 
hogy az éltető léggel természetesen villanyosság van összeköt-
ve 's attól belehellés által választatilc el, nemkülömben, hogy 
a' vérben rejtező vas és szén villany vezetőkül szolgálnak, 
ad fényt ezen homályban. Az agyban végrehajtja az, az állati, 
a' düczokban a' Jétszeri élet' czéljait. Szerzőné az állati rend-
szer' idegfolyadékának elválasztó életművéül az agyat tartja. 
Önkényes mozgásnál a' lélek föléleszti az agy' villanyosságát; 
ez aztán árad az idegek' hosszában az önkényes izmokhoz; 
érzés' alkalmával az érzéki tárgyak' érintése fölgerjeszti az 
érzékidegek' villanyos műveletét, mellyektől amaz az agyra 
vezettetik. Mind kettőre ugyanazon anyagi művelő van hatás-
sal : az elfáradás gondolkozni nem hagy. A' rendes elválasz-
tás és a' szünteleni felizgatás , melly az agybani idegíölyadé-
kot föltételesíti, alapjai annak, hogy a' képzeletek egymás 
után szünet nélkül következnek. A' folyadék' bő elvál sztása 
pedig csacskaságot okoz. Az ideges tünemények' természete 
megmutatja az anyagi művelő' kimerülését és helyreállását. 
Az agy folytonos mozgásának (mint a' villanyosságnál dör-

23 * 
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zőölésnek és nyomásnak) befolyása van az ideg folyadék' k é -
szítésére, így az egész idegrendszerbe az üterek' veréseinek. 
Nyirkos felület neveli a' villanyi hatás' energiáját; az érzék-
életművek nyirkos hártyával bevonvák. A' rögtöni lárma ál-
tal való felriadást hasonlíthatni a' villanyos ütéshez. Az egész-
ség' és elmeállapotnak a' légkör' állásátóli függése is hason-
lóan bizonyítja a' villany- és idegfolyadék' ugyanazonságát. 

Legtöbb betegségek az idegfolyadék helytelen, hiányos 
vagy rendetlen elválasztásából támadnak. Az idegrendszer' 
fölötte'bi izgatása az agyban, lázat, az idegekben helybeli bán-
talmakat okoz. Visszásságot félrebeszéle'st és rövid ideig 
tartó őrültséget, melly heves szenvedelmek vagy szeszes ita-
lpkkali visszaélés után jő , az idegfolyadéknak az agybani 
mértéktelen elválasztásának tulajdoníthatni. A' nap közbeni 
változó mintlét a' földrnagnetismus' erejével összeköttetés-
ben van; a' nagy ingerlékenységtől okozott betegségek teto-
pontukat déli 3 órakor érik el , valamint, Hansteen szerint, 
a' mágnes-erő is. A' cholera az indiai óczeántól a' mágnesi 
éjsark felé, e'jnyugati irányt tarta. 

A.' második szakasz az ideg-befolyásoknak a' szellemi rnü-
köde'sekkeli összefüggéséről tanít. 

Bennünk k é t , teljesen külömböző elv létezik; az egyik-
lényegében ismeretlen, —érzelem, akarat és értelem által nyi-
latkozik; a' másik e' most nevezett erőknek szolgál 's a' vég-
rehajtásra anyaglatot ad. Bizonyos viszonyban mind ketten 
egymástól függenek. Ha az anyagtalan elv az anyagtól elvo-
natilc , félbeszakasztás és megállapodás történik; noha a' lé-
lek létezni meg nem szíínik, mégis működnie képtelen, mint 
azon munkás, kinek szerszáma hibázik, nem dolgozhatik, 
vagy mint azon ép szemű, ki setét helyre vitetvén, fel nem 
találhatja magát. Hogy bennünk két külömböző ero uralko-
d ik , különösen kitetszik abból, hogy egy érzés' befolyásá-
nak ellenére képesek vagyunk cselekedni. 

Anyagi munkáló , mellyre a' lélek ha t , az a g y , vagy 
inkább egy Villanyos természetű f inom, ingatag fo lyadék, 
mellynek vezetőjiül szolgálnak az agy és idegek. E ' két elvre 
nézve vizsgálja most szerzőné a' természeti és erkölcsi érzel-
meket 's az előterjesztéseket, mint anyagihoz, vagy idegerő-
höz tartozókat; a' fogalmi és ite'lŐ tehetséget, a' képzelet- és 
akaraterőt pedig, mint anyagtalan elvhez tartozókat. Az izorn-
munkálatoknalf 'ingerek utáni rendes egymást követése és az 
előterjesztések között való lxasonneműségre nézve ügy vete-
kedik , hogy mindkettőt ugyanazon törvények szabályozzák, 
mellyek az idegmunkálatokat kötik össze. Az emlékező tehet-
séget ő nem tartja az anyagtalan elv' tehetségének, hanem a' 
fogékonyság' változásának az anyagi életműben. Az erkölcsi 
érzések' helyének, tudniillik az érzet' és szenvedélyének, szer-
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zőné nem az agyat nyilatkoztatja, hanem a' bolygideget. 
Ezek' életmuszerei a' szív es tüdők. A' most érintett idegben 
találja ő a'rásztkórság' (hypochondria) helyét, -valamint ezen 
betegség' módosításáét is , mellyet körülményesebben leir (96 
1.), azt a' kórtudományokban még eddig elő nem adott , kü -
lönös kór-alaknak jelentvén. Szerinte a' r á s z t k ó r s á g o t életerő' 
vesztesége, szokványos bágyadság és az életműködések' ha-
nyagsága bélyegzi; ellenben az általa előadott kóralakban ki-
tűnők a' felmagasztalt izgékonyság, az emésztő életművek' 
nagy ingerlékenysége, az elválasztásoknak inkább beteges ál-
lapot ja , mint azok' hiánya, és t ü d ő - ' s májgyuladásra való 
hajlandóság. A' rásztkórság inkább taknyos me'rsékményű 's 
i f jú kor t haladt egymikben mutatkozik; a' másik kóralak el-
lenben i f jú , tüzes indúlatú és gyuladásos hajlamú egymikben. 

Az akaratbani munkálat három szakaszból áll: első az 
előterjesztések' előidézése, mellyek inditóokúl szolgáin ak 's 
a' lelket bizonyos tettre határozzák; második az eltökélés; 
harmadik a' szellemi cselekvés vagy az izommozgás. Az elő-
terjesztések' alkalmával, mellyek meggyőződést vonnak ma-
gok u tán , az őket követő, 's méltán oda vegyülő érzetek 
szintúgy figyelmet érdemelnek. Egy a' tárgyra nézve idegen , 
k i t semmi személyes befolyás nem határoz , gyakran helyesb 
Ítéletet hoz , mint a' tetszőleg magasb megfontolású ember. 

A' lélek' munkálataiban való történetes szabálytalanságo-
kat csupán az azokra ható okok' természetének tulajdonít ja; 
úgy történik azokkal, mint a' fellegekkel, mellyek a' világ 
előtt elvonülnak, koronként felfogják annak sugárait, a ' n é l -
kül , hogy annak belső változhatlan természetére befolyással 
lennének. A' butának anyagtalan elve, alkalmasint nem kü-
lömbözik az egészséges szelleműétől; csupán az ő erőkiilölé-
seiteszlcözlő életmű van természetlen állapotban. A' butúltnál 
az agy' energiája gyengülve, az őrültnél felmagasztalva van , 
a' képzetek ennél érősebbek, az emlékezet állandóbb, az esz-
me-társasítás élénkebb. De mind ezek helytelenül történnek; 
a' régiebbek zavartak, az újakat pedig az agy: rendetlen mun-
kássága képeli; innen az ő csalfa érzeményei, innen hibás 
ítélete. Minthogy a' zavart képzelőde's semmi ellen őrség alatt 
n incs , az őrülteknél az a' legveszélyesb hatalom, melly ben-
nök zsarnokilag uralkodik. 

A' testben 's lélekben ép ember szabad, és azért minden 
tettéért felelős lény. Egyébiránt minden teremtett lény anyagi, 
egyedül isten ment az anyagtól. A' jövendő iránti reményünk 
egy jobb test' nyerésére van határozva, melly nincs sem be-
tegség, sem halál alá vetve, és tökéletes életműszerrel van 
ellátva. 

A' harmadik szakász azon vizsgálódásra van szánva : mi 
módon hat az idegbefolyás az erkölcsi és értelmi lelkületre. 
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Bár első tekintettel ügy látszik, hogy az egymást váltó 
okok e's behatások szerint, ve'ghetetlen sokféle combinatiói 
vannak a' charactereknek: még is figyelmes vizsgálódás után 
kitűnik, hogy szintúgy a 'szel lemi, mint physicai szerkezete-
ket csekély számú combinatiokra lehet visszavinni. Azon n e -
hézséget, mellybe kerül az együttszületett érzeményeknelc a' 
szerzettektöli elválasztása, meggyó'zi a5 figyelem és akaraterő'. 
Az idegmunkálatok' erőssége vagy gyengesége kétféle mérsék-
ményt (temperamentum) szül, hatékonyt és renyhét. Annak 
jelei hő érzelmek és lelkitehetség, ennek hidegség és tompa-
ság. Az embernek feladata abban ál l , hogy a' benne rejtező 
szellemi természet' erejénél fogva uralkodjék az alárendelt 
ösztönökön és hajlamokon, e's alapitsa meg a' legfönségesb 
gondolatok' 'á legmélyebb lelkibéke' életét. 

SzerzŐné' gondolatfolyama— hogy annak megítélését el-
melló'zzük —- részint merész , vagy még eléggé meg nem álla-
pított tételeken, részint sajátságos, egymileges hangulaton 
(Stimmung) nyugoszilc. De az elmés, sokoldalú férfias belá-
tásra törekvő szerzőnétől tiszteletünket semmi esetre sem t a -
gadhatjuk meg. Az utóbbi szakaszban, hol az emberek' e's 
állatok' szellemi tehetségeiről van szó, nem kevés helyes és 
meglepő rajzokat találhatni. A'„mérséklett phlegmaticus me'r-
sélcrnény^ kifejtésében kijelentetik, hogy az a' nőnem' szere-
tetre méltóságára legtöbbet tesz. (211 1.). 4„Az égszín szem, 
világosbarna h a j , liliomfehérség' vegyülete a' róza ' gyöngéd 
színével, kerekded tagok és sugár termet , a' kinyomás' an-
gyali édessége, nem zavarva szenvedélyek' viharától , mely-
lyelc mind együtt éjszaki szépség' bája i , ellenállhatlan vonzó 
erejűek." Szerzőne' jegyzésbe teszi: Such is the wife Ihat a 
prudcnt man ought to choose. Above all I would re -
commend it to all those who value a peaceful life not to se-
lect a short woman , with black hair and a strong fist. 

Göttingische Gelehrte Anz. (St. Í 8 i . 1836.) után Sz. D. 

Mahrobiotik der Fürsten ufid Fürstinnen in geschichtlichen 
Hey spielen, oder Galerie hochbejahrter Regenten und ande-
rer Grossen der Erde beiderley Geschlechts, von den ältes-
ten Zeiten bis zum Jahre 1835, angelegt v. D . Georg. TVilh. 

B Ö H M E R . 1 8 3 6 . — 5% í v . 4 . A r a 4 5 . k r . p . p . 

Ez az emberiségre e's annale történetére nézve érdekes, 
noha ittott nem eléggé bebizonyított tárgyak' alkalmi irata. 
Általános vélemény az , hogy a 'nagyok ' élethossza, az ő szü-
letési, rangi , hatalmi és gazdagsági elsőségeikkel gyakorta 
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visszás arányban van; a' tekintetek és számolatok még ezen 
arány iránt is külömbozők. Sokan ez utóbbira nézve, nem is 
adák elő a' történeteket olly teljesen, mint azt az ide tartozó 
tudósítások' kevés volta engedő. Szerző ezeket próbálja össze-
gyűjteni olly módon, hogy ezt a' nem-tudósok is olvashassák, 
és a' lehetőleg tisztán minden mesétől és költeménytől. Tá r -
gyai fejedelmek, a' sző'legtágabb értelmében, t. i. kiket szü-
letés, választatás, vagy más kedvező eset kisebb vagy na-
gyobb nép' fejévé tevének, és igy a' népek' javára vagy bajára 
lényeges befolyást gyakorlának. Helyet foglalnak itt az ezek csa-
ládaihoz ta r tozó , más makrobiotáktól elmellőzött, hosszú é-
letüekis. Egy világrész, egy hihető tudósítások által ismeretes 
ország sem záratott ki ezen előadásból, hanem Baeo' példája 
szerint (História vitae et mor t i s ) csak 80 éven felül éltek 
foglalhatának itt helyet. A' mennyire a' kútfők engedek, min-
denütt vannak mellékelve jegyzetek a' lelkületről, életmódról 
és egyes esetekben az élethosszabításra befolyó különös kö-
rülményekről. Többnyire a' kútfők is megemlítvék. —- Az 
egész két nagy részre osztatik; egyik az ó világot, másik az 
újf vagy keresztényi időszakot foglalja magába. 

A' följegyzett személyek' összesége, kiknek fejévé mél-
tán Nestor , a' minden korbéli hosszúéletüek' patriarchája ál-
lítatilc, 107-et teszen; ezekből 35 az egyik, 72 a' másik rész-
re esik. — Minthogy e' jelen próba-munka még egyetlen a' 
maga nemében, Szerző leginkább érezhető, mennyire van 
még ez a' lehető tökély' czéljától. Előszava' végén közlését 
kéri azon észrevételeknek, mellyek e' kisded munkát igazít-
hatják vagy töke'lyesíthetik. Ide számitathatnak ezek, mely-
lyek részint egyes nehézségek és kétségek, részint későbbi 
haláluk miatt hagyattak el: 1) Az Idősbik Gor dián, philosoph, 
költő és római császár Trajánus ' családjából, meghalt236d. 
évben, élete' 87dik évében. Az ö élete Solon' tanítmányára 
emlékeztet, miként halála előtt senkit sem mondhatni bol-
dognak. A' görög és rőmai irók' tanulása által kiművelődve 
az ország-méltóság' legmagasb fokára emelkedett, mellyel a' 
legátalánosb tiszteltete's mellett az Antoninusok' szellemében 
él t , kiknek életét ő egy ránk nézve, fá jdalom, elveszett köl-
teményben (Antoniades) leíra. Mint afrikai proconsul, melly-
ben őt a ' senatus — bár az csak egy évi hivatal szokott lenni 
— egymás utan 8 évig meghagyá, a' Maximinus bitorló ellen 
föllázadt katonaságtól kény szer itetett a' császári méltóságot 
elfogadni, mellyben őt a' senatus egyhangúlag megerősítő. 
Miután itt f iá t , az ifjabb Gordiant uralkodó társul nevezte, 
lakást pedig Carthagóban vett volna: ott Capelliántól, Mau-
ritánia' helytartója- és a' zsarnok' párthivétől sereggel megtá-
madtatott , egy véres útközben fiát 's aztán a' várost elvesz-
te , maga pedig, hogy ellenségei' kezébe ne essék, önkényt 
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vevé el életét, mellynek, egy akkori történetíró* (Herodian 
VII. 25) szavai szerént , egész folyama csak császárra lett 
neveztetése előtt vafa boldog , és — egy felsőség' árnyképe ál-
tal veszett el. Csak egy hónapig és hét napig tartott a' nemes' 
imperator-méltósága, a' ki «magányos életében a' lédúsabb és 
talán egész római birodalomban leg jótékonyabb volt. (Lásd 
Du Bos Histoire des 4 Gordians prouvée et illustrée par les 
médailles. Par. 1695. 9. 

2) A' Lausüni Herczeg, megh. Párizsban 1723, élte* 
93dik évében. (Breslauische Sammlungen. Tb. XXVI. 575. 

3) Meinrad, hohenzollern-hechingeni herczeg, megh. 
1823' September' 16dilcán, élte' 94dik évében, Vöhringen-
dor fon , miután kegyes ájtatos életet élt volna. 

4) Czartoreslca Erzsébet, fejedelemnő, ki szellem' és 
szív' r ika tulajdonai, születés és gazdagság által, a' lengyel 
nők közt első rangban álla; meghalt Gallicziában, 1835' Jú-
niusában. A' magelláni királyoktól származva, neje vala Czar-
torisky Adám, fejedelemnek, k i , hogy honának szolgálhas-
son, Lengyelország' koronáját nem fogadta el. A' szerencsé-
ben szerény, a' csapások közt bátor önviselettel, a' legne-
Jnesb czélú folyvásti munkálkodásban, 94 évet élt , távol fiá-
tól , Czartorislcy herczeg tői, kit politicai esetek kényszeríté-
nek Fi'ancziaországban keresni menedéket; 

5) Simruh Beggun , serdanahi királyné, Indiában, az 
ángol birtokok közt, sokat hányatott életenek 95dik évében 
halt meg, Január' 27dike'n 1836. Ez pogányságban születvén, 
egy Levassavt nevű francziának rábeszélésére , elhatározá ma-
gát a' keresztény vallásra térni , és ezután annaknyuj tá kezét. 
Annak halála után az uralkodás'közvetlen kormányozásában ké-
résé boldogságot és megelégedést. Bőkezűsége és nyájassága e-
ge'sz Indiában ismeretesek. Hogy országát békében tartsa meg, 
azt végrendeletében az angol társaságnak hagyá , melly az ő 
halála után azt csak ugyan el is foglalá. 

6) Antal, szász király, éveire nézve legidősb uralkodó 
a' mai Európában, meghalt Pillnitzben, Június' 6dikán 1836, 
jóság' és jótékonyság által kitűntetett életének 81dik évében, 
közönségesen gyászolva egy országtól, mellynek ő kormány-
társával Ágoston Fridrikkel együtt , a' rendek' tanácsára és 
megegyezésére, a' minden jótétemények' legnagyobbikát , 
egy alkotmány-oklevelet' hagyott. 

7) Károly, hessen-casseli l andgróf , a' schleswigi és 
holsteini herczegségek' kormányzója, már sok évek óta nem 
csak a' hesseni egyetemes háznak, hanem az európai uralko-
dó fejedelem-család* minden tagjainak seniora, meghalt Lui-
senlundban Augusztus' 17dikén 1836, dicső életének 92dik 
évében. 
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Ha ezen toldalékot a' fönkitett Öszreséghe2 a d j u k , az 
114-re nevekedik, mellyek lcözűl 35 az ó világra, 79 a' ke-
resztény időszakra jut. Ha ezeket évtizedekre osztjuk, midőn 
némelly kétes adatok előlegesen az alsó osztályba esnek, eb-
ből ezen számolat keletkezik: 

80— 90 éves kort értek 74 fejedelmi személyek. 
90 — 100 — — 25 — — 

100—110 — — 9 — — 
110- - 1 2 0 — — 1 — — 
120 — 130 — — 4 — — 
140—150 — — 1 — — 

ezek közül Ásiára esik 20 
Afrikára — 4 
Európára — 90 

férfi nemre 92 
nőnemre 22 

Ez utóbbiak csaknem mind a1 krisztus utáni időszakre 
esnek. Csupán egyetlen kivétel, Livia Drusilla, Augustus 
császár' ne je , ki a' 18d. szám szeréiit 86 (nem 80) évet élt , 
tartozik az ó világhoz. Ha továbbá a' férfi nemű hosszúéletű 
fejedelmiek' száma háromszorta nagyobb, mint a' nőneműeké: 
úgy ez esetben egy nagyérdemű író' (J. L. Casper, die -wahr-
scheinliche Lebensdauer des Menschen. Berlin 1835) megjegy-
zése, miszerént a' nőnem általában tartósb életű, kifogást 
szenved. Ez illik egy más megjegyzésre is (§. 21.) mellyet 
egyébiránt egészen magunkénak is vallunk, hogy t. i. leg-
hosszabb életet inkább férfiak érnek, mint nők. Egy nő az 
itt felhordott hoszúéletüek közt 140 évet élt (Desmondi Gróf-
né Angolhonban, 63d. sz.) , míg a' legidősb férfi 124 évet 
ért el, mint hitelt érdemlőleg tudva van (a' világostromló 
Attila. 38d. sz.). Tökéletesen bebizonyodik itt is az említett 
irónak egy más észrevétele (§ 4 0 ) , melly szerént a' hihető 
élethossz jelen századunkban meglepőleg emelkedett. A' ke-
resztény időszakra eső 79 hosszú életű fejedelmi személyek 
lcözűl. 

az I—XVdílc századra esnek 22 
x v r . — — 6 
XVII. — — 10 
XVIII. — - 14 
XIX. —- — 27 

E' szerint a' folyó század' még be nem végződött fele 
(a' fölebh előadott toldalékot is beszámítva) egyharmadát 
teszi a' 18 megelőző század' hosszúéletű fejedelmi személyei' 
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Öszvesszámának, és csaknem feléri a' közvetlenül megelőző 
három egész századbeliek' összeségét. ,Örvendetes bizonyít-
ványa a' civilisatio' haladásának !' — Hogy még némelly ne-
vezetességeket felhozzunk: az itt felszámolthosszüéletüek közt 
41 király', 31 berezeg, fejedelem és gróf van ; a'császári t rón-
ról legkevesebben, a' pápai székről legtöbben vannak. Ama-
zok közül csak 4 , ezek közül pedig Baco, Ilufeland, és 
Schröter szerint csak 5 , Neumair szerint 7 , e' jelen előadás 
szerint pedig 16 van , kiknek 80 évet haladt életidejöket a ' 
catholicus írók bizonyítják. Egyes európai tar tományok kö-
zül vannak ollyanok, mellyek egy fejedelmi hosszüéletűt sem 
mutathatnak; ellenben az egy Németország 41-et mutathat 
elő , és így csaknem harmadát minden világrészek', idősza-
kok' és népek' fejedelmi nekrológjainak. Ezek közül 4 esik 
a' Bajorföldre, 5 Szászországra, legnagyobb szám pedig, 7, 
Hannoverára. 

Nyomtatás és papíros kitűnő jóságuak. A' czím kivitelét 
könyvnyomói remeknek mondhatni. 

Gotting, gel. Anz. (St. 184. 1836) utáu Sz. D. 

Uiber die Ursachen der gr őszen Sterblichheit der Kinder des 
ersten Lebensjahres und über die diesem Uebel entgegen zu 
stellenden Maaszregeln. Nebst 2 Tabellen. Mit dem ersten 
Preise gekrönte Schrif t von J . R . L I C I I T E N S T Ä D T , prof. der 
Medicin zu zu St. Petersburg. 1837. 8. XXXII és 148 lap. 

Velinp. Ára 1 for . 8 kr . p. p. 

A' Pétervárban létező orosz czári szabad gazdasági egye-
sület tőn fel jutalmat 1833ban. a' fennebbr kérdés ' legjobb 
megfejtésére, még pedig olly kiköte'ssél, hogy az ajánlan-
dott szerek olly neműek legyenek, hogy a' földnép' életmód-
jának megfeleljenek, 's alkalmazásukat a' birtokosok', jószág-
kezelők' és falu' vénei' felügyelésére lehessen bízni. A' beér-
kezett 84 pályairat közül noha öt különös figyelemre méltó-
nak találtatott; de azért nem valának azok a' kérdés' kivána-
tainalc teljesen megfelelők, hibázván helőlök a' lényeges föl-
tétel, a' helybeli viszonyok' ismerete. Mind a' mellett is a' 
társaság ez öt értekezésnek jutalmat igért, minthogy olly 
hasznos ismeretek' és nézetek' tömegét foglalják magokban, 
hogy együtt véve közelebb lehetnek az ohajtott czél' eléré-
séhez. Eze*i öt pályairat közül kettő van előttünk, egyike, 
Lichtenstädt-tői első jutalommal koszorüztatott; a' követ-
kező jutalom pedig Bau értekezésének iteltetett. A' más há-
rom iromány, Frohbeen-tői, Michailow-tói, és Konobejevs-

\ 
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£y-től ; még nem jelent meg. — Rau a' feladást szorosan a* 
kérdés' tartalmához képest fejtegeti, és e' tekintetben két 
szakaszban előadja az első évkora gyermekek' természetlen 
halomásánalc okait 's elhárítását, miután bevezetésében, a' 
megnevezett időben, különféle tartományokból, a' gyerme-
kek' halandóság-arányának statisticai átne'zetét előterjesztené. 
Ellenben a' második értekezés' szerzője ( L i c h t e n s t ä d t ) jó 
eleve kinyilatkoztatja, hogy ő a' gyermekeknek első éveik-
beni nagy halandóságát nem tekintheti olly körülménynek, 
melly történetes és emberi hatalomban álló viszonyokban 
gyökerezik: azért is neki meggyőződése , hogy az eddig ta-
pasztalt halandóság a' gyermekek közt, mérsékeltethetik u -
gyan, de azért a' nagyobb kordakét mindig túl lialadandja. 
Es igy bizonyos szerek által is , mellyek talán a' birtokosok-
ra 'sat. lennének bizva, a' bajnak akadály nem vettethetnék; 
olly sok újszülöttek' halálának oka nyilván részint eredeti 
természetviszonyokban alapúi, mellyek az emberi szűk érte-
lem által lel nem foghatók. Szerző szintúgy szeme előtt tartá 
a' statisticai viszonyokat, főkép Oroszországra nézve, a' mit 
— ott élvén —• természetesen bővebben is adhata elő. Egye-
nesen állítja Szerző, hogy az első évfik' nagyobb halandósá-
g a , általános tulajdona az emberi nemnek, és hogy ez, ed-
digi tapasztalások szerint, a' legjobb esetben V6, a' legroszab-
ban %, átaljában alig Vét teszi az- újszülötteknek, ha a' hal-
va szülötteket nem számláljuk is hozzá. Ellenben nem tagad-
ha tn i , hogy e' korban, mint minden életidőben, történetes 
okok is, azaz ollyanok, mellyek inkább vagy kevésbé állnak 
az ember' hatalmában; nevelik a' halandóságot, és hogy, 
ha ezen okokat ismerjük 's őket egészen vagy részszerint 
elhárí t juk, a' halottak' számát olly pontra vonhatjuk le, mel-
lyet lehető legkevesebbnek nézhetni. Ezután mind a' két ér-
tekezésben előadatnak a' csecsemők' nagy (Rau szerint ter-
mészetlen) halandóságának okai , mellyeket L. természete-
sekre és mesterségesekre oszt. Amazokhoz számolja ezeket: 
a) már a' nernzéskor közölt ártalmas haj lamok, b) kártékony 
befolyások a' terhesség alatt, c) a' szülés alatt, d) kártékony 
viszonyok mindjár t a' szülés u tán, e) a' gyermek' gyengél-
kedése, f) az első napok' 's hetek' betegségei, g) hibás e-
mészte's, h) gyuladásokra való hajlandóság, i) forró kütegek, 
k) szamárhurut , 1) görcsök, m) fogzás. Helyesen jegyzi 
meg itt Lichtenst. hogy a' fogzás nem neveli annyira az első 
évekbeli halandóságot, mint ázt a' halottak' lajstromai és 
közvélemény állítják, n) A' görvély és angol kórság. A' mes-
terséges okokhoz számlálvák: o) álomtalanság, p) őnke'nyi 
megölés, q) hibás táplálék, élelemhiány, rosz t e j , mester-
séges táplálék, r ) romlott levegő, s) hibás öltöztetés, t) 
tisztaságbeli h i ány , u) korhajlamok' vagy valódi betegségek1 
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közlése, v) előítéletek és rosz szokások , w) orvosi segede-
lem-hiány , orvosok' nem léte, a' csecsemők' orvosi gondos-
kodása elleni eloitélet, az orvosok' járatlansága a' gyermek* 
betegségeiben. Hau a' szóban lévő halandóság' okait e' kö-
vetkező pontok alatt tekinti át : 1) az anyának hibás magavi-
selete a' terhesség alatt. Ide számlálja az altest' és mell' be-
fűzését , visszás életrendet, a' mozgásban és nyugalomban* 
h ibáka t , indulatokat, a' nemi ösztön' mértékletlen kielégíté-
sé t , némelly óvó és gyógyszerekkeli visszaélést. • 2) örökölt 
vagy együttszületett testgyöngeség vagy kórhajlamok. 3) A' 
szülés' kártékony befolyása a' gyermekre. 4) Fonák physi-
cai nevelés. Itt vizsgálja a) a' táplálék b) az öltöztetés kö-
rüli hibákat, c) a' gyermekszobák' egészségtelen mivoltát, d) 
a' hiányos bőrápolást, e) az idegrendszerrel való fonák bá-
násmódot. f) Némelly vallásos szokások' befolyását, minők 
a' hidegvízzeli keresztelés , környtílmetélés. Nagy pontosság-
gal és teljesen megy végig Szerző a' táplálás körüli hiányo-
kon , és tekintetbe veszi mind a' dajkákat , mind a' gyerme-
kek' mesterséges táplálását. 5) Elmellőzött vagy fonák or-
voslásmódok a' gyermekek' fenyegető, vagy valóban jelenlé-
vő betegségeinél. Itt különösen figyelmeztet az elmulasztott 
fölélesztési próbákra a' tetszhalálnál, a' köldökzsinór' lekö 
tése'nek és himlőoltásnak elmulasztására. TWábbá különö-
sen kiemelve van a' hashajtó és álomhozó szerekkeli visszaé-
lés, a' köldökkel való roszűl bánás , a' szülésnél elferdült 
főnek nyomása, a' nyelvfék'feloldása, a' száraztó szerekkeli. 
visszaélés a' kipállásnál és kütegeknél és a' fogzó gyermek-
kel való visszás bánásmód. Ha már a' két értekezés' szerzői 
a' halandóság' okaira nézve egymással jóformán megegyeznek,, 
de a' módra nézve, melly annak elhárítását illeti, mind ket-
ten más úton indulnak. Rau az általa felállított okokat so^ 
ronként tíjra fölveszi, és előadja, mimódon lehessen elkerül-
ni az előjövő rendetlenségeket. Azután alkalmas életrendet 
szab a' terhesekre, szülőkre és betegágyasokra nézve, sza-
bályokat ad egészséges gyermeknevelésre, midőn a' gyerme-
kekkel való bánásmódot és tartásukat, mindjárt születésök 
után kezdve, a' legkissebb részletességig előadja. Hasonló-
kép tanításaiba foglalja a' gyermekek' ruházását, a' gyermek-
szobát , bőrtisztogatást, alvást és vigyázást, mozgást és nyu-
galmat , az értékekkel 's idegekkel, a' fogzó és beteg gyer-
mekekkel való bánásmódot és berekesztésül a' hárító szerek' 
czélirányos használását. Nagy szorgalommal és tárgyisme-
rettel ment végig Szerző tanítói rendben az idetartozólcon , 
és igy mindent kimerítet t , mit e' tárgyról elméleti tekintet-
ben mondhatni. Ellenben L. egészen másképen bánt a' do-
loggel; ő a' csecsemőkkel való czélirányos bánásmódnak rész-
letességeibe korán sem ereszkedik, hanem különösén az ál-
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talános viszonyokat fontolja meg, mellyek a' feladásra leg-
közelebbről tartoznak. Ót mindig a' felállított főtétel vezér-
li , bogy az első életév' halandósága nem csupa eseteken a-
Lapúl , inkább minden körülmények közt nagy lenne ezen 
kor ' halandósága. A' halandóság' enyhítésére adott eszközök 
pedig nagyrészint olly an o k , mellyek olly viszonyokon nyu-
gosznak, hogy azoktól az európai népek, névszerint pedig 
az orosz, meg igen távol vannak, és a' mellyekrŐl némelly 
tekintetben elmondhatni, hogy azok az emberi nem' soha el 
nem érhető álláspontját kívánják. Ezen eszközökhöz számít-
ja Szerző a' jólét' emelkedését, népmiveltse'get, erkölcsisé-
get és vallást, mívelt orvosi segélynek minden tájakom el-
ter jedését , szegényápolást, felügyelést a' csecsemőkre, czél-
irányos tanítást a' gyönge gyermekekkel, való bánásmódra. 
Oroszországra nézve Szerző még e' következő javallatokat 
ad ja : 1) A' kormány' megegyezésével össze kellene állni né-
hánv személyeknek, a' kik' jótékony igyekezetének egyedüli 
cze'lja lenne az első életév' halandóságának kissebbitése. 2) 
Minden kerületbe jó orvosokéit kellene rendelni. 3) Igen ol-
csó áron , vagy ingyen kellene szétosztani Írásokat, mellyek 
útmutatást adnának a' csecsemőkkel való cze'lirányos bánás-
módra. Ezen javallatok mind olly feltételeken nyugosznak, 
mellyek végrehajtása a' lehetetlenségek közé koránt sem tar-
tozik. Nem állnak egyes eszközökben , mellyek közvetlenül 
a' birtokosok' 'sat. kezeire bízathatnának; mert illy eszkö-
zök csak ott lehetségesek, hol e^yes betegségről van szó; az 
első életév' felette nagy halandóságának elhárítására pedig il-
lyen nincs, nein is lehet. IIa e' részben csak a* táplálékra 
gondolunk is, soha se kell elfelejtenünk, hogy fo táplálék 
mindig az anyatéj; szükség' esetében pedig micsoda másféle 
táplálékot lehessen alkalmazni, és hogy keljen azt legjobban 
elkészltni és odanyújtani, Szerző szerint , nem szükség újob-
ban vizsgálni, minthogy már sok ide tartozó munkákban 
előadva van. 

E' két vonzó tartalmú munka közül mindeniknek meg-
van a' maga nagy becse; leghelyesebben bélyegezhetni őket 
ú g y , hogy az egyik Szerző tárgyát eszmei, másik tettlegi 
oldalról vette föl. Az utóbbi előadja a' dolgot a' mint van , 
és hogy lehessen ez uton jóhoz ju tni , míg a' másik minde-
nütt oktat , hogy lehetne és kellene lenni. E' szempontból 
tekintve, egyiknek sem adhatjuk másik felett az elsőséget, a' 
mi ott , hol jutalomról volt szó, és hol a' szó legtágabb ér -
telmében helybeli érdekek vetettek tekintetbe, a' második 
munkának, mellynek szerzője az orosz szokásokkal és élet-
viszonyokkal ismeretesebb, jutott. 

Siebolcl után (Gotting, gel. Anz. St. 177. 1837.) Sz. D. 
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Briefe von Deutschen aus Nordamerika } mit besonderer Be-
ziehung auf die Gieszner Auswanderungsgesellschaft im Jahre 
1834. Altenburg 1836'. 18£ ív 8-adr. Ara 1 for. 54 kr . p. p. 

Ezen nem utazóktól, hanem Északamerikában megtele-
pűltektől származó levelek főként a' német bevándorlottak' 
valódi viszonyairól az egyesült statusokban akarnak oktatást 
adni , valamint vigyázati szabályokat és tapasztaláson épült 
tanácsokat is jövendőbeli települőkre nézve. A' könyv, mi-
nékutánna a' bévezetés a' gieszeni kivándorló társaság' lcülön 
válásának okát és menetelét előadta, öt szakaszra oszlik, 
részint levél-, részint naplókönyv- alakban: — 

Az első szakasz a' brémai kikötőből Baltimoreba, és 
onnan Missouriba tett utazás' rajzát foglalja magában. Irta 
Haupt S. V. altenburgi fi. 

A' második szakasz szól közönségesen Eszakameríkáról; 
a' föld' mineműségéről és miveléséről, a' baromtenyésztés-
r ő l , annak jövedelméről, a' vadtanyákról 'sat . társaságokról 
és egyesületekről. 

A' harmadik szakaszban a ' Baltimoreból lllinoisba uta-
zás foglaltatik, Pensylvanián, Ohión és Missourin által. 

A' negyedik szakasz utazási tudósításokat foglal magá-
ban Északamerika' földjéről és embereiről általában, 's végre 

Az ötödik New-Yorkban és felső Canadában telt utazá-
sok' leírását. 

1817d. évben, 'Ohioban, tíz mértföldre ú j Philadelphián 
felül, Würtembergiek által, kik politicai és vallásbeli ábrán-
dosság miatt kivándorlásra adták magokat, egy Separatista 
gyarmat alapíttatott, melly egy Bäumler nevűnek vezérlete 
a la t t , még most is fenáll^ és Zoár nevet visel. Angol se-
paratisták' gyámolítása lehetővé tette az álthajőzást, tiz évi 
hitel , mellyre egy gazdag német a' háromszáz főből álló tá r -
saságnak 5500 acre földet 15000 tallérért áltengedett, a' meg-
települést, 's a' kivándorlottak' bölcs rendelkezése, egyessé-
ge és buzgósága azon nagy foganatokat , mellyek tizenhét 
évek alatt ezen Colonisatióból eredtek. 

Ezen niezoségből , mint e' levelekben mondatik, több 
1000 holdnál van kitisztítva, mellyek igen termékeny földű-
elc. A 'gyarmatosok termesztenek búzát , rozst, á rpá t , zabot, 
r épá t , bort e's mindenféle termesztményeket, p. o. bűzért a' 
magok tulajdon festeményeikre, kelleténél bővebben, külö-
nösen sok szénát is a' csaknem 300 holdnyi nagy rétségen. 

s 
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illy móddal már sokkal több búzát rozst nyernek ok , 
mint a' mennyire szükségök van; a' bonnan évenként 2000 

3000 hordó lisztet küldenek, 196 fontnyi teherrel Cleve-
landon által New Yorkba az Ohio-csatornán, melly néhány 
év óta az ő földjökön megyen keresztül. Ámbár Zoarban 
soha sem eszik a' kenyeret vaj nélkül, mindazáltal évenként 
6000 fontnyit kiméinek meg, melly 50 fontos böddönökben 
küldetik szét. Az emiitett Ohio-csatornának, a* mennyire az 
az ő földjökön megyen keresztül, kiásását felvállalták, melly 
mellett 21,000 tallér készpénzt kerestek. Továbbá van egy 
nagy, szép és állandó hídjolc a' Tuskarawa folyón és egy-
szersmind csatornán keresztül , egészen saját tehetségökböl 
építve, mellyeu a' nagy és terhes szekerek , valamint min-
denek ingyen járhatnak. A' csatorna mellett van egy szép 's 
igen tágas házok , rakhelyül mind saját termesztme'nyeik', mind 
szomszédaikénak számokra, mi nekik sok hasznot hajt. Nem 
kevésb nyereséget vesznek az ezen csatorna mellett épített 
vendégfogadóból. A' mi itt elfogyasztatik, nagyobb részint 
a' társasági egyesületnek saját productiója. Egy saját serház 
nem csak annyi sert szolgáltat, hogy kiki az étele mellett 
sert ihat ik, hanem a' városkában és a' csatornánál lévő két 
vendégfogadó' számára kívántató nem csekély mennyiségű 
sert és pálinkát is. Itt van továbbá egy jól alkotott malom , 
két garattal. Egy hajdani kőmives, ki e' társaságnál v a n , 
vette ebez a' rajzokat egy jó tova lévő malomban, 's igaz-
gatta és állította fel az egész építményt a' belső igen szép 
elintézéssel, ügy hogy csak egy meglett ember és egy gyer-
mek kívántatik a' műnek szüntelen jár tatására. Van a' vá-
roskában egy gépelyház i s , egy cséplő ge'pellyel, gipsz- olaj-
és cserző malommal. A' cséplőgépely naponként 200 kéve 
búzát és 300 kéve zabot csépelhet k i , mi mind egyetlen egy 
vizlcerélc által hajtatik végre. Továbbá van fonóház fonó-
gépelyeklcel, egy a1 harisnyaszövök' számára , egy jól elren-
delt festő műhely, három szövőszék, egy posztónyírő gé-
pely, 's a' mellett a' vászonszövő gépely, mellyet négy as-
szony ha j t , 's melly vásznat, asztalkendőket és sok egyéb 
öltözethez való anyagokat szolgáltat. — Kivűl a' városon 
van egy-jól alkotott téglavető, melly a' megkívántató meszet 
is égeti, egy ge'pellyel, mellynck segélyével két személy egy 
óra alatt 2000 darab téglát készíthet. » 

Gyönyörére is az egész társaságnak van gond fordítva 
egy jó nagy kertnek felállítása által a' városka' közepén. Van 
abban egy növényház, mellyben télen ált czitrom és narancs-
fák tartatnak. Itt mindenféle virágok' szerfeletti sokasága 
mellett mindennémű zöldségek is plántáltatnak, és egész men-
nyiségőkben a ' társaság' szakácsnéjának adatnak ált. Ez a' 
kert sok látogatókat csal ide a' távolból, kik a' körei fekvő' 
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vendégfogadóban gyakran néhány napot múlatnak j mivel a' 
mindég nyájas fogadosnénál meglehetős illendő áron igen csi-
nos asztalt találnak, igen j ó , nagyobb részint német módon 
készített étkekkel. Ebben szintúgy mint némelly más házak-
ban találni fortepianókat vagy klavirokat i s , mellyek az ide-
geneknek hasonlóul sok gyönyört nyújtanak. A' társaság 
csak nem minden vasárnap este muzsikával mulatja magát , 
mellynél sokszor istenes énekek is énekeltetnek. 

A' szerző a' gyarmat' értékét 137, 400 tallérra becsüli , 
melly áltálján fogva tiszta nyereség, mert a' települőknek 
egy fillér értékék sem vol t , midőn a' társasági egyesületet 
kezdték. 

Alkotmányok e' következő': Bäurnler vezérnek, ki már 
a' némethonban megnyerte a' társaság' bizodalmát, van cgy-
akarattal áltadva az egyesület' vezérlete, a' számolás' és le-
velezés' vitele , valamint a' vasárnapi beszédek' tartása is. 
Mellette vannak három directorolc, kik három évre válasz-
tatnak, de a' kik közül minden évben ki kell egynek lépnie. 
A' választás szavazat czédulák által történik, mellyek benyúj-
tására minden 21 évű személynek joga van. Mindeniknek 
a' három directorok közzűl külön hivatalbeli osztálya van , 
a' földmivelés, a' házi dolgok és a' gazdálkodás. Ezeknek 
minden estve összvejövetölc van a' vezérnél, hol tanácskozás 
foly a' következő napon előveendő dolgokról, vagy a' tá rsa-
ság' javát illető közönséges tárgyakról. Következő reggel azok, 
kiknek semmi állandd 's szabott foglalatosságok nincs, egy 
jeladásra összejőnek a' Bäumler' háza előtt, 's akkor minde-
nik a' jelenlévő directorok közzűl kiválasztja azokat, kiknek 
legtöbb ügyességök van ez vagy amaz munkára, és ezek az-
után megkapják a' szükséges Utasítást. De a' directoroknak 
magoknak is a' munkára keli mennielc, még pedig a' leg-
fontosabbra és legfáradságosabbra, 's az embereket példájok 
által serkenteniek. 

Minden gyermek harmadik vagy negyedik évétől fogva 
a* közönséges, nyilvános nevelőházba vétetik fel , hol azok' 
szolgálatára és ápolására három asszony van rendelve. Itt a' gyer-
mekek , korokhoz képest, könnyű mnnkákra szoríttatnak. 
A' leányok fonnak, a' fiúk szalmapántlikákat készítenek szal-
makalapokhoz, vagy valami szabott feladatot, mit sokszor 
két óra alatt véghezvihetnek, 's akkor azután felvigyázat alatt 
játszhatnak, mikor iskolában nincsenek. Illy módon minden 
anyák sok bajtól megkíméltetnek, és az idő más foglalatos-
ságokra megnyeretik. 

Kilcí gondolja el már magában, lehetséges volna-e illy 
intézetek' kivitele társasági egyesület nélkül ? Csak az a' leg-
roszabb , hogy ez az egyesület a' maga különös vallásbcli 
okfőivel és ábrándosságával nem minden beköltözőnek tetsz-
hetik. 
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Az -éjszakamerikaiak' életmódjáról c ' levelekben követ-
kezőket olvassuk: 

A' bevásárlók a' piaczokon nagy részint fé r f iak , es e'pen 
nem a' lege'pületesebben jön k i , midőn a' baltimorei püspök, 
egy öreg , tiszteletre méltó férfi, a' maga füles bögréjével a7 

piaezi kofák közt ácsorog. Itt az asszonyok nagy tisztelet-
ben tartatnak , és nagy jogokkal birnak. Törvényszék előtt 
egy asszony tanú-bizonyságot tehet egy férfi ellen, ellenben 
asszony ellen csak hét férfi tanú lehet elégséges. A' váro-
sokban a' háznál épen semmit sem csinálnak, egész nap hin-
táló székeken rengetik magokat. A' férfinak kell bevásárolni, 
főzni , mosni ; ha nem keres eleget, az asszony börtönbe 
dugja néhány hétre kenyér és víz mellett , ha megveri fele-
ségét, fél esztendeig lakol érte. Ezen felsőbbségi jogokat az 
asszonyok egy nagy processusban nyer ték , 's most egy ame-
rikainak sem jut eszébe, hogy az ellen valamit indítson. 
Ellenben f a lun , kivált a' nyugoti statusokban igen munkások 
az asszonyok, de sehol sem tesznek mezei munkát , kivévén 
hogy az érett pamutot leszedik. 

Nem firtatjuk , vallyon ez és a' következő rajzolat szo-
rosan az igazsághoz mért és közönséges-e, vagy csak kivé-
tel a' regulától. 

A' gyermekek, ez mondatik tovább , törvény és szokás 
által egyenlő kiváltságokban osztoznak az asszonyokkal, —• 
vajha képződésökre épen olly gond volna, mint védésökre! 
De fájdalom , az amerikai ifjúság' practicus képződéséről 
szolló dicsekedő statisticai tudósítások semmivé süllyednek , 
ha a' dolgot közelről tekinti az ember. Való, hogy a* fa -
lusi ficzlcó tud magán erdőn mézőn mindenképen segíteni; 
elhajt ökreivel a' legmélyebb sűrűbe és bizonnyal meg nem 
akad ; neki minden gally kötél gyanánt , minden fa szeg 
gyanánt szolgál; a' fejszét úgy bí r ja mint egy meglett i d e j ű , 
és semmiféle madár nincs bátorságban tőreitől ; de ezeken 
kívül nyers , szemtelen , tudatlan és vallástalan marad felnőtt 
ifjoncz koráig. Ha kérdi tőle az öreg: Hermán Mester , e 
fog-e ma az iskolába lovagolni? ezt feleli: J think n o ! — 
W e l l , felel ekkor a' gyöngéd a tya , tehát tegye ezt meg 
az t , if you please! Tizenhat, tizennyolcz éves korában ta-
nulja osztán a' ficzkó a' nevét nyomorultúl leirni és az újsá-
got olvasni, huszadik évében könyörög valamelly szomszéd 
vallás felekezettel, és keresztségűl vízbe mártatja magát. 

Ezen rajzolatban a' színek alkalmasint igen vastagan és 
élesen vannak felhordva ! Mi a' statisticai tudósításokat illeti 
mellyeket a' szerző „dicsekedőknek" m o n d , azokat, ha az 
ő jegyzetei általjában helyesek és részrehajlatlanok, inkább 
„hazugoknak" kellene nevezni, a' mit pedig épen Ameriká-
ban , hol a' statisticai munkásságnak nevezetes haszna van 
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a' népgazdaságra, lehetetlen feltenni. Hogy a' mellett 1 
vagy 2 proeent tévedések eshetnek , azt inkább meglehet 
engedni; de ha ezen elkerülhetetlen tévedéseket elhagyjuk, 
tehát a' statisticai tudósítások mindég közelítő' összehasonlító 
szert nyújtanak ; és akkor látjuk , hogy a' nyugoti statusok-
ban , p. o. Illinoisban, az iskolában járó gyermekek' viszonya 
az öszves népességhez épen olly nagy mint Austriában, t. i. 
1 : 13; Kentucky pedig ezen tekintetben majd épen olly vi-
szonyt mutat, mint az a* ta r tomány, melly Európában a' 
civilisatio' tetője'n gondoltatik ! ! 

Halljuk tovább , mi lehet még a' feljebb említett Mas-
ter Hermannból: —• 

Midőn az amerikai mezei embernek íija 20 éves, az 
atyja egy fejszét és egy puskát ad neki , 's meghagyja neki , 
hogy építsen saját fészket magának. Az if jú ép érzékű, 's 
f u t , míg gazdag, jó fekvésű congresz földet talál, gyakran 
több száz mértföldnyi távolságra. I t t , többnyire mindenkor 
erdő közepette, letelepszik, 's egy feleséget hoz magának, 
ki épen annyival b i r , mint Ő, azaz semmivel, mert a' leg-
gazdagabb ember sem ad egyetlen leányával semmit. A' fej-
szének és puskának kell őtet eltartani, 's mindkettőt tudja 
is használni jobban, mint akármelly európai. A' fejszével 
építi házát , faragja székét és ekéjét . Szenvedélyes vadász, 
és elhagyja az ekét , mihelyt valamelly szarvast érez , de bi-
zonyosan is haza viszi magával annak bőrét. Puskája fel 
van húzva, sárkány, csö és csatorna gyakran fonallal össze-
kötve , a' puskavessző ollykor egy lábnyival is hosszabb, a' 
golyóbis a* legkisebb nemű, fojtásnak vászonrongyot veszen 
's reá pök , szarujába három font lőpor megyen. Ezen r i t -
kán hat lábnyinál rövidebb puskával 200 lépésre soha sem 
hibázik; ha valamelly madarat elevenen aka r , fejét sodorja 
a' golyóbissal, hogy az bódultan leessék. Tíz évi idő alatt 
egy illy települt elég mívelt földet és számos csordákat b i r ; 
de földjé t csak akkor veszi meg a' Congresztől, mikor ahoz 
más valaki kedvét muta t ja , 's addig nem is fizet semmi a-
d ó t , de bir minden polgári jogokkal. 

Igen csinosak és festőiek — igy szóllnak egy más helyen e' 
levelek, — a' francziálc' lalcházai; csak fából vannak ugyan, 
és többnyire egy emeletesek, de menyezetek a' két fő front 
fe lé , könnyű oszlopokon nyugodva 's egy folyosóval kör -
nyezve, 's zöld zsalúk az ablakokon , igen tetsző tekintetet 
adnak nek ik , úgy hogy chinai kerti házakhoz hasonlítanak. 

Ezen levelek' szerzői, mint látszik, a 'közép polgárosz-
tályhoz tartoznak, egyet kivéve, ki orvos vagy seborvos le-
het. Az elsőbbek meglehetősen megvannak elégedve önvá-
lasztotta hazájókkal, mivel nem valának kedv' és erő' h í -
jával az illendő áron szerzett földet saját kezeikkel mívelnu 
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Az orvosnak nem annyira látszik inye're lenni a' lakás; a' 
mi igen természetes, ha fontolóra vesszük, hogy akarmel-
lyilc kovácslegény, ha mesterségét nem kedveli , valamel-
lyik medicinae doctorhoz megyen tanulóba, 's három hóna-
pi tanulási iclo után készen van, és olly karban, hogy em-
bereket 's barmokat orvosoljon. De épen ezen körülmény 
indíthatna fiatal orvosokat, hogy a' nyugoti státusokban sze-
rencséjeket keressék, mind magok, mind embertársaik' ja -
vára , kik ez által ama kuruzslólctól megmenekednének. 

Illy közlések, mint az előttünk lévők, a' fő cze'lra , t . i. 
a' kivándorolni óhajtók' oktatására nézve, olly emberektől 
adva, kik az iskolán már keresztül mentek, sokkal jobbak 
minden vastag geographiai statisticai kézi könyveinknél, r o -
mános utazás leírásoknál, 's akármi névvel nevezendő út-
mutatásoknál. 

BerghausAnnalen der Erd-Yolker und Staatenkunde (183G.) után. A. B.S. 

Lettres sur t Amerique da nord, p a r M I C H E L C X I E V A L I E R . 
2. Vols. Paris. 1836. 8. 

A' szerző a' francz kormány' eszközléséből 1834- 35 é~ 
vekben az éjszakamerikai szabadstátusokban tar tózkodott , 's 
a' kereskedés', ipar' mivoltára, úgy a' statusok' polgári és 
politicai helyzetére általában gondosan figyelt. Ezt tárgyazó 
tudósításai nagybecsűelt, 's találhatni itt hasznos történtdol-
gokat és tudósításokat, tanítókat és bámulásra gerjesztőket. 
Annak hasonszabálya szerint, mit az állatok- és növényeknél 
észrevehetni, nem csodálatos, ha az emberi társaság is gyor-
sabban n ő , minél közelebb van első eredetéhez. De ezen 
közös szabály egyedül nem magyarázhatja meg azon óriási 
lépteket, miket az éjszakamerikai szabadstatusok 50 évnél 
kevesebb idő óta tettek. Az ezen időközbeni népesedés öt-
szörte, a' művelt föld négyszerte növekedett , 's hasonló 
mértékben nőtt a' városok' száma, mellyek tisztaság' és lak-
hatóság' tekintetéből Európa' legjobb városaival vetélked-
nek. A' statusok a' francziainál kétszerte nagyobb tengeri-
kereskedéssel b i rnak , van csatornarendszerölc, mintegy 700. 
g. mérföldnyi hosszű, 420. mfnyi vasut jok, mig Nagybri-
tannia csak 300-ig b i r , 's végre 386 mozgásba tett , ösz-
szesen 9,500 tonna terhű gőzhajóik, mig Francziaország csak 
82. t , és Nagybritannia 480. körűi mutathat. A' vasutak és 
csatornák körülbelől 170 millió tallérba kerül tek, 's még 
is olly lcevessé hibázik építési kedv és pénz a' tartomány-
ban , hogy minden hasonnemű űj vállalat azonnal talál részt-' 
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vevőkre. A' jólét az országban annyira e l te r jed t , hogy sze-
génységre 's koldulásra alig akadhatni. — Az aszszonyok 
közönségesen minden nehéz munkától menttek és csupán a' 
háztartással és a' gyermekek körüli gonddal foglalatosok. — 
Ezek olly tünemények,- miket a' statisticusnak elhinni elsejé-
be kerül , 's miknek lehetősége minden jó érzésűnek szivét 
örömmel tölti el. Mi tartóztat minket azon dicsért földet 
fölkeresnünk, hol dolgozhatni és dolgozni akarni elég, ezen 
dolgozással egy családot gazdagon táplálni, jól ruházni , 's 
neki illő lakot adhatni —• mi tartóztat minket? Bizonyára, 
ki maga' 's övéi' részökre evésnél, ruházatnál és lakásnál 
többet tenni nem akar , jól cselekszik, ha az éjszakamerikai 
szabadstatusokba megy. De mint van a k k o r , ha maga' 's 
övéi' részökről ínég más kivánatai is vannak ? Szerzőnk 
gyakran oda jő vissza , hogy az éjszakamerikai egész 
rendeltetését munkában talál ja , hogy a' literatura és szép-
művészet nékie nem léteznek, és hogy Ő még a' társaságos 
élet' gyönyöreit is csak igen ritkán éldeli. Szokás szerint a ' 
nappal kel , hogy munkához kezdjen, a' család délben enni 
öszszegyűl, a' mi mintegy 10 perczig tar t , hogy azután is-
mét munkára mehessen, míg végre elbádjadtan lefekszik. 
Vasárnap imádkozik, bibliát olvas és alszik. így él a' föld-
művelő , igy a' kereskedő, 's szokásszerint a' tisztviselő is. 
Senkinek sincs üres ideje, 's a' kinek volna, az a' szeren-
csétlen egyedül állna. így hát csak Európában maradjunk 's 
dolgozzunk, hogy él jünk, nem pedig é l jünk , hogy dol-
gozhassunkf A' dolgok' ezen állapota Amerikában sem soká 
lesz állandó, 's a' növekedő jólétnek nyomai mármár mu-
tatkoznak is. Egy nemzedék jövendő , melly más éldeleteket 
k e r e s , mint e' jólét' szünetnélkűli növekedését, 's meglehe-
tősen előrelátható az ösvény, inellyet a' dolgok Amerikában 
választandnak, hogy épp' olly roszszak és épp' olly jók le-
gyenek , mint az európaiak. Azonban a' tartomány' politi • 
cai alkata még sokáig gátot képez, melly ez egyszerű élet-
nemet védendi. A' népesség' bennszületett része az euró-
pai származáshoz igen közel á l l , mindenkinek volt atyja és 
anyja vagy legalább nagyapja és nagyanyja európai , 's a' 
népesség' másik része, csak most költözött által Európából. 
Különös tehát, hogy a' fényűzés' annyi tárgyait, Európában 
olly gyakoriakat, itt ritkán láthatni. A' tartománynak nem 
csak szóbeli, de valódi népuralkodási alkotmánya fejti meg 
ezen tüneményt. Amerikában a' kormányzók és kormány-
zottak nincsenek egymástól annyira elválasztva , mint ná-
lunk , ott mindenik az igazgatóságnak egy részét teszi, 's ő 
ezt igen jól érzi. Igaz, ezen politieai helyzetnek is igen 
homályos árnyékoldala van. Tórvényetlenség, önerő , és 
kegyetlen erőszak olly esetekben, hol a' sokaság magát é r -
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dokében vagy hitében megszor/tva hiszi, épen nem ritka 
tünemények Amerikában. A' vasárnapom utazás p. o. sem 
vallás sem törvények által tiltva nincs ; de azt a' nép a' va-
sárnap' megszentségtelenítése gyanánt veszi, 's igy senki sem 
merészel vasárnap utazni, nehogy a' népet boszszontsa. A' 
nép ' illy önerejének borzasztó példáit emlegeti a' sz . , 's a' 
kormány még is nyugodt nézőkép' visclé magát, urai ellen 
fölkelni nem bátorkodók. Itt ismét van okunk azon orszá-
got föl nem keresnünk. Azonban ezen népkormanynak azon jó 
oldala van, hogy a' tehetős' fényűzését visszanyomja, legalább 
azon fényűzést, melly a' közönséges dolgoknál drágábbak' fitog-
tatásában ál l , ha egyébkint nem sokkal több éldeletet nyúj-
tanak is , és tudják , hogy a' fényűzésnek az a' legdrágább 
része. Minden kényelmek, miket a' ház' belsejében éldelünk, 
nem olly költségesek, mint magát épületek, r u h á k , ékessé-
g e k , cselédség 'sat. által fitogtatni. A' nép mindenkinek 
megengedi maga' házában tenni azt, mit akar, de a' házon-
kívüli minden megkülönböztetésre féltékenyül fölvigyáz. Az 
epületek' külsője, a' férfiak' 's aszszoliyok' ruházatai min-
den rendüeknél csaknemugyanazok; a' fényűzési czikkek igen 
ritkák. A' kevesek nem merik gazdagságaikat mutogatás 
végett kiállítni, 's az által a' tömegnél bosszúságot indítni. 
Nem tagadhatni, hogy a' fényűzés' ezen korlátozása az al-
sóbb osztályok' állapotát megjavítá. Egy napszámos, egy férfi, 
kinek egyéb odadnivalójá nincs, egészséges és erős tagjai-
nál , Amerikában egyre másra 3, 4 annyit kap mint Euró-
pában , 's ha ámbár liozzáképest némelly szükségét drágáb-
ban fizeti is, még is nagy haszon hárámlik reá. Ez részint 
a' föld' nagy termékenységéből fejthető meg. Ott még an-
nyi eredeti föld van , melly semmi ekét nem érzett , 's azért 
termő erejének bőségében kevesebb munkával sokkal többet 
terem, mint a' lioszszas használat által elerőtlenűlt európai 
föld. Amerikában még minden földet művelni akarónak igen 
gazdag választása lehet, a' legbővebb termőt választja, mig 
az európai földműves akar mi göröngygyei beérni kénytelen , 
és a' növekedő népesedés mellett némellyik örül , csak gö-
röngyöt is találhatni , bármelly soványát is. IIa tehát a ' 
férfi Amerikában kézi munkájával sokkal többet termesztbet, 
mint Európaban , többet is éldelhet, 's minden vele együtt 
élőt nagyobb mértékben éldeltethet. Azonban egyedül a' 
föld' bő termékenysége a' nagy napszámot nem magyaráz-
hatja meg. Hagyjuk meg Európában jelen szokásinkat, 's 
egy varázslegyintéssel if juljon meg földűnk az amerikaival 
egyformára; mind e' mellett sem lesz a' napszám olly drága, 
mint Amerikában. A' birtokos éldelni akar , 's nálunk erre 
minden alkalom tárva. Ha két egyforma jövedelműek közül 
az egyik , magáért és éldeleteért sokkal több embereket fog-
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lalatoskodtat, mint a' másik; úgy minden ő érte dolgozót 
roszabbűl fizetni kénytelen, mint a' másik fizethetni, 's 
legroszabbűl lesz annak dolga, ki a' fizetés' legalsó fokán áll, 
kinek bére napimunka szerint szabatilc meg. Minél egysze-
rűbb a' gazdagok' életmódja, annál jobb dolguk van a' sze-
gényeknek. 

A' szerző' igen tanító fölvilágosításokat közöl a' népes-
ség , adók, törvénykezés és azon változtatások felől , miket 
a ' tartományok' becse 30 évek óta tapasztalt, a' de'litarto-
mányokbani rabszolgaság felől 'sat. , 's a' ki az amerikai 
szabadstátusokat ismerni akar ja , ezen munkát teljes mege-
légedéssel olvasandja. 

Az adó Amerikában épen nem csekély. A' statusszövet-
ség, az egyes tar tományok, a' grófságok, 's végre a' kö-
zönségek, különös adót szednek. 

Igen szépen rajzolja a' sz. azon foganatot , mellyet a' 
déli tartományokbani rabszolgák' alkalmazása a' lakosok' 
charactere're, szorgalmára és erkölcsiségére nyilvánít. A' 
gazdag fö ld , 's a' rosz állapot, mellyben a' rabszolgák él-
n e k , a' tulajdonost meggazdagítják, ki minden maga mege-
rőtetéstől elszokva az éjszakinak engedi át a' fáradságot maga 
helyett kereskedni, gondolkozni, és feltalálni. Előrelátható, 
hogy a' res t , a' szorgalmas', ügyes', és gondolkozó' hatalma 
alá jutand. 

A' munka' egy nagy részét azon elmélkedések teszik, 
mellyeket a' sz. Európa ' és különösen Francziaország' álla-
pota fölöt t , ezt az amerikaival egybehasonlítva, formál , és 
ezen egybehasonlításokból sok javaslatok folynak, mit kel-
lene Francziaországban cselekedni, hogy a?ton hasznokban 
részesülhetne, miket Amerika éldel. A' munka' ezen része 
leggyöngébbnek látszik. Kétes dolog, egy öregnek életmó-
dot ele'beirni, melly az ifjúnak hásználatos. Rövid időn meg-
győződhetni a r r ó l , hogy az nem megy, és ha erőtetni a-
k a r j u k , igen veszélyes eredmények j önének napvilágra. 

Jahrb. d. wiss. Kritik (Nro . 94. 95. 1837 ) után K. E . 

Souvenirs de t Italie. Par Aubert de L INSOLAS. Paris 1836. 8. 

Ezen füzetenként megjelenő 's kőmetszetekkel díszesitett 
munka oktató 's mulattató olvasmányt igér. Az első füze-
tekből közöljük a' következő kivonatot, melly az Aixből 
Nizzába tett iitazást illeti: 

Frejusban, hol megállapodám, így szól a' szerző, ta-
lálni még némelly romokat , mellyek a' Forum Jul ianum'haj-
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dani fényét bizonyítják, egy bizonytalan időkorú templomot, 
és két római alkotású kaput , mellyek' egyike, a' monda 
szerint, a' régi révhez való bejárást ke'pezé. Kimenvén e' 
szomorú 's egésségtelen városból, mellyet minden sajnálko-
zás nélkül bagy-el az ember , az Esterel-hegyeket ér i , hon-
nan a' legszebb tájakat látni el; balra a' felmenéskor egy 
régi vízvitel' oszlopai;,emelkednek ; mellyek sárgás tonjokban 
a' fenyők' és kéregtölgyfák' sötétzöldjével kellemesen con-
trastiroznak. Egy meredek , mirtusokkal, mastixfálckal és 
Andrachnekkal borított út viszen fel a' kastélyhoz, 
mellyet néhány százévű gesztenyefák be'árnyalnak. Ezen é-
púlet , melly egy szerény mezei házhoz hasonlít, bús érzel-
meket gerjeszt. Fájdalmasan lepetik meg a' szem az e rdő-
ség' ritkításai által, mellyeket a' íéjsze vagy inkább a' láng 
okozott , mert a' félig szénné vált fenyőtörzsek erre láttat-
nak mutatni. Az emberi pusztítások harczolnak itt az Is-
ten' munkáival. 

A' hegylábnál domborodik fel a' grassei bájos mezőség, 
árnyalva narancs 's czitromfáktól és kedves illatokat párolgó 
ligetektől. Egy dombon, melly a' Siagun-patak' völgyén pa-
rancsol, emelkedik a' st. cassieni remeteség, egy csendes, 
kellemes menedékhely, mellyet nem látogathatni meg azon 
remete' sorsának irigylése nélkül, ki benne lakozik. 

Cannes' közelében a' természet nagyobb szerű alakokat 
ol t , 's a' vegetatio hatalmasabbá válik. A' város felé rop-
pant fenyőerdőségeket látni , mellyek a' tengerpartot préme-
zik. Bizonyos távolságokban kivágások vannák, mellyek 
'a szemnek messze-látmányokat nyúj tanak; látni a' ha jókat , 
mellyek a' hullámokon siklanak, 's mellyek' fejér vitorlái 
ragyogva válnak külön a' fenyők' zöldjétől. 

Cannes, noha kikötője nincs, szilárd 's jól épült kai-
vei bir . MidŐn e' helység' falait elhagyám, egy szép nyári 
estén az antibesi útra indúlélc, melly most közéig a' tenger-
hez, majd eltávozik attól. Lelánczolva a' szörnyű víztér' te-
kintetétől, mellyet a' hold' szelid fénye ezüstözött, elbájolva 
a' habok' mormolásától, mellyek lábaimnál haltak el , édes 
álmodozásba merűlék. Egyszerre széleszté-el conducteuröm' 
szava elragadtatásomat; mert ezt kiáltá hozzám : „Itt köteki 
Napoleon 1815d-évben", 's immost a' száz napi d rámáró l , 
annak rettenetes kifejléséről , Waterlooról gondolkozám , 
melly megett fenyegetve emelkedtek szemeim előttt St. Hele-
na' meredek sziklái. 

Ékes és szabályszerű tornyok Antibes városnak azon ol-
d a l r ó l , mellyen én bemenék egy szép citadelle' tekintetét 
adá. Kikötője egy jól épült gáttal van bezárva, köröskörül 
kör-alakú bolthajtások emelkednek, mellyek a' tudós Mi Ilin' 
megjegyzése szerint a' medernek rgy naumachia' tekintetét 
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adják; egyébként a' Rómaiak' Antinopolis nevű fegyverpia-
czából csak két régi, meglehetó's karban maradott tornyot 
vettem eszre. 

Nizza környékei felette festői módon fejlenek k i ; kivált 
miután a' vá ron tul ment ez ember. Némi tavolságban nézve, 
a ' város saját benyomatot teszen az ú tazóra , melly még ö -
regbűl a' külváros ' liatása ál tal , mellynek'frescokkal befestett, 
és a' sűrű narancs-ligetekkel contrast irozö bázai napkeleti t e -
kintetűek. A' Paglíone' jobb par t ján megpillantja az ember 
az egész várost számos épületeivel, mellyek mély zöld, na-
rancs és Szent János kenyérfákkal borított halmokon emel-
tettek fel. 

Tiszta lég , szelíd éghaj lat , 's olly mérsékle t , mely min-
den hirtelen változástól m e n t , Nizzát egy ingerlékeny al-
katúak 1 számára való növényházzá teszik , mint Üupaty talál-
va kiíejezé. Melly sok gyenge testalkatú ember jön i d e , 
gyógyúlatot keresvén nyavalyáinak; kiváltképen tódulnak ide 
az Angolok, 's nem ritkán eloszlik szomorú spleenjeit ezen 
áldott éghajlatnak befolyása alatt. 

Beighaus Annál. d . Erd-Völk und Staatenkunde (1836. Nro. 137 u* 
138.) után A. B. S. 
c • 

i 
A deseription of the Azores or Western Ilands , from per * 
sonal Observation, comprising Remarhs on their peculiariti-
es, topographical, geological, Statistical etc. and on their 
hitherto neglected Condition. By Captain B o m , London. 

B U L L é s C U U R T O N , 1 * 8 3 4 . 8 . 3 7 3 . 1 . 

E' munkának szerzője , m á r korábbi utazása által Si-
ciliába és a' Lipar i szigetekbe ismeretes, Don Pedro csá-
szár ' szolgálatában állott , kit követett az azori szigetekbe a' 
végett tett expedit íójában, hogy azokat testvérétől Don Mi-
gueltől elvegye, mi szerint lccll megítélni politicai nézeteit. 
Az Azorolc a' kevéssé leirt szigetekhez tar toz tak , mivel ma-
gok a' Por tugálok , mint egyéb gyarmata ikró l , nem könnyen 
t u d a t t a k rólok valamit , idegenek pedig csak r i tkán és al-
ka lom szerint látogaták azokat. A' szerző' munká ja tehát 
ko rán t sem felesleges , 's leírása azon elsőséggel b i r , hogy 
egészen saját nézetből fo lyt , és alkalom' híjával sem volt a' 
lakosok' különbféle osztályaival megismerkedni. Két részre 
oszlik a z , a' midőn az elsőben közönségesen szóll azokról , 
a' másodikban pedig az egyes szigetekről. Ezek Navigator 
Henr ik herczeg' intézményéből Gonsalvo Cabral által fedez-
tettek fel 1431, és nevöket ölyvektől vagy sólymoktól nye-
réJk, tnellyek ott szerfelctti bőségben találtattak. Az ez 
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alatt befoglalt hilencz szigetek a' Portugáloktól bárom grup-
pokra osztatnak , mellyek közzűl az elsó' 's legnyugotibb 
Flores és Corvo szigeteket; a' középső Fajal t , Pieot , S. 
Georgot, Graciosat és Tereeirát , 's a' harmadik legkeletibb 
St. Michaelt e's St. Mariát foglalja magában. Fekszenek 36° 
59' és 390 44 ész. szél. közöt t , és ezen helyzet szerint a' 
legdicsőbb climával birnak. Felfedeztetésök' idejekor lalcta-
lanok valánalc, azért is nem lcelle őket még elébb meg is 
hódoltatni. A' természet pazérolva kikészítette mindennel, 
mit egy kellemetes climától várhatni, hol a' thermometer ' 
állása mindég 50° és 75° Falirh. közt áll, és mértékfeletti 
hőség 's bidegs(!g egyiránt ismeretlen. Even-ált 200 egészen 
tiszta , 's mintegy 60 esős napokat számlálnak; ámbár ezek-
ben is alig múlik el egy nap , mellyen a' napfény ne mutat-
ná magát. Azonban az esők gyakran sebesek , és a' hegyek-
ben nem ritkán földomlásokat okoznak. Leírhatatlanúl bájos 
a' tavasz, midőn a'vegetátio hatalmas erővel tör-elé , és a' 
föld fris zölddel 's illatos virágokkal van elborítva. Ezen 
szigetek egészben igen ege'sse'geselc, ámbár helybeli okok 
mind a' mellett különbségeket okoznak. Csupa telcintetök 
mutat ja , hogy vulkáni revolutióknak köszönhetik származá-
sokat, 's ha bár most semmi égő vulkánjaik nincsenek is, 
de láthatni mindenfelé kiégett crátereket. Innen gyakori 
földrengéseknek is vannak kitéve, mellyek mindazáltal r i t -
kán voltak olly kemények, hogy nagy kárt tettek volna, 
mint az 1631 és 1755 évi , melly Lissabont szétdúlá. A' 
dologra nézve tehát gazdag mezeje nyílik a' vizsgálatoknak. 
Ez a' vulkáni minémüse'g egyik fő oka ezen szigetek hihetet-
len termékenységének is , mert nem igen van tartomány, 
mellynek földe hasonlóval vagy nagyobbal dicsekedhetnék. 
A' nézetek, mellyeket ezek gyújtanak majd vadak és pitto-
reskelc, majd kellemesek és bájolók. Minden egyesülhetne 
ezeket egy földi paradicsommá tenni , ha az emberek is 
ollyanok volnának, és használnák azon kincseket, mellyeket 
a' természet nekik olly adakozva nyújt. 

De ez fájdalom ! épen nem úgy van ; minden fél vad-
ság' állapotjában van, feltalálóság, műipar és ízlés néllcűl. 
A' szerző, midőn a' földmívele'snek és industriának illy el-
henyélésérol szóll, igyekszik annak okait fel fedni. Fő helyre 
teszi a' kormány' önkényességét státusban és egyházban, 
és a' törvények' roszaságát, mellyek sem személyeknek sem 
vagyonnak bátorságot nem nyújtanak. Ezután a' földbirás' 
nemét, és a' primogenitura' uralkodó jogait. Néhány föld-
birtokosok szörnyű nagy terjedelmű földeket b i rnak, na-
gyobbakat hogy sem azokat magok megmivelhetnélc , mely-
lyeket felosztani nem szabad; azért is többnyire apró úr-
bérekben kiadatnak, hol a' béresek sanyarú életet élnek, 
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míg amazok jövedelmeiket nagy részint Lissabonban fele-
mesztik. Ezen nagy birtokosok, kik Morgados-oknak ne-
veztetnek, tyrannisalják béreseiket. Más következése a' föld-
birás' ezen neménék az , hogy idegenek nem könnyen te-
lepedhetnek vagy kívánnak megtelepedni, mivel olly nehéz 
földbirtokra biztosítással szert tenni. Ez kétszeresen veszé-
lyes olly tartományban, hol a' mint látszik, a' civilisatio' 
és industria' elébb vitele csak idegenek által eshetik meg. 
Ehhez járul még az országutak' teljes hiánya benn, mellyeken 
a' termesztményelc a' kikötőkbe vitethetnének. A' mezei gaz-
daság tehát majd csak nevénél fogva ismeretes. A' barom-
tartás leginkább ökrökben, szamarakban és juliokban ha-
tározódik. A' lovak roszalc , de kecskék nagy bőségben 
vannak. A' kertmivele's jeles lehetne, mivel a' tropicusolcon 
kivűl a ' mi európai növényeink is tenyésznek. A' külföldi 
kereskedés, melly főképen narancscsal, czitrommal, borral 
's kevés búzával űzetik, megnehezittetilc a' biztos kikötők' 
hi jánya által, holott azokat lehetne készíteni, ha a' mester-
ség a' természetnek segítségül jőne. Évenkénti kiviteli czik-
kelyekként adatnak-elő: narancs Angolországba 126000 lá-
dáva l , Hamburgba 14000, északamerikai egyesült státusokba 
12000 ; bor Brasiliába 5000 pipe (30000 cseber) és 1000 
pipe égettbor, Angolországba 2000 pipe , Hamburgba és 
Oroszországba 600 p ipe , Eszakam érikába 4000 pipe; Por -
tugalliába sok besózott sertés- és ökörhűs, sajt 'sat. Általá-
ban a' tengeri kereskedés 700—900 hajót foglalatoskodtat, 
mellyek' száma biztos kikötők állítása által nagyon neve-
kednék. Az igazgatás eddig egy generalkapitánytól függött, 
ki egyszersmind katonai , polgári és rendőrségi hatalmat 
egyesíte magában, és lakát Terceirában tartá; alatta volt 
két gouverneur a' más két szigetgrupp' részire, ezenkivül 
még mindenik szigetnek nevezett-ki egy más gouverneurt. 
Fizetése csak három évért jár t , ha tovább megmaradt is 
hivatalában; ezert iparkodtak hát ezen tisztek minél elébb 
meggazdagúlni. Mind a' 9 sziget' népessége legújabb számí-
tás szerint 250000re tétetik, melly jobb igazgatás mellett 
könnyen hat annyira mehetne. Nyelvök romlott portugáli. 
A' férfiak erős termetűek és kinézésüek, az asszonyokat a' 
szerző nem leié szépeknek, de igen termékenyeknek; 12— 
14 gyermekű anyákat látni nem ritkaság; a' muzsikát, tán-
czot és kártyát szenvedélyesen szeretik. Türelmetlenség és 
bigotteria a' character ' fővonalai, és hihetetlen tudatlanság 
a' fensöbb rendüeknél is. Hogy azonban katonai bátorság' 
híjával nincsenek, látta Don Miguelnek hasonló nevű szi-
getre tett sikeretlen ostrománál. Az egyház egy püspök alatt 
van ki Terceirában lakik. A' clerus, kivált a' sok klastro-
m o k b a n , a' legmélyebb elfajúltságban volt. Az apácza klas-
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t romok, melly eket Don Pedro eltörlött, bordélyházak vol-
tak. A' szerző nagy reményeket épít a' Don Pedro által tett 
r e formokra , de mellyek' teljesületét a' mostani nemzedéknél 
nehezen várhatni. Azon jövedelmek, melly eket Portugallia 
az azori szigetekből vett, az igazgatás' költségeinek levoná-
sok után 84000 font sterlingre becsülteinek. 

A' második rész az egyes szigetek' leírásának van szentel-
ve , azon rendben, mellyben azokat a* szerző vizsgálta. S. 
Miguel' szigete fővárosával Ponte del Gadával legfontosabb a' 
termesztésre és kereskedésre nézve. A' piacz a' városban gaz-
dagon el volt látva hússal és gyümölcsökkel. Az útczák szo-
rosak, a' napsúgárok' eltávoztatása végett és mocskosak; a' 
lakházak, még az előkelőkéi i s , híjával vannak azon kényel-
meknek, melyekhez az európaiak, 's különösen az Angolok 
szokva vannak. A'földszinti szobák' tisztátalansága kiterjeszti 
a' rosz szagokat a' felsőbb lakszobákba is. Azonban több britt 
családok telepedtek-le e' szigeten,, 's példa adások nem lesz 
jó következések nélkül. Minekutána a' szerző a' sziget' bel-
jét is beútazta, Don Pedrónak és seregeinek kíséretében Ter-
ceirába ment, melly fővárosával Angrával, a 'generalgou-
verneur' laka 's főszíget gyanánt szokott tekintetni, ámbár a' 
termesztésben az elébbinél hátrább áll. Ennek 40000 lakosi 
vannak, és elfoglaltatása után nem csak portugáli hanem 
flamlandi gyarmatosok is telepedtek-meg rajta. Angra sza-
bályszerűen van építve , és több szép épületei vannak. A' 
generalkapitány'palotája a' hajdani jesuíták'collegiuma, melly 
e' társaságnak Pombal által lett elűzetése után nyeré új ren-
deltetését. Általában a' klastromolc a' legszebb píaczokat fog-
laljálc-el, de sehol sem is uralkodott azokban olly feslettség, 
mint itt. A' sziget' felszíne mutatja mindenfelé a' vulkáni 
revolutiólc' nyomait, és a' festőnek sok igen szép állásponto-
kat nyújt. Mount Brazil hegyfok meg van erősítve, valamint 
egyébként is ez a' sziget katonai tekintetben legfontosabb. 
St. Georg és Graciosa szigetkék csak út közben látogattattak-
meg. Fontosabb ellenben Fayal, fővárosával Hortával. A' 
szerző leggyönyörűbbnek mondja az egész szigetcsoportban • 
a' földmivelés is itt messzebb haladott. Gyakran meglátogat-
ják az amerikai czethalászok, kik itt látják-el magokat éle-
lemmel. A' szerző az amerikai consul' családjánál lakott , ki-
vel a' sziget' belsejét is meglátogatá. Itt is az ex-jesuiták' 
collegiuma a' legpompásabb épület. A' klastromok' eltörlése 
Don Pedro által itt a' sz. Antal' gazdag klastomával kezdő-
döt t , és az öregebb szerzetesekre nézve kétségkívül igen sa-
nyarú volt. Pico szigete azon magas hegytől nyeré nevét, 
mellynek crátere mutatja, hogy valaha ő is vulkán volt 
Csúccsá évenként 8 holnapig van hóval fedve. A' szomszéd 
Corvo és Flor es szigetkék felfedeztetésök óta soha sem szén-
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vedtek földrengés miatt, de semmi különös nevezetességeket 
nem nyújtanak. 

A' szerző azon mértékszabály ok' előadásával rekeszti-be 
munkájá t , mellyekbez az anyaországnak nyúlnia kellene az 
azori szigetek' felemelése végett. Nagyobb részök már a' fe-
nebbiekből foly , u. m. az elsőszülöttségi jog' eltörlése, o r -
szágutak' épitése 'sat. Csak egy pontot emelünk még ki. Az 
azori szigetek helyzetök által Europa' közelében, elimájok' 
szépsége és bőséges ásványos vizeik által alkalmasabbak min-
den másoknál mulatásul az egesség' helyreállítása végett. Ha 
az ottani mulatást idegenekre nézve könnyebbé, kellemetesse 
tenélc, csoportosan tódulnának oda kivált Angolok, részint 
egésség, részint szép természet' kedvéért , kivált miután a' 
gőzhajózás' feltalálása egy utazást Angolországtól odáig szinte 
mulatsági útazássá tesz, melly által az ember kevés napok 
alatt éjszak' ködeiből a' legszebb climába teheti-ált magát. 

A' munkához egy földabrosz, és az egyes szigetek'nézete 
járul. 

Gotting, gel. Anzeigen (St. 114. 115. 1837) után 
A. B. S. 

Die Handelnszüge der Araber unter den Abassiden durch 
Afrika , Asien und Ost-Europa von Friedrich S T Í Í V J S . Mit 
einer Karte. Berlin, 1836. Verlag von Dunker und Humblot 

XIV. S . 368. 8. Ára 3 for . 30 kr . p. p. 

A' göttingai tudós társaságtól 1836ik eszt. januar hónap-
jában megkoszorúzott ezen pályamunka — Ham mernek 
„über die Länderverwaltung unter dem Kalifate" czi'mű, a' 
berlini académiától megkoszorúzott pályamunkájával együtt 
nevezetes pótolékúl szolgál a' hatalmas és három földrésze-
ket átölelt arab ország állapotjának és belső viszonyinak fel-
világosítására. 

A' bevezetésben szóll Stüve a' f ú r á s o k r ó l 's azok hasz-
nálásának nehézségeiről. Nem ok nélkül panaszkodik, hogy 
a' keleti munkák' fordítására alakúit londoni társaság eddig-
elé kevés haszonvehetöt szolgáltatott a' korábbi időkből, és 
hogy a' fő i ró lc '—mint Mesudi, Tabar i , Ihn Haukal, Istachry, 
Idrisi — munkái kiadása mind eddig elhalasztatott. O mind 
öszve is a' Mesudi' , Ihn el Vardi', Bakuvi' és mások kivona-
tait — mellyek a' Notices et Extraits des Manuscripts-ben je -
lentek meg, 's Renaudot Indiáról és Chináról a' JXdik szá-
zad utolsó negyedérőli históriáját használhatta. Ezen töre-
dékeken 's kivonatokon , a' kordovai Abu Obaid földleirási 
munkáin , a' nűbiai geographus ídrisin kívül (a' mennyiben 
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ez nyomtatásban közre tétetett) folyamodott még az „Orientál 
Geograpbybozr" , melly I800ban e' czim alatt „Ketab Messa-
lik n Memalik tezoif" mint Jbn Haukál' munkája perzsából 
Ouseley által fordítva megjelent. A' szerző sem Obeid — 
Allah lbn Khordadbeh —• e t , mint Uylenbroelc ál l í t ja , sem 
az arab Jbn Haukalt nem tartja ezen becses geographia' szer-
zőjének, minthogy belső okok liarczolnak a' mellett, hogy 
ezen munka jóval korábban íratot t , mint ezen férj í iak éltek. 
Talán ístachry volt a' szerzője. 

A' keleti litteraturának ezen állása mellett, midőn a' fő 
geographusok munkái közzé nem tétetvék, a' kiadottak pedig 
telvék hibákkal a' helyek" és országok' neveiben, valóban ne-
héz feladat volt „az arábok' kereskedési útait az Abassidák 
alatt" le írni. Ha tehát tökéletesnek nem lehet is mondani e' 
munkát , minden esetre dicséretet 's méltánylást érdemel- Ak-
kor i s , midőn a' keleti történeteket fel világosító írások nap-
fényre jövendvén belolök a' moliamedanus nemzeteknek a' 
közép századból tökéletes historáját lehet dolgozni, Stüve' 
munkája használható kútfő leénd. 

A' könyvnek elrendelése röviden következő. Először is 
szól az arab kereskedés' sajátságáról, melly vallásos és tudo-
máuyos miveltséggel együtt diadalmas hadseregek' kíséretében 
terjedett. Ezt követi a' könyvnek fő része , melly az Afrikát, 
Ázsiát 's keleti Európát átölelő szárazföldi kereskedést tárgyalja. 
Sajnálandó , hogy nyűgoti Európa a' vizsgálatból ki záratott. 
Különösen érezhető a' hijány a' harmadik szakaszban , melly 
a' tengeri kereskedésre van szánva. Minthogy épen a' spa-
nyol Arabok bírták a' földközi tengeri kereskedés' nagyobb 
i'észét, azért az arab hajózásoknak ezen fontos része elő nem 
adathatott. Ellenben az arab és persiai tengeröbölben, az in-
diai 's chinai tengerekeni hajózásaik olly terjedelemmel tár-
gyaltatnak , mint csak a' csonka kútfők engedték. 

Miért tette a' Szerző Afrikát előbbre, okát által nem 
látjuk. Minden esetre helyesebb vala Ázsián kezdeni az elő-
adást, minthogy Arabiából 's az arábiai irákból terjedett az 
izlam, a' Mohamedanusok hatalma mint szintén kereskedése 
minden fe lé , 's az abassída Kalifák' idejében, Bagdád vólt 
középpontja az arab világkereskedésnek. 

Igen érdekes, mi az izlámnak Négerek közötti el t e r je -
déséről, ennek befolyásáról közép Afrikára 's az Arabok ot-
tani kereskedésére arab kútfők után közöltetik. Ki tetszik 
innen, hogy a' néger tartományok esmeretesebbek voltak 
akkor , mint jelenleg, most csak néhány egyes merész útazók 
látogatják meg azon tájakat , mellyekre az Arabok kereske-
dése rendszeresen ki terjedett. 

Szerző az arab kereskedésből származtatja Afrika' belső 
népeinek az arab világkereskedés' időszakában történt élénk 
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felizgattatását, mely nem rövid ideig tar tó, hanem mara-
dandó hatású vala. Hogy Afrika éjszaki tengerpartjainak ösz-
veköttetései belső Afrikával nyom nélkül elmúló, futó jele-
netek valának, hogy Romaiak, Görögök, Vandálok alig 
hagyták valami emiéköket hódításaiknak, onnan magyarázza 
Stűve , hogy az ő hódításaiknak indító oka fényűzési á rúk , 
mint a rany , 's rabszolgák utáni sóvárgás vol t , 's erőszak 
tartotta fel ideiglen. ílly alapok azonban idegen népnek nem 
biztosíthatták a' birtokot. De az arab egyenlővé leve a' meg-
hódított vagy megtérített néppel és szabadságra, 's az izlám 
által adott jogoknak 's elsőségeknek közös bírására emelé azt 
magához; holott hajdan frigyesek kétes neve alatt sem füg-
getlenségben , sem kitüntetésben nem lehetett bizonyos. Most 
lá t juk először a' sudání Négereket karavánokkal útazni — 
nem rabszolgakereskedés végett, hanem a' szent város Mo~ 
scheéjá\ioz tiszteltetve a' fejedelmektől — kiknek városaikon 
át mennek, 's majdnem istenítve saját földieiktől, ha végzett 
út jok után szerencsésen haza térnek. 

,,'S ezen egybe olvadását a' győzőnek a' meggyőzöttel, 
a '-tanítónak a' tanúlóval tartom egyetlen okának, hogy a' 
Mohamedánusok' urasága a' sok próbák daczára is mellyek 
elnyomatására intéztettek, Afrikában első felle'pésök óta, 
ugyanazon maradott , és sokkal erőssebben áll mint Cárthágó' 
és Róma' hatalma, Vandálok, Görögök és Gothusok fegyvere, 
erősebben mint Kristus' lelki urasága, melly Egyiptomban 's 
Abyssiuiában lcinosan tarthatja fel magát." 

Az ázsiai kereskedőútalc' fejtegetésében a' szerző Arábiá-
ból 's az ai-abiai írákból indúl k i , innen áttér Syr iára , ör-
mény 's a' több szomszéd országokra, ezután persiai irákba, 
's káspiumi tenger és Dschíhun folyó melletti tartományola-a, 
legvégre tárgyalja a' beljebb keletre Chinaig fekvő országo-
kat. A' kereskedésnek közép Ázsia megmérhetetlen nagy sík-
ságaim menetelét tárgyalván a' Szerző értekezik az akadá-
lyokró l , mellyek a' nomád népcsordák életmódjukban, 's 
ezeknek Chínáhozi viszonyaikban gyökereztek. China vólt 
véghatára az arab kereskedésnek mind szárazon mind tenge-
ren , hajózásaiknak utolsó esmeretes határszéli pontja pedig 
a ' chinai tengeriváros Kamphu (most Hang-tscheu-fou). J a -
pánig nem mentek. Stüve kétségbe hozza, hogy az Arabok 
tengeri útjaikban a' kompaszt rendesen használták volna. Úgy 
hiszi , hogy csak a' XÍllik században hívták némely szorúlt 
állapotjukban segédül. 

Az Arabok kereskedési útairól nyúgotí Európába a' Volga 
folytában fel Oroszország' belsejébe a'kútfők kevés világosságot 
a d n a k , sokat csak találgatni lcell, mind a' mellett ezen ke-
vésben is sok érdekes van, ha bár Stüve szűkebb határokat 
szab is e' tájon az arab kereskedésnek mint más több túdósok. 
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Mesudinak két helyei után igen hihetőnek találja, hogy a' 
Volgát a' Donnal csatorna kötötte egybe. 

Oroszországon keresztül a' bálti tengerig Frahn által 
állitott karavánútat Stűve kétségbe hozza. O Ügy véli, hogy 
sem a' Chazarolt és Bulgárok, sem az Arabok nem tőnek 
fáradságos utakat a' bálti tenger partjaihoz olly á r ú k é r t , 
mellyeket az Oroszok közelebb adhattak. Az arab pénzek-
nek sokaságát nem csak Oroszországban , hanem a' bálti ten-
geren inneni részeken is onnan magyarázza a' szerző, hogy 
azokat az Oroszok kapták az Araboktól a' felesleg á rúké r t , 
's ők hozták ezen tájakra. Ezt megmutatja Jbn Fosslannak 
több helyeiből. 

Toldalékul csatoltatnak Salam tolmácsnak Gőg és Ma-
gogba 946 táján tett útazásira némely észrevételek, mint szin-
ten Aba Dolef Chinába tett útja 933ik eszt.ben,'s egy földkép 
melly az arab kereskedési utakat mind a' 3 föld részeken ma-
gában foglalja. 

Berekesztésül megemlítjük, miként a* Szerző a' hypothe-
siselctől magát megóvta , és mindenütt a' kútfőkre épített. Az 
előadás' rnonorja lehetne egyszerűbb és czikornyátlanabb; 

Jahrb. für wisscnschaftl. Kritik. (Nro 23—24. 1838) után 
B. T . 

T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y . 

Archives of the House of Orange. — {Archíves, etc. Pre-
miere série.) — Vols. 1. II. e's III. Leyden, 1836. Luchtmans; 

London , Riohter etc. Co. 

Ezen históriai oklevél - gyűjtemény a' hollandi király' 
javaltára indítatott meg, a' ki nemzetsége' privát levelezését 
olly engedelemmel adá által titoknokának, hogy ez abból a' 
nevezetesebb okleveleket, kivált a' németalföldi és angol re -
volutióra vonatkozókat kiválassza e's kiadja. Három kötet 
jelent már meg, mellyek az 1552—1572 folytatott levelezést 
foglalják magokban, 's következőleg németalföld' azon fel-
keléséig ter jednek, melly a' polgári és vallási szabadság' el-
ső diadalával végződéit, egyesült tartományok' köztársaságát 
feiállitá, 's lerontá Spanyolország' veszélyes hatalomfelsősé-
gét a' többi keresztény országok felett. I. Vilmos, orania-
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nassaui herczeg, a' következő revolutio' hőse , írd az első 
kötetbeli levelek' legnagyobb részét , mellyeknek nem cse-
kély becset ád az , bogy szerzőjölc' charactere're űj világos-
ságot vetnek. Tudva van , bogy ezen herczeg protestáns szü-
lőktől származott, hanem kora ifjúságában lépvén magyar-
országi Mária' szolgálatjába, 's utóbb V. Károly e'ba, az ud-
var' vallásához alkalmazá magát 's nagy kedvencze lőn a' csá-
szárnak. Itt egy levélben, mellyet IV Pius pápához i r t , ke-
ményen kikel az eretnekek ellen, hanem egyszersmind az 
anyaszentegyház' némelly - javítást kivánó - hibáira is rnutat. 

„Óhaj tanám, úgymond, hogy a' ragadó eretnekség, 
melly a' szomszéd tar tományokból, várakozásom ellen, sa-
ját herczegségembe is átszivárgott, olly könnyen irtathatnék 
k i , a 'mint behozatott. Mire nézve a 'közös gonosznak, melly 
az előbbi idők' vétkeiért 's a' mai keresztények' átalányos 
esztelense'ge miatt más fejedelmek' tartományiba is berontott, 
némi gátot vetni szükségesnek vélvén, azt nem csak bünte-
téssel, hanem tisztább, gyalíoriabb és szigorúbb egyházi be-
szédek által is irtogatni. írtam fejedelemségem' fő tisztvise-
lőinek 's keményen meghagyám nekik, gondoskodni a r ró l , 
hogy a' mi igaz catholicus h i t ü n k , úgy a' mint eleinktől vet-
tük , eredeti tisztaságában 's nagyobb pontossággal tanitassélc 
naponként birtokunk' minden templomában, 's l>ogy azok, 
kik titkon ellenkező tanítást terjesztenek, minden személyes 
tekintet' elmellőzésével, fogságba vettessenek, 's a' számki-
vetés' és elkobzás' (confiscatio) büntetésével lakoljanak." 

Ez az eretnekség' elnyomására ígért buzgóság egy parancs-
csal végződött, melly az újítás' előmentét nagyon segítette. 
Az elnök' és a' parlament' engedelme nélküli prédikálás el-
tiltatott ugyan, hanem egy egykorú catholicus író így szól 
„Parpail le, az e lnök, a' ki előbb minden erejét a' protestáns 
vállás' megrontására-forditá, ezentúl egy lesz annak fő gyá-
molai közül. O megnyeretett a* reformatio által, 's a' parla-
ment ' nagyobb része hozzá haj lot t ; Oraniában meg van en-
gedve a' prédikálás' szabadsága, a' nélkül hogy ellenkeznék 
a' fejedelem' parancsával, melly azt szinte nem t i l t ja , há a' 
prédikátorok felsőségi engedelmet kapnak." Mi ugyan nem 
egyezünk meg azokkal , kik a' herczeget, a' pápához irt le-
veléért, képmutatással vádolják; azonban maga a' pápa is 
úgy tekintette ezen levelet, mint annak bizonyságát, hogy 
irója már messze haladt az eretnekségben. 

Grotius azt mond ja , hogy midőn a' herczeg, a' cam-
brayi egyezség' végrehajtatása végett Francziaországban volt, 
II. Henrik franczia, e's II. Filep spanyol királynak a' p ro-
testánsok' kiirtására czélzó szándékát felfedezvén^ tudtokra 
adá azt németalföldi barátinak. Illy közlés' nyomára nem 
akadunk a' jelen kötetekben; arról azonban meg vagyunk 
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győződve, hogy cardinál Granvellát nagyon szemmel tartotta, 
öccséhez, Lajos grófhoz irt levelében így szól: 

„Bizom Istenben, hogy minden jól menne , ha már el-
végeztük volna azon dolgot, melly a' cardinált és minket. i l-
let. Kivonatot küldök kegyednek egy levélből, mellyet a' 
cambray-i érsek (Berglees Maximilián, azon város' első é r -
seke) irt a' nevezett cardinálhoz, 's mellyből meglátandja 
kegyed az ő jó indulatjokat és barátságukat a' németországi 
fejedelmek iránt. Ha talám közel jutna kegyed azt ifjú lanti-
grófhoz , jó lenne neki megmutatni ezt a' kivonatot , kivált 
ennek a' dán és svéd királyokra vonatkozó részét , melly b i -
zonyosan nem tréfa sem az egyik sem a' másikra nézve ; 
azonban kérem kegyedet, ne adjon másolatot mert felfedez 
te tnék, hogy az tőlem származik, lévén a' cardinálnak, a' 
mit bizonyosan tudok, fizetett embere mind a' két udvarnál." 

Nem hagyhatjuk ki az érintett kivonatot, melly főképen 
Valenciennes' állapotját ábrázolja , hol olly erőre kaptak a' 
reformátorok, hogy képesek voltak eretnekségért halálra 
itélt két személyt a' fogságból kiszabadítani. 

,,A' mi Valenciennes városát illeti, hová tegnapelőtt é r -
keztem , annak állapotjárói keveset irhatok Excellentiádnak , 
mert még nem beszéltem a' biztosokkal ; egyet azonbau mond-
hatok , az összeesküvés felfedeztetett, tudva van egész terve; 
's mivel a' nép ügy is vérszomjuzóknak kiált minket papo-
kat, tanácsolnám, hogy most, midőn az összeesküttek zavar-
ban vannak, lehetőségig használjuk a' jó alkalmat, fogassuk 
el főnökeiket, nem nézve, szegények-e vagy gazdagok, 's 
habár végromlást hoznánk is szigorú szabályaink által a' vá-
rosra ; mert most lévén a' gonosz felfedezve, illő irányt kell 
követnünk; különben, lia okuk lesz észrevenni, hogy ha -
bozunk vagy fé lünk, annyira neki bátorodnak a' szöveLke-
zettek, hogy minden eszköz sikereden lesz ellenek, nem 
csak i t t , hanem sok más helyen is. Ellenben ha itt bünte-
tünk , a' többiek megrettennek, 's okosan viselendik mago-
kat. •—• Abból, mit Excellentiád a' lengyel király felől í r , 
azt veszem k i , hogy ott valami ollyan lesz, mint a' békák 's 
egerek közti háború; jó lenne, ha a' hesseni landgróf és a' 
hozzá hasonlók is háborúba lcevertetnének, hogy ne küldhet-
nének segedelmet a' Condé herczegnek." 

A' herczeg, Egmont és Horn grófoktól gyámolítatya, 
annyira daczolt Granvellával, hogy ez végre visszatért Spa-
nyolországba, mit Filep soha sem bocsátott meg. Több le-
velet találunk, mellyekben Vilmos a' spanyol cleszpota által 
hihetőleg követendő irányról okoskodik, 's mellyekből ki-
tetszik , hogy ő elejénte nagyon kedvező véleményben volt 
Filep' charactere felől. Hanem a' tridenti egyházi gyűlés' 
befejeztetése, 's az a' félelem, hogy annak rendeleteit Filep 
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törvényesítendi, gyanút gerjeszte a' re formátorok ' keblében , 
kikkel az oraniai berezeg 1563 óta végképen összeszövetke-
zett. Egmont g r ó f , a' jeles katona de silány országnok (po-
liticus), Spanyolországba küldeték, 's a' király minden en-
gedélyt megígért alattvalóinak megnyugtatására; hanem, a' 
helyett hogy szavát teljesítné, kihirdettető németalföldön a* 
tridenti gyűlés' végzeteit, 's felállítatá az Inquisitíot minden 
kegyetlenségével. — A' második kötet a' tartományok' régi 
szabadságainak fentartása és az Inquisitiő' eltörlése végett 
1566 Januarban kötött szövetséggel kezdődik. A' nemesek' 
szövetsége sokkal hevesebb stylusu, mint a' millyenen az 
oraniai berezeg i r t , 's véleményünk szerint Brederode' tollá-
ból származott. Aláiratott catholicusok és protestánsok által, 
's maga Brederode vezető a' küldöttséget, melly azt a' par-
mai herczegasszonynak átadta. Ez a' jeles asszony, a' k i , 
úgy látszik, igen kelletlenül követé Filep' parancsait , taná-
csért és segítségért irt az oraniai herczeghez. Válaszában 
nagyon rosszalja a' herczeg az Inquisitiő' felállítatását, 's 
hosszasan í r ja le a' veszélyeket, mellyek a ' vérengző procla-
matiok' végre hajtásából erednének, hozzá adván: 

„Ha mindazáltal ő Felsége és Fenséged szándékjok mel-
lett megmaradnak, 's parancsaik' minden pontját teljesítetni 
k ívánják, noha világosan lá t ják , hogy azokat az ország' 
koczkáztatása nélkül végrehajtatni lehetetlen, a' mit talám 
figyelmére méltatna Ő Felsége, ha jelen volna: úgy óhajta-
nám, hogy helyettem más személy bizassélc meg, ki a' nép' 
indulatját jobban ismeri, 's képesebb a' csendet fentartani j 
mert nem szeretném koczkáztatni a' király' kegyelmét, melly-
nek elvesztése engem családommal együtt megpiszkolna, ha 
németalföldön az én kormányságom alatt valami rendetlenség 
történnék." 

Vitatja a ' k iadó, hogy Vilmosnak ezen és több más le-
vélben előforduló hóduló nyilatkozásai őszinték. Annyi bi-
zonyos , hogy ekkor még nem jutott eszébe a' függetlenség' 
zászlóját kitűzni, hanem, úgy hisszük, már ekkor is gon-
dolkozott a' fejedelmi jogok' nagy megszorításáról. Egy le-
vele, mellyet a' végre irt testvér öcséhez, hogy ez azt a* 
német fejedelmeknek megmutassa, bizonyít ja, milly nehéz-
nek találta a' hódulás' és az ellentállás' összeegyeztetését. 

„O Felsége, gonosz tanácsosoktól *s a' Spanyolok' i rán-
tunki gyülölségétől bizgattatva, elhatározá, hogy proclama-
tiői egész szigorúságukban végre hajtassanak, 's hogy az ín-
quisitiő haladék nélkül munkájához fog jon ; a' mi az alatta-
valólcat annyira elidegeníti, hogy méltán tarthatni lázadás 
vagy revolutiótól , mellynek m i , részünkről , óhajtanok ele-
jét venni , jól tudván, hogy ha mi változás történik, annak 
mi leszünk elsá áldozatja, hanem a' mi felterjesztéseinket, 
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noha jó szívből származnak, 's a' veszély' és ártatlan véron-
tás' elmellőzésére czéloznak, ő Felsége' tanácsa egészen más 
értelemben magyarázza, 's majdnem árulásnak nézi. Minél-
fogva nagy küzdésben vagyunk; egy felől világos a' veszély, 
ha hallgatunk; más felől fejedelmünk' boszankodását e's az 
engedetlenség' bélyegét vonjuk magunkra. Illy fontos tárgy-
ban az én uraimtól óhajtanék tanácsot, tudván, hogy olly 
jeles fejedelmek nem veendilc rosz néven, ha illy nevezetes 
ügyben tanácsot kérek toiök." 

De van még egyenesebb bizonyság is arra , hogy a' ber-
ezeg nem akart Fileptől elpártolni. Ez egy, Lajos grófhoz 
irt levele, mellyben azt idegenekkel való szövetkezéstől óvja, 
's tanácsolja, hogy a' szövetkezetiek fegyvertelenül jelenjenek 
meg Brüsselben, a' gyűlésen. A' szövetkezetiek kemény fel-
terjesztést adtak által Aprilisben a' parmai herczegasszonynak, 
a' ki igére' a' kivánatolc' teljesítését, ha képes leend a' király' 
helybenhagyását ldeszközleni. Hanem ez csak időnyerésre czéi-
zó fondorság vol t ; alig sze'ljedtek el a' szövetkezetiek, legott 
újra kezdődtek az üldözések; a ' m i pedig még nagyobb követ-
keze'sü volt, felbomlott a' szövetség is, a' vakbuzgó prédiká-
torok'heveskedése miatt: Protestánsok Catholicusokkal vesze-
kedtek, Lutheránusok küzdöttek a' Calvinistákkal, 's i g y a ' 
Spanyolok képesek voltak mindnyájokon kegyetlenkedni. 
Vilmos gyakran panaszkodik az evangelicus párt calvinista 
ágazata ellen , mint a' mellyet büszkesége és türelmetlensége 
miatt lehetetlen kormányozni. E g y , Antwerpben költ emlék-
iratában így szól: 

,,Ő Fensége igen erőszakosaknak találja a' Calvinistákat, 
's nem lel eszközt, mellyel Őket mérsékelni lehetne: attól 
t a r t , hogy az ő kicsapongásaik nem csak ezen városra (Ant-
werpre) , hanem az egész tartományra is végveszélyt vo-
nandnak," 

A' lcicsapongások már vétkesebb tettekké fajultak; a' 
franczia prédikátorok által bizgattatott calvinista felekezet, 
nem hajtva a' nemesek' és némelly — saját felekezetjökbeli — 
prédikátorok' előterjesztésére, elkezdé a' templomokban a' 
kereszteket és képeket tördelni, lerontani a' szobrokat, 's 
egészen elpusztitani a' székes egyházak' ártatlan ékességeit. 
Ezen erőszakoskodások teljesen elidegeníték tőle a' Catholi-
cusokat, sőt némelly Lutheránusokat is; egyebek közt Mans-
feld gróf is készült közülök kiválni. Egmont g r ó f , a' né-
metalföldi szabadságok' egyik legállhatatosb ba r á t j a , catho-
licus létére kötelesnek érzé magát segédet nyújtani a' kor -
mánynak ezen dükösködők ellen; hanem kiméivé lépe fel , 
a' mi még inkább neveié az udvarnak ellene táplált gyanúját. 
János, a' nassaui gróf , tüstént irt testvéreinek, azt tanácsol-
ván , hogy a' Lutheránusokat és Catholicusokat a' Calvinis-

25 * 
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tűk és líépdúlók ellen egyesítvén, 's ezeket az Irnjuisítionak 
átadván, vásároljanak békét a' spanyol királytól. Ez és más 
basonló előterjesztésekre játszva, igy x'ra utóbb az oraniai 
herczeg Vilmos landgrófhoz: 

„En nem vagyok calvinista, de sem helyesnek, sem ke-
resztényhez illőnek nem tartom, hogy országunk ollyan vi-
szályokért, millyenek Calvin' tanítása és az augsburgi hitval-
lás közt feníörognak, hadakkal rakassék meg 's vérrel borí-
tassélc." 

Az országié berezegné új hódulást parancsolván, olly 
esküt kivánt a' németalföldiektől, hogy haza' ellenségének 's 
árulónak tekintsenek mindent, kit a' király' tetszése számki-
vetend. Az oraniai herczeg a' törvény-szabta hitforma' vál-
toztatását nem fogadá el , 's Németországba vonula, több 
más nemesekkel. A' harmadik kötet ezen eltökélés' nyilvání-
tásával kezdődik; melly elhatározást, úgy látszik, siettető 
Alba herczeg' characterének ismerete, a' kinek németalföld-
re küldetése 1567ben hirdettetett ki. A' herczeg így ir ezen 
tettéről a' hesseni landgrófhoz : 

„Inkább eltávozom, semmint tanúja legyek siralmas tet-
teknek , mellyeket szívem 's lelkem ismerete rosszal. A' 
mennyire előre lá thatok, végölc a' tartományoknak; gyászos 
öldöklések fognak következni, 's ezer meg ezer buzgó ke-
resztény fosztatandik meg pénzétől 's életétől, hanemha a' 
mindenható Isten elhárítja a' jövendő gonoszt, reá bírván a' 
német herezegeket és választó fejedelmeket, hogy ezen or-
szágot illy rettenetes szerencsétlenségtől megmentsék." 

Alba herczeg H o n i és Egmont grófok' elfogatasával kez-
dé vad pályáját. Hijába szóltak ezek mellett a' német ber-
ezegek; halálra Ítéltettek ők a' legidétlenebb vádokra , 's ki 
is végeztettek Brüseiben, halálnál is kegyetlenebb méltatlan-
ságok közt ; az oraniai herczeg' jószágai elkoboztattak, fija 
pedig fogságra vettetett. Németalföld' egyetemes szava reá 
bírá végre a' herczeget, hogy az ország' védelmére fegyvert 
ragadjon; hanem ezen nemes elszánás'valódi érdemét csak a' 
jelen Archívum ismerteti meg velünk. Azt tanuljuk ugyan is 
ebből , hogy a' herczeg a' német fejedelmeknél nem csak 
részvétlenségre, hanem egyenes ellenségeskedésre talált. Ma-
ximilián a' birodalom' átkával fenyegette. Ennek következé-
sében Vilmos egy hosszú védelmező levelet irt bará t jához , 
Schwendi úrhoz, olly czélból,. hogy az a' császárnak meg-
mutattassék, a' mi valóban meg is történt. E' levélben szivre 
hatólag i r ja le Alba' kegyetlenkedését és zsarnokságát, 's 
végre igy szól: 

Mind ezek által meg győzethetik ő császári Felsége, 
hogy ha majd az öröklés reá kerü l , hű alattvalókkal teljes, 
gazdag és haUlmas ország helyett, szegény, népétől 's keres-

\ 
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kedésétől megfoáztott tartomány jutand kezére, melly kész 
zsákmánya leend az első hódítani vágyó hatalomnak. A' mi 
több , ha a' Spanyolok ezen országban erős lábra kapnak , 
attól is félhetni, hogy ő császári Felségét nem csak német-
alföldi örökségétől, hanem egyéb birtokától is megfosztják." 

A'császár' félelmének felébresztése után, szabadon foly-
tathatá Vilmos előkészületét, 's nem fenyegetteték többé az 
átokkal, hanem a' protestáns sereg' két szerencsétlen ütközö-
te Lajos gróf ' vezérsége alatt , 's a' berezeg' becsapásának el 
nem sülte nagyon gyengíté az ügyet. Vilmosnak ebből eredt 
zavarát még saját felesége' viselete is neveié. Ez heves mér-
sélcletü 's makacs asszony volt , és sokszor megsértette hű 
fér jét . Egy izben magához kereté a' berezeg; de ő meg 
nem jelent, némelly haszontalan okkal mentegetvén magát , 
's egyszersmind arra lcíváná bírni f é r j é t , hogy Németalföld' 
ügyét el hagyvan menekedjék vagy Francziaországba vagy 
Angliába. Ha a' hely' szűke engedné, örömmel közlenők Vil-
mosnak erre adott érdekes és méltóságos válaszát, mellyben 
a' női kötelességek' élénk festegetése u tán , szívre hatólag 
inti feleségét; végre pedig megmutatja, hogy ő sem Fran-
cziaországban sem Angliában, sem a' többi európai orszá-
gokban nem számlálhat menedékre. 

Ez ido tájban — kihetŐ, Coligny' buzdítására — kalóz-
leveleket adott a' hcrczeg a' Spanyolok ellen, néhány meg-
különböztetett embernek, a' kik csak hamar elhiresedtelc 
Gueux *) nevezet alatt. Ezek azonban a' nyereség-vágytól 
elcsábítatván rövid idő múlva valódi kalózok lettek. Coligny' 
egy levele, melly legnagyobb részint ezen szerencsétlen f o r -
dulatot tárgyazza, de hosszasága miatt itt még csak kivonat-
ban sem közöltethető, méltán megérdemli a' történettudo-
mánnyal foglalatoskodók' figyelmét, mert világos fogalmat 
ad Europa' azon kori pojiticai állapotjáról. 

1572 kezdetében ügy látszott, mintha már vonaglanék 
a' németalföldi revolutio, de néhány hónap múlva annál erő-
sebben ütött ki. Alba' kegyetlenkedései olly elégedetlensé-
get okoztak, hogy az oraniai berezeg' megjelente a' határon 
jeladás volt átalányos felkelésre. Igen érdekes a' berezeg' 
azon levele, mellyben testvérét Jánost, a' nassaui grófot sze-
rencsés munkálati felől tudósítja. 

A' szent Bertalan éji vérmenyegző, melly a' most érin-
tett levél' költe után kevés nappal tör tént , megfosztá a' her-
czeget minden reményétől Francziaországtól némi segélyt 
nyerhetni. Kár , hogy Vilmos' ezen szörnyű esetet tárgyazó 
levelének kulcsa még máig sem fedeztetett fel. 

*) Ceux, koldus, a1 ílam lázadók' gúnyneve. 
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Három nagy kötet , tele érdekes históriai oklevelekkel, 
természetesen sokféle tárgyat foglal magéiban; de mi csak 
azt választottuk k i , mi a' protestánsok' nagy hősének, Hol-
land' szabaditójának characterére világosságot vet. Szeret-
tük volna ugyan az olvasót a' tűrhetetlen Brederode-dal , az 
elhatározatlan és szerencsétlen Egmont-tal, a' hessern je-
les landgróffal, a' fösvény 's aligha nem áruló szász Auguszt-
t a l , 's végre Maximilián császárral is megismerkedtetni; de 
visszatartott bennünket annak tudása, hogy nem könyvet, 
hanem csak rövid ismertető czikkelyt kell írnunk. 

The Athenaeum (Aug. 1836.) után 
Zs. 

The life and times of TVilliam the third King of England 
and Stadtholder of Holland. By the Hon. Arthur T K E V O R , 

M. A. F. A. S. M. R. S. L. of Christ Church, Oxford in two 
Volumes. Vol. 1. 341. 1. Vol. 11. 519. 1. 8r. London , 1835. 

Longmann} Rees etc. 

Bár melly szigorú bírálatot szenvedett legyen is XIV La-
jos király' nyilvános és privat charactere, azon időkor , 
melly az ő nevét viseli, azok közzé tartozik az újabb histó-
riában , mellyekben a' civilisált világ' kifejlődését mind ab-
ban , mi személyes bátorságot, tetterőt és talentomokat illet, 
legszebb fényében szemléljük. XIV Lajos egyesíté udvará-
nál 's szolgálatában a' legjelesebb harczosokat, kormányfia-
kat és művészeket; seregei katonai szellemre, kikészítésre és 
elrendelésre, valamint számra is felülmúltak minden akkori 
európai seregeket. Már felülható vala akaratja az európai 
száraz földön, midőn oraniai Vilmosban, ki eleinte csak 
hollandi helytartó, későbben e' méltóságot angol királysággal 
egyesité, dicsőségének méltó versenytársára talált. A' jelen 
munka' szerzője, Trevor, mivel nem csak III Vilmosnak, 
hanem egyszersmind az Ő korának történetét is akarja leirni, 
igyekezik mindjárt kezdetben az olvasókat e' két vágytárs' 
különböző helyzetére a' világ' nagy theatromán figyelmesekké 
tenni, és hősének korlátolt viszonyaiból segédszereire nézve, 
's azon nehézségekből, mellyek az Ő akaratjának nem csak 
Hollandban és Angolhonban, hanem a' szárazföldi hatalmas-
ságokkai (kiknek segitségök nélkül a' háborút XIV Lajos el-
len foganattal nem vihette) való egyezkedéseiben is ellene 
szegültek, uémelly árnyékoldalt az ő politicai és katonai 
characterében védelmezni, vagy legalább kedvezőbb fényben 
terjeszteni-elő. Megmutatja, nogy az ő iparkodásainak kö-
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szönheti Europa megszabadulását azon járomtól , mellyet ezen 
világrésznek XIV Lajos készített, Holland lételét, 's Angol-
bon a' protestáns vallás' fentartását és szabad alkotmányát. 
Megengedi e' mellett, hogy III Vilmos, ha XIV Lajos' sze-
mélyének tétetik ellenébe, h ideg, kevéssé ajánló külsővel 
b i r t , hogy uralkodó szenvedélye a 'poli t ica és maga nagyobb 
diplomaticus mint hadvezér volt; de mind a' mellett megér-
demli , hogy példányáéi állittassék-fel mind azon erkölcsi 
e rényeknek, mellyek egy magányos férfit ékesítenek. Az ő 
helyes tapintása a' dolgok' helyzetének , és azon személyek' 
characterénelc megítélésében, kikkel dolga volt, nagy befo-
lyást szerze neki a' korabeli uralkodó fejedelmekre, és jele-
sül az egyesült seregek' főparancsnokságánál is nagy becsű 
volt reá nézve. Minden nyilvános foglalatosságokat fáradha-
tatlan munkássággal űzött , csak szükségből hagyá magát má-
sok' segítségére, 's akkor is mindég bizalmatlansággal. Cha-
racterénelc ezen egyetemes rajzából indulván-ki, ügy szem-
léljük őtet először mint hadvezért. Ezen tárgyra nézve leg-
kevésbbé fogják magokat az olvasok Trevor ' történetiratában 
kielégítve találni , az ő rajzolatjai a' katonai táborozásokról 
és megesett ütközetekről, kivéve a' Boyne melletti híres győ-
zelmet Irlandban, soványaknak neveztethetnek ; a' resultatum 
ez: III Vilmost a' harczmezőn sokszor nem kisérte a' sze-
rencse , de soha sem hagyta-el a' bátorság és önmagához bí-
zás , ha igen gyenge volt a' megtámadásra, érté a' mestersé-
ge t , az ellenfelet sakban tar tani , jelesül pedig remek visz-
szavonűlásokat kivinni. A' szenvedett veszteséget rövid idő 
alatt ismét ki tudta pótolni, 's az által elragadá ellenfelétől 
a' kivívott győzedelem' gyümölcseit. Alapos-e ama neki gyak-
ra n tett szemrehányás, hogy ő a' háborűt a' háborűzás vé-
gett kedvelte? Ennek a' szerző a' ryswicki békét teszi elle-
nébe, mellyet ő , ámbár az az ő személyes érdekének ellene 
vol t , sürgetett. Egyetlen eset, mellyben III Vilmos hamis 
politicára hallgatott, a' szerző állítása szerint az volt , midőn 
a' spanyol monarchia' felosztásának tervében megegyezett. 
Mindazáltal mentségül az hozatik-fel, hogy Európát egy a' 
spanyol király' halálával e' nélkül csalhatatlanéi k iü tő , hosz-
szas háborútól a' lehetségig akará védni. Erdekesebbek a' 
szerzőnek azon jegyzetei, mellyeket Smollet' panaszainak el-
lenökbe tesz. Ez az iró III Vilmosról azt mond ja , hogy ő 
megsértette a' becsület' és illedelem' törvényeit, midőn az 
angol kirá lyt , ki neki egyszersmind nagybátyja és ipa volt , 
a' tlironusból leveté, és azt azon népnek (a' hollandinak) ro-
vására, melly őtet a' legfőbb méltósággal felruházta, elfog-
lalá. D e , ezt kérdi a' szerző, lia bár nagy volt is a' rovás, 
nem szolgalhat-e az ellen elegendő pótlékül a' vallás' a' sza-
badság' és a' tulajdon' megtartása ? nem a,z angolhoni pro-
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testansok által hívatott-e III Vilmos a' thronusra? Az a ' m i 
a' szerzőt ezen tárgyróli vizsgálatában más törte'netirók felett 
kijeleli , abban van, hogy különösen azon pontot igyekszik 
felvilágosítani, mennyiben munkált ő maga előre való intri-
gue'i által arra , hogy ez a' meghívás Angolhonból ő hozzá 
jusson? Itt a' szerzőnek különösen segítségül jön az, hogy 
bele ne'zhcte ama híres lcormányfi Sir William Temple' hátra-
hagyott papirosaiba, ki ezen első actban fontos szerepet ját-
szot t , és azon hosszú idő a la t t , midőn Haagban angol követ 
vo l t , Vilmosnak különös bizalmával élt. II. Károly angol 
király gyanakodott Vilmos' szándékai felől , és tudtára adatá 
neki : jól tud ja , hogy árúlói tervek koholtainak Angolország 
és Holland ellen és helybehagyást lelnek. Ámbár ezen vád 
ellen Vilmos magát tökéletesen megigazította, mindazáltal an-
gol részről értésére adák nek i , hogy a' király nem óhajtja , 
hogy ő azon feltételét, mellyet ezen hír' következtében: 
Londonba menése iránt formált, végrehajtsa. Azon alkudo-
zásban , melly angol részről Vilmos orániai herszeggel folyt, 
hogy őtet az alliátusoktól e lvonják, Lord Ossory vete'-oda 
legelőször, de csak saját indúlatából az ő megházasitása' ide-
áját Mária herczegnővel, a' yorki herczeg' leányával. De 
II Károly király és a' yorki herczeg egészen ellene valának 
egy illy szövetségnek, 's innen amaz útasítás Vilmoshoz, 
hogy Angliába ne jöjjön. Vilmos kinyilathoztatá Sir W . 
Templenek a' nimwegeni conferentiák' alkalmával, hogy ő 
mindenfelőlröl sarkaltatik a' rnegházasúlásra, és neki Mária 
herczegnő jött eszébe; de az a' fő dolog előtte , hogy meg-
tudja elébb, millyen annak „ h u m o r a " és dispositió ja ? min-
den politicai tekintetekkel és hasznokkal nem gondol sem-
mi t , mikor feleség-választásra kerül a' dolog, kivel mindég 
élnie kel l ; minekelőtte Sir W Temple valamelly lépést ten-
n e , szerezze-meg neki elébb a' leghitelesebb tudósításokat a' 
herczegnő' characteréről. — Csak midőn e' felől kielégítő 
felvilágosítást n y e r t , és a' táborozás' bevégzése után kére 
engedelmet, II Károlytól , hogy őtet Angliában meglátogassa; 
a' király ki most a' békét óhaj tá , ahozképest kerülnie kel-
lett az oriániai berezeg' megsértését, megadá ezt neki. Vil-
mos Angliába jővén, megszerető Mária herczegnőt, 's az an-
gol ministerek' sürgetésére megnyeré a' király' megegyezését; 
a' yorki herczeg látható kedvetlenséggel és mintegy Icéntelen-
se'gből adá a' magáét. E' szerint úgy látszik, Vilmos' részé-
ről semmi szerepet sem játszott a' politica (mint s o k , kivált 
catholicus irók állították). II Károly megholt, e's II Jakab' 
thrónra jutásával kiütött a' régen előre készült liarcz az el-
nyomott Protestánsok és az akkor az udvarnál egészen fel-
sőbbséggel bíró Catholicusok közt Angliában. A' szerző igye-
kezik megmutatni az akkori viszonyoknak igen környülmé-
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nyes kifejtegetésölc által, hogy Vilmos figyelmesen szemmel 
tartá ugyan mind azt, valami Angliában tör tént , bogy kész-
séggel rneghallgatá azon megelégedetlen protestáns angolok' 
nehézségeit és panaszait, a' kik őhozzá folyamodtak; hogy 
tetszéssel fogadá ezen párttól azon tanácsokat, mellyeket az-
után végrehajtott; de a' leghatárzottabban tagadja azt, hogy 
Vilmos az angolok' lázadalmas érzéseit ipa iránt más módon, 
directe vagy indirecte, koholta, vagy előmozdította volna. 
A' nemzeti szózat Angliában szóllítá-fel őtet a' protestáns val-
lás' és szabadság' megmentésére, és egy thronusnak elfogla-
lására, mellyet II Jakab, ki mind kettőt lerontani töreke-
de t t , többé meg nem tarthatott. -— Hátra van még a' szerző' 
vizsgálatainak resultátumát Vilmos' vallásbeli véleményeiről 
ki írni , mellyek Angolország' státusviszonyaira nem marad-
tak befolyás nélkül. O a' calvinismus' okfőiben neveltetett, 
és nagy idegensége volt a' pápistaságtól, a' nélkül azonban 
hogy bigott lett volna. Máriával házasulta után megengedő 
neki, hogy egy kapolnája legyen a' palotában, az angol egy-
házi isteni tiszteletre, mellyhez az hív maradott. Midőn k i -
rállyá lett , az angol egyházhoz állott, de a' legnagyobb en-
gedékenységet mutatá a' protestáns dissenterek iránt. Koráb-
ban idegen volt az episcopális egyháztól, de midőn azzal kö -
zelebbről megismerkedett, megváltoztató nézeteit.— Még ha-
lálos ágyán is élénken foglalatoskodott a' Francziaország el-
leni haddal, és Marlboroughot jelelé-lci, mint legképesebbet 
az angol sereg' vezérlésére. 

Gotting, gel. Anzeigen (St. 124. 1837.) után 
A. B. S. 

Geschichte der europäischen Staaten. Herausgegeben von A. 
H . L . H E E R E N und F . A . U K E R T . Geschichte von Portugal 
von Dr. Heinrich S C H Ä F E R , ord. Prof. der Geschichte an der 
Universität Giessen. Erster Band. Von der Entstehung des 
Staates bis zum Erlöschen der echten burgundischen Linie, 
1383. Hamburg, 1836. Bei Friedrich Perthes. 32 ív nagy 

8adr. Ara 3 for. 15 kr. p. p. 

Schäfer prof. űr érdemes azon dicséretre, hogy Por tu-
gáliának alaposabb és sokkal több criticával szerkezeit törté-
netiratát adá kezünkbe , mint mellyek magában a' országban 
napvilágot látlak. Annál örvendetesb, hogy az portugali tör-
ténetirat' kidolgozása olly jó kezekbe kerül t , minthogy ed-
dig Németországban, Portugáliának jó történetirata egészen 
hiányzott. Mert a' Schmauss- és Gebauertóli mind kél mun-
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k á k , amaz már l714dik , ez pedig 1759dik évben létesülve, 
egyetlen jobbaeskák azok közül , mik egész a' mi időnkig 
foglalkoznak a' portugált történettel. Ámbár mindenik tudo-
mányossággal és nem érdem nélkül van ki dolgozva, de azon 
követeléseknek, mellyeket történetirati munkáknál most fo r -
málunk, épen nem felelnek meg: elavultak, és sem abban, 
mit crit icai, sem mit olvasható történetirattól kívánunk, ki 
nem elégítők. 

Schäfer űr a' spanyol történet' ne'melly ágai feletti egyes 
értekezései által a' pyrenái félsziget' tartományainak literatu-
rájábani jeles ismereteit már hebizonyítá. Á' derék darm-
stadti udvari könyvtár, Németországban azoknak egyike, 
mellyek spanyol és portugáli történetirati munkák' tekinteté-
ből a' leggazdagabbak, képessé tevé őt a' portugali történet-
iratot olly terjedékeny alapossággal előállítni, mint azt az 
előttünk fekvő első kötetben látjuk. 

Ugyanaz két könyvre van osztva, mellyek közül az első 
a' status' származásától Algarve' elnyerése- és teljes függet-
lenne'-te'teléig (I279ig) foglalja magában a' történetet, a' má-
sik pedig Diniz király' uralkodásától Fernando' haláláig 
(1383ig). Az első könyv kilencz szakaszokra oszlik. Az első 
gróf burgundi Henrik alatti Portugáliával, a' második a' 
24d. oldaltól Theresia királyné' uralkodásával, a' harmadik 
1. Alfonso' kormányzásával, a' negyedik I. Sancho' uralko-
dásával, az ötödik IL Alfons óéval, a' hatodik az uralkodás' 
növekedésével, és a' portugali szentegyház' hatalmával, a' 
hetedik II. Sancho'uralkodásával , a' nyolczadik III. Alfon-
soéval, és a' kilenczedik (327—296 óid.) a' status' első év-

, századibani közse'gmivoltával foglalkozik. A' második könyv 
csak négy szakaszokból á l l , mik Diniz ' , IV. Alfonso', I. 
Pedro ' , Fernando' uralkodásainak (437—487 old.) szánválc. 
Mindegyik király' uralkodásánál a' második könyvben egy-
szersmind a' status' kifejlődésének benső történetirata is 
előadatott. 

Azon szemrehányásnak, mit a' szerzőnek tehetnők, hogy 
a' történetirat' kidolgozásában nem tartja meg az egyforma-
ságot az egész könyvön keresztül, hanem eleinte minden Jeg-
kissebbre kiereszkedik, 's az utóbbi időket rövidebben be-
széli el, Schäfer ú r , élőbeszédé' Vilid. old. eleit alcará venni. 
„Feddendőnek látszhatnék, hogy ő (a' szerző) az első k i rá-
lyok' , nevezetesen 1 Alfonso' történetében a ' Portugáloknak 
a' Mórok- és Castilekkeli apró háborúit részletességgel beszé-
li e l , mit későbbi időkben még nagyobb háborúknál is k i -
kerül. De azon háborúk az akkor olly korlátolt és lceve's-
népü Portugáliának nem csekélységek voltak. Portugalia ezen 
háborúkban ön fenmaradásáért összes erejét kénytelen volt 
föláldoznia, — igaz, csak kis sereget, de vitéz sereget, 
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melly végre a' haza' soká veszélyeztetett lételét dicsőül vívta 
k i . " 

Nem ócsárlanók, sőt a' könyv' különös elsőségéül ven-
nők' , hogy az országkormányzás- és alkotmányra különös 
figyelmet fordítva, szinte még egységekbe is boesátkozélc a' 
sz.; de hogy az egyházi és országos-gazdasági viszonyokat 
hasonló módon legnagyobb részletességgel nyomozza, habár 
bizonyosan sok homályos pontok' felvilágosításával is , ke— 
vesbé érdemel helybenhagyást, minthogy e' szerint a' tulaj-
donképi történetirat mellékágaival igen megterheltetik, és a' 
történetirat' magasb felfogását csaknem lehet lenné teszi. 

A' belső történetirat' anyagának kiosztása' és rendezése' 
tekintetéből, melly kevés lcivéttel az egyes királyok' ura lko-
dásához van kötve, az ugyan a' legegyszerűbb volt ; de az a' 
kérdés, nem könyebben lehete-e, pragmaticai előadást esz-
közölni, vagy nem adhata-e tisztább átnézést, ha a' belső 
ország- és népélet a' külső történettől elkülönözvekadaték va-
la elo ? Igaz, teljes előadás nem minden darabban lehet; né-
melly csak töredékben tűnik fe l , mivel a' kútfők nem min-
den viszonyok felett és sokak felett nem is adnak teljes fel-
világosítást; ez elkülönzött előadásban láthatóbb lehete: de 
azt elrejteni semmi ok nincs. Mert a' történetíró ne láttassék 
többet adni, mint valósággal ád. A' sz. (XI. old.) ezen elvá-
lasztást és elkülönze'st az összes képen elkövetett vétkezésnek 
tartá, egy' megcsonkítatásának azért, hogy a' másikból egy 
egész töredéket formáljon. „Mi marad" (kérdi ő) „Diniz" 
46. évi uralkodásából hát ra , ha belőle a' király' országkor-
mányzását elvesszük?" Ha ezen király' külső történetirata 
nem fénylő, nem dicső, ügy az, mit ő az ország' kifejlődé-
sére tett, annál jelesebb. De ezen királytól a' megérdemlett 
dicséret nem tagadtatik meg, ha neki a' külső történetben, 
hol nem fénylett, kevés lapok szenteltetnek, ellenben az o r -
szág-kifejlődés' történetiratában, hol Ő minden királyok közt 
jeles vol t , legbecsesb helyen és megkülönböztetésben áll. Mi 
ezt épen nem tartanok az összes rajzon elkövetett vétkezésnek, 
inert a' status' történetiratának összes rajza egy király' ural-
kodásának történet irata felett áll. 

A' mi a' jegyzékekben odamellékelt tanúhelyeket és tu-
dományos eligazításokat illeti, a' sz. azoknak felhordásában 
az általa elkövetett bizonyos egyenlőtlenségre nézve szinte az 
előszó' XI. old. igazolja magát: „Többnyire ott halmozválc, 
hol a' szerzőnek legtöbbet némiképen újra kelle teremtenie; 
gazdaságosabban ott , hol mások neki elébe dolgoztak. De itt 
sem vélte a' tanühelyeket mindenütt elmellűzhetőknek addig, 
mig Németországban a' portugali történetírási kútfők' ritka-
sága miatt mintegy gúnyolódásnak látszik azoknak megolva-
sására utasítni. De rövidség' okáért többnyire elhagyattak ott, 
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hol a' szerző olly Portugálok' derék élőmunkáit követhette, 
k iknek, hazájolcbeli nyomtatott és nyomtatatlan történetirati 
kútfőknek nagy gazdagsága szolgálatukra állt." 

Minden kétségkívül a' sz. a' portugali történetirat' tudós 
kidolgozásáaak becsét igen einelé vala, ha Ő i s , mint Lap-
penberg angolországi történetiratában tudományos bevezetést 
előreküldött , és abban a' kútfők' és segédiratok' méltánylá-
sát nyujtandotta vala. Ez annál előbb történheték minthogy 
Portugalia' történetirati litteratnrája kevesebbé gazdag mint 
az angol , 's annál szükségesb vala, mivel a' critica' részé-
rő'li legtöbb kútfők még kévéssé vannak megvilágosítva, sőt 
csaknem minden segédiratok bizonyos nemzeti részrehajlás-
sal Írat tak, mit valódi critica ritkán enged meg. 

Ide járul még azon körülmény, hogy az idézetekben a' 
könyvek' teljes czíme't (hely és évszám soha sincs megnevez-
ve) nem tudhatni meg. Yalamelly munka' különbféle kia-
dásainál nem közönbös tudni, a ' sz. mellyik kiadást hasz-
nálta légyen? ha az adott oldalszámra a' felkeresésnél figyel-
mezünk, mint p. o. a' Monarchia Lusitania-nál Britótól, 
Brandao-tól stb., melly több kiadásokban és különbféle rét-
nagyságban létezik. 

A' sz. a' portugáli történetírás körül magának az által 
nagy érdemet szerze, hogy az okleveleket nagy kiterjedtség-
ben használá. Igaz ittott hamis oklevelek is keveredhettek 
közbe; ha tartulmok a' történetirattal nem igen nagy ellen-
tétben áll , nehéz néha a' valódiságát méghatározni, ha az 
eredeti szemünk előtt nincs. Hogy pedig az ismeretes po r -
tugáli oklevelek, de különösen azok között , mellyek a' ki-
rályság' legrégibb idejét érdeklik, sok hamisak vannak, azt 
magok a' nem igen criticus portugál történetírók is megvall-
ják. A' sz. különösen Robeiro' értekezéseit és gyűjteményeit 
használá, ki a' portugali oklevelek' ismeretére ne'zre földiéi 
közt könnyen legjelesebb. Schäfer űr az első német tudós , 
ki ezen fontos munkát hasznára fordítá. 

Ke'tségkül a' sz. , ki az oklevelekben maga is annyira 
jártas az ő tárgyát illető évkönyveket egymással összehason-
lítá, ha azok nincsenek is mindig a' tanűhelyeknél megne-
vezve , azt a' történetirat' foglalata már kitünteti. A' kidol-
gozás' telj es-voltára tartozik vala még is , az illy adatokban 
kevesbé gazdálkodónak lenni: ment egy olly munkában, melly 
egészen kútfőkből van dolgozva, minden factumnál szeret-
nők az összes kútfőket is tudni, mellyeken az alapszik. Igy 
p. o. I. Alfonso' uralkodása' végén 98. old. hol a' Santarem 
melletti csata a' Portugálok és az almoliadi uralkodó Jussef 
ben Jaoub közt előadatik, csak a' lusitanumi évkönyv nevez-
tetik meg kútfőül , melly még a' csatát sem irja l e , a' többi 
kútfőket elmellőzi a' »z., de e' megjegyzést egy jegyzékben 
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«lég is hozzáadja: „mi azon bizonyos és eltérő tudósítások-
ra szorítatunlc, miket későbbi irólc adnak Santarem' ostro-
máról , és a' Portugálok' győzelméről. Nem ereszkedünk a' 
közelebbi körülmények" előadásába, mivel különbféle irólc' 
adatai' különbféleségénél fogva az igazságot nem lehet töb-
bé kinyomozni! Az Arabok' tudósításai' összehasonlításából 
Conde-nál II. Köt. 47 és 50. r . Dombay a' mór királyok' 
történetei II. R. 107. old. Casiri bibi. Eseurial. II. K. 220. 
1. Abulfeda Annál. Muslem. IV. K. 61. 1. a' csaknem egy-
korú toulousi Roderic, de rebus hisp. lib. VI. c. 10. a' 
Coimbric. Chronic. Fra. 122. és némelly külföldi évköny-
vekéből , különösen Paris Máté Histor. Angi. 140. 1. Wat t s 
kiad. a' tudósítások' különbözőségénél is valami bizonyos 
eredményt lebete nyerni. De alig szenved kétséget, hogy 
nem Alfonso jött Sancho fiának mindjárt a' csata előtt sege-
delműl , hanem a' Gallieiaiak lconi II. Ferdinánd királyuk 
alatt. i 

A' portugaii történetírásnak kétes pontjainál, mik elég 
számmal vannak, ritkán tagadjuk meg helybenhagyásunkat 
a' sz.' nézeteitől. Joggal nyilatkozott elhatarozottan a' po r -
tugaii történetírók ellen, kik azt állí t ják, hogy burgundi 
Henrik gróf Portugáliát VI. Aifonstól mint független g ró f -
ságot nyerte légyen. Ez ellen főbízonyságul szolgálnak azon 
oklevél' szavai, miket Schäfer ür Ribeiro' gyűjteményéből 
19. old. 3. jegyz. közöl: Regnante rex. Alfonsus, et sulj eo, 
Principe nostro comite Domnus Anricus stb. Fra 1145 (an. 
1107) Kai. Augusti. Hogy Theresia királyné, burgundi Hen-
rik gróf ' özvegye, trastamarai Ferdinand gróffal kelt légyen 
össze, a' 31. old. kétségbe liozatik, mert csak egy oklevél, 
és pedig castíliai említi meg világosan a' házassági-kötést. 
Az 1139. évben az Ourique melletti ütközet felől, melly 
időtől óta a' portugaii királyság kezdődök, a' 45. old. egy 
líj for rás , a' Chronicon Lamecense hozatik fel, melly Ri-
beíronál IV. köt. lcözölteték, mindazáltal ez sem nyújt sem-
mi új felvilágosítást, vagy valami új adatot. A' lamegoi 
cortesek felőli oklevél' valódisága, mellyet a' spanyol irók 
megtámadtak, az 53. old. védelmeztetik , de nem tagadta-
tik , hogy ezen oklevél' valódiságáról eldönthetlen bizonyság 
léteznék. Magok a' Portugálok, mint p. o. de Figueiredo 
A. megvallják ezt. Az első cortes-gyülés' éve felől , mit a' 
sz. 1143. évre határozott, nem pedig, mint sok történetírók 
helytelenül 1181re, némelly jegyzések lettek volna teendők, 
L Sancho', II. Alfonso' és II. Sancho' uralkodásainak elő-
adásában a' pápa és papság közti versengések közül holmi 
rövidebben történheték; igaz, az egyházi történet teszi ak-
kor a' portugaii állapotok' központját, de azok felviiágosí-
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tathatának a' nélkül, hogy a' papokkali versengések' tagla-
lásába részletesen bele ereszkedett volna. 

Az, mi 188. old. 11. Sanchoról mondatott , hogy o mint 
az álnoksáág' áldozata taszi'tatott le a* t rónró l , jó okokkal 
van kifejtve; hogy neki az uralkodásra vágyó fortélyos Me-
cia, kinek befolyása nagy elégedetlenséget szüle a' portugali 
nagyok köz t , sokat ártott légyen, azt is megengedjük; de 
a ' sz. kétségbe hozza, hogy Mecia II. Sancho' hitvese volt 
légyen: „Mi azon régi hagyományt, hogy Mecia Sancho5 

hitvese volt légyen, csakúgy magyarázhatjuk, hogy ó' egye-
dül azon czélból jött légyen Portugalliába, mivel az akart 
lenni, és ezen hiszemben maga magát néhányszor az okle-
velekben királynénelc nevezte." Biráló ezen nézetben nem 
osztozhatik. De nagyon igaz és helyes, mi a' kilenczedik 
szakaszhozi bévezetésben a' község' mivolta (Gemeindewe-
sen) felől a' status* első évszázadaiban megjegyeztetik. „A.' 
statusélet a' községeken nyugvék, ők voltak a' monarchia' 
első évszázadaiban annak feltartói; mert a' status akkor in-
kább magoknak-élő községeknek sokasága vol t , kik csak a* 
királynak vagy bírói felsőbbségnek megismerésében érezék 
közösségöket, mint összese'g, melly a" törvénynek és egyet-
lenegy' akaratának alá volt vettetve." Hanem a' tábor ' álla-
potára nézve máskép volt a' dolog : azért a' béke- és há-
ború-állapotot .szükség megkülönböztetni. Milly fontos volt 
légyen a' községi-mivoltban a' tabori-állapot a' Saraeenek 
elleni állandó háborúban, a' sz. a' 256. old. megismeri, hol 
igen helyesen megjegyzi: a' polgár inkább katonának mint 
polgárnak nézetett, 's kezdetben a' községben csak annyit 
é r t , mint a' hadban segíthete. 

A' sz. a' második könyvben Diniz' király' uralkodásá-
nál különös előszeretettel mulat: igaz, hogy az a' történetí-
rásra nézve e' királyban olly fénypontot nyú j t , millyennel 
a ' korábbi történetirat nem bírt . Az e' királyróli szakasz 
egyike a' legfontosabbaknak ezen könyvben. 

A' sz.' előadás-módja egyszerű és természetes, de élénk 
ot t , hol a' tárgy engedé. Ezen tekintetben különösen de 
Castro Ignez' története' előadását emeljük k i , mi különösen 
jól sikerült .—Egyébként úgy látszik, a' mondák is ragasz-
tottak valamit 1. don Pedro király" szerencsétlen hitvese' 
(az volt Ő a' kútfők' elfogultlan vizsgáíása szerint) tragicai 
történetéhez. Hogy de Castro Ignez, kiásattatása után, drá-
ga öltözetekben a' királyi koronával ékesítve ültettetett a' 
t h r ő n r a , és hogy ruhája' szegélyét a' lovagok és országna-
gyok alázatosságulc' megismerése' jeléül megcsókolták, er-
ről c sak , későbbi történetírók tudósítnak; igen hihető, 
hogy az elbeszéles e' hódolatról , mellyet a' holt fejedelem-
nő iránt nyilvánítának, onnét e rede , hogy Pedro annak 
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sírján a* alcobo9ai sírboltban egy szobrot állítata, mi Castro 
Ignez-t a' fejen levő koronával mint királynét ábrázolta. 

Ha a ' s z . , miről nem kétkedhetni , a' portugali tö r té -
net ' folytatását hasonló jelességgel dolgozandja ki derék t ö r -
téneti-munkát fogunk nye rn i , melly a' történetírati l i tera-
turában az eddig létező hézagot fedendi. 

Aschbach (Jahrb. für wisscnsch. Kritik., 1836. No 104 105) után 
Perföldy. 

Hintőire de le guerre de Méhémet-Ali contre la Porte otto-
mane, en Syrie, et en Asie-Mineure ; 1831-—33. földképek- , 
t e rvek- , *s hivatalos oklevelekkel gazdagított munka. C A D O L -

V É N E és B A R R A U L T E. urak által. Paris. Bertrand Arthusnál, 
1837. 1. vastag kötet. 8rét. Ára 10 for . 

La Turquie, ses ressources, son Organisation municipale, 
sori commerce, suivis de considérations sur létat du com-
merce anglais dans le Levant. Par M . U R Q U H A R T , Sécretaire 
d'ambassade á Constantinople. Angolyból fordi tá X. Raymond. 
Ezt egy bevezetés előzi meg G. D . E . az athe'nei politieai 
gazdaság - hivatal volt tagja által. Paris . Arthus Bertrandnál . 

1836. két kötet, 8 ré t , egy földképpel. Ára 16 í r . 

A' török kérdés hir lapokból könyvekbe ment át, 's egy 
ido óta e' fontos tárgy fölötti h i rdetmények egymást é r ik . 
Keletet annyi európai utas , mint m o s t , soha sem látogatá. 
Kirándulásaik' czélja leginkább Törökország és E g y p t o m ; 
's e' naponként jobban ismert tar tományok légkörűim e'nyes-
ben leiratvák. Főleg az ezek 's kebleikben munkáló , 's eu-
rópai polgárisuláshoz közelitni törekvő javítási mozgalmak 
körül forognak a' legszámosb vizsgálatok, legkissebb le'ptö-
ket élénk részvét követi ; 's ama türelmetlen hévvel , melly 
jövendő felé ragadja az ember t , mindenki megelőzni aka r j a 
a' jövendőt , felfödözni t i tkai t , 's a' még alig létesült ese-
mények' következményeit jövendölgetni. 

Mi e' két munkát mind Egyptom' és Törökország' k o r -
mány i , mind e' két nép' szokási, 's M a h m u d , és Mehemet-
Ali újításaik' befolyása feletti számos közlemények miatt igen 
jeleseknek tar t juk. E' ké t vetélytárs közti háború az uj f e -
nyíték 's létegesite'snek a' török birodalom' elavult agg szo-
kási fölötti tagadhatlan felsőbbségét eléggé megmutatá ; 's 
Ibrahimnak Konstantinápoly kapujáigi győzelmi menete b e -
bizonyitá , miszerint nagy szám a' győzelemnek nem legjobb 
biztositéka. Hazájoktól távoli , hosszú 's nehéz utak 
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elfáradt, de európai fenyíték alatti, 's ügyes főnököktől k o r -
mányzott Arabok két izben tökéletesen leverék a' sokkal na-
gyobb számú, 's hónukat berohonás ellen védő ottoman tá -
bort. Átaljános is vala akkor a ' vélemény, miszerint Ibrahim 
illy' szép uton meg nem álland, 's a' kétkedést , fölcserélje-e 
Alexandriát Konstantinapollyal ? könnyen eldöntendi. Ca-
dalvéne és Barrault urak' előadása lelkes, 's igen érdekes. 
Az egyiptomi hadvállalatban ugyan részök nem vala, de meg-
járálc mind azon helyeket, és sok történtdolgot gyűjtenek 
ollyak elbeszélési után, kik ama táborozásban t öbb , vagy 
keve'sb részt vőnek. Az ekként gyűjtött oklevelek' segélyé-
vel pontos 's körülményes előadást nyúj tanak; mellynek 
folytában kelet' népségének még vad szokásait igen híven 
festő vonatok lelhetők; 's különös ellentétben állnak a' fe j -
delmcik által európai polgárisulásunktól kölcsönzött intézvé-
nyekkel. 

Urquhart „La Turquie" czimü könyvében különös ábrá -
zolatát közli az ottoman birodalom jelen állapotának. Rövi-
den előadja Mahmud' javításai' történetét, az azok elleni e l -
lenszegüléseket , 's a' s iker t , melly a' szultán' állhatatos szi-
lárdságát követé. Mit a' török törvényhozásról, 's municipa-
lis intézvényeikró'l közöl, annál e'rdekesb , mivel mind er-
ről eddig átaljában igen keveset tudánlc, 's hogy mind ezek 
némi reményt nyujtnalc, mi szerint a' polgárisulásrai törek-
vés e' szép tartományban nem leend sikertelen, és belőlo 
még boldog, 's virágzó országot teremthetend. Miután a' 
Törökök szultánjok újításait eleinte, mint szentségtörést, meg-
támadák, végre ez utóbbi' szerencséjének kénytelenek valá-
nalc engedni, 's ezt ők örök végzetnek tekintélc, mellynek 
mindenkor legtöke'lyesb lemondással hódolnak. Félhetni 
ugyan, nehogy az őket ekként megszelídítő hatalmas akarat' 
eltűntével ismét egykori vadságuk' minden kicsapongásiba sü-
lyedjenek; mert a' zsarnoki nyomatásnak, melly alatt olly 
soká nyögött Törökország, számtalan visszaélései még napi 
renden vannak. Mahmudnalc, hogy a' vallási, 's népségi el-
lenszegüléseket legyőzhesse, a' basákkal, 's egyéb nagyok-
ka l , leikre szüksége vala, kímélve kellett bánnia. Most pe-
dig- ideje- , 's erejének kell lenni, hogy ez' apró határtalan 
hatalmakat, mellyek körüle sugárzanak, őt' álnokul csalják, 
's a' senyvesztő yas karával minden haladást fogva tartó gya-
lázatos önkényt egész birodalomban örökít ik, leronthassa. 
Ideje- , 's erejének kell lenni a' javítást bátran e' lényegesen 
hibás kormány' minden részébe bevinni. Ez legnehezebb, 's 
olly része vállalatának , mellytől függ egyedül munkája' ta r -
tóssága; mi ennélkűl alkalmasint vele szálland sirba. Urqu-
h a r t , 's a' bevezetés' í rója , ügy látszik, kétségtelennek tart-
ják e' vállalat' sikerét; 's az ottoman birodalomnak egy di-
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csőseg-, 's példátlan boldogsági korszakot jövendölnek. Ez 
azonban még igen kétes áltét; mi azon igenis észrevehető 
vonzalmon alapul, mell jel ez' urak a' Törökök iránt látsza-
nak viseltetni. Egyébiránt, annélkül, hogy mind e' remé-
nyeket megosztnánk, csak élénken kívánhatjuk tellyesülésö-
ket. Ez lenne kétségkül legjobb megfejtése a' török ké r -
désnek. 

Bulletin litt, et scient. (No 2. 1837.) után 
M. 

1 

133. P R A C T I S C H E Darstellung der Hautkrankheiten nach 
dem Systeme des D. W I L L A N , enthaltend eine genaue Ueber-
sieht der diagnostischen Symptome und der Behandlungsweise 
von T H O M A S B A T E M A N N . Nach der von Anthony Todd Thom-
son besorgten siebenten Auflage übersetzt von Ludwig Cal-
mann, herausgegeben und mit Vorrede und Anmerkungen 
versehen von Ernst Blasius, Professor der Chirurgie in 
Halle. Mit einer illuminirten KupfertafeL XIX. 386 Seiten. 
1835. 8. Ezen közönségesen classicusnak ismert munka' f o r -
dítása, a' kiadónak, ki mindennémű bőrnyavalyák' vizsgálá-
sára bőséges alkalommal b i r , az egészben ugyan nein sok , 
de nagybecsű toldalékai által sokat nyert. A' jólsült r éz -
metszvény előadja a' legelőször Willantól felállított nyolczféle 
bőrnyaval yák' alaplce'peit. 

135. E S S A I sur La Metaphysiqve & Aristote (Próbatétel 
Aristoteles' metaphysicajáról). M. Felix R A V A I S S O N ' az Insti-
tut által megkoronázott munkája. Paris. Impr. royale 1837. 
Első darab VII és 599 1. 8adr. ~ "Eoxiv tj vórjai; vo^aswg 
vofjcftg. Metapli. XII. Ezen első darabnak három része van j 
az első két könyvre van osztva: 1. Históriája II. Hitelessége 
Aristoteles' metapliysicájának. A' 2d. rész ezen metaphy-
sica' tizenkét könyvének analysise. A' 3d. rész' három osz-
tályának czíniei ezek: I. A metaphysica rangja, Aristoteles 
öszves philosophiájában. II. Al metaphysica históriája Ari" 
stoleles után; III. Aristoteles metaphysicájának rendszere. 
Ravaisson ur következő szavaival aclja munkája' közönséges 
eszméjét: „Ezen első darabban, melyben csak Aristoteles' 

T U D O M Á N Y T . vi F . IV. K Ö T E T . I I . F Ü Z E T . 2 6 
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gondolatát akarjuk visszaállítani, megtartóztattuk magunkat 
bármi itclet* kimondásától az általunk eló'terjesztett doctri-
nákról , sót még közönségesen, ezek számos viszonyainak 
előadásától is az utóbbi doctrinákhoz. A' 2d. darab' első 
részében, előadandjulc a' peripatetica metaphysica befolyásá-
nak históriáját az emberi lélekre, l,s azon viszontagságokat, 
mellyeken több mint húsz század alatt általment. A' 2d. 
részben, melly az egész munkát bezárandja megpróbáljuk 
ezen nagy és híres tan' értékét méltatni 's meghatározni azon 
szerepet, mellyet játszik a' phiiosophiában". Azt lehetne 
mondani , hogy már ez annyi mint itéletmondás 's pedig 
mindenek közt legfontosb, olly könyvekről mint Aristoteles 
metaphysicájának 12 könyvei , mint az ő rendszerének visz-
szaállítása} 's annak megalapítása, hogy ezen philosoph 
,,a' tiszta ész' azon magas állópontjára emelkedik metaphysi-
cájában, hol a' reale és ideale, az individuale e's universale 
a' gondolat munkásságában öszveolvadnak, olly nézetpont, 
melly mint mondják, az első' philo sophiaé. 

1 3 6 . N O U V E A U Tiianuel des dermatoses etc. (Új kézi-
könyv a' bőr ' nyavalyáiról prof. Alibert' módszere szerént, 
Wil lan ' synonymumaival 's a' legjobb szerzők által használt 
különbféle gyógymódok' öszveegyeztetésével). M. L. V. D u -
C H E S N E D U P A R C által. Paris. Terzuolo. 1837. 8adr. 176 1. 's 
egy tábla. Ára 3 f r . 50 c. 

137. T R A I T É de la goutte etc. (Értekezés a' köszvényről 
's köszvényés nyavalyákról); M. S. A. T Ü R K által. Paris. 
Dupont. 1837. 8adr. 588 1. Ára 8 fr . 

138. D E I / I N F L U E N T C E des climats sur C'komme* (A' cli— 
mák' befolyása az emberre) M . F O I S S A C által. Paris. Bailliére. 
1837. 8adr. 428 1. Ára 6 f r . 

1 3 9 . E N C Y C L O P É D I E des huissiers etc. (Törvényszolgák* 
encyclopaediája, vagy is közönséges és okoskodó szótára a' 
törvényhozásnak, tannak (doctrine) 's törvénytudománynak 
a' polgári , kereskedési, büntetési és kiszolgáltatási dolgok-
ban, magában foglaló minden szó alatt: 1. a' törvény' alapját, 
2. az abból származó különbféle cselekvéseket, 3. ezen cse-
lekvések végbevitele' módjá t , 4. a' bélyegzés' jegyzőkönyv-
beiktatás', 's zálogosítás' jogát, 5. a' törvényszolgák' minden 
cselekvéseinek 's végrehajtásainak formuláit 's költségeit); 
kiadja M. Izambertnek, a' megsemmisítő törvényszék' taná-
csosának felügyelése alatt M. Marc D E F F A U X . 4 dar. 8adr . 
mellyekben mint mondatik húsz közönséges darab' anyaga 
foglaltatik, 's mellyek 12 szállítmányban jelenendnek meg. 
Az egésznek ára 36 f r . 

140. Encyclope'die des Echecs etc. (A' sakkjáték' ency-
clopediája: áttekintő (synoptique) táblákbani öszvehasonlitó 
gyűjteménye, régi és új , franczia és idegen szerzők által irt 
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legjobb munkáknak ezen játékról, minden nemzetekre néz-
ve, hasznaihatóvá téve, a' titkos betűk' (chiffres) közönséges 
nyelve által); M. A L E X A N D R E által. Paris. Caussette, 1837, 
két ív text. és 52 tábla folióban. Ara 36 f r . 

141. AFER91X nouveau de íhistoire des peuples ete. (Ú j 
előadása a' régiség' leghiresb népei' 's némely új népek' his-
tóriájának); M. Victor de M E R I DE LA C A N O R Q U E , tudomá-
nyok'licenciatusa által. Marseille. Marius Olive, 1837; 8adr . 
496 1. Ez a' darab, melly Fortia d'Urban urnák van ajánl-
va , csak a* Zsidók' históriájáról szól 's első része ezen 
munkának, mellyet a' fiatal szerző nagy gonddal és buzga-
lommal , több darabokra szándékozik kiterjeszteni. 

142. S A T H A N I E L , par Frédéric S O U L I É . Paris, 1837. 
in-8. Ara 15 fr . 

143. C H R I S T O P H E S A U V A L , ou les JDeux familles, Ziisto-
ire contemporaine (Sauval Kristóf, vagy a' két család, egy-
korú történet); M. Emile de B O N N E C H O S E által. Paris. 1837, 
2 dar. 8adr. Ára 15 f r . 

1 4 4 . M O N S I E U R et Madame, par le báron de L A M O T H E -
L A N G O N által. Paris. 1837. 2 dar. 8adr. Ára 15 f r . 

145. L E CIIATEAU de Saint- G er main , (a' saint-germain-í 
kastély); H. A R N A U D ( M L N E Charles Reybaud) által. Pa r i s , 
1837/ 2 vol. in-8. Ára 15 f r . 

146. M . DE M I D S I I I P M A N aisé. (Aisé tengeri kadét); ka -
pitány M A R R Y A T által. Angolból fordította JDefauconpret* 
Paris , 1837. 2 vol. in 8. Ara 15 fr . 

Sathaniel, a' lauguedoc-i históriai románok' második 
szállítmánya. Mind azon dicséretek' ellenére, mellyeket 
Soulié ur ezen új termékére halmoztak a' journalolc, mi 
ezt igen középszerűnek bátorkodunk mondani. A' szerzcí 
épen olly kevés szerencsével festette a' Visigothok' és Mó-
rok' erkölcseit, mint a' Celták' 's Rómaiakét. Mindég 11a-
gyitott képek ezek, mellyeknél a5 képzelőde's semmi helyet 
sem eii'ged a' históriának. A' természet 's igazság bizonyo-
san nem szolgáltak itt mintául, 's ha Sathaniel az, mit h i r -
lapallyi (feuilleton) stylusban, teremtésnek neveznek, ugy 
meg kell vallani, hogy ez igen szomorú egy teremtmény, 
Soulié ur ' stylusa e' mellett, ugy látszik mindég fennhé-
jázóbb, mindég kevésbbé franczia; teljes az szokatlan sza-
vakkal, különös kitételekkel, 's ugy látszik Janin' locsogási-
nak követésén igyekszik» Már ha Janin u r , szelleme, élénk-
sége 's gyakran még túlcsapongási által is megvakítja olva-
sóit , 's pillangólemezeit általok tiszta arany gyanánt véteti; 
nem igy van ez, követőire nézve; ezeknek nem engedik 
meg azon fárasztó stylus' unalmát, melly mindég ugrosván 
soha sein nyugszik meg: valóságos szarkacsörgés inkább 
mint emberi nyelv, igen sokkal nagyobb gyönyörrel lehet 

26 * 



3 6 8 Bibliographiez. 

olvasni Sauval Kristófot, egy okosan tervezet t , okosan írt 
's igen jeles czélzatú románt. Azonban ßonnechose ú r , job-
ban feltartott érdeket tehetett volna abba; a ' cselekvés né-
ha lankad benne egy keVéssé. Szerző', azt igyekezvén meg-
mutatni , mi tehetetlen az okosság az ember ' vezérléseben , 
a ' vallás' segedelme nélkül , ezen czélt elveszteni láttatik. 
Hőse , a' vallásos eszméktől egészen független körülmények-
nek köszöni helyzetét, 's nem mindjárt lehet átlátni, mi -
csoda, befolyása lehetett a' vallásnak az ő életére — Egyéb-
iránt B. ur ' véleményei közönségesen véve úgy látszik ingé-
konyak 's kevéssé határozottak. A* szabadságról és k i rá ly-
ságról , Xd. Károlyról és a' júliusi revolutióról egyenlő d i -
cséretekkel 's egyenlő elragadtatással szól. Mind ezen h i -
bák mellett is Sauval Kristóf több tekintetben nevezetes: 
stylusa egyszerű és természetes , 's a' részletek közönségesen 
igazak, fenhéjázás és keresetség nélkül. 

—• Monsieur és Madame égy a' báró de Lamothe-Lan-
gon' gőzfabrikájából i , vagy más az ő találmánya szerinti 
sebes mód általi te rmékeknek; mert lehetetlen hogy egy 
kéz elég legyen mind azon darabok' Í rásá ra , mellyek az ő 
neve alatt hirdettetnek. Mi illeti a' szellemet, lehető , hogy 
ő elég nagygyal b i r , a' h is tór ia , emlékirások' ' s a ' t . vezér-
lésére, annálinkabb hogy átaijában igen kémélve bánik az-
zal , 's igen csekély adagocskát tesz abból , könyvei' min-
denikébe. 

— A saint-germain-i kastély, egy álnevet fedez fel 
előttünk. Asszonynak közönjük a' renegát' kalandjait (Aven-
tures d'un renégat) , ezt az érdekes és naif festést , melly 
jobbat reményltetett velünk , mint a' Péter (Pierre) czímű 
román, melly mindjárt utána jelent meg. Ennél sokkal többet 
ér a' st-germain-i kastély. Cardinál Mazarini' szerelmes csel-
szöve'nye képzi annak fonalát 's az ezt környező eseménye-
ket nagy érdekkel ruházá fel az írónő. Nem találni ebben 
azon fennhájázó nagyításokat , mellyek a' franczia í rónők' 
munkáiban olly közönségesek. 

— Aisé, tengeri kadét, méltó társa Peter Simple-nek 
és Jacob Fidéle-nek. Rá lehet itt azonnal ugyan azon ere-
deti , de egy kevéssé egyhangú tollra esmerni. Ezen fo ly -
tonos t réfálkodások, ezen mindenféle alakok alatt ismételt 
szójátékok, ezen calembour-ok a' hős' nevérő l , elfárasztják 
az olvasót 's nem pótoltatnak ki sem a' részletek' ke l l eme , 
sem a' cselekvés' érdeke által. 

147. B I B L I O G R A I T I I E entomologiqve, par A . P E R C H E R O N . 

— Par i s , 1837. 2 da r . 8adr. Ára 14 f r . Ez a' m u n k a , 
számtalán vizsgálódások' gyümölcse, magában foglalja, a ' b e -
türendbeni szerzők nevei szerént: 1) A'franczhonban 's kü l -
földön kiadott entomologicus munkákat a* legtávolabb idők-
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tői fogva 1835-ig; 2) A' gyűjteményekben, folyóirásokban, 
's franczhoni és külföldi academiák gyűjteményeikben íévő 
monographiákat és emlékirásokat. Szerző, érdekes esmer-
tetéseket függesztett ezekhez az entomologiát tórgyazó idő-
szaki munkákról , szótárokról 's tudós társasági emle'kirá-
sokról. Végre a' dolgok' ehronologieus mutatója, minden-
némü keresést megkönnyit ezen munkában, mellynek meg-
jelenése, jó időben történik, mellyben t. i. nagy számú tu -
dósok foglalatoskodnak a* természethistória' ezen részével. 

148. L A C H I N E , par J . F. D A V I S , ancien président d e 
la Compagnie des Indes en Chine; t r ad , de l'anglais par 
A. Richard; revü et augmenté d'un appendice par Bazin 
ainé. — Par i s , 1837. 2 vol. in 8. fig. Ara 15 f r . — Davis 
ur a' mennyei birodalom' teljes képét adja i t t , mellynek 
mély kitanulására, az indiai compánia telépítvényeibeni liosz-
szas lakása nyújtott alkalmat. A' legtudingerlőbb 's körül-
mény esb részleteket adja ő itt a' cliinai nép' erkölcseiről, 
szokásairól 's characteréről. Könyve érdekkel teljes; a' fi-
gyelő elme, egyesül itt a' tudománnyal 's a' legteljesb leirá-
sát találja itt az olvasó ezen különös népnek, melly némi 
tekintetben ugy tünilc fel előttünk, mint egy özönvizelőtti 
civilisatió' ásvány maradványa. Sok Chináról elterjesztett 
hamis ideákat semmisít Ő meg, 's elég igazsággal látszik osz-
tályozni a' jót és roszat ezen tartomány' polgári organisa-
tiójában. Bazin űr' függeléke több a' cliinai literaturát tár-
gyazó 's különbféle nemű töredékeket foglal magában, mely-
lyek különösségük ellenére is érdemmel birnak. 

149. P O P U L Ä R E Himmelshunde, oder allgemein fassli-
che Betrachtungen über die grossen Wunderwerke des We l t -
alls, von Dr . G E L P K E . Fünfte verb. Aufl. Mit 8 Kupfern. 
Hannover, 1887. Ára 2 ft. 15 kr . pp. Ez a 'munka az astrono-
miában járatlan olvasók megfogó tehetségéhez teljesen hoz-
záillő. A' későbbi kiadásokban az egy kévéssé felkiáltozó 
stylus mérsékelve van a' nélkül , hogy az által a' dolog 
eránti meleg érdek szenvedett volna. 

150. D E E E E cognizioni umane etc. (A' emberi esmere-
tekrö'l). Értekezés A B B A Andrástól, logica' és metaphysica' 
professorától a' turini kir. egyetemnél. — Tor ino , 1835. 
Canfori. 8adr. 294 1. 

151. L E T T E R E a Filomato sulle credenze primitive etc. 
(Levelek Filomatóhoz , az eredeti hiedelmekről 's a' philo-
sophiáról Socrates óta). Ugyan attól. Torino, 1835. Canfori. 
8adr. 302 1. Abba' értekezésének czélja egy oldalról, a' 
benszületett eszmék' tanitmányának 's egyszersmind Jiosmini 
Serbati abbás ú j próbatételének (Nuovo saggio) az eszmék' 
eredétéről, megczáfolása, 's megtisztítása más oldalt az ál-
tala védett Locke' empirismusának azon hibáktól, mellyekkel 
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azt vádolni szokták, meg mind az után i s , mit arról Dugald 
Stewart elmondott, a' metaphysicai és politieai tudományok' 
megrövidített históriájában. A' Filomatóhoz irt levelekben, 
illy batárzatot adván a' philosophiának, hogy az a lettdol-
goíc 's azok' utóhó törvényeinek esmerete, elég hív képét 
adja az eredeti hiedelmeknek, bizonyságul lnván mintegy, 
a ' köz megegyezés' 's a' hagyomány' auctoritását. Mi Kosmini 
munkájának megczáfolását illeti, azt sokan gyengének fog-
jak találni, azokra nézve, kik illy fontos tárgy' mélyebb 
vizsgálatával foglalatoskodnak. Mi Locke' empirismusát ille-
t i , nem kerülheti ki az abbas a' rendszerinti ellenvetést, 
hogy csupa psychologiával nem lehet az egész philosophia' 
rendszéret megalapítani. Mit dicsérni lehet a' turini phiio-
sophusbau, az igazság eránti buzgalom, azon őszinteség és 
lelkiesmeretesség, mellyel azt , a' szerint mint ő azt felfog-
j a , előadja de különösen azon hevesség, mellyel magát 's 
társait védi, az empirismus' kivívásában azon vádak ellen, 
mellyekkel azt némelly könnyelműek vagy igazságtalanok te r -
helték 's a' mai philosophia által olly méltán roszalt mate-
rialistnussal öszvezavarták. 

1 5 2 . F A T T I storico-militari delT eta nostra. (Korunk' 
históriai katonai tettei). L I S S O N I Antal, egykori lovas tiszt 
által. — Milano, 1837. Husconi. 8adr. VIII ds 358 1. Ára 
4 austr. lira. Lissoni ur korunk' katonai tetteit, négy kötet-
ben szándékozik kiadni. A' tárgy nemes és méltó a' pár to-
lásra 's ezen első' darab mutat ja , hogy Lissoni ur mint tör -
ténetíró 's mint író dicséretes szorgalmú. Mint írónak azon-
ban nagyobb rövidséget ajánlanánk. Több szemtanuk által 
dicsértetni hallottuk nagy hűségű 's pontos közléseit. Ezen 
első darab mind a' csudálatos hős tettekkel 's hihetetlen ke-
gyetlenséggel teljes spanyol háborűbóli tetteket foglal magá-
ban , azon háborúból, melyben a' mesterség és dühösség', a' 
dicsőség' szeretete 's a' bosszúvágy, a' nemzeti méltóság' é r -
zése 's egy dicsőséges katonaság' kevélysége, mind egyesül-
tek olly tettek' előhozására, mellyekne'l nagyobbakat 's f o n -
tosabbakat a' história nem mutathat, a' költészség nem kép-
zelhet. A' darab egy a' padovai invalidusházbani látogatással 
kezdődik 's a' siurrai pompás capucinus kertnek Barcellona 
mellet t , leírásával végződik; 's ezen két végpont között a' 
szerző, elbeszélések' 's leírások' gyönyörködtető különbféle-
ségén vezet bennünket, hogy ezen híres hadról igaz és teljes 
képet nyújtson. Lissoni'nyelve szép, ömlik mintegy tollából a' 
szép kitételek' gazdagsága, de a' melly néha árt munkájának. 
Mutatványul imhol néhány szép sorok: II bravó soldato fa 
bravi i soldati e gli avvalora a gloriose imprese. Egli trasfon-
de in essi in certo qual modo il ealdo e la vigoria sua. Un 
capo e il tutto di uu esercito; egli n' c l 'anima: e quando 
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la soldatesca fa grandé stima dl lui , e posa in esso ogní 
sua speranza, il suo volere é il volere di tut t i , é si p u i 
dire ch' egli eombatte con tutte le braceia de suoi soggetti." 

1 5 3 . I / A P E Italiana delle belle Ar ti. ( A ' szép művész— 
ségelc' olasz méhe. Folyóirás azok mivelőinek ajánlva). — 
Roma, 1835—6. 4adr. Hónaponként megjelenik egy fűzet , 
3—4 képpel 's egy vagy két ív texttel. — Egy évi folyamat* 
á ra , 30 olasz lira. Az olasz méh diszes helyet foglal el a' 
liasznosb folyóirások közt. Czélja aJ nagy becsű mind ű j 
mind régi művészmunkák' megesmertetése 's világ' terjeszté-
se , tudománnyal, esmeretekkel 's idegen tudósításokkal bő-
velkedő magyarázatai által. 

154- L I R I C H E di G. B O R C H I , — Palermo, 1837. Roberti. 
8adr. 258 1. Borchi Olaszhon' legjobb lyricus költőinek egyi-
ke. Költeményei soha sem alacsony rendűek , hanem ottan 
ottan méltóságosak 's noha nem emelkedik Pindarussal nem-
próbált szárnyalgásokra, azon példány' nemessége csaknem 
mindég lelkesíti Őtet. Lehetne mondani , hogy ha nem vol-
nának Manzoni' szent hymnusai , talán nem jöttek volna lét-
re Borghi' énekei. Azonban messze távozna a' valótól, ki 
őt azon sok követők' sorába helyeztetné, kiket Olaszország 
már űgy ün , mint a ' Petrarchistálcát. 

155. D E L L A legislazione civile. (A' polgári törvényho-
zásról). Gróf Federico S C L O P I S ' értekezése. 2dik megjobb^ 
kiadás. Tor ino , 1835. Bocca. 8adr. 200 1. Ezen munlcácska 
négy nagy becsű értekezésből áll: 1) a* polgári codexek' 
szerkeztetéséró'l, 2) a' polgári törvények' belső tekintetéről, 
3) az európai törvényhozások' előmeneteléről, 4) századunk' 
hívattatása a' törvényhozásra és törvénytudományra. Ugy 
látszik gr. Sclopis munkájának czélja a' berlini históriai is-
kola' előítéletének megczáfolása, melly kárhoztatja a' századot, 
mint mellyet az űj törvénylcönyvcsinálás' (eodiíicazione) visz-
lcetege bánt. Egy törvénykönyv' szerkeztetése Sclopis gróf 
gondolkodása szerint nem egyéb, mint a' törvény' esmere-
ténelc 's végrehajtásának könnyebbitése're czélzó minél kiter-
jedtebb intézkedések' mennél egyszerűbb rendszerbe hozásá-
nak mestersége. Azon elvek, mellyeknek ezen elvet vezér-
leniölc kel l , következendők: ]) hogy igen fontos dolog a ' 
törvénvben , fentartani azon különbségeket, mellyeket a' t e r -
mészet a' nemzetek' individualitására nézve javasol; 2) hogy 
a' törvényeknek annál nagyobb erejölc van, mennél inkább 
hozzáallcalmaztatvák az alattvalók' különös állapotjához; 3) 
hogy nem kell a' törvényekből kizárni az okosságot vagy 
az erkölcsiség' változhatlan részét , melly magoknak a' tör-
vényeknek belső tekintetét teszi; 4) hogy hét szükséges nü-
ne'müségei vannak egy törvénykönyvnek tudniillik, a' paran-
csolatok' helyes elosztása, a' fogalom' rövidsége, a' stylus' 
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világossága, a' forma' pontossága, az anyag' teljes kiterjedt-
sége , minden rendelet' belső hasznossága , a' törvény' mo-
tívumainak meghatározása. Noba ezen elvek nagy re'szint a* 
híres Bentham' munkáiból vannak merítve, mindenki eléggé 
jóknak fogja mindazáltal azokat esrnerni egy jó törvénykönyv' 
szerkeztetésére nézve, mind belső fo rmá já r a , mind külső 
feltételeire nézve. — 

156. I N S T I T U Z I O N I del diritto pubblico interno etc. (Ok-
tatások Lombardia' belső közönséges törvényéről). Doctor 
Antonio Lorenzoni munkája. Padova, 1835—6. 3 dar. 8adr. 
418, 416 és 416 lap. Ára 23 lira. Dr. L. munkája tagad-
hatatlanul hasznos, ésszel és ítélettel készült, 's a' benne fog-
lalt helyes és pontos esmereteknél fogva, hiteles. Ez a' leg-
nagyobb dicséret , mit illy foglalatú munkának adni lehet. 
Vannak azonban abban, némely itt elő.nem adható fogyatko-
zások, mellyek ha kijavíttatnak, a' munka a' tökély nagyobb 
fokát érheti el. 

1 5 7 . Ü E L L A legittimita positiva o negativa delle pene 
etc. (A'büntetések'különösen pedig a' halálos büntetés' igen-
leges vagy tagadólagos törvényességéről, egy függelékkel a' 
párviadalról). Vincenzo M A R C U C C I ügyvéd által. Lugano, 1 8 3 5 . 

Ruggia. 8 A D R . 3 2 3 1 . 

1 5 8 . U N A L K Z Z I O N E accademica sulla pena di morte etc. 
(Academiai leczke a' halálos büntetésről) j elmondva a' pisai 
egyetemben, Martins' 1 8 d. 1 8 3 6 , prof. C A R M I G N A N I által. 
Pisa. Nistri. 8adr. 161. 1. 

Ezen munkák mutatják, hogy a' halálos büntetés' kér -
dése , most az olasz írókat is kezdi foglalatoskodtatni, mi 
után Francziaországban, Americában és Svájczban szoros 
vizsgálat' tárgya volt. Itt csak azt a', különösséget jegyezzük 
meg — nem lévén itt hely ezen fontos tárgyról szólani — 
hogy Marcucci ügyvéd , azon eszközökről szólván, mellyek 
által a' parviadal barbarus szokását ki lehetne i r tani , legsi-
keresebbnek állítja lenni az t , hogy a' párviadal a' párviadal' 
gyalázatával (infamia) büntettessék meg, melly egy a' pia-
ezon elpalánkolt helyen a' hóhér' folytonos jelenlétében tör-
ténjék meg. De hát lehetséges e' valamely vétket, ú j vétek' 
végbevitelével büntetni meg? 'S lehet e' valaha valamely bün-
tetésnek sikere, midőn az a' delinqvensek' hatalmába esik. 

1 5 9 . O P E R E edite ed inedite etc. (Paolo C O S T A ' kiadott 
és ki nem adott munkái , általa megjobbítva és bővítve). — 
P a r m a , 1835—6. Fiaccadori. 3 d a r a b , 12adr. 288, 224 és 
209 I. A' jeles szerző váratlanul hala el. Literátor és phi-
losoph volt ő egyszersmind, de nem hagyott hátra olly mun-
kát, melly elegendő volna az izlés' és értelem' előmenetelé-
nek biztosítására, vagy olly nevet, melly a' sir' csendjét túl 
haladja. Az első darabban arról szól Costa , miként kell esz-
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méket készíteni, 's azokat szabatos szavakkal megjelelni, a' 
vc'gre bogy azokat szabályosan szétbontani 's így helyesen 
okoskodni lehessen. A' másodikban, a' szépség', okosko-
dás' és methodus' szabályszeres elveiről szól , 's végre a' tu -
dományok' egy új fáját nyúj t ja . A' szép' szabályszeres el-
vei azon maximán alapulnak, hogy szép dolog az , melly 
ohhal tetszik (cosa piacente con ragione) „ha szinte a' szép, 
érzés' és észrevétel' nem pedig okoskodás' dolga is, 's ama 
más esmeretes eriteriumán a' sokféleségben és egységben lé-
tező öszhangzásnak; ugy hogy Costa' aestheticája a' legkö-
zönségesb nézeteken felül nem emelkedik. Az okoskodás 
Costa szerint nem az egyszerű syllogismus, hanem syllogis-
inusok' öszvelánczolt sora , 's Costa ezt csudálkozásunkra, 
nz állatoktól sem tagadja meg. A' tudományok' új fá jában, 
melly azon elven alapul , hogy az emberi tudomány' alap-
ját 's határait a' lettdolgok teszik, minden tudható a' t u -
dományban, kétfelé oszlik; egyik rész a' testeket, másik 
az embert illeti. Amaz magában foglalja a' mathesis' kö-
zönséges eszméit, a' mivészségeket és mesterségeket; emez, 
az e rző , okos és cselekvő emberrőli eszméket. Az utolso 
darabban a' transcendentális philosophia' elveit támadja 
meg Costa, ki mint előadásai mutatják a' phiiosophiában 
Condillac' követője, a' literatúrában ciassicus volt. Ha szin-
te sem egyikben sem másikban, nem volt is mély, méltó 
dicséretet érdemel ő , mint nagy criticus és mint correct 
iró , mellyhez még az is járni , hogy tulajdon véleményei-
nek forró 's lelkiesmeretes oltalmazója volt. 

1 6 0 . E E E M E N T I di fdosofia. ( A ' philosophia' elemei ). 
Abate Pietro P A G A N E S S I ' által. Milano, 1836, Bernardoni. 
Két darab , I2edr. A' szerző' elvei ebben állanak: a' leghi-
resb philosophusok' tanitmányából gyűjteményt készíteni, de 
csak a' tudomány elemeinek határaiban, kiválasztani minden 
rendszerekből, egyet sem zárván k i , azt mi igaz és j ó , 's 
öszvegyeztetni mindnyájokat, inkább mint egymással ellenke-
zésbe hozni, öszvekötött alakot adván igy az elszélesztett töre-
dékeknek. Noha nehéz ezen munkában valami újat találni 's 
azt a' szerző maga sem állítja, itt ott már ismert de nem 
idézett szerzők vélemenyeinek, különösen Reid' 's a' Scott 
iskola' ideainak nyomai mutatkozván, meg kell még is val-
lani azt, hogy Paganessi' munkájában az eszmék tiszták és 
világosak 's a' philosophiai nyelv szabatos, mi olly szüksé-
ges a' foganatos oktatásnál. 

161. I D E O L O G I A di don Pietro Bottura. (Ideologia Bot-
tura Pétertől, a' zarai cs. kir. lyceumban philosophia' p ro -
fessorától). Zara , 1835 , Deriarchi, 8adr. 492 1. 

1 6 2 . C O R S O di filosofia (Philosophiai leczkefolyam). 



3 7 4 JBibl iographia . 

GirsTi An ta l , velenczei pap 's a' velenczei cs. k. convictus-
ban professor által. Veneczia, 1836, Merlo, 8adr. 367 1. 

Olaszországban szembeszökoleg szaporodnak a' philoso-
pbiai tanitókönyvek , világos bizonyságául annak, hogy ezen 
tudomány köz szükséggé kezd válni , az olasz tanitóintéze-
telcben. E ' jelen két munkában a' methodus világos, az 
elvek csaknem egyenlők, de legbiztosabbak mind ket tőben, 
noha egy kevéssé más szellemben mozognak, mint a' szé-
les és okszeres empirismus. Ezen munkák ' recensense a' 
biblioteca italianában, egy fontos jegyzést tesz a' pliiloso-
phiai oktatásra nézve ez alkalommal. A' philosophia' tanulói 
— így szóll — igen gyakran , sokkal gyengébb korúak 's 
könnyeimüebbek a 'gondolkodásban, mintsem képesek volná-
nak az ész' 's a' gondolkodó én' titkaiba való behatásra. 
Első nevelésök csak az emlékező tehetséget 's phantasiát 
tárgyazza, honnan nem képesek a' figyelem' azon e re jé re , 
melly a' philosophiai elmélkedésre 's szétbontásra szüksé-
ges. A' philosophiai tanulmányokban, megkellene fordítva 
lenni a' r e n d n e k , hogy az természetes, és az értelmi tehet-
ségek' folyamatához illőbb legyen; a' külvilágról kellene a' 
belsőre m e n n i , a' physicán 's természethistórián kezdeni , 
de nem a' mathesisen 's phi losophián, hogy az ész ne le-
gyen kénytelen olly nagy ugrást tenni, az elvontról a' con-
c r e tumra , a' nehezebbről a' könnyebbre. Ez a' javitás a' 
legelvontabb noha legfontosabb tudományban, millyen a' 
philosophia , csak hamar felette termékeny hasznokat vonna 
maga után. 

1 6 3 . C E N N I intomo alla nautica degli antichi (Jegyzé-
sek a' régiek' hajózásáról): irta és Fridrik austriai berezeg-
nek ajánlotta nemes Arrigo B O C C H I . Venezia, 1 8 3 7 . Andreo-
la. 8adr. 114 1. Ezen becses könyvecske' Írásában czélja a' 
szerzőnek az vo l t , hogy a' régiek' hajózásáról , nagy számú 
érdekes esmertete'seket gyűjtsön öszve, röviden 's világo-
s a n , a' katonai 's polgári tengerészet' tanítványi számára, 
kiknél szerző, a' logica' 's olasz nyelv' p ro fessora , 's hogy 
egyszersmind azokat a' tudósok' emlékezetébe visszahívja. 
Tudós vizsgálódásának gazdag aratásából, a' legérdekesbe-
k e t , kevés lapokra tudta szor í taní , 's rövid tudott lenni 
homály né lkül , valamint hogy a' nélkül, hogy könyvét sok 
idézetekkel és felesleges jegyzetekkel terhelte volna , meg 
tudta esmertetní a' fo fo r rásoka t , mellyekre nagyobb fel-
világosítás' okáért szüksége van a' tanulónak. Nem mulasz-
totta el felhozni a'" kétséges vitatárgyakban az ellenkező vé-
leményeket, 's józan criticával húzott azokból le elfogadható 
eredményeket. Azon sok tudós dolgok mellyek Bocchi úr* 
munkájában talál tatnak, igen gyakran feleslegessé teszik az 
illy esmereteket keresŐknak, a' r i tka és nagy munkákhoz fo-
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lyamodást, mi már magában is ele'g ok arra, hogy az kö-
szönettel fogadtassék, nem csak azoktól kik a' tengereszet-
tel foglalatoskodnak, hanem minden tudomány kedvellőtől. 

164. L E QTJATTRO principali basiliche di Borna (la Late-
ranense, la Vaticana, la Liberiana, e la Ostiense). (Roma' 
négy ló templomai). Le irva 's megmagyarázva, Agostino 
V A L E N T I N I által. Roma, 1834. — Ki a' szép mivészségek' 
stúdiumában, némi gyönyört talál, vagy ki azoknak régi-
ségét 's történetét kedvelli, örömmel fogadja Valentini' mun-
káját. A' fö keresztény templomok nagy részt ugyan azon 
terven *s ugyan azon márványokból lévén e'pitve mint a' po-
gány templomok, különösen megérdemlik az építőmester' fi-
gyelmét, ki esmerni akar ja , azon arányokat 's formákat, 
mellyeket a* régiek adtak az illy nemű épületeknek, 's mi-
ként alkalmaztatták azokat az első keresztények, új egyházi 
szertartásaikhoz. Azon viszontagságok mellyeken az illy fő 
templomok által mentek, akar a' régiség, akar gyuladások, 
javítások vagy új hozzaadások által, azon solcnemü ékesité-
sek, mellyelckel egész le a' mi időnkig gazdagíttattak, nem 
csak az építő , hanem minden más művész, tudós, 's régi-
ségszerető' figyelmét, teljes mértékben megérdemlik. — 
Ezen tekintetből kell a' jelen munka' fontosságát megítélni. 
Mind eddig tizenhat füzet jelent abból meg. Az első hét , 
egy kötetet formál, melly Cardinal Marino Torioniának van 
ajánlva. Az eddig megjelent táblák' száma LXXH, 's noha 
csak körrajzokból állanak, elegendők még is arra, hogy 
minden tárgyat világosan mutassanak. Ez a' munka, melly 
XVI Gergely uralkodó pápa' buzdítását meg tudta érdemel-
ni , a' művészetek'szakadatlan történetét' fogja adni különb-
féle századoktól egész a' jelen korig. A' füzetek nagy folió-
ban jelennek meg, mellyek' mindenike hatnál nem kevesebb, 
tíznél nem több táblát foglal magában, a' megfelelő leíráso-
kon kívül. Minden tábla' ára 15 bajocchi, 's finom papiro-
son 20. (valami 25 kr. p. p.). Minden másfél hónapban egy 
fűzet jelenik meg. — 

165. M U S C O L O G I A E italicae spicilegiurn, auctore J. De 
Notaris M. D. Mediolani, 1837, ex typis F. Busconi. 4. p .26 . 

1 6 6 . G A R O V A G L I O Santo, dottore. I. Muschi delV jlu-
stria Inferiore, decade I—VII. •— 1. Muschi rari della pro-
vincia di Como, decade I—VI. — Lichenes provinciáé co-
mensis et Wallis Tellinae , decas I. et II. —• Catalogo di al-
cune Crittogame raccolte nella provincia di Como e nella 
Valtellina. Parte I. Muschi frondosi. — Como, 1837. Osti-
nelli. 8. 

1 6 7 . G A R O V A G L I O et M O N D E L L I , doctores. Filices Pro-
vinciáé comensis exsiccati. Decas I. Novocomi, 1837. 

1 6 8 . E L E N C O dei Muschi raccolti nei cojitorni di Torino, 4 
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da Domenico L I S A , giardiniere del regio orto botanico. — 
Tor ino , 1837. Stamperia reale. 8. p. 62. 

Dr . de Notaris, egy Olaszország' jelesb fíivészei közül. 
Jelen sze'p füzetecskéje leginkább a' megelőző olasz bryolo-
gusok' hibás synonymumaik körül forog , melljeknek meg-
határozásában nem kevés jegyzeteket teszen, mellyek közt a' 
szerzó' sok újságokat közöl. Ez a' kisded munka is meg-
czáfolja azon régi 's mai napig is uralkodó ve'leményöket az 
éjszaki fűrészeknek, mintha a' déli tartományok inkább sze-
gények volnának moszatokban mint gazdagok. Ha a' pólusok 
közelségébeni tar tományok, kevélykedhetnek sok kitűnő for -
mái által ezen kellemetes növevényelcnek , mellyek mind ed-
dig az olasz tartományokban nem találtattak, fedeztettek fel 
ollyanok is az utóbbi időkben mellyekkel ezek kizárva birnak, 
's ezeknek száma reménylhetőkép szaporodni fog rövid idő 
alatt , annyival inkább mivel Olaszországban a' lopvanöszők' 
studiuma még új 's ezen tekintetben még alig vannak megvizs-
gálva a' legmagasb alpes liegylánczok 's megkevésbé az Ap-
peninus és a' sokféle tavak. 

Dr. Garovaglio igen szép érdemeket gyűjtött magának 
a' lopvanöszőlc' studiumában. Az alatt mig mindent , mit ezen 
apró növevények' vizsgálata néki enged, ezen gyakran p ro -
blematicus lények' lételéről 's szerkezetéről, magának felje-
gyez , szétküldözi a' száraztott lopvanöszők' gyűjteményét, 
hogy igy mások' Ítéletét is hallhassa, meghatározásának he-
lyesvoltáról 's az egyes fajolcróli kétségeinek értekéről , igy 
aztán öszvehasonlitja a 'különbféle véleményeket, ön elmélke-
désinek eredményével. Nem lehet kimondani Dr. Garova-
glio'különbféle gyűjteményeinek szépséget. Kezdte az austriai 
moszatokkal 's különös és eddig nem szokott ékességit füzetei 
olly fényűzéssel jelentek meg mellyet sokan feleslegvalónak 's 
annyiba artalmasnak mondának, hogy ez által a' gyűjtemény 
épen az igazi füvészekre nézve nehezen szerezhető lesz. De 
tudni kel l , hogy Garovaglio nem kevés summát áldozván 
kedves pJantáinak felfedezesére, elkészítésére 's kiadására, 
legnagyobb részét példányainak nyilvános füvész-inte'zeteknek 
's kijelelt lopvanöszők' es merőinek' ajándékozza. Öszvehas-
sonlitván azt a' legjobb illynemü gyűjteményekkel, kétséget 
sem szenved, hogy ez min dny á jókat tökéletességre nézve fe-
lülmúlja. 

Mi illeti a' római tartomány' harasztjait nem sokat lehet 
a ' példányok' szépségéről mondani , mivel az abban előjövő 
fajok silányak 's nem ritkák. 

Lisa, tnrini kertész, szerencsével látszik az olasz b ry-
ologusolc nyomdokait követni 's idvezleni lehet őt zsengéi-
vel , a' virágok' szelid istennőjének tiszteletében. 

1 6 9 . M U S E I Kirclieriani Iascriptiones ethnicae et chri-
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stianae in sacras, historicas , honorarias et funebres distri-
hutae commentariis subjectis. (Kiadta abate Brunati). Mcdio-
lani , 1837, ex typogr. Poliania, in 8. p. 130. Ára 3 lir. 
austr. — Ezt a' rnuseumot, a' jezsuiták' római collegiuma 
mellett, már alapitója Kircher 1678 's utána nagy tudomány-
nyal 's typographiai fényüze'ssel D. Bonanni 's mások nagy 
re'szt leirták. Azóta sokat szenvedett az, de más részt neve-
kedett és sok tekintetben változott, de minden esetre szebb 
's jobb rendbe hozatott. Illy állapotjában irta azt le a' fent-
idézett munka' i rója , 's közli az itt találtatott felírásokat, 
hozzáadván azokhoz a' megelőzött kiadók' jegyzeteit némely 
magáéival, de leginkább a' hiresb archaeologusok által köz-
zétettekkel. A' kiadó egyik inditóoka az v 0I t mivel u. m. 
az eddig kiadott apographumok, nagyobb részt hibásak 's 
azok nagyobb hitelűek, mellyeket ő ön maga másolt le ma-
gokról az archetypumokról. Noha a' kiadó' jóakaratjában 
kételkedni nincs okunk, azt mindazáltal kénytelenek vagyunk 
kimondani, hogy épen az ő munkájában i s , az illy dolgok-
ban megkívántató hívse'g 's aprolékosságig menő pontosság 
hibáznak, ugy hogy még a' tapasztaltabbak is kénytelenek 
mind e' mellett is , magokat az emlékeket megtekinteni, hogy 
az igaz olvasásról bizonyosokká legyenek. 

1 7 0 . G E M Ä L D E S A A L der Lebensbeschreibungen grosser 
moslimischer Herrscher u. s. w. Erster Band von H A M M E R -

P U R G S T A L L . Darmstadt , Leshe , 1 8 3 7 . gr.8. 3 5 0 1. Ára 2 for . 
30 p. p. Ezen munka hat darabból álland , valami száz ne-
vezetes személy' életirását magában foglalandó, az islamis-
mus' első századából. A' tudós szerző , a' legújabban Kon-
stantinápolyban kijött históriai munkákat használta, nem ha-
nyagolván el az arab és perzsa leghiresb irókat sem , 's olly 
forrásból is merítet t , mellyek eddig Európában ismeretlenek 
voltak, mint d'Ibn al Kethir' munkája, Hamd-Alla-Mestufi', 
Binaketi' és Djafaari ' , 's Mohammed-EfFendi' közönséges his-
tóriáik. Ezen darabban foglaltatnak Mahomet 's az első négy 
Khalifa' életirásaik, mellyek sok ú j és tudingerlo dolgokat 
foglalnak magokban, érdeklőket , minden keleti történetekben 
gyönyörlödőt. 

171. I N C I D E N T S on a Travel in Egypt etc. (Ötletek, egy 
Egyiptomban , köves Arabiában 's a' szent földön tett úton). 
Egy amerikai által. 2 dar. 8adr. New-York , Harper, 1837. 
Ára 16 sh. Ezen munka' névtelen irója sem nem tudós , sem 
nem művész, de kalandjainak elbeszélése igen természetes, 
igen mulattató 's eléggé oktató. Utjának egészen ű j része, 
a' Hor és Hebron hegy közti átmenetei, hol két római város' 
omladványin ment keresztül, mellyeket még egy utazó sem 
látott, de a' mellyeket részletesen megvizsgálni ideje nem volt. 

A . B . P , 
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MAGYAR T U D Ó S T Á R S A S Á G ' ÜLÉSEI. 

A' m. tud. társaság , folyó évi Julius' 24d, és aug. 6kán 
tartott üléseiben; I. Májer István esztergomi káplán' részi-
ről , a' szótári előkészületek' számára, a' muzslai tájszavak' , 
keresztnevek', szójárások' és közmondások' jegyzéket, nem 
különben a' muzslai népdalok' gyűjteményét vette. 11. Kiss 
Károly 1. tag „Hadi tudomány gyakorlati példákban" czímu 
fordításának első kötetét, Baricz György és Szontagh Gusz-
táv 11. tt. ajánlatára u^y Tanárky Sándor I. tag' „a' Straté-
gia' elvei" Károly főherczeg* munkája után készült fordí tá-
sát , Kiss Károly és Szontagb Gusztáv 11. tt. javaló vélemé-
nyeik' következésében, — továbbá Tibullus' elegiáit Egyed 
Antal 1. tag' fordításában, Horvát Endre és Kölcsey Ferencz 
r r . tt. javalására, sajtó ala' adatás végett, a' nagy gyűlés eli-
be terjesztetni határzá. III. Egy külön nyomtatás végett be-
küldött pbysiologiai, 's egy elemi oktatásbeli munkának, nem 
különben egy a' Tudománytár ' számára beérkezett históriai, 
's egy szépliteraturai értekezésnek bírálókat rendelt. IV. A' 
geníi természettudományi társasággal, ennek fölkérésére, az 
academia' munkáira nézve, csereviszonyba lépett. V. A' tár-
saság' gyűjteményei következő ajándékokkal szaporodtak: 1. 
A' könyvtár: a) Egyetemes számtudomány, irta D. Vállas An-
tal r . t. Pest , 1838. b) Assertiones ex universa jurispruden-
tia et scientiis politicis, quas pro consequenda juris docto-
ratus laurea publice propugnandas suscepit Joannes C. Czi-
ráky. Buda, 1838. (hozzájárulnak Cornídes' vindiciái. Buda, 
1802.); c) Memoria Josephi Vurum, episcopi nitriensis , per 
Franciscum Szaniszló. Pest , 1833. d) Victoriae aug, Britt. 
Reginae inaugurationis solemniis sacrum, auctore Alexaiulro 
Pusztay, Pozsony, 1838. e) A' pesti növendékpapság' ma-
gyar iskolájának munkálatai, 5dik köt. Pest , 1838. 'S mind 
ezek az illető szerzők' részéről, f.) Igazság' paizsa, Melianus 
Gnaterethtel. Miaburg , 1741. g) Geleji Katona István' pos-
t i l lája, 1647. h.) Le ge'ographie manuel par Expilly. Par is , 
1777. Kecskeméti Csapó Dánieltől. — 2. A' kézirattár: a) 
Enzsel Rézső Sándortól , Perger János néhai r . t ' kéziratai, 
u. m. a) Magyar törvénytár, melly magában foglalja az Á r -
pád k. székből levő királyok' törvénykönyveit, b) Második 
Ulászló, második Lajos és első Ferdinand' törvénykönyvei, 
c) Conspectus Urbarii. d) Georch Illés' emléke, e) Megis-
mertetése a' közli, esmeretek' tárának törv. és diploui. tekiu-
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tetben. f.) Magyar népdalok' gyűjteménye, g) Dr. Csorba Jó-
zsef 1. tagtól: Rövid észrevételek a' choleráról a' közönség' 
megnyugtatására, 1831. h) Rácz Józseftől: Conspeetns aegro-
rum in Clinieo ebirurgieo R. Scient. Universitatis Hung. ma-
nuducente Francisco Eckstein 18~§ négy kötet, i) Gorove 
László 1. tagtól: gr. Asperrnont János Gober t , 's h. Malonyay 
János Nep. autographonjai. — 3. A' re'giséggyüjtemény: a) 
Több római fegyvertöredékek, Gorove László 1. tag' a ján-
dékából. 

Aug. 13, 27 és 29én tartatott üléseiben némelly belső 
dolgai' elintézésével foglalkodott a' társaság. Ugyan ekkor I. 
Peregriny Elek „a ' magyarok' történetei" czímű munkájából 
ötven példányt adott állal a' társaságnak, a' begyülendő pénzt 
a' moldvai magyar telepeknek könyvekkeli ellátására ajánl-
ván. II. Külön kinyomtatás végett beérkezett egy classicai, 's 
öt szépliteraturai munkának 's a' Tudománytár számára be-
mutatott egy történettudományi, aestheticai, tecbnologicai, 
's egy gazdasági értekezésnek bírálok rendeltettek. III. Jászay 
Pál 1. tag' értekezése a' szőnyi békéről 1637, Bajza József' 
ajánlatára, b. Gaujalé pedig a' magyarországi ruthenusokról 
az osztály' javaslatára a' Tudománytárba iktattatni rendeltet-
tek. IV. Egy a' Tudománytár ' számára beadatott történettu-
dományi értekezés nyomtatástól elmozdítatott. V. A' törvény-
és természettudományi pályairatok iránt hallgattatlak ki a' 
véleményadók, 's az egész tárgy központosítva a' nagygyű-
lés elejébe terjesztetni határoztatott. VI. A' társaság' könyv-
tára a' következő ajándékokkal növekedett: 1. A' bajor kir. 
tudom, academia' értekezései, folyóirata, 's némelly apróbb 
munkái' tizenegy kötetét küldte be. 2. Paulovits Tódor a' 
pesti szerb, egyesület' titoknoka ennek részéről 58 kötet szerb, 
munkát. 3. Belnay, Kovács és Wigand pozsonyi typographiai 
18 rendbeli czikkelyeiket. 4. Kazinczy Gábortól: Altes Grab 
eines Heerführers unter Attila, entdect bei Merseburg, Hal-
l e , 1832. 5. Mészáros Imrétől: Egyházi beszéd, mellyet N. 
Szombat sz. kir. várossá emeltetésének hatszázados ünnepén-
tartott Mészáros Imre. Pozsony, 1838. 6. Kolozsváry Sándor 
tiszt, tagtól: a) A' nevelés' ügyében, különösen a' köznépre 
nézve, Beke Kristóf által. Veszprém 1838. b) Veszprém vár-
megye' 1838d. junius' 18d. tartatott közgyűlése alkalmával 
közhírré tétetett tudósítások és jegyzőkönyvi kivonat. 7. Pe -
regriny Elektől: A' magyarok' történetei. Az első ifjúság' 
használatára. Peregriny Elek nevelőtől. Buda, 1838. — 8. 
Re'czey Imrétől, mint szerzőtől: a) A' hudhólyagkőmorzso-
lás. Pest, 1837. b) A' sebészi műtan' alapvonatjai, Budán, 
1838. c) Grundzüge zur Lehre der operativen Chirurgie. 
Ofen, 1838. •— 9. Szenczy FerencztŐl: Egyházi beszéd, 
mellyet Sz. Mártonban, 1838. apr. 15. mondott Szenczy Fe-
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rencz, Kőszeg, 1838. •— 10. Szergei Jánostól: Salinasii de-
fensio regia pro Carolo I. 1652. — VII. A' pe'nzgyüjteme'ny 
ugyan Szergei Jánostól 10 darab ezüst 's 4 rézpénzzel, regi 
's újabb időből, és köztök két emlékpénzzel szaporodott. 

T I T O K N O K I H I V A T A L O S J E L E N T É S E K . 

M. tud. társaság. — Az academia* költségin elhagyá a' 
sa j tó t : I. Magyar és német zsebszótár. Közre bocsátja a' m. 
t . t . Első kötet, vagyis magyar-német rész. Budán, 8adr. 
V I I I e's 790 lap, nonpareille betűkkel , három hasábosan 
nyomtatva 's fűzve postapapiroson 3 ft. 30 k r . , irópapiroson 
3 f t . cp. (A' második, vagyis német-magyar rész, ugyan 
azon áron kapható minden hiteles könyvárosnál az Ország-
ban). — II. A' moldvai magyar telepek. A' m. tud. acade-
mia elibe terjesztve, P. Gegő Elek , Sr. Ferencz' szerzetebeli 
m. hitszónok 's m. tud. társasági lev. tag által. Két toldalék-
kal a' moldvai püspökségekről, a' bukovinai magyar telepek-
r ő l ' s a 'moldvai lcath. egyház' kétszázad előtti állapotjárói; 
's Moldvaország' abroszával, ékes borítékba fűzve, postapa-
pir. 1 ft. 40 k r . , nyornt. papir. 1 ft. 20 kr. cp. Pesten, aug. 
20. 1838. D. Schedel Ferencz, t i toknok. 

— A' m. tud. társaság' játékszíni küldöttsége munkálati-
ról hetedik értesítés. —- Május' elejétől augustus' végéig e' 
két színdarabot fogadta el a' magyar repertórium' számára: 
1. A' partjáró' leánya, színjáték 4 felv. Sheridon Knowles 
után németből Szigligeti Edvard. 2. Sevilla csillaga, szomo-
rú já ték 5 felv. Lopez de Vega után szabadon dolg. b . Zed-
litz, ford. Fáncsy La jos , — mellyek ügy min t a ' régebben 
hirdetett 71. szinmű leiratás végett bármely szinésztársaság-
nak kiadatnak az academ. levéltárból. Pest , aug. 31. 1838. 
1). Schedel Ferencz, titoknok. 

— Academiai költségen legújabban megjelent: Régi ma-
gyar nyelvemlékek, ( időkor: A' magyar keresztyéned és' ele-
jétől minden, a' mi 1550ig eredetiében előkerül. Már 1550-
től 1576ig némi válogatással, csak a' nyelv' hivatalos életét, 
sajátságait, helyesírását; elavult szavait; szerkezetét mutató , 
mellyekkel históriai fölvilágítás, magyar házi élet; szokás' 
kifejlése is jár. 1575 — 1600ig ugyanazon tárgynak, még na-
gyobb megválasztással). Kiadta a' magyar tudós társaság, 
Döbrentei Gábor' mint szerkesztő' felügyelése alatt. Első kö-
tet: I. Temetési beszéd és könyörgés. II. Ó testamentomi 
néhány könyv. Budán, a' m. kir. egyetem' nyomtatása, 1838. 
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Nagy 4edrétben összesen 493 lap , nyolez ékes hasonmással, 
finom vel/nen, kemény tablába kötve, papirossal borí tva, 
7 ft. 10 lcr. cp. Kapható Eggenberger József és fia acad. kö-
zépponti lcönyvárosoknál, 's általok minden hiteles könyvá-
rosnál az országban. D. Schedel Ferencz, t i toknok. 

— Német-újvári gróf B A T T H Y Á N Y G U S Z T Á V úr Rolion-
czon , sept. 2öltén költ levele' erejénél fogva, mintegy har-
mincz ezer kötetből álló becses könyvgyűjteményét , aján-
dékképen, a' magyar tudós társaságnak ajánlotta fel. Pesten, 
octob. 6án 1838. Az elnök'rendeléséből, D. Schedel Ferencz, 
titoknok. 

•— A magyar tudós társaság' IX-d. nagy gyűlése, aug.* 
30-tól —• sept. ' 8 - ig , kilenc^ ülésben végezte el szokott 
esztendei foglalatosságait. Azokon kívül, mik a' köz ülés' al-
kalmával közzé tétet tek, a' következők szolgálhatnak a' fi-
gyelmes közönségnek tudomásul : 

I. A' nagy szótár' szerkesztése' módja megállapítat-
ván , a' munka' dolgozása az 183%-ki academiai évben meg-
kezdetik. 

II. A' grammaticai tá rgyat , ne'vszerint 1) az összetett 
betűk' egyszerítését, illetőleg, a' nagy gyűlés , számos, tag-
jai nem tagjai által előterjesztett vélemények' 's a' kis gyű-
lés' javaslatának bővebb megfontolása —•, de egyszersmind 
a' l i teratura' állapotja 's illy nagy és általható újításnak 
gyakorlati tekintetben minden oldalröli meghányása u tán : 
a' nyelvtudományi osztály' ebbeli indítványától elállott. •— 
2) Ugyan ezen osztály a' magyar szólcötés' főbb szabályai' 
kidolgozásával bízatott meg. 

III. ,,Tudomány tár" czímű encyclopaediai folyóiratá-
n a k , mellyből eddig évenként négy kötet jelent meg , az 
academia tágasabb mezőt kívánván nyi tn i , egyszersmind 
pedig gyakrabbi megjelenése által az eszmék' cseréje' gyor-
sabbítására ha tn i ; l iatároztatott , hogy az jövő 1839-ki év' 
elejétől kezdve, egyre másra hat médián ívnyi fűzetekben, 
hónaponként jelenjék meg : megtartatván eddigi tisztán t u -
dományos i r ánya , 's minden füze t , mint eddig , ugy ezen-
túl is k é t , t. i. értekező és literatúrai osztályra szakadván: 
amaz folyvást Luczenbacher János, ez Balogh Pál rendes 
tagok' szcrkeztete'se, 's a' társaság' fő felügyelése alatt. A' 
köl tségeknek, illy terjeszkedés miatt tetemes növekedése 
mellett i s , ára a' 12 havi füzetből álló egész évi folyamat-
nak , rajzokkal együt t , csak 5 ft cp. leszen velin p a p . , 
legfinomabb velinen pedig 7 f t . 30 kr . cp. Postán 1 ft . 36 
krra l drágább. 

IV. A' drámai jutalomra nézve, hogy az annál sikere-
sebb ösztönt gyakoroljon a' munkás elmékre , az igazgató-
ság' helybenhagyásával olly határozat k ö l t , mi szerint a z , 
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V. 
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a' többiek között legjobb munkának ezentúl mindenkor ki-
já rand: kivévén ha köztök egy sem találtatnék, melly bár -
mi tekintetből is figyelmet érdemelne. 

V. Az 1839-diki drámai jutalomra érkezendő szomorú-
játékok' vizsgálatával, szavazatok' többsége által Fáy András 
és Sehedius Lajos tiszt. — , Bajza József, Czuezor Gergely 
és Vörösmarty Mihály rendes tagok bízattak meg. 

VI. Újra meghagyatott folyamatában az 1833 óta a' 
magyar repertórium'nevelésével megbízott játékszíni választ-
mány ; 's e' czélra a' jövő academiai évre 400 ft . cp. ada-
tott rendelkezése alá. Tizenkét tagja e' választmánynak a' 
következők: Fáy András t. t. , Schedel Ferencz t i toknok, 
Bajza József , gr. Dessewffy« Auré l , Döbrentei Gábor , b. 
Eötvös József, Jakab István, Mátray Gábor , Szalav Lász-
l ó , Tóth Lőrincz, Vajda Péter és Vörösmarty Mihály r . 
és lev. tagok. 

VII. A' társaság' nyelvrégiségei gyűjteményét a' lefolyt 
academiai évben nevelni sz/veskedtek: a' csornai főtiszt, 
convent , ns Sopron városa' tanácsa, Erdélyi János, lcároly-
fejérvári káptalani requisí tor , és Jászay Pál 1. t. — miért 
nekik az egész közönség előtt a' társaság' köszönete fejez-
tetik ki. 

Vili . A* tagajánlási jegyzékek' felolvastatása után a' vá-
lasztásokhoz fogván a' társaság, következő tudós hazánkfiai 
nyertek szótöbbséget, 's azóta a' társaság' ezéljaira buzgó 
együtt munkálkodásra ajánlkoztak ís: 1. Levelező t agok , 
szám szerint 8. D. Flór Ferencz, Pest városa' tiszt. r . o r -
vosa 's orv. kar' t ag ja ; Alsóviszti Fogarasi János h. ügyv.; 
Herepei Károly , nagyenyedi ref. eollegiumbeli theol. prof.; 
Kossovics Károly, h. ügyvéd 's táblabíró Nyitra-Ivánkán; 
Pulszky Ferencz Eper jesen; Szenczy Imre, praemonstr. 
szerzetes kanonok 's prof. Szombathelyit; Tarczy Lajos, a' 
pápai ref. collég, physica' p ro f . , e's D. Viola József, a' 
moldvai uraik, fejdelem' r . orvosa 's több rendek' vitéze 
Jászvásártt. —• 2 Rendes tag szinte nyolcz, u. m. Nagy Já-
nos tanulmányok' igazgatója a' szombathelyi papnev. házban 
's lev. tag a' nyelvtudományi osztályban, vidékinek; a' tör-
ténetírási osztályba helybeli r . taggá: Jerney János ügyv. , 
táblabiró 's lev. tag; vidékivé Kossovics Károly ügyv. 's 1. 
t . ; a' mathematicaiba, helyben, a' nagy gyűlés' ajánlatára 
az igazgatóság által kineveztetett Vásárhelyi Pál, a' fő épxto 
kormánynál hajózási igazg. mérnök 's 1. t . ; 's az ez osz-
tályhoz kapcsolt hadtudományi rendes tagságra, a' társaság' 
ajánlatára, az e' helyet alapított gróf Festetics László úr ' 
hozzájárultával az igazgatóság Tanárky Sándor nyug. kir . 
őrnagyot és 1. tagot nevezte k i ; a' törvénytudományi osz-
tályban helybeli r . tag Szalay László ügyv., 1. tag és se-
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c-éd jegyző le t t , 's vidéki, a' nagy gyűlés'ajánlatára az igaz-
gatóság által nevezve, Zsoldos Ignácz ügyv., Veszprém vár-
megyei főjegyző 's 1. tag; végre a' természettudományi osz-
tályban helybeli D. Frivaldszky Imre muzeumi alőr 's lev. 
tag. •—• 3) Tiszteleti tag három: Guzmics Izidor bakonybé-
li apát 's r . t . , gróf Széchenyi István m. acad. másod el* 
nők 's igazg. t ag , és gróf Teleki József, titkos tanácsos, 
koronaőr , m. acad. elnök 's igazg. tag. 

IX. A' társaság' könyvtára a' nagy gyűlés' folyamata 
alatt a' következő ajándékokkal szaporodott: 1. Czecli János 
r . tagtői, több vegyes, többnyire régi és ritka darabokon 
kivül , a) Tristram Shandy. Basil, 1782. 2. vol. b) M. Pa-
lingenii Stellati Zodiacus vitae, verteutscht durch J. Spreng. 
Franki". 1563. c) Icones virorum illustrium. Argentor. 1587. 
d) Magazin für Gescbiebte, Statistik u. Staatsrecht d. öster. 
Monarchie. 2. Bd. Göttingen, 1808. e) Brunner , d. Leben 
eine Pilgrimschaft zum Grabe. Buda , 1834. f) A' haza' sze-
retete. írta Vedres Istv. Szeged , 1809. 2. Nagy Pál haj-
dani kir. prof . : História univ. gentium. Buda , 1824—5. 3. 
köt . 3. Polczer kapitány: Nuovo metodo di Stenografia di 
C. Narducci., Lodi , 1838. fol. 4. Schmidt és J<Veber pozso-
nyi könyvnyomtatók, Szlemenics Pál által, legújabb nyom-
tatványaikat , szám szerint kilenczet. 5. Vörösmarty Mihály 
r . t. : "Marót bán. Buda, 1838. 6. Mátray Gábor 1. t. : A' bu-
dapesti hangász egyesület' szabályai. Buda, 1836. 7. Mis-
kolczy István Szeged vár. jegyző: A' Szegedi liangászat-os-
kolának alapszabályai. Szeged. 

X. A' kézirattárt nevelték: 1. Lugossy József: í. Rá-
kóczy György fejedelemnek Gyula-Fejérvártt 1642. jul. 10. 
a' borosjenei ötvösöknek adott kiváltságlevelét (hártyán). 2. 
Szenczy Ferencz theolog. prof. egy 1499. Sz. Hona napján 
költ szerződést, mellyel Vitézíi László egy szőlejét adja ha-
szonbérbe (hártyán). 

XI. A' társaság' szünnapjai sept. 10-ke'n kezdődvén, a' 
munkálatok nov. 12-d. tartandó első kis gyűlésben fognak 
ismét folytattatni. 

— Az igazgatóság septemb. 5. és 8-d. tartotta üléseit. 
Ezekben : 

I. Olvastatott a' fens. Főhg'-Nádor-Pártfogó' k. levele 
a' két elnöknek 183%-ra történt királyi megerősítéséről. 

II. Az elnökség a' pénztárnak esztendő közben ismé-
telve történt megvizsgáltatásáról tudósítá a' gyűlést, mi sze-
rint pénz és irományok (alapítványok, kötelezvények, szá-
moló könyvek stb.) teljes rendben találtattak. 

III. A' pénztári hivatal 1837-Íki számadásai kettős szo-
ros vizsgálat alá vettetvén, tökéletes rendben találtattak (a' 
summák az Igazgatóság' külön jelentésében láthatók). 

, 27 * 
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IV. A' pénztári hivatal' tudósítása szerint, aug. 31-di-
kén a' pénztár' hevétele januar / l- jétől , a' múlt évi marad-
ványt is ide tudván , 19,269 ft . 3l72 0kr. ; kiadás: 14,267 ft. 
35 k r . (ezek közt a' tőkésített ajánlat- 's kamathatodok is); 
így a' jelen állapot: 5001 ft. 56720 kr. h) A' kamattartozék 
4004 f r . e) A' mellék- (vagyis nyomtatási) pénztár' hevéte-
l e , hasonló lag jan.' 1 - t ő í , 5,762 f t . 20%0 k r . , kiadás 5,503 
ft. 34 k r . , 's így , állapot: 258 ft. 46720 kr. conv. p. 

V. Följelentettek a' tarsaság' pénzalapjának f. évi öreg-
hadései , u. m. a) Perlalty Dávid , mosony-győri ev. espe-
rest 's táhlabirő á l ta l , kerületéhen gyűjtött 101 váltó ft. b) 
Acsády Sándor ügyvéd „Magános m. törvény*' czímű mun-
kájából 50 péld.; ára 2 ft. cp. c) Nagy Pál hajd. kir. prof . 
„História univ. gentium" czímű 3 kötetnyi munkájából 20 
példányt ; ára 3 f t . 12 kr . cp. 

VI. Három fizetett rendes tagját vesztvén a' társaság ez 
évben, az igazgatóság' határozatához képest, a' sor szerint 
r á jok következők léptek évdíjaikba; t. i. a' törvénytud. osz-
tályban Perger János után helyben Sztrokay Antal (500 ft.), 
a' nyelvtudományiban Kölcsey Ferenez után Horvát Endre 
(300 ft.) 's Nyíry István' helyébe Horváth Cyrill (300 f t . ) : 
ezek a' vidéken. 

VII. A' nagy gyűlés által nyomtatás végett fölterjesz-
tett következő kéziratoknak tiszteletdíj határoztatott : 1. 
Hradnay Ferencznek: „Számolási segéd" czímű munkájaért , 
ivétől két arany. 2. Kiss Karoly 1. tagnak: „Hadtudomány' 
e l e j e , " németb. , ivéért két ar. 3. Egyed Antal 1. tagnak: 
Tibuílus ' elegiáiért, ivenként két ar. 4. Tanárky Sándor 1. 
tagnak: Stratégia' elvei Károly főhg. u tán , szinte két ar. 
ivétől. 

VIII. Gr. Illésházy István kir . asztalnok és b. Szepesy 
Ignácz pécsi püspök' halálok által két tagját vesztvén el az 
igazgatóság, titkos szavazás' utján, köz akarattal gróf Csáky 
Károly szepesi főispán és gróf Nádasdi Ferenez b. titkos 
tan. és váczi püspök választattak el. 

IX. Végre elnök 's másodelnök, a' rendszabások' értel-
méhez képest , lemondván hivatalaikról, 1839-re köz érte-
lemmel újra elválasztattak, 's a' kir . megerősítés kieszköz-
lésére O Fensége a' Főhg - Nádor - Pártfogó kéretett. — Az 
elnök' rendeléséből, Pesten, nov. 6. 1828. JD. Schedel Fe-
renez , titoknok. 

— A' sept. 9. tartott köz ülés' tárgyai voltak: 
1. Elnöti megnyitó beszéde. 
2. Titoknok' előadása a' társaságnak 1837. november' 20-

dikától fogva , folyó 1838-beli septemher' 8-dikáig 
folytatott munkálkodásairól. 
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3. A' nemzeti gazdagságnak a' nemzeti mivelőde'sre befo-
lyásáról , Péczely József rendes tag. 

4. Emlékbeszéd Petrovics Friderik rendes tag felett, Zsí-
vóra György lev. tagtól. 

5. A' tudományos egyesületekről, Kállay Ferencz rendes 
tag-

6. Emlékbeszéd báró Szepessy Ignácz igazgató és tisztelteti 
tag felet t , Bitnicz Lajos rendes tagtól. 

7. Az 1837-ben megjelent, 's 200 darab arany jutalomra 
érdemesített magyar munkának, 's a' más nyolez di-
cséretes munkák' kihirdetése. 

8. Á' törvénytudományi osztálynak 1836-ban kitett juta-
lomke'rdésére bejött négy felelet között legjobbnak ta-
lált 's 100 darab aranynyal jutalmazott pályairat' je-
lentése. 

9. A' természettudományi osztálynak szinte 1836-ban ki-
tett jutalomtételére bejött bárom versenymunka között 
legjobbnak talált, 's 100 darab arany nyal jutalmazott 
pályáirás' jelentése. 

10. Az 1838-diki dramai jutalomra bejött 18 vigjátékróli 
jelentés. 

11. Kihirdettettek a' most lefolyt IX-d. nagy gyűlés által 
kitűzött történetírási és mathesísi következő jutalom-
kérdések : 

Történetírási. 

Fejtessék meg oklevelek 's egyéb régi emlékekből: honnan 
vette legyen eredetét hazánk' régi várszerkezete, ko-
ronként milly változásokon ment az keresztül, mik ha-
nyatlása' okai, és milly hatással volt e' külön fokain , 
honunk' köz igazgatására, védelmére , 's általában al-
kotmányunk' kífejiésére? Jutalom l O O darab arany. 

Mathesísi. 

A' görbék' meghatározásában jelenleg a' görbe' mindenkori 
hossza és érintőinek (tangentes) szöge is vétetnek ele-
mekül. Mellyek tehát ezen nézet szerint az első és má -
sod rendii görbék ? Vitessenek ezek által öszrendcsekre 
(coordinatae), 's adassanak elő főbb tulajdonságaik. Ju-
talma l O O darab arany. 

Mindenik osztálybeli pályairások' beküldésének változha-
tatlan határnapja, mellyen túl semmi felelet el nem fogadta 
t i k : martius' 25-d. 1841., a' meddig azt , irója' nevét rejtő 
pecsétes levélre hivatkozó jeligével, alulirt veszi által. A' 
beküldött másolat, melly ki nem adatás'esetében is az aca-
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elemi a' levéltárában marad , a' nélkül, hogy szerzője a' 
munka' sajátsági jogát elvesztené, idegen kézzel és tisztán 
í rva, lapozva, bekötve küldessék. Ha a' jeligés levél fel-
bontása után kitetszenék, hogy a' munka saját keze' irása 
a' szerzőnek, ez a' jutalomtól elesik. 

A' 100 arany jutalmon lcivül, másod, sőt harmad k a r -
belinek találandó felelet is kiadathatik, ívenként szabandó 
tiszteletdíj mellett. Pesten, a' 7-dik köz ülésből , september' 
9 . , 1838. D. Schedel Ferencz, titoknok. 
12. Az elnök az ülést berekeszté. 

Pótlék az ülésekhez. 380 1. — A'szünnapok előtti utolsó 
kis gyűlésben, sept. 10., némelly belső tárgyak' elvégzése után 
I. egy , a' Tudománytárba szánt nevelési 's két históriai, 
valamint 11. külön nyomtatás végett beküldött két poetai 
munka bocsátatott vizsgálat alá. III. Egy elemi munka nyom-
tatástól elmozdítatott, egy orvosinak pedig, a' vélemények' 
különbözése miatt harmadik bíráló .rendeltetett. IV. A' könyv-
tár számára Zsoldos Ignáez r . t. „Nevelésünk' hiányai" 's 
„A' honi közbátorságról" czímtí munkáit adta be , Spányik 
Glycér budai iskolaigazgató: Oratio ad Patres S. P. Vaeii 
congregatos. Buda, 1838. 4. V. A' pénzgyüjteménybe Pap 
Melkizedelc két romai pénzt küldött. 

— Magyar tudós társaság. — Megjelent, 's a 'haza min-
den hiteles könyvárosainál kapható: I. Magyar tajszótár. 
Kiadta a' m. tud. társaság. Budán, 1838. a' m. leír. egye-
tem' betűivel, 1838. n8rét. 400 1. Ára kemény táblába köt-
ve 1 ft. 30 kr . cp. Ez alkalommal a' társaság' azon óhaj-
tása fejeztetik k i , mi szerint nyelvünk' barát jai , figyelem-
mel levén vidékeik' nyelv- és szavakbeli sajátságaira, a' je-
len munkához minél több igazításokat és pótlékokat lcülde-
nének be , mellyeket a' társaság, nyelvünk' érdekében , egy 
a' maga idején közzé teendő to ldalék- , vagy épen második 
kötetben használni el nem mulasztand. — 11. Edvi Illés Pál' 
koszorúzott néptanító könyvének második kiadása is telje-
sen elkészült, a* most megjelent 2-dik és 3-dik kötet, kü -
lön czímeik szerint: Közhasznú népi oktatókönyv első' da-
rabja, melly öt részben a' számvetés-, időszámlálás-, te r -
mészet- , egészség - tudományt és földleírást foglalja magá-
ban , Magyarország' abroszával. Budán, 1838. 8 ré t , 243 lap. 
Ugyanannak második darabja , melly négy részben a' gaz-
daság-, tör ténet- , törvény- és nyelvtudományt foglalja ma-
gában; mellyekhez e' könyv' bírálóinak és az iskolatanítók-
nak szóló kalauzoló beszédek is járulnak. Egy rézre met-
szett szépirási példánynyal. Budán , / a ' m. leír. egyetem'be-
tűivel, a' m. tud. társaság' lcöltségín, 1838. 234 lap. Ára a' 
második és harmadik kötetnek külön, író papiroson 48 k r . , 
nvomt. pap. 40 kr. — Az egész 3 kötetből álló munka cgv-
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bekötve irópap. es félbörben 2 f t . , nyomt. pap. 1 ft . 40 k r . 
cp. •— III. Magyar tudós társasági névkönyv , astronomiai 
napkönyvvel és kalendariommal 1839- re , Nagy Károly r . 
tagtól. Budán , 8rét összesen 170 lap. Ara velin papiroson 
ékes borítékba fűzve 30 k r . cp. •—Tartalma: I) Astronomiai 
napkönyv és kalendáriom: Jegyek és rövidítések; fogyatko-
zások; nap' belépte különböző állatkörjegyekbe; a' hold' 
változásai; időszakok; számok és ünnepek; török kalendá-
r i o m ; zsidó kalendáriom; keresztyén kalendáriom; az ecli-
ptica' ferdesége; a' l'őcsillagok' középhelyei 1839, Besse! sze-
r in t ; a' budai observatorium' állandó számai; másodpercz-
inga' hossza; Magyar- , Erdély- és Horvátország' némelly 
pon t j a i ; a' kör ' viszonyai: I. számítási adatok; ÍJ. Térsz ín , 
körület és az egyenlő' négyszög oldala; III. Ivet időbe vál-
toztató tábla; IV. Időt ívbe változtató tábla; ausztriai vert 
pénzek; némelly földművelési mérük. II) A' társaság'személy-
zete ; rendszabásai; utasító határozatai; igazgatósági jelentés 
1837-beli munkálkodásokról és a 'pénztár ' mibenlétéről; élet-
rajzok a' társaság' elhunyt tagjairól (Schuster János, Perger 
János , b . Szepessy Ignácz, Kölcsey Ferencz). — Kaphatók 
még az 1836 , 1837-beli folyamatok is 20 k r . , az 1838-iki 
pedig 36 kron cp. — Pesten, nov. 8. 1838. Z>. Schedel Fe-
rencz, titoknok. 

B E R L I N I A C A D E M I A ' K É R D É S E I . 

( Hivat a los közlemény* ) 

QU A EST 10 

quam Academiae Jiegiae Scientiarum jBorussicae Classis 
Philosophica et Historica certamini litterario in A. M D C C C X L I . 

proponit promulgata in coetu sollemni anniversario JLeibni-
tii memoriae dicáto d. v . M. Túl. M D C C C X X X V I I I . 

Formae regiminis ecelesiastici et reipublicae, quae imi-
tuo inter se connexae vicibus reciprocantibus alterae alte-
ras aíiieiunt, ut vei simul vei alterutrae virorum clarissimo-
rum exereuerunt ingenia et plurimorum bominum stutlia al-
l icuerunt atque exeitarunt; ita quinto decimo saeculo eccle-
siae potissimum , oclavo decimo rerumpublicarum novis in-
stitutis instaurandarum facta pericula sunt. Inter quae quum 
t.am siinilitudo intercedat quam diversitas, certe historicam et 
eritieam eorum explicationem et comparationim aeque iucun-
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dam ao íructuosam iudicans Academia doctos ad argumen-
tum tractandum incitare studet. Igitur postulat, 

„ut p r i m u t n quidquid saeculo quinto decimo ad Sta-
dtilm ecclesiastici regiminis confirmandum, instauran-
„ d u m , immutandum tentatum est, liistoriee expona-
, , tur, missisque theologieis et dogmaticis quaestionibus 
„omnibus eausae, quare eonvoeata magna Concilia sint, 
„modus eonvocationis, iura et concessa Conciliis et ab 
„bis postulata , tum quam rationein Concilia cum Pon-
„tifice Maximo , c lero , laicis habuerint , et formae ne-
g o t i o r u m traetandorum , suííragiorum ferenilorum et 
„decretorum faciendorum, denique ea omnia demon-
„strentur , quae ad Conciliorutn Pisis, Constantiae et 
„Basileae habitorum instituta partim inter se consen-
„tientia partim disparia pertinent, ac simul priornm et 
„posteriorum aetatum conferantur eonditiones; d e i n -
„ d e ut summae et potissimae rationes, quas secuta 
„Concilia sint, adumbrentur ac diiudieentur, et quem 
„eae usum praestare queant, ostendatur• t u m ut ec-
„clesiastica baec Conciliorum molimina , quae i lio sae-
„culo rebus sacris admota sunt, eomparentur cum ci-
„vilibus insecutorum saeculorum contentionibus, quae 
„ad respublicas ordinandas et iuris publici constitutionem 
„directae sunt; d e n i q u e ut binc colligatur, quid u-
„traque conamina vel universe vel in singulis rebus , 
„sive in unius alicuius aetatis fructum sive in omne ae-
„vum , veri prubique, quidve i'alsi \e l detrimenti attu-
„ler int , et quaenam ex iis genuina utilitas ac salus lit-
„teris et generi humano enata sit." 

Constituta est dies Mártii i . anni M D C C C X L I . ultra quam 
nullae commentationes ad certamen admittentur. Addendae 
sunt ex more solito commentationibus scbedulae, quae con-
tineant nomen auctoris, obsignatae, atque iisdein inscriptioni-
bus , quae commentationibus praefixae sunt, insignitae. Prae-
m i u m , quod est centum ducatorum aureorum , adiudicabitur 
in coetu sollemni Leibnitiano, qui habebitur mense Iulio 
MDCCCXLI . Quod reliquum es t , cornpetitoribus in conscri-
bendis commentationibus lingua uti licet sive Germanica sive 
Latina sive Gallica. 
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PREISFRAGE 

der physikalisch-mathematischen Classe der Königlich-Preus-
sischen Akademie der Wissenschaften für das Jahr 1839. 

(.Bekannt gemacht im Jahre 1838.) 

Tm Jahre 1838 hatte die physikalisch-mathematische Clas-
se der Königlichen Akademie der Wissenschaften zum Ge-
genstande ihrer damaligen Preisfrage gemacht: 

„Eine leicht anwendbare Methode anzugeben , welche 
„sowohl den reellen als den imaginären Theil der W u r -
„zel einer Gleichung, deren Coefficienten numerisch 
„gegeben sind , mit einem vorgeschriebenen Grade von 
„Näherung anzugeben geeignet ist" 

und zum Einsendungstermin, den 31. Marz 1838 festgesetzt 
Auf diese Preisfrage siud drei Bewerbungsschriften ein-

gegangen. Die erste am 28. Febr. 1838 , in deutscher Spra-
che, mit dem Motto: ,,Multum egerunt, qui ante nos fue-
runt, sed non peregerunt." Die zweite am 24. März 1838, 
in französischer Spraehe, mit dem Motto: ,,Intendas ani-
mum studiis et rebus lionestis,u Die dritte am 5 Apr. 1838, 
in lateinischer Sprache, mit dem Motto: „Omnia pondere 
numero atque mensura fecit.u 

Von diesen ist die letzte später als der Einsenduugstcr-
inin bestimmt, eingegangen, und musste deshalb von der Be-
werbung gänzlich ausgeschlossen bleiben. Ihr Inhalt eignet 
silh ausserdem nicht dazu, abgesehen von der Bewerbung 
um den Preis einer aussergewöhnlichen Berücksichtigung un-
terworfen zu w e r d e n , da allzu aphoristisch abgefasst, auf 
spätere Ausführungen in Bezug auf die bequemste Form ver-
weist , und sonach unvollendet ist. 

Die zweite Beantwortung in französischer Sprache fügt 
den bisher bekannten Methoden keine wesentlich neue hinzu, 
und wenngleich der Verfasser sich mit grosser Ausführlich-
keit bemüht, den bekannten Methoden wodurch man den 
ersten genäherten "Werth einer Wurze l erhäl t , und von 
diesem nach und nach zu immer näheren und näheren auf-
steigt , eine bestimmtere Form und grössere Kürze zu geben, 
so scheint dieses Bestreben zu wenig gelungen , selbst bei 
reellen Wurze ln , um der Absicht, welche die Akademie bei 
der Aufstellung der Preisfrage hatte, zu entsprechen. Sie 
wünschte mehr zu erhalten, als die Anwendung der New-
tonschen Näherungsmethode, wenn durch die Substitution 
verschiedener Wer the die Wurzeln getrennt sind. 

.^Den Hauptgegenstand der Preisfrage, die imaginären 
Wurzeln, hat der Verfasser am Ende viel zu kurz behandelt, 
und wenn er bei einer Gleichung vom vierten Grade mit 
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vier imaginären Wurze ln auf die bekannte Auflösung durch 
Zurückfuhrung auf eine Gleichung vom dritten Grude ver-
weis t , bei den höheren Gleichungen aber durch Zerlegung 
in zwei Gleichungen, welche nach dem Cosinus und Sinus 
der Vielfachen eines Winkels fortschreiten, vermittelst geo-
metrischer Betrachtungen allein die successiven Näherungen 
leiten und erleichtern wi l l , so kann die Academie in diesem 
Verfahren keinen erheblichen Fortschritt sehen. 

Es konnte deshalb auch dieser Abhandlung der Preis 
nicht zuertheilt werden. 

Die erste Bewerbungsschrift in deutssher Sprache legt 
das Princip zum G r u n d e , welcher Herr Prof. G r ä f f e in 
Zürich bereits vor zwei Jahren veröffentlicht ha t , in einer 
Schrift betitelt: „Die Auflösung der höheren numerischen 
Gleichungen, als Beantwortung einer von der Königlichen 
Akademie der Wiss. zu Berlin aufgestellten Preisfrage, Zü-
rich 1837 , " welche Schrift am 22. December 1836" als Ge-
schenk des Verfassers von demselben der Academie einge-
sandt war . Nach den bestehenden Vorschriften kann auf eine, 
durch den Druck publicirte Methode, als Bewerbung um einen 
Pre is , keine Rücksicht genommen werden , so dass bei der 
vorliegenden Bewerbungsschrift von dem Principe und sei-
nem Verdienste abgesehen, und nur das betrachtet werden 
muss , was in der Preisschrift zur Erweiterung und Vervoll , 
ständigung der durch den Druck publicirten Methode gesche-
hen ist. 

Das von I l m Prof . G r ä f f e aufgestellte Princip, kommt 
im wesentlichen darauf hinaus , dass man aus der angegebe-
nen Gleichung eine neue numerische ableitet, deren Wurzeln 
die Quadrate der früheren Wurzeln sind, aus dieser wiederum 
eine neue , deren Wurze ln die Quadrate der Wurzeln der 
näcbstvorhergehenden Gleichung, folglich die Biquadrate der 
ursprünglichen Wurzeln sind, und auf diese Weise durch 
numerische Entwickelungen zu einer Gleichung aufsteigt, de-
ren Wurzeln so hohe Potenzen der ursprünglichen Wurzeln 
s ind, dass neben der Potenz der grösseren Wurzel die gleich 
hohen Potenzen der niederen verschwinden. Es ordnen sich 
dann die Coefficienten der letzten derivirten Gleichung so , 
dass man alle Wurzeln auf einmal findet. Die Anwendbar-
keit dieser Methode scheint bei imaginairen Wurzeln nicht 
aufzuhören, wenngleich das Verfahren noch verschiedenen 
Modificationen unterworfen sein wird. 

Die Bewerbungsschrift begründet im Anfang das Pr in-
cip theoretisch schärfer , als es früher geschehen war , und 
modificirt dann auch die früher vorgeschlagene Methode der 
Bestimmung der imaginairen Wurzeln. Beides indessen nicht 
mit dem Grade von Eleganz und Betrachtung der einzelne*» 
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Fülle, deren die Aufgabe faliig zu sein scheint. Besorders 
findet bei d>er Behandlung der imaginairen Wurzeln noch 
ein willkührliches Verfahren statt, was diesen Abschnitt min-
der ansprechend macht als die Anwendung des Princips auf 
reelle Wurzeln. 

Sowohl diese theoretischen Aenderungen, als auch einige 
für die praktische Bequemlichkeit berechneten Zusätze sind 
indessen der Akademie nicht bedeutend genug erschienen, 
um dieser Preisschrift den Preis zuzuerkennen , so dass sie 
sich zu ihrem Leidwesen genöthigt sieht , ungeachtet der 
drei Bewerbungsschreiben den Preis zurück zu behalten. 

Da indessen gerade die Schrift des Hin Prof. G r a f f e 
einen früher nicht betretenen W e g einschlägt, der schon in 
seiner jetzigen Gestalt in vielen Fällen mit grösserer Leich-
tigkeit als die f rüher eingeschlagenen zum Ziele f ü h r t , und 
die zuletzt erwähnte Bewerbungsschrift schon sich mit sei-
ner Vervollkommnung beschäftigt hat, so dass zu hoffen steht, 
es werde eine fortgesetzte Bearbeitung desselben Gegenstan-
des entweder diese durch die Preisfrage herforgerufene Me-
thode, oder irgend eine andere so weit fördern und verein-
fachen, dass die Ertheilung des Preises keinen Anstand ha-
ben dürfte, so will die Academie die Aufgabe für das nächste 
Jahr noch einmal zur ferneren Bearbeitung wiederholen. 

Die Abhandlungen müssen vor dem 1. März 1839 bei 
dem Secretär der Akademie eingegangen sein, ohne Nennung 
des Verfassers, dessen Name in einem versiegelten Zettel, 
welcher mit der Abhandlung einerlei Motto zur Aufschrift 
ba t , enthalten sein muss. 

Der Preis von holländischen Dukaten wird in der 
öffentlichen Sitzung zur Gedächtnissfeier von Leibnitz in dem-
selben Jahre 1839 zuerkannt werden. 
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I. Hírlapok. Folyóirások. 

Jelenkor. Szerkez te t ! H E L . H E C Z Y M I H Á L Y . P e s t e n , Beimel J ó z s e f 
bet. fol . Nyomt . belőle 4080 pék'. 

Társalkodó. (Egyveleges melléklap a' Jelenkorhoz-) 4-edr . 
Hírnök. Sze rkez t ed Balázsfalvi Orosz József. P o z s o n y , fol. 
Századunk. (Melléklap a' h í rnökhöz) 4-edr. 
Ha/.ai és külföldi tudósítások. Tula jdonos és kiadó, néhai Kulcsár 

István' özvegye. Szerkezteid G A L V Á C S I LÁszr.ó. Pesten , 
Tra t lner -Károly i ' bet. 4-edr. 

Hasznos mulatságok. (Egyveles melléklap a' hazai és külf. tudó-
sí tásokhoz) 8-adr. 

Erdélyi híradó. Kiadó és szerkezteid M É H E S F E R E N C Z . Kolosvár, 
Méhes' bet. 4-edr. 

Nemzeti társa lkodó. (Kgyveleges melléklap az erdélyi híradóhoz) 
8-adr. 

Vasárnapi ú j ság . Köz hasznú esmeretek' te r jesz tésére . (Melléklap 
az erdélyi híradóhoz). Szerkesztet i B R A S S A I S A M U E L . 

Rajzola tok a' t á r sas élet- és divatvilágból. Sze rkez ted MUNKÁCSI 
JÁNOS. Pesten , Beimel Józs e f ' bet. 

I smer t e tő , honi 's kül gazdaságban és kereskedésben. Szerkezte-
tő BORSOS MÁRTON. Budán , a' m. k. egyetem bet. 4-edr: 

l legélő. Szerkeztet i R O T H K R E P K G Á B O R . Pesten, Trat tner-Károlyi* 
bet. 8-adr. • 

Honművész. (Melléklap a' regélőhöz) Képekkel I-ő. köt 8321. Il-d. 
köt . 842 1. Ára a' kettőnek 10 for . pp. 

Tudománytá r . Kiadja a' magyar tudós társaság. Szerkezte t ik Lu-
CZENBACHER JÁNOS és B A L O G H PÁI,. Negyedik eszt . folya-
mat» Budán , a' m. k. egyetem' bet., 4 köt. S-adr. kőmet-
szetekkel. N y o m t . belőle 700 péld. Ára 4 for . pp. 

Tudományos Gyűj temény. 1837. 21-d. eszt. folyamat. P e s t e n , 
Tra t tne r -Káro ly i bet. 12-kötet 8-adr. Ára 5 for . 30 kr . pp. 

Athenaeuni. Tudományok és szépművészetek' tára. Kiadó szer-
kesz tők : S C H E D E N , V Ö R Ö S M A R T Y , szerkesztő t á r s : B A J Z A . 
Budán , a' m. k. egyetem' bet. 4-edr. 

Figyelmező az egyetemes l i teratura ' körében. (Társlap az Athe-
naeurnhoz) 4-edr . 

Themis. Értekezések a ' jog ' körében. Szerkeszti Sz vr. vv L Á S Z -
LÓ. L-ő füze t , 8-adr. Pest. Heckenast ' sa ját ja . 1837. 91. 1. 

Magyarország ' bor termesztését 's borkészí tését t á rgyazó folyó-
irás . A' sző lőb i r tokosok , művesek' 's mezei gazdák ' szá-
mára. 2-d. f ü z e t . Pest. Landerer ' bet. 1837. 94 1. 8-adr. a' 
textusba nj omta to t t fametszetekkel. Ára 30 k r . pp. 

Gazdasági tudósí tások. Kiadja a' gazdasági egyesület. Bizottság» 
ügyelés alatt szerkezt i KACSKOVICS L A J O S . 2-d. füze t . Pest-
Tra t tner-Károlyi bet. 1837. n8-adr. 
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öfncr u. Pesther Zeitung. Ofen, Universitätsbuchdr. ,fol. 
Gemeinnutzige Blätter. (Beilage zur Ofne r -Pes the r Ze i tung . ) 

Ofen , Univ.-Buchdr. 4-to. 
Handlungs-Zeitung von und für Ungarn. Ofen, Unir.-Buchdr. 4-to. 
Der Spiegel, fü r Kuns t , Eleganz u. Mode. 8-vo mit Abbildungen. 

Ofen, Univ.-Liuchdr. 
Pesther Kundschafts- u. Auctionsblatt. Pest . Beimel J. 4-o. He-

tenként megjelenik kétszer. Ára félévenként helyben 3 for . 
postán 5 f . vei. 

Navodni List. (8erb újság Pawlorich Theod. által) 4-edr. Pes t . 
Beimet József ' bet. 

Letopiss. (Serb folyóirás) U. o. U. a. 8-adr. 

II. Nyelvtudomány. 

Magyar és német zsebszótár. Legújabb helyes i rás szerint 's az 
újonnan alakított vagy felélesztett szókkal bővítve öszveir-
ta Alsó-Viszti F O G A R A S I János. Első vagy magyar-német 
rész. Pesten, Heckenast tulajd. Nyomt. Söl l ingen Bécsben, 
1837. n l2 r . 

S z ó f ű z é r , vagy is a' t udomány , művészség, társalkodás és köl-
tészet újonnan a lko to t t , fölélesztett vagy idomított szavai-
nak j egyzéke , gyüj té KIJNOSS Endre. 3-ad. kiadat, ismét 
750 szóval bővítette N. G. Kassán, Wer fe r ' bet. 1837, 12r. 
48 kr. pp. 

Társalkodó tár tiz nyelv' számára , vagy is válogatot t beszélge-
tések a' társas élet' számára, deák , spanyo l , olasz, f r a n -
cz ia , magyar , német, angol, hollandiai , horvá t tó t , ú jgö-
rög nyelvekben. MRIVKITCH Antaltól. Kőszeg, 1837. llei-
chard Károly' tul. haránt kis 8-adr. 175 1. 

Nyelvészke , vagy a' magyar nj^elv' fő nehezségei szabályokban , 
párbeszédekben és példalapokban; ajánltatva az eperjesi 
magyar társaságnak , használatul. Kassán , 1837. Werfer. 
4-edr. 32 1. 

Gyors f rancz ia , vagy könnyüszerű bevezetés a' franczia nyelv' 
megtanulására nyelvmester nélkül húsz leczke alatt. Sor-
cier után. Pest. Heckenast. 1837. n l2r . 54 1. Nyomt. belőle 
500 péld. 

Népszerűleg tanitó magyar nyelvész, mellyet a' tót-ajku i f júság 
elemi és sikeres oktatása végett közrebocsátott M E L C Z E R 
Lajos , a ' gyarmati evang. nemz. oskolának rendsz. prof-
Pest. Trattner-Károlyi. 1837. 8-adr. 136 1. 

Öltálló német nyelvmester. Irta LEMOUTON. Pest . Landerer 1837. 
8-adr. Nyomt. belőle 1000 péld. 

Deákra fordítandó magyar gyakorlások , készí t te t tek H O R V Á T H 
Bálint által, l-ő kot. M. Óvár. Czéh Sándor' bet. 1837. 
VIII és 134 1. 8-adr. Ára 1 for. 40 kr. vcz. , Nyomt belő-
le 1000 péld. 

Deák törzsök szók. Debreczenb. Tóth Lajos ' bet. Nyomt. belő-
le 1000. péld. 

Magyar grammatica. U. o. u. a. Nyomt. belőle 1000 péld. 
M / M / I T Í K / I V í i r & P ^ G K L I 'sat. vagy is magyar grammatica. 

oláhok számára , irta M A L L E R Pé te r , két szakaszban, el-



39i Magyar Bibliographia lQ37-ró'L 

80 a' nyelvtan 215 1. m á s o d i k , p é l d á k , beszélgetések és 
szógyűj temény. 114. 1. B u d á n , 1837. a' m. k. egyem' bet. 
Ára 1 fo r . pp. 

Magyar nyelvtudomány. Ir ta B I T T N I C Z L a j o s , szombathelyi me-
gyebeli pap 'sat. JVIásodik rész. Az Írásbeli előadás' te r -
mészetéről. Pest. Tra t tner -Károly i bet. 1857. 1. 8-adr. 

Matr is slaricae filia erudita vulgo lingva seu grammatica cun-
ctarum slavicarum et graecarum dialectorum in suis priiniti 
vis elementis el inde conflatis organicis formis exhibita , i 
gal l icae, italicae et latinae lingvae habita ratione. Auctore 
Georg. D A N K O V S Z K Y , l i t e ra r . graec. in Reg. acad. Poson. 
prof. L iber secandus: conjugat io prima genesis medio pas-
sivi slavi - graeca, praeinissa conjugatione generis activi 
vulgaribus grammaticis graecis accomodata. Poson. 1837. 
Scheiba n8r. 171 1. Ára 2 fó r . pp. 

Prosa versuum, de generibus et declinatione nominum, nec non 
de prae ter i t i s ac supinis verborum, in grammaticae classe 
II. Regni Hungarice t rad i sol i torum; una cum subjectis 
vocabulórum hung. et germ. idiomati significatibus. Edidi t 
Jos. CSKRY, Pest. Trattner-Károlyi 1837. 8r. 120 i. 

Alpliabetum et Orthographia universalis. Ex naturae et art is ob-
servationibus deducta et e laborata , per A . M A T U S I K . 8 -VO 
ltosnaviae , 1837. Ára 40 kr . pp. 

Ungrisches Lesebuch mit einem vollständigen Wor t reg i s t e r 
und Anmerkungen , von Gottl . Ed. TOEPLER. Pesth , bei G. 
Heckenast, 1837. n8r. VI és 334 1. Ára 1 for . 20 kr. pp. 

Ers te r Unterr icht in der ungarischen Sprache , u. kurzgefass te 
ungarische Sprachlehre zum Gebrauch in deutschen Bürger-
u. Landschulen. Bearb. v. J. J. HAMMERSCHMIDT. Kőszeg . 
Reichard,t. 1830. 8r. Ára 20 kr. pp. 

Erklärung der lateinischen Sprachlehre. I. Tb . J\T. Óvár. CZKH 
Sándor ' bet . 1837. 2-d. kiadás. 64 1. 8r . Ára 10 kr . pp. 
Nyomt . belőle 2000 péld. 
l i . Th . 184 1. 8t. Ára 20 kr . pp. Nyomt . beiöle 1500 péld. 

Praktische ungarische Sprachlehre zum Selbstunterricht in 
Fragen u . Antworten in vierzig Lectionen mi tgethei l t , mit 
den erforderlichen Uebungen und einer Auswahl deutsch-
ungrischer Gespräche. Von J . Gr. MAJLATH. 3te Aufl. Pes th , 
bei I lar t leben 1837. 

I I I . Hittudomány. Egyházi Beszedek• Ájtatos könyvek. 

Egyházi beszédek' gyű j teménye . Kolosvár , Bar ra H. 1837. Ára 
56 kr . pp. 

Erdélyi p réd iká to r i tár. S z e r k e z t e d SALAMON' J Ó / S . , VII és VHI-d. 
füzet . Szenczi Molnár Alber t 'melyképével . Kolosvár , 1837. 
Harra. 8r . 182 1. Ára 1 for . pp. 

A' Jézus Krisz tus ' pásztorhűsége,. Példázat. B u d á n , a 'm . k. egy . 
bet. 1837. 24r. 20 h 

A' keresz tény katholica vallás leghatalmasabb védlelke a' b i ro-
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dalmaknak és thrónoknak. Ir ta R I C H T E R Enge lber t , ford . 
G. A. Kassa, 1838. 315 1. Ára 2 for . pp. 

Vasárnapi , ünnepi és alkalombeli egyházi beszédek, a' hiresb 
német a jakú egyházi szónokok munkáiból a' köznép' szá-
mára öszveszedve és magyarítva L R S N Y Á X S Z K Y András ál-
tal. Első rész , l-ő füze t . N. Váradon, Tichy János. 1837. 
8r. 319 1. Ára 1 for. pp. 

Egyházi énekek , a* Keresztény kaiból, hívek1 számára. B u d á n , 
a' in. k. eg)?. bet. 1837. G'/í iv 12r. Nyomt. belőle ezer péld. 

A' religyio. Pozsonyban és Győröt t . Schwaiger András' tulajdo-
na. 1837. 8r. 1001. Ára 30 kr. pp. (Szerzője Fap László , a' 
szombathelyi neveudéki papság' lelki oktatója) . 

B K K E Samuel' vasárnapi beszédei. Kolozsvárt . Barra G. tula jdo-
na. 1837. 8r. 280 l. 

Ilosnyói egyházi töredékek' Vl-d. füzete . R o s n y ó , KeV bet. 
1837, 8r. 103 1. Ezen czim alatt i s ; Nagyböj t i egyházi be-
szédek. Mondattak Rosnyón , S C I I ' O V S K Y J ános , megyés 
püspök által. 

Munkálatai a' pesti papság' magyar iskolájának. lV-d. kötet . Bu-
d á n , a' m. k. egyem' bet. 1837. Losi Imre' eszterg. érsek' 
arczképével. 

Rövid útmutatás a ' keresztény Vallás' e lőadására , a ' H e l v . V . 
követők ' értelmük szerént. 3 részben. Pest . Landerer, 1837. 
12r. Nyomt. belőle 3000 péld. 

Egy irlandinak utazásai az igaz hitvallás' keresésére. Jegyzésekkel 
és fejtegetésekkel bővi tve , M O O R E Tamástól 'sat. Angol 
után németből fordítva. Első rész. Pest. Landerer, 1837. 8 r . 
Nyomt. belőle 10í)0 péld. 

Kis officium , imádságos könyv. M. Óvár, Czéh Sándor' bet. 1837. 
204 1. 12r. Ára 24 kr. vcz. Nyomt. belőle 2000 péld. 

A' szent Ferencz' templomában éneklendő szent hamrok U. o. 
Czéh 8ándor' bet. 1837. 24 1. 12r. Nyomt. belőle 1600 péld. 

Mindennapi gyakorlások. Imádságos könyv. U. o. u. a. 2-dik kiad. 
108 l. Í8r. Ára 6 kr. vcz. Nyomt. 'belőle 2500 péld. 

Jó nap, imádságos könyv. TJ. o. u. a. 324 1. 18r Ara 12 kr. vcz. 
Nyomt. belőle 4000 péld. 

Énekes és Imádságos a j t a tosságok , a' váczi keresztény híveknek. 
Hatodik kiadás. Vácz. 1837. 284 1. 12r. Ára 40 kr. vcz. 
Nyomt. belőle 6000 péld. Érenkint elkel 800 péld. 

Az igazak' koszorújával felékesítetett tanult vitéz 'sat. Uj kiadás. 
Vácz. 1837. 237 1. 8r. Ára 40 kr . vcz. Nyomt . belőle 20,000 
péld. Elkel évenként 250 péld. 

Esketési beszéd 'sat. Emtergaly Mihály csomádi pr. által. Vácz. 
1837. 8r. Ára 15 kr . vcz. 

Egyházi énekek. Komárom, 1837. 204 1. 12-edr. Nyomt. belőle 
2000 péld. 

Bújdosásnak emlékezetköve. U. o. 1837. 126 1. 12r. Nyomt. be-
lőle 3000 péld. 

Mindennapi a j ta tos gyakorlások. U. o. 96 l. 32r. Nyomt. belőle 
5000 péld. 

Jó nap , imádságos könyvecske. U. o. 1837. 108 I. 18r. Nyomt. 
belőle 4000 péld. 

Lelki kincs. Imádságos könyvecske. U. o. 1837. 129 1. 24f . Nyomt. 
belőle 4000 péld. 
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Agenda. Debreczen , 1837. Ttí th La jos ' bet. N y o m t . belőle 2000 
péld. 

Énekes könyv. 8r . U. o. u. a. N y o m t . belőle 10,000 péld. 
Énekes könyv. 4 r . U. o. u. a. N y o m t . belőle 1000 péld. 
Ha lo t t a s könyv. U. o. u . a. N y o m t . belőle 3000 péld. 
Mennyei t á r h á z ' kulcsa- U. o. u. a. Nyomt. belőle 1000 péld. 
Szent his tór ia . U. o. u. a. N y o m t . belőle ezer péld. 
F u n d a m e n t o m , vagy kis Katechismus. U. o. u . a. Nyomt . belőle 

1000 péld. 
A ' rel igio. Pap Lászlótól . Pozsony , Schmid 1837. 100 1. Sr. 
Aranykulcs . Budán , Gyurian és Bagó' bet. 1837. 12r. Nyomt . be-

lőle 2000 péld. Ára 24 k r . vcz. 
Magyar Genovefa. U. o. u. a. N y o m t . belőle 2000 péld. 8r. Ára 

24 k r . vcz. 
Bujdosásnak emlékezetköve. U. o. u . a. N y o m t . belőle 1500 péld. 

18r. Á r a 12 kr. vcz. 
Kis officium. U. o. u. a. N y o m t . belőle 3C00 péld. Ára G kr . vcz. 
K i s s A d á m , dadi ref. préd. egyházi beszédei. Pest. Tra t tne r -

Káro ly i ' be t . 1837. 8r . 1G0 1. Ára 54 k r . pp. 

Doct r ina re l igionis chris t iano - ca thol icae , quam in usum aca-
demicae juventut is e lucubravi t Franciscus S Z A N I S Z L Ó . Tomus 
11. par tém specialem complectens. Ed. secunda, novis cur is 
r e c o g n i t a , emendata et aucta. P e s t h i n i , typis Tra t tne r -
Károly ian is 1837. 8r. 456 1. 

Preces et hymni in usum juventu t i s scholast icae. M. Óvár. Czéli 
Sándor bet . 1 fe**7. 217 1. 12r. Nyomt . belőle 2500 péld. 

P ie ta t i s exerc i t ia in usum juventu t i s l i terar iae. Uj kiadás. Vácz. 
1837. 142 1. 12r. Ára 24- kr . vcz. N y o m t . belőle 20-000 
péld. Evenkint elkel valami száz péld. 

Mii&oSoí eoxctQTios. Methodus f ruc tuosus edeom , B. Virginem et 
sanctos colendi. Posony, Schmidt 1837. 71 1. 8r . 

Ordo oíticii divini peragendi j ux t a r i tuni breviar i i et missalis 
romani anno a Christo nato 1837. in usum Archidioec. Co-
loc. edi tus , jussu et impensis Exc . et III. D. Petr i Klobu-
s i t zky etc. Pes th in i , t yp i s Trat tner-Károl; , i, 1837. 224 1. Sr . 

Himmel-Schlüssel . Lehr- und Gebethbuch. M. Óvár, Czéh Sándor ' 
b<?t. 1837. 432. 1. 8r . Á r a 1 for . 12 k r . vcz. Nyomt. belő-
le 3500 péld-

Dr . Martin Lu the r ' s Catechismus. U. o. u. a. 12-d. kiadás. 144 1. 
8r. Ára 12 kr. pp. N y o m t . belőle 2025 péld. 

Messlieder f ü r die Wiese lburger Gemeinde. M. Óvár. Czéh Sán-
dor ' bet . 1837. 8 1. 8r . Nyomt . belőle 1000 péld. 

Die heilige Stunde. Verschiedene Arten die Todesangst unsers 
H e r r n Jesus Chris tus im Oehlgarten zum grössten Nutzen 
unserer Seele zu verehren . Aus dem Französ. Guns. Rei-
chard , 1837. 

Mit lerer Baumgärte l . K o m o r n , 1837. 126 1. 8r . Nyomt . belőle 
2000 péld. 

Kleines Gebethbüchlein. U. o. 192 1. 32r. N y o m t . belőle 5000péld. 
Kleines Baumgar t l mit Himmelschlüssel . U. o. 84 1. 32r. Nyomt . 

belőle 3Ö00 péld. 
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Himmelschlüssel. U. o. 1837. Weinmüller Francisca ' bet. 168 1. 
24r. Nyomt. belőle 1500 péld. 

Mitlerer Himmelschlüssel. U. o. u. a. 126 1. 18r. Nyomt. belőle 
1000 péld. 

Goldener Himmelschlüssel. Ofen , bei Gyurian u. Bagó 1837. 8r . 
Nyomt . belőle 2000 péld. Ara 1 for . vcz. 

Baumgartel und Himmelschlüssel. U. o. u. a. 18r. Nyomt. belőle 
1500 péld. Ára 18 kr . vcz. 

Bolestna cesta swateho Kriza Gezisse Krista, aneb Swata Pobos-
nost. Pest . Landerer , 1S37. 12r. Nyomt. belőle 1000 péld. 

Skridni Katechismus (horvát nyelven). M. Ovar, J837. Czéh Sán-
dor' bet . 96 1. 8r. Ara 8 kr . pp. Nyomt . belőle 2000 péld. 

Katechismus doktora Martina Luthera 'sat. Vácz . 1837. Uj kiadás. 
72 1. 12r. Nyomt. belőle 10,000 péld. Ára 9 kr . vcz. Elkel 
évenkint valami 400 péld. 

Kancionalik. Budán , Gyur ián és Bagó' bet. 12r. Nyomt . belőle 
3000 péld. Ára 1 for . vcz. 

Rucsna Kujica na Narediti i na sritno Pr iminut je sa svetina sa-
kramentich. Budán , Gyurian és Bagó bet. Első rész 18 iv , 
2-d. 1674 iv 8r. Nyomt . belőle 1500"péld. 

Kinoth. (Zsidó nyelven). Pozsony, 1837. 2 köte t 232 1. 8r . 
M. Letter is . Chiere Lew. (Elméiletek a' szent irás ' s t ád iumáró l , 

zsidó nyelven). U. o, 21 1. 8r. 
Derrech Chaim. U. o. u. a. 
Chiduschi Jaabiz. U. o. u. a. 

IY. Törvény tudomány. 

Az 183% esztendőben hozot t ú rbé r i czikkelyek' sommás és rész-
letes előadása 's azon czikkelyekben felhívott törvények ' 
előmutatása és magyar fordí tása . Készítette sebessi S K B E S S Y 
J á n o s , a ' nm. m. k. helytar tói tanács ' számvevőségbeli 
ingrossistája. Pesten, 1837. Beimel, n8r. 106 1. Á r a 3 0 k r . pp. 

Magyar törvénykezési szótár . Felsőbb engedelem mellett kiadta 
Tra t tne r - Károlyi ' könyvnyomtató intézete. Pes t en , 1837. 
n8r. 94 1. Kötve 30 kr . pp. 

Az erdélyi diaeták' vegzéseinek nyomdokai és a' compilata con-
st i tut io u tán költ articulusok* kivonatja. Egybeszedte G. 
L. K o l o s v á r , Tilsch és f ia , 1837, 8r. 279 1. Ára 1 for . 12 
kr . pp. , 

Világosító és rendszeres előadása az 1836-diki úrbér i törvények-
nek , legközelebb az ügyvédi vizsgálatra készülők' és ta-
nítványi számára készí tet te S Á R V Á R Y F e r e n c z , h. ügyv. és 
losonczi prof. Pest. Tra t tner -Károly i . 1837. 8r. 84 1. Ára 
24 kr. pp. 

Az 1836-kik esztendei úrbéri törvény-czikkelyek. Magyarul és 
tó tu l . Budán , a" m. k. egy. bet. 1837. 14 iv fol. Nyomt . 
belőle 3000 péld. 

A' magyar magános polgári t ö rvény , G R U S Z Antal u t á n , magya-
r í t á S Z E K R É N Y E S Y E n d r e , ügyvéd. Pes t en , 1 8 3 7 . Trat tner-
Károlyi" tu la jdona . n8r. 266 1. Ára 1 for. 30 kr . pp. 

T U D O M Á N Y T Á R . Ú J F . I V . K Ö T E T . I I . F Ü Z E T . 2 8 
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Értekezés a' rövid útú visszatételről , (de Summaria repositione). 
Irta K U C S E R A A. Lóri ncz, bölcseik, dra. 'sat. Pest. Trat tner-
Károlyi. 1837.. n8r. 60 I. 

Themis. Értekezések a' jog' körében. Szerkezti S Z A L A Y László 
'sat . Első füzet . Pesten , Heckenast Gusztávnál, 1837. VI 
és 92 1. Ára 1 for. pp. Nyomt . belőle 500 péld. 

Egy pillanat a' dézsmákra 's különösen a' gömöriek' czélszerü hasz-
nálatára. H O L L Ó K Imre által, ltosznyo, 1837. Kek' bet. 8r. 117 1. 

Honi tM'vénytudoinány. Első osztá ly: Polgári magánjog. Az 
1836-diki országos végzeménybeli változtatások szerint i r ta 
Kuxoss Endre , h. ügyv. Első kötet. Pest. Beimel, 1837. 
Ára 54 kr . pp. 

Törvénykezési s zó t á r , a' t iszántúli T. Districtualis tábla' ré-
szére. Debreczen , Tóth Lajos* bet. Nyomt . bel. 1000 péld. 

AcsÁnr Sándor. Magányos magyar tö rvény , kérdésekben é3 fe-
leletekben előadva. 8r. Pest. 1857. Ára kötve 2 for. pp. 

A' fő Méltóságú királyi udvari fő törvényszékeken 1837. eszt. 
v izkeresz t i , husvétutáni, szentistváni, Sz. Mártoni törvény-
szakaszok alatt hozott és kihirdetett Ítéletek. Pest. Tra t tner -
Károlyi ' bet. 1837. 700 1. fol. Ára 6 for. pp. 

Elementa jur i s "Hungarici judiciarii civilis. Ed. 3-a novellarium 
constitutionibus locupletata. Interprete Paulo S Z L E M E N I C S . 
Posoni i , 2837. Schmidt. 4 kötet. 112 1. 8r. 

Enchiridion iuris ecclesiastici cum singulari ad alienas confessio-
nes at tentione, edidit Nicol. Joannes CHERIER, archidioec. 
s tr ig. presb. etc. Tom. 1. jus eccl. publ. Pest. Tra t tner-
Károlyi . 1837. n8r. 432 1. 

Tomus 11. Jus eccl. privatum. Budán, a' m. k. egy. bet.v_1837. 
n8r. XVIII és 514 1. 

Enchiridion leguni urbarialium 183% pro comitatibus Veröcze , 
Szerem ct Posega, jux ta voces indicantes ordine alphabetico 
in materias redactarum , opera Mart. H O B B I K , Com. Verő-

* czensis ord. íisc. mag. Eszék . Divatd' bet. 1837. 8r. 82 \. 
Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus et civilis. Studio et 

opera G. FEJÉR, bibliothecarii regii . Tomi IX. Vol. VI. 
Supplementare. Ab anno 1342—1382. Budae, typis r. sc. 
univ. huritr. 1837. 20l/j iv 8r. Nyumt. belőle 300 péld. 

Authentia et jus probandi diplomatum. In codicis diplomatici 
coronidem adjecit Georg. FEJÉR. Budae, typis reg. sc. un. 
hang. 1838. iv 8r. Nyomt. belőle 300 péld. 

Manuale leguni urbarialium anni 1836. Scripsit Joa. CSAPI.ovics, 
Comit. Honthensis etc. Viennae , 1837. inipensis V.Mösle et 
Braunmüller. Typis Straussianis. n8r. 180 1. Ára 44 kr. pp. 

Supplementum ad compendium corporis jur is canonici. Auetore J. 
B. HAJZIK, metr. eccl. coloc. praepos. maj. Pest. Trat tner-
Károlyi 1837. 8r. 100 1. 

Prof . F R A N K novum supplementum prineipiorum juris civilis hun-
garici , continens addenda et conigenda ex decretis anno-
rum 1830 et 1S36. U. o. u. a. 1837. 48 1. 8r. 

Summarische Darstellung der Urbarial - Geset/.artikel vom Jahr. 
183% u. s. w. Aus d. Ungr. des J. v. S E B E S S Y t reu übers. 
P e s t h , 1837. Beimel. n8r. 111 1. 30 kr . pp. 
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Das ungrisrhe Urbarial-System od. des Grundherrn und des Bau-
ers Wechselverhältniss in Ungarn. Von J. Gr. MAJLÁTH. 
Pesth u. Leipz. Hartleben, 1838. 

V. Philosophia. 

Udvari ember. Ir ta G R Á C I Á N Boldizsár , ford. F A L U D I Ferencz. Új-
ra k i ad t a , Ponori Thewrewk József. P o z s o n y , Schmidt. 
1837. nSr. 230 1. 

A' philosophiánák befolyása a ' s ta tus ' és egyes emberek ' boldog-
ságára , 's minden haszna mellett a' tőle való idegenkedés-
nek okai. V E C S E I Józse f tő l , midőn a' H. V . T . anyaosko-
lájában a' philosophia' tanitó székét elfoglalná. 1837. Debre-
czen , n8r. 

Az erkölcsiség és ennek próbakövei. Fi tos Páltól, midőn a' nagy-
kőrösi H. V. T. oskolában , mint philosophia' professora 
tanítói hivatalába belépne. P e s t , 1S37. n8r. 

VI. Történet-Életirás. 

Erdélyország ' tör ténete i tára , egykorú 's magyar nyelven készí-
te t t - levelek- országgyűlési végzések- és törvényczikkelyek-
ből. Kiadják gróf K E M É N Y József és Nagy Ajtai K O V Á C S 
István. Első köte t , 1549— 1600. Kolozsvár t , Bar ra G á b o r , 
1837. n8r. XXVI és 256 1. Ára 1 for. 20 kr. pp. 

Világ' közönséges históriája . A' legrégibb időktűi a ' j e lenkor ig . 
I r ta K—Y F. Második kötet . Ó tör ténet . Pes t en , Landerer, 
1837. J leckenast G. sa já t ja . n8r. 242 I. Ára 1 for . 20 kr . 
pp. Nyomt . belőle 500 péld. 

Tör ténet i adatok , költészeti toldalékkal . PERT.AKY Dávid által. 
Pes ten , Tra t tner -Károly i bet. 1837. Sr. 80 l. 

Erdély his tór iá jának rövid á tnézése , a' régi időtől fogva mosta-
nig. Szerzet te Bélteki N A G Y Zsigmond, M . Vásárhe lyen , a' 
ref. Kollí bet . 1837. Egy ív tábla. 

Az 1021-d. évi sept. 13-dikán költ szőnyi békekötés ' czikkelyei, 
deákul , magyarul és tö rökül . Bécsben, íStrauss A. ŐSZT. 
1837. VI és 24 l. n8r. Ára 24 kr. pp. 

Az 1625-d. május 26-dikán költ gyarmati békekötés czikkelyei , 
deákul , magyarul és törökül . Bécsben , u . o. VI és 20 1. 
n8r. Ára 24 kr . pp. M ind kettőnek kiadója GKVAY A. a ' 
bécsi es. k. udv. könyvtárnál alőr. 

Magyarok' t ö r t éne t e , deák 's honi nyelven előadva. Első köt. a* 
nemzet' eredetétől fogva , a' mohácsi veszedelemig. Pest. 
Tra t tner -Károly i , 1837. 8r. 92 l. 

— — Második k ö t e t , a' mohácsi veszedelemtől fogva a' mostani 
időkig. Kiadta SCHICKHUEER Móricz u. o. 98 l. 

Arpadia. Honi tör ténetek ' zsebkönyve. Szerkeztet i KOVACSÓCZY 
Mihály. Harmadik év. Kassán, Werfe r , 1838. 12-adr. 230 I. 
Ára czinos kötésb. 2 for . pp. 

A' magyarok ' tör téne te i Á'síából ki jövetelöktől fogva a' mai 
időkig. I r t a P F C Z E L Y Jó 'sef. Debreczenben, Tóth Lajos* 
bet . 1837. l -ő Dar . 215 1. 2-d. darab 480 1. Nyomt . belőle 
2200 péld. 

28 * 
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Gombos Dán ie l ' po lgá r i élethez való Lexicona. Első dar . U. o. u. 
a . 1837. N y o m t . belőle 3000 dar . 

Commentar i i his tor ici de Bosniae , S e r v i a e , Bulgár iáé , tum Va-
lachiae , Moldáviáé et Bessarabiae c. l iegno Hung . nexu. 
Aue to re G. FEJÉR. B u d á n , a' m. k . egy. bet. 1837. 8r . 212 
1. Ara 1 for . pp. 

De peregrinis magyaro rum nomin ibus , avi tarum sedium indiciis. 
Auct t f re G. FEJÉR. Pes t i n i , 1837. 8r . 104 1. Ára 20 k r . pp. 

Neue h i s to r i sch-kr i t i sche Ansicht übe r das asiatische Seyn und 
das erste europäische Thatenleben der Magyaren , von L . 
S C H U H A VDA , P red . d. ev. Gem. von Czegléd. Pest , T ra t t ne r -
K á r o l y i , 1837. 8r . 30 1. 

Kurzge fa s s t e Gescliichte der Könige von Ungarn. Von B E N D E . 
Pozsony . Weber, 1837. 

VII. Föld- es Helyirds. Utazások. Statistica. 

D o b o k a vármegye ' t e rmésze t i és polgár i esnier te tése , k ő r e met-
sze t t pecsétjével és földabroszával , H O D O S K á r o l y által . 
K o l o s v á r , B a r r a , 1837. n8r. 927 1. Ára 3 for . pp. 

Magyaror szagnak 's a liozzá kapcsolt t a r tományoknak mostani 
á l lapot ja s tat is t icai és geographiai tekinte tben. Kiadta F É N Y E S 
Elek . Második kö te t . Pest . T r a t t n e r - K á r o l y i , 1837. n8r. 
680 1. Ára 2 fo r . pp. 

— — Harmadik kö te t . 456 1. 8r . 
Leirása az egész ismert fö ldkerekségének. A' leghitelesebb leírá-

sokból kiszedte és honi nyelvre fo rd í to t t a , Hodosi B E N D E 
Lász ló . Pozsonban , Landes József ' tu la jdona , 1837. n8r . 
220 1. Ára 54 kr . pp. 

Az e rdé ly i nagyfe jedelemség ' rövid fö ld l e i r á sa , alsóbb oskolák ' 
számára . B E N I G N I J ó z s e f német dolgozása szerint . Kolos-
v á r , az ev. ref . fóoskola ' ny . in téz . 1837. 8r. 32 1. 

Utazási ra jzok , Némethonban 's keleti t enger körűi l á to t t 's ér-
zet t életképek s z e r i n t , H R A K O V S Z K Y David által. Első rész. 
Csehország. Szászhon. Kassán, 1837. 8r . 208 1. 

Slavoniáról n.int Magvarországnak a lko tmányos részérő l , é r t eke -
z ik P O D H R A D C Z K Y József , 'sat. B u d á n , Bagó 'bet . 1837. n8r . 
88 1. Ára 40 k r . pp. 

N o t i t i a ordinum eques t r ium qui nunc florent. In usum sta t is t icae 
amicorum ac iniprimis juventu t i s l i t te rar iae oblectamentum, 
ed i t a per Carolum M ANGIN etc. Sumpt ibus Abbatie Zirczensis . 
Pe s t . »Trattner-Károlyi* bet. 1837. 272. 1. n8r. 

Handbuch der Sta t i s t ik und Geographie des Gross fürs ten thums 
Siebenbürgen. Von J . H . B E N I G N I , Edl . v. Mildenberg. 1 . 
H e f t . Stat is t ik 1. Abschn. Grundmacht . Hermannstadt , Th ie r -
r y ' s Buchd. 1837. n8r . XVI 99 1. 

yr^s RBtarmi^^N. 
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Ethnographisch - geographische Statist ik des Königreichs Ungarn 
und dessen Nebenländer. Nach d. neuesten und zuverlässig-
sten Quellen bearb. u. herausg. v. Lad. v. K I K N E K U. s. W . 
Ers te r Bd. Wien, 1837. Benko IV és 443 1. Ára. 4 for . pp. 

Prospectus der Donau , mit Kupf. — Budán , Gyurian és Bagó' 
bet. 1837. Nyomt. bel. ezer péld. 

Aus dem Tagebuche eines in Grossbrittannien reisenden Ungarn. 
Pest . Heckenast , 1837. 215 I. 8r. Ára 2 for . cp. 

V I I I . Mathesis. Természettudomány. 

Elemi ar i thmologia, ar i thmographia. Második r é sz : Elemi alge-
bra. Számolás közönséges jegyekkel . Ir ta N A G Y Káro ly . 
Bécs , Rohrmann és Schweigerd. es. k. udv. könyvárosok-
n á l , 1837. nyomt. Sollinger ^ n8r. XIV és 373 1. Ára 1 for . 
40 kr . py>. 

A' kis számító. Magyar gyermek' késikönyve. Irta N A G Y Káro ly . 
Második nyomtatás. Bécs , Rohrmanu és Schweigerdnél , 
1837. Sollinger, n l2r . 320 1. 

Tapasztalati természet tudomány (Physica). T S C H A R V E R Bo ldog-
bul fordítva Bugát Pál által. Jl-d. kö te t . Budán , a' m. k. 
egy. bet. 1837. 17'/4 í r . 8r. Nyomt. belőle 500 péld. 

I X . Gazdaságtudomány. 

Az állati t r á g y á r ó l , annak szaporításáról és tökéletes megnj7eré-
sé rő l , ha föld hintet ik a' marha ólakba. »Saját tapasztalása 
után ajánlja és le i r ja B L O C K Alber t . Kassán, 1 8 3 7 . n l2 r . 
3 3 I- Ára 20 kr. 

A' tökéletes dohánytermeszetésnek hosszas tapasztaláson épült 
rövid le í rása , némelly hasznos útmutatásokkal . Irta I Í Á T K Y 
Károly . Pesten, Heckenas t , 1837. n24r. 56 1. Nyomt . bel. 
500 péld. 

Gazdasági tudósítások. L. a ' folyóirások közt . 
Ház t a r t á s és mezei gazdasági könyv. Irta Bvr.ÁsuÁzi János . De-

breczen. Tóth Lajos ' bet. Nyomt. bel. 1200 péld. 
A ' j ó birkás mester. P o z s o n y , 1S37- 67 1. 8r. 

Darstellung der Weinlese in Ungarn und reflektirende Rückblicke, 
auf das Ganze dieser Beschäftigung. Von J. S C H A M S . Pest . 
Landere r , 1839. 8r. Nyomt . belőle 1300 péld. 

X . Orvosi tudomány. 

Kisded sebészi eszköztár . (Armainentarium chirurgicum). Avvagy 
a' legnevezetesebb sebészi eszközök ' rajzai . Dr. F R I T Z E 
után magyarra fordí tva . X X , 670 idomot foglaló kőre met-
szett táblával. Budán , a ' m . k. egy. bet. 1837. n l2 r . 84 1. 
Kötet 1 lor. 12 kr . pp. 

Ilasonszenves gyógyrendszer (homoeopathia). IVAN'OVICS András 
orv. dr. által. Pécsett , a' püsp. lyc. bet. 1837. 8r. 33 1. 

Az onánbün' gyakorlásának szomorú következései és azon mód , 
melly által attól megszabadulhatni. Kiadta L Ó B T A I N E R Antal. 
Pest . Landerer ' bet. 1837. 8r. 12 kr. pp. Nyomt. bel. 500 péld. 
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Sebészség, mell j ret előadási kézikönyvül k iadot t Dr . C H E U U S 
M. J. heidelbergai prof. A* negyedik j av í to t t eredeti kiadat 
u t á n , a ' pesti m. k. egyeternbéli orv. kar ' oskolai használa-
tára fo rd i t á , Bugái J'ál. Második kiitet. 29/ j ív 8r. Jíudán , 
a' m. k. egyet . bet. 1837. Ara 1 for. 40 kr . pp. Nyomt. bel. 
600 péld. 

Okta tás a* marhadögről . B u d á n , a' m. k. egy. bet . 1837. 12 ív , 
8r. Nyomt . belőle 1000 péld. 

HAISZLER György ' orvosi munká ja . Harmadik darab. A' gyer-
mekkor ' és nőnem' nyavalyáiról . Veszprém , Szammer A. 
1837. 8r. 424 1. 

A' magyarországi pokolvar , annak t e rmésze t e , o k a i , óvó és 
gyógymódjai . I r ta T O P P E R C Z E R Tamás ODr. Első rangú pá-
lyamunka. B u d á n , a ' m . k. egy . bet. 1837. 10 ív. 8 r. Nyomt . 
belőle 500 péld. 

Observationes de Herpe te , ejusque* complicationibus et remedio 
novo ,, Anthrakokal i" . Pes t . 1837. Hart leben. X és 136 1. 

Ins t ruct io de lue pecorum. B u d a e , typis r . univ. hung. 1837. 
12'/j ív. k8r . Nyomt . belőle 1000 péld. 

Füred ' s Mineralquellen und der Plattensee, f. Aerz te u. Badegäste» 
nach den vorhandenen Hilfsmitteln u. eigenen Untersuchun" 
gen dargestel l t von Dr. C . S . S I G M U N D . Pest . Hartleben» 
1837. Sr. XI11 és 112 1. Nyomt . belőle 500 péld. 

Audia tur et a l tera pars ! Eine freimiithige cr i t ische Beleuchtung 
der , in dem Beiblatte zur agramer politischen Zeitung Nro. 
93 , den 21. Nov. 1835 enthaltenen Ansichten , Thatsachen 
u. Urt heile gegen die homoeopatische Heilmethode. Agram, 
Suppan, 1837. 8r. 71 I. v 

Betrachtungen über die Flechte u. deren Verbindungen. Nach d. 
latéin. Handschr i f t des Verfass . übers, v. D r . K. L. S I G M U N D . 
Leipzig , H a r t l e h e n , 1837. n8r. 16Ó 1. 

Der neueste H a u s a r z t , nach d. Grundsätzen der Naturhei lkraf t 
u. s. AV. 2te ganz umgearbeitete Aullage von Dr. Kilian's 
Hausarzneikunde. Pes th , bei Har t leben, 1837. 

Die warmen Heilquellen von Ofen u. s. w. Pest. Beimel József* 
bet. (Hartleben tulajdona) 8r . 

Academiai értekezések. 

Az emberről é r tekez ik M I R S V I X S Z K Y Ignácz , orvos doctor . Bu-
dán , Gyurián és Bagó' bet. 1837. 20 1. 8r. 

A' hideg fördőkrü l értekezik orvos doctorrá lé tekor B E R K Ó Jó -
zsef. Pes t en , Beimel' bet. 1837. 30 1. 8r. 

Az ember mint kis világ a' nagy világban. Ir ta S Z Ő K E Zsigmond. 
Pest. Tra t tner -Károly i bet. 23 1. 8r. 

É r t ekezés a' pokolvar ró l , mellyet az Ungh vize mentében honilag 
uralkodó nyavalya' észrevett néhány jelesebb esetivel vilá-
goáitva közre bocsát L O S T Á J N E R György La jos ODr. Bu-
d á n , Gyurián és Bagó' bet. 1837. 23 1. 8r. 

A' fölserdfilésröl ér tekezik orvos doc tor rá lé t tekor K U G Í . E R Leo-
pold. Budán , a ' ni. k. egy. bet . 1837. 32 1. 8r . 
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Orvosi elmélkedés a' hirtelen meghűlésről, mellyet orvos doc to r -
rá lé tekor közre bocsátot t R E G É C Z Y Miklós. Budán, a ' m. 
k. egy. bet. 1837. 17 1. 8r. 

Némelly magyar nép - gyógyszerek ' biráló vizsgalása. I r ta K R E M -
ZIR Mozses, ODr Pesten , Beimel' bet. 1837. 16 1. 8r. 

A' Miliar fu ladozás ró l , ér tekezik T A R Y Alajos . U. o. u. a. 16 1. 8r. 
A ' szűlészi mntétemények. I r ta C S I R K E La jos . Budán , Gyur ián 

és Bagó' bet. 1837. 80 l. 8r. 
A ' h u d h ó l y a g k ő - morzsolásról , ér tekezik orvos doctorrá l é tekor 

R K C Z E Y Imre. U . o. u. a. 1837. 93 L. Sr. egy kőrajzzal . 
A ' f ö l d sz ine 'vál tozásai . Irta S Í P O S Károly o. dr. Ű. o .u . a. 191. 8r . 

A ' nőnem élet és kórtani tekinte tben, i r t a Kóbori M A R U S S I Is t -
ván , gyógyász és szülész. U. o. u. a. 1837. 56 1. 8r. 

Gyógyszeres értekezések a' hamany vasany kékletről (Cyanure-
tum kalii fer ra tum) és a ' kénsavas rézagos hugyagról (Sul-
fas cupri ammoniacalis). R O K S Z E R Ágoston, nevendék gyógy-
szeres által. Pest . Tra t tner -Károly i ' bet. 1837. 16 1. nSr. 

De salubr i ta te febrium in morb i s , castis omnis aevi observationi-
bus confirmata. Specimen inaug. med. etc. Sig. F I N Á L Y . Bu-
dáé , typis Gyurián et Bagó , 1837. p. 42 8vo. 

Phlebotomia. Diss. inaug. med. - chir. quam etc. conscripsit F r . 
B L U M . l b . l d . 1 8 3 7 . p . 3<J. 8 v o . 

Diss. inaug. med. de delirio cum t r emore , quam etc. scripsit J . 
J . LASKY. Pestini, typis Tra t tner-Károlyanis 1837. o. 32. 8vo. 

Venena eoi'umque antidota. Diss. inaug. med. quam etc. edidit 
Sig. S C H L E S I N G E R , Budae , typis regiae univ. hung. 1837. 
p. 30. 8vo. 

Vina. Diss. inaug. med. quam etc. conscripsit Lud . P R O D A N . Pe-
stini , typis J. Beimet. 1838. p. 24. 8vo. 

Morbus C s ö m ö r , quam etc. crit ice i l lustrat M. M. J A C O B O V I C S . 
Pestini , typis Trat tner-Károlyianis , 1837. p. 58. 8vo. 

Diss. inaug. med. de tracheit ide acuta infantum , quam etc. con-
scripsit C. M I C H A I L O V I C S . Pes t in i , typis J . Beimel , 1837. 
p. 20. 8vo. 

Physiologia et Pathologia ventriculi . Diss. medica , quam etc. 
scripsit V. G. M A G Y A R . Cassoviae, typis C. W e r f e r , 1837. 
p. 62. 8vo. 

Diss. inaug. chemico-phaimac. med. sistens alcaloidea et acida 
plantarum roborantium , quam etc. e rudi torum disquisitio-
ni submit t i t , Paulus K O V Á C S . Pes t in i , typis Trat tner-Káro-
ly i an i s , 1837. p. 72. 8vo. 

Diphtheri t is , specimen inaug. med. quod etc. scripsit I I . H A S E N -
FELD. Pes t in i , typis Jos. Beimel, 1837. p. 56. 8vo. c. tab. 
l i thogr. 

Scorbutus . Diss. medico-pract ica , quam etc. conscripsit J. MÁ-
NYIK. Budae , typis Gyurián et Bagó, 1737. p. 30. 8vo. 

Chorea St. Viti . Specimen inaug. med. quod etc. conscripsit S. 
A K E I . E S . l b . l d . 1 8 3 7 . p . 3 2 . 8 v o . 

Diss. inaug. med. de Dysphagia, quam etc. scripsit Sal. K U C Z Y N S -
K I . Ib . ld . 1837. p. 15. 8vo. 

Anatómia pathologica genitalium foeminae. Diss. inaug. med. quam 
etc. conscripsit Chr. F R O M M H O T , P . Ib. Id. 1 8 3 7 . p. 5 2 . 8 ro . 
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De congestionibus sangvinis. Diss. inaug. quam etc. scripsit A. 
S T E I N H A R T . I b . I d . 1 8 3 7 . p . 1 6 . 8 v o . 

Bases et acida plantarum acrium. Diss. inaug. etc. quam etc. 
scripsit C. T R A N D A P H I E E . Ib. Id. 1837. p. 47. 8vo. 

Diss. inaug. med. de ar thr i t ide , quam etc. conscripsit J . B E S Z -
T E R O Z E Y . I b . I d . 1 8 3 7 . p . 1 6 . 8 v o . 

Synopsis physiologiae infantis ad paediatriam adplicitae. Speci-
men inaug. med. quod etc. scripsit L. M . G Y Ü R K Y . Pes t in i , 
typis L. Lande re r , 1837. p. 39. 8vo. 

De praecipuis corneae morbis organicis. Diss. med. inaug. quam 
etc. scripsit C . M Á L Y U S Z . Ib. Id. 1837. p. 22. 8vo. 

Diss. inaug. med. de influxu lucis chemico-physiologico , quam 
e t c . c o n s c r i p s i t A . FUKKR. I b . I d . 1837. p . 3 9 . 8vo . 

Diss. inaug. med. de Euphorbiaceis Hungá r i áé , Croat iae , Dal-
niatiae et Li t tora l is Hungar ic i , quam etc. scripsit J. C Z O M -
PO. Ib. Id. 2837. p. 16. 8vo. 

Duo systemata determinationis mineralium. Specimen inaug. quod 
etc. scripsit J . F R E Y T A G . Ib. Id. 1837. p. 100. 8vo. 

Diss. inaug. med. de Pneuinonorrhagia , quam etc. conscripsit S t . 
N I K S Z N E R . Pest , typis Tra t tner -Károly ianis . 1837. p. 35. 8vo. 

Diss. inaug. med. de hydrope , quam etc. scripsi t St. POSTA. Ib. 
Id. 1837. p. 24. 8vo. I . r 

e legibus mosak i s ad politiam medicam spectantibus. Diss. inaug. 
med. quam etc. edidit Nathan E E S A S S . B u d a e , typis r . an . 
hung. 1837. p. 13. 8vo. 

Angina membranacea. Diss. inaug. med. quam etc. conscripsit A. 
G I I O D E R . I b . I d . 1 8 3 7 . p . 2 6 . 8 v o . 

Aneurysma. Diss. inaug. medico-chir . quam etc . scripsit Ad. V I T T -
NK.R. Ib. Id. 1837. p. 38. 8vo. 

Bases et acida plantarum narcoticarum. Diss. pharmacologico-
med. quam etc. scripsit Jo . WEBER. Ib. Id. 1837. p. 71. 8vo. 

Dentit io physiologice et therapeutice considerata. Diss. inaug. 
med. quam etc. edidit J . FERK. Ib. id. p. 28. 8vo. 

Anatómia pathologica hepatis. Diss. med. inaug. quam etc. con-
s c r i p s i t M . PATZEK. I b . I d . 1837. p. 36 . 8 v o . 

Praeparata chemica officiualia. Diss. inaug. chemico-med. quam 
etc. scripsit Steph. K O V Á T S . Ib. Id. 1837. p. 38. 8. 

Diss. inaug. med. de tussi convulsiva , quam etc. conscripsit S. 
G E Y E R . I b . I b . I d . p . 2 3 . 8 v o . 

Diss. inaug. medica sistens observata in clinico medico pro me-
dicis , etc. auctore M. U R B A N I T S . Ib. Id. 1837. 30. 8vo. 

Diss. inaug. med. de alimentis , quam etc. scripsit G . L A N D E S -
M\ Pest in i , typis J . Beimel, 1837. p. 45. 8vo. 

Diss. inaug. med. sistens gas t ro et enteromalaciani, quam etc. 
scripsit Abr. B L U M E N F E E D . Pes t in i , typis J . Beimel, 1 8 3 7 . 
p. 26. 8vo. 

Diss. inaug. med. de Valerianeis Hungár iáé , Croat iae, Transyl -
vaniae, Dalmatiae et Li t toral is hungar i c i , quam etc. scrips. 
C . F R U E R F . G G E R . I b . I d . p . 3 1 . 8 v o . 

Aquae soteriae Daruvarienses. Diss. inaug. med. quam. etc. edidit 
S i g . R O S E N R K R G . I b . I d . p . 5 4 . 8 v o . 

Diss. inaug. medico-bot. de Potentillis Hungáriáé, Croatiae, Trans-
sylvaniáé, Dalmatiae et Lit torialis Hungar ic i , quam etc. 
s c r i p s i t Jo . GRÉSZ. Ib . Id. p. 31. 8 v o . 
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Diss. inaug. med. quam de aquae physiologiae, et pathologiae 
sunita etc. elucubratus est. J. G A B E R L E . Ib. Id. p. 30. 8vo. 

Diss. inaug. med. de respiratione embrionis humani , quam etc. 
s c r i p s i t E m . PAUUEX. I b . I d . 1837. p. 25. 8 v o . 

Clima respectu medico consideratum. Diss. inaug. med. quam etc. 
s c r i p s i t A . HOLTEN. Ib . I d . 1837. p. 23. 8 v o . 

De medicina organica , ope empiriae rationalis construenda dis-
serit St. M A R G I T A Y . B u d a e , typis reg. univ. hung. 1 8 3 7 . 
p. 47. 8vo. 

Pharmaceutiseh - chemische Abhandlung, über das Mornhin (Mor-
phium) und die Weins te insäure , (Acidum t a r t a r i c u m ) , von 
Wilh. C. GAUDY. Pes th , L a n d e r e r , 1837. 8r. N y o m t . belőle 
300 péld. 

XI. Szep Literatur a. 

Budai nemzeti já tékszini zsebkönyv 1837-re. Két gránátos czimű, 
3 felvonásos vígjátékkal . Fod i to t t a SOMOGYI S á n d o r , szí-
nész. Kiadta Gillyén Sántlor. Pest . T ra t t ne r -Káro ly i , 1837. 
24r . 81. 1. agy képpel. 

J Ó Z S I K A Miklós' regényei. Negyedik k ö t e t : A' könnyelműek. El-
ső és más. rész. Pesten, Heckenast ' sajátja. 1937. 18r. 

— •— Hatod ik , hetedik és nyolc/,adik kötet. Az utolsó Bátor i . 
Három rész. Pes t en , Heckenast G. tulajdona. 1837. 18r. 1. 
333 1. II. 292 1. 111. 318 1. Ára 3 for. pp. Nyomt . belőle 
1000 péld. 

Külföldi r e g é n y t á r , a* legkedveltebb idegen ú j í rok ' munkáiból. 
Első kötet . Bug Jargal. H U G O Victor után Deáky Fiilüp Sá-
muel. Kolosvár t , Tilsch és fia könyvárosoknál. 1837. n8r. 
304 1. Ára 1 for . 20 kr. pp. 

— — Második k ö t e t : Trock Jonathan, Zxchokke után i f j . G Y E R G Y A I 
Ferencz ; Orosz lánmátka , Isidor ntán Szende Kálmán. Ko-
losvá r , 1837. n8r. 215 I. Ára 1 for . 20 kr. pp. 

Boldogasszony' temploma' harangozója (Nótre Dame). Evra jz i re-
gényes dráma hal szakaszban. H U G O A^ictor után m a g j a r r a -
te t te és kiadta Pály Elek. Kassán , W e r f e r , 1837. 12r. 96 
l. Ára 1 for. pp. 

Eredet i magyar já tékszín . Kiadja a ' magyar tudós társaság. Első 
kötet . Vérnász. Második kiadás, Budán , I2r. 7 iv. Nyomt . 
belőle 800 péld. 

Költés/.i képek. Öszveszedték B. G. V. Pest. Beimel Józse f áru-
ja. 1837. 12r. X és 108 1. 

Kalandja az utolsó Abencerágnak Chateaubriandtól. Apróságok 
többektől . Kolosvár t , 1837. Bur j án Pál' sa ját ja . 12r. 144 1. 
Ára 24 kr. pp. 

Tárcsái Bende. Román. Heckenast G. sa já t j a . Pest. 1837. 16r. I. 
köt. 224 1. II. köt. 216 1. III. köt. 208 I. 

V i r ág füzé r , kiadja a' soproni tanuló magyar társaság. Sopronban, 
1837. Kulcsár Katalin assz. betűivel. 238 I. zsebkönyvrét-
ben , Kazinczy' kőremetzet t arczképével. Ára 1 for . pp. 

Thalia. Eredet i színművek' gyű j t eménye , K O V Á T S Pal által. Har-
madik kötet . G y ő r ö t t , 1837. Streibig. n!2r. 326 1. 
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Par thenon. Kiadja a ' sárospataki magyar társaság. Szerkesz tő OR-
MÓS László. II. kö te t . S. P a t a k o n , 1837. Nadaskay . lü r . 
243 1. Almanach képen , di szes kötessel . 

Árpád ' ébredése. E lő j á t ék a' pesti magyar színház' megnyi tásának 
ünnepére. I r ta V Ö R Ö S M A R T Y Mihál . Pes t . 1 8 3 7 . T ra t t ne r -
Káro ly i . n l2r . Á r a 20 kr. pp. 

H E G E D Ű S Samuel' poétái próbái. Első köte t 249 1. K o l o z s v á r t , 
Ba r r a Gábor J tu la jdona . 12r. 

Emlény. Karácsonyi , ú j esztendei és névnapi a jándék. 1837. Má-
sodik év. 5 aczél ra metszet t képpel. Pest. kiadja Heckenast 
Gusztáv. (Budán az egyetem' bet.) n l2r . 188 1. Selyemkö-
tésben az á ra 3 fo r . 40 kr . pp. 

Az ismeretlen nő ( l a s t r an ie ra ) . Regényes d a l j á t é k , ké t f e h o n . 
Olasz nyelven i r ta Roniani , muzs iká j á t B K L M N I Vincze. 
Magyarra fo rd . Szerdahelyi József, nemzeti dalszinész. Kas-
sán , W e r f e r , 1837. n l2 r . 50 l. 

Magj^ar tör ténet i színművek. 3-d. köte t . A' k i rá ly l udason. I r ta 
GÍAT,. Pest . Landere r 1S37. 18r. Nyomt . belőle 500 péld. 

Magyar já téksz in i zsebkönyv. Komárom, 1837. 32 1. I6r . N y o m t . 
belőle 3<)0 p. 

Ibolya . Zsebkönyv. Debreczen , Tó th La jos bet. N y o m t . belőle 
ezer péld. 

K I S F A L U D Y Sándor ' munkái . Hatodik kötet . Pes t en , Heckenast-
nál. (Harmadik kiadás). 

Hajna l . Haza. almanach 1^37-re. Első év. Szerkeszte t te G A R A V . 
Pest . Trat tner-Károlyi* bet. 12r. 1. Ára 2 for . 24 k r . 

B ru tu s und die Tarquin ier . His tor i sche Tragödie in vier Aufzü-
gen von E. H P e s t h , 1837. Gustav Heckenast . 8r . 110 

/ 1. Ára 1 fo r . 20 kr . pp. 
Gedichte von Theod . P A L O C I I A Y . Pes t , Landerer 1847. 8r . Nyomt . 

belőle 250 péld. 
Gedichte von K O H N : S t rumpfwi rke r u . Hutmacher . Budán, Gyu-

rián és Bagó' bet. Nyomt. belőle ezer péld. 
Thea t e r Almanach v. Ofen. U. o. u. a. IGr. Nyomt. belőle 509 péld. 

X I I . Müvészseg. 

B E R E G S Z Á S Z I P á l , a ' szabad kézzel való ra jzolásnak kezdete . Má-
sodik megböv. kiadás. Debreczen , 1837. Tó th L . bet. 4r. 
Ára fűzve 1 fo r . 15 kr. pp. 

X I I I . Nevelés. Iskolai könyvek. 

A' kisded u n o k á k . Elbeszélve okta tó nagya ty jok ' t é rdén . Kaseán, 
nyomt. W e r f e r , 1837. 8r. 132 1. egy czimképpel. Ára 40 kr. pp. 

Koszorú . E l k e s z é l é s e k ' g y ű j t e m é n y e , gyermekek ' számára . Irta 
B E Ö T H Y Zsigmond. Pozsonyban , Bucsánszky Ala jos könyv-
kötő' tu la jdona . 1837. 8r. 158 1. 4 festett képpel. 

A' sokat tapasztal t nevelő' beszélgetései , természet ' c sodá i , ter-
mészet nevezetességei és művészet i t á r g y a k felet t . E g y 
hasznos olvasó könyv , mellyet a' magyar i f j ú s á g ' számára 
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honosí tot t St. J . Első kötet . Egy kőre metszet t képpel. 
Kassán , 1837. Werfer . n l2 r . 226 1. 

Életből szedett képek' csarnoka, I f j ú szivek' művelésére gyü j té 
P E R E G R I N Y Elek. Két képpel. Pozsony, Schmid A. 1837. 16r. 

Vezérkönyv az elemi nevelés és taní tásra . Vallási különbség nél-
kül minden tanítók 's tanulók számára készült 's a' ni. t . 
társaság által másod rendű Marczibáuyi Lajos jutalommal 
koszorúzot t pályamunka. I r ta W A R G A J á n o s , prof. Első 
kötet . Az elemi nevelés' alapvonaljai. Pestalozzi ' egység-és 
részletszáin-tábláival , úgy egy fali ABC 's olvasótáblával , 
öt i v , placat. B u d á n , a' m. k. egy. bet , 1837. n8r. XVI és 
152 1. Ára kötve 40 kr. pp. 

A' kisdedóvó - intézeteket magyarországban te r jesz tő egyesület 
1837-diki évkönyve. Választottsági határozatból kiadta K A T S -
KOVIcs La jos . Pest. 1837. Tra t tner -Károly i . n I2r . 

A ' leányok ' neveléséről és tanításáról Magyarországban, egy Pes-
ten felállítandó neYelő intézet ' tervével együt t magasb és 
közép rangú protestáns leányok ' számára . S T E I N A C K E R Gusz-
távtól . B u d á n , 1837. n8r. 15 l. 

Taní tás ' alaptudománya. Ir ta S A S K U Károly. Pest . Beimel, 1 8 3 7 . 
8 R . 3 8 I . 

Első oktatásra szolgáló kéz ikönyv , vagy is a ' legszükségesebb 
tudományok ' öszvesége 'sat. a' magyar t . t. által , első ren-
dű Marczibányi Lajos jutalommal koszorúzot t pályamunka. 
Ir ta Edvi I L L É S Pal ' sat . B u d á n , a' m. k. egy. bet. 1837. 
666 1. 8r. egy földképpel és egy színeit ra jzza l . 

Ideen zur Bildung der männlichen Schuljugend , als Beitrag zur 
Verfassung eines allgemein gewünschten Schulplanes, für 
die Schule der pesther u. ofner ev. Gemeinde, von Dr . 
S Z U H Á N Y . Pest . Trat tner-Károlyi 1 8 3 7 . 8r. 96 1. 

Sträusschen orientalischer Pflanzen , f ü r Bildung des Geistes und 
Herzens. Von Bernard F R A N K E L . P o z s o n y , Schmidt. 1 8 3 7 . 

Langii Colloquia, Debrecini , 1837. Typis L. Tóth . Nyomt. belőle 
1000 péld. 

Plaedri fabular. aesopiar. etc. Debrecini. Typis Lud . Tóth. 1837. 
Nyomt . belőle 1000 péld. 

X I V . Vegyesek. Apróságok. 

F E J É R G y ö r g y , Honi városainknak nemzetünk' k i f e j t ü l é sé r e ' s 
cainosbulására befolyássok. Pest , 1837. 8r. Ára 40 kr. pp. 

Rövid értekezés az utak ' kész i t é sé rű l , különös tekintet tel Gö-
mör vármegyei utaíra. Rosnyón , 1837. Kek' bet. 8r. 20 1. 
egy kőnyomattal . Ára 20 kr. pp. 

A' magyar nyugpénzi intézetnek újdon módosított és ő cs. k. ap. 
Felsége altal is kegyelmesen jóváhagyot t alapelvei. Magya-
rul és németül . B u d á n , a' m. k. egy. bet. 1S37. 4'« iv 4r . 
Nyomt. belőle 3000 péld. 

A ' história ' haszna egy rövid beszédben elő adva T Ö R Ö K Jánostól, 
a' m. vásárhelyi ref. Koll. tanítói hivataljába lett beigtatá-
sakor. M. Vásárhelyen , 1837. 8r. 29 l. 
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A ' b e r e t v a , annak megélesí tése e's használása. Mind azok ' számá-
r a , kik Ön magokat vagy másoka t bere tválnak. Egy tolda-
lékkal a' szakál lszőrÖk' be tegségei rő l . Z. Dr . által . Kassán , 
1837. n l2r . 24 l. Ára 10 kr. pp. 

A ' Buda és Pest köz t építendő álló hid' t á rgyában k inevezet t 
országos kü ldö t t ség ' munkálatai . EJső közlemény. Pes t , 
l l eckenas t ' s a j á t j a , n8r. velin. 60 1. Ára 1 for . pp. 

B í rá l a t és ragasz tvány, T r a t t n e r és Káro ly i 1833-d. évi nemzeti 
ka lendáromára . Koltai és Enessei H O R V Á T H József ál tal . Ko-
losvár , Bar ra . 1837. 8r. 218 1. 

Az igaz hazafiúság' alapvonalai a ' j e l enkor ' szükségeihez alkal-
maz ta tva , egy hazafitól. P e s t , T ra t t ne r -Káro ly i . 1837. n8r. 
200 1. fűzve 45 k r . pp. 

Európának mostani megrendül t vallási , polit icai és polgár i álla-
pot járó l . R A R D Í , I V G K R után magyaros i tá egy nemes nem-
zetét híven t i sz te lő és szerető honfi. P e s t , Beimel. 1837. 
n8r. XXVIII és 595 1. füze t 2 for . pp. 

A ' magánosság ' egysze rű virágai . Öszveszedve B Á N Á T I Katalintól . 
Két Szakaszban. Kassa , 1837. 12r. 192 1. 

Az embernek eredeti fo rmá já ró l . P r o g r a m m a , mellyel az oskola ' 
érdemes pá r t fogó i t , a ' szarvasi ev. luth. gymnasiumba 1837. 
év' jmiius havának 28 és 29 napján ta r tandó közönséges vizs-
gálatra a lázatosan meghívja M A G D A P á l , r ec to r prof . Pes t . 
T ra t tne r -Káro ly i . 4 r . 20 1. 

A ' pest i magyar sz inész - t á r saság ' tö rvénye i . Bajza J ó z s e f ' i g a z g a -
tása alat t . Pest . Landerer . 1837. 8 r . Nyomt . bel. 500 péld. 

A' zombori polgári Casinó részeinek névsora . Kiadta Konyovits 
Dávid. Pest . Landerer . 1837. 8 r . Nyomt . belőle 500 péld. 

Beszédek , mellyek T . N. Csanád Vármegye részéről Mélt . Ke-
vermesi Tökö l i P é t e r 'sat. előlülése a l a t t , Makón t a r t a t o t t 
t i sz tválasztó szék ' alkalmával mondat tak* 1836. Szegeden. 
Grün O. bet . 4 r . 15 1. Nyomt . belőle 150 péld. 

Örömversek , mel lyeket Melt. Kevermesi Tököly Péter u r ő Nga 
és Mélt. Nagy Kallói Kállay István ur ő Nga , fényes hi-
vatalaikba P. Makón be ik ta t ta tnának , készí te t t a ' növen-
dék i f j ú ság . Szegeden , Grün O. bet . 1837. 4 r . 1 ív. Nyomt . 
belőle 300 péld. 

Mél tós . Tajnai Nep. János urnák 'sat . midőn T . N. Csongrád 
Vgyei fő ispányi-helytar tói mél tóságába i k t a t t a tnék , a' sze-
gedi kegyes i sko lák ' háza 1837. U. o. u. a. 4 r . 1 ív. Nyomt . 
belőle 570 péld. 

P á s z t o r i szóváltás , mel lyeke t nagy t i sz te le tű fő-elöl járó Magó-
csy István , k. Ferencz rendű szerzetesek ' a ty jának üdvöz-
lésére készí te t t Farhas Bertalan. Szegeden. Grün János bet . 
1837. 19 1. 4 r . Nyomt . belőle 160 péld. 

Emlékoszlop, mellyet fölséges V. Ferdinánd Császárnak 'sat. szü-
letése napján emel Simonyfalvay Gellérd. U. o. u. a. 1837. 
4 r . 11 1. Nyomt . belőle 160 péld. 

Ö r ö m é r z é s , mellyel fő t i sz t . Magócsy I s tván , fő e lö l járójának 
'sat . hódul ."i. G. U. o. u. a. 1837. 8r. 7 1. Nyomt . belőle 
160 péld. 

Üdvkoszoru mellyet Fő t iszt . Magócsy István urnák ' sa t . frtss 
H Á N Z K L Y Benedek. U . o. u. a. 1837. 8r . fél ív. Nyomt . be-
lőle 160 péld. 
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Lant , mellyel Fő t i sz t . Magócsj ' I. urnák ' sa t . ' zeng Tóldy Lász-
ló. I I o. u. a. 183t. 8r. fél ív. Nyomt . belőle 160 péld. 

Uj csillag vagy Mélt. Szigethi Szerencsy István u r n á k , főispá-
nyi székébe lett ünnepélyes be ik ta tásá ra ' sa t . Aradon, 1837. 
Schmidt. 4r . 11 1. 

Öröm' zengzete Mélt. Sz. Szerencsy István urnák , főispányi szé-
kébe lett beikta tására . Arad. Schmidt . 1837. 4 r . ] ív. 

Mélt. Sz. Szerencsy 1. u r ' 'sat. főispányi székébe ik t a t á sán , e' 
sorai t háladatosságból szenteli Szathmáry István. Arad. 
Schmidt. 1837. 4r . 5 1. 

Arad Vármegyének 1837-d. Sz. Mihályhó 18-kán t a r to t t k ö z g y ű -
lésén , midőn Mélt. Sziget'ii Szerencsy István ur ' sa t . fő-
ispányi székét e l log la lá , mondott beszédek. Aradon. Bei-
chel. 1837. 4r . 2 ív. 

Óda mellyel Mélt. és főt iszt . Lonovics József ur ő Nagyságának, 
a : Csanádi megye' püspökének ' sa t . hódol az aradi gymna-
sium. Arad. Schmidt. 4 r . 

Bir toki czímzete Tek. N. Skr ibestyci Rigj ' icsky Izidor és Pál 
tes tvér uraknak , Sk r ib f s tye helységébe beiktatása ünnepe 
alkalmával. Arad. Schmidt. 1S37. 4r . 

Örömdal , mellyel Mélt. galanthai és fraknói gróf Es te rházy 
Károly ő Nagyságának , főispányi méltóságába lett beikta-
tás i ünnepére irt í argha János. Veszprém. Szannner. 1837. 
1 ív. 4 r . 

Tiszteletversek mellycket Tek . N. szomori és szomodori Páz-
mándy Diénes urnák 'sat . fő-gondviselői hivatalába iktatása 
ünnepén 1837. Jul. 5-d. nyú j to t t be a' pápai ref. collegiuni-
ban tanuló i f júság . Veszprém. Szammer. n4r. 12 1. 

Örömdal gr . Nádasdy' főispányi beiktatására. M.Óvár . Czéh Sán-
dor ' bet. 1837. 8 1. 4 r . Nyomt. belőle 500 péld. 

Idvezló ó h a j t á s , mell} et fő t i sz t . Kis János urnák negyedszázadi 
emlékünnepén nyilvánított 1 erlaky JJávid. M. Óvár. 1837. 
U. o, 4 1. 4r. Nyomt . belőle 200 péld. 

Tömjénezés Nagys. Torkos Mihály urnák , t isztelői által. U. o. 
u. a. 1837. 4 1. fol. Nyomt . belőle 400 péld. 

Álmos könyv. U. o. u. a. 1837. 48 1. 8r. Ára 6 kr. vcz. Nyomt . 
belőle 2000 péld. 

Örömversek T. Sluha Imre ur , Jász és Kunok Kapitányává let t 
kineveztetésére. Komárom, 1837. 81. 4r . Nyomt. bel. 300p. 

Megtisztelő versek. Méltos. Szolga-Egyházi Maiics István urnák, 
Torna Vgye fő i spán jává lett kineveztetésére. U. o. 8 1. 4 r . 
N y o m t . belőle 300 péld. 

Schlesinger Zsigmond banki sebész' t iszteletére. U. o. 1837. 8 1. 
4 r . Nyomt . belőle 100 péld. 

Mélt. Fogarasföldi gróf Nadasdy Leopold es. k. Kamarás u r , 
örökös főispányi székébe lett beiktatására, Balázsy Farhas. 
U. o. 1837. 4 1. 4r . Nyomt . belőle 100 péld. 

Ugyan azon alkalonna i i t versei Beöthy Zsigmondnak. U. o. 1837. 
6 1. 4r . Nyomt. belőle 400 péld. 

l ief, leány Abc. Komárom. WeinmüHer Francisca' bet. 1837. 16 
1. 8r. Nyomt. belőle 1000 péld. 

Abécze. Debreczen. Tóth Lajos ' betűiv. 1837. Nyomta t , belőle 
3000 péld. 

Szigethi oskolában feláll í tott törv. tanítói székbe való igtatásko-
ri mondott beszédek. U. o. u. a. Nyomt . belőle 300 péld. 
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Szívbeli özönlés , mellyel Gr . E s z t e r h á z y K á r o l y t t i sz te l te a ' sze-
redi p lébános . N. Szomba th . Jel inek. 1837. 

Almos k ö n y v e c s k e . B u d á n , Gyur ián és l iagó ' bet . N y o m t . bel. 
4000 péld. Á r a 6 kr . vcz . 

R é v k o m á r o m i cas inokönyv . E l ső év. Pest . Beimel ' bet . 1837. 34 
lap. 12r. 

P Á L I N K Á S Sámuel . A g á r á s z a t r ó l 12r. Pes t . 1837. fűzve 33 k r . pp. 
Z A B K A M á r t o n beköszönő beszéd jének tag la la t j a . 8r. K a s s á n , 

1837. f ű z v e 40 kr. pp. 
A ' kisded óvó in teze teke t Mag3 rarországban t e r j e s z t ő Eg3 'esület ' 

1837-d. évkönyve. Vá lasz to t ság i h a t á r o z a t b ó l kiadta. K A C S -
K O V I C S L a j o s . Pest. T r a t t n e r - K á r o l y i ' bet . I2r . 52 1. 

A* kisdedóvó in téze tekrő l , a' Választ p t ság : meghagyásából 1837. 
I r t a S Z E N T K I R Á L Y I Mór i cz . U . o. u. a. 8r. 7 0 I . 

Mátra i v i s z h a n g , vag}r is ö römversek , mel lyeke t . Mélt. Gombos-
falvi Gombos Imre u rnák ' sa t . fő ispányi he ly ta r tó i díszes 
h iva ta lába lett be ik ta t á sának a l k a l m a k o r ' s a t . szente l B Á S T H I 
Józse f . Pes t . T r a t t n e r - K á r o l y i ' bet . 1837. 4 r . 16 1. 

Somogyi gyepkönyv . U. o. u. a . 48. 1. 8r. 

Ode Bl. ac Magn. Domino J o s . Rudics etc . Incl . Cot tuum Bács 
et B o d r o g h art icul . un i t o r . ofticii supremi Comitis adnii-
n i s t r a t o r i , occasione instal lat ionis obiata a' Th . P R O K O P -
CSÁNVI . Szegedini. Grün . 1837. 4 to . 1 ív. Nyomt . bel. 160 p. 

Fes t ivus camoenus applausus III. Domino Stephaho Szerencsi de 
S/.igeth etc . in solennia olficii .supremi comitis i ng res sus , 
quem l i ta t Ein. U R B Á N Y I . Arad. Reichel . 1837. 4 to 1 ív. 

Orat iones dum Vir . Clar. ac Doct . Carc lus Cuntzius in lyceo 
Evang. A. C. Schemniciensi classis syn t . p ro fesso r inaugura-
r e t u r . Schemnicii t yp i s vid. Caeciliae Mihá l ik . 1836 .3 ív . 8r . 

Ode honor ibus Magnif. ac Sp. Nicolai Mixics de Alsó Lukavecz 
etc . nomine senatus et civium a Dein. VuKOvics d icata . 
E s s e k i n i , 1837. 4 to . 1 ív. . , 

Carmen h o n o r i b u s Magnif. D . Ant. K u k u l j evich de l íassony, cum 
in scho la r . d i rec torem denominare tur . Essek. DivaUl. 1837. 
4 to . 1 ív. 

Ode quam absolut is schol is juvenes pie sacrant ins t i tu to r ibus . 
Essekini Divald. 1837. 4 to 1 ív. 

Paedevter ion palaestrae l i t e ra r iae Essekinensis praeceptor ibus a 
poeseos juventu te s ac ra tum Essekini . Divald. 1837. 4 to . 1 ív. 

P U S Z T A Y So te r ia . etc. Posoni i . Schmidt . 1837. 8 1. 4 r . 
Ode honor ibus Rev. Canonici Krautinann ( m a g y a r u l i s ) . N. 

Szombath . 1827. 
Ode honor ibus Excell . D . Jos . W u r u m Eppi Ni t r iens is Vate Jos . 

K Ö R I N E K . P o z s o n y , Weber . 1827. 
Not i t i ae quaedam de lyceo ev. aug. c. Leutschoviens i . Aue to re J . 

P. T O M A S E K etc. L ő c s e , Weinmül ler be t . 1837. 4 to . 8 1. 
Orat io funeb r i s qua 111. ac Rev. Dni Antoni i Juranics , Eppi Jau-

rinepsis etc. memóriám rero lunt F r anc . S Z A N I S Z L Ó etc. Pes t . 
T r a t t n e r - K á r o l y i ' be t . 1837. 16 1. 4 r . 

Neue v e r m e h r t e P u n k t i r k u n s t . Ein Unterhal tungsbüchlei i i . Arad . 
Schmid t . 1837. 8r . 



Magyar J B i b l i o g r a p h i a 1 8 3 7 - r ö l . 4 1 1 

Prakt isches Hülfsbuch des Kunstfreundes durch Mittheilung aus 
d. Gebiete des Neuesten und Nützl ichsten im Kunstwissen 
u. s. w. Herausg. v. J. K. S T Ö C K Í - E R , Chemie u. Pharm. 
Magister. P e s t h , bei Hartleben. 1837. 

Traumbuch. Komárom. Weiomüller Francisca ' bet. 1837. 16 1. 8r. 
Nyomt . belőle 5000 péld. 

Herzensergiessungen bei d. feverl. Install irung Sr gräfl. Gnaden 
V. Fr . v. Nadasdy. Posoiiy. Schmidt. 1837. 

Reden , gehalten bei Gelegenheit der Uebertragung des Comman-
dos der Pressburger Bürger-Militz an Frlin v. Wal terski r -
chen. U. o. u. a. 

Des Gutsherrn Wiegenfest . Pozsony. Schmidt . 1837. 
Cisio. Astronomisches Planetenbüchlein. Hildán, Gyurian és Ba-

gó' bet. 1837. Nyomt . belőle 2000 péld. Ára 20 kr. vcz. 
Predigten , welche bei dem 50jährigen Jubelfeste der ev. Ge-

meinde A. C. zu Pesth und Ofen in der evang. Kirche zu 
Pes th , im Jahre 1837 in drei Sprachen gehalten wurden. 
Pest. Landerer . 1837. n8r. Nyomt. belőle 500 péld. 

Befund des Bácser Franzenskanals im F r ü h j a h r 1837 und Grund-
züge der Mittel ihn seinem Verfalle zu entreissen , so w ie 
möglichst zu vervoll kommen. Von Ferd . R i t t e r von Mixis . 
Pest . Tra t tner -Káro ly i bet. 60 1. 8r. 

Policajna narebda protiv Kuge za Ces. Kral j austr ianske derza-
ve. (Politicai rendeletek). Budán , a ' m. k. egy. bet. 1827. 
25'A ív. fol. Nyomt . belőle 1000 péld. 

Ugyan az olah nyelven 20 ív fol. U. o. u. a. Nyomt . bel. 1000 p. 
Ugyan az horváth nyelven. 18 iv. fol. U. o. u. a. 1837. N y o m t . 

belőle 1000 péld. 

X V . Kalendáriomok. Schernatismusok. 

M. tudós társasági névkönyv , astronomiai napkönyvvel és kalen-
dáriomnal 1838-ra. Budán , a' m. k. egyet . bet. 8 ív, I2r . 
Nyomt . belőle 300 péld. 

M. óvári hazai és mulatságos kalendáriom 1838-d. évre. M. Ovár. 
Czéh' Sándor bet. 68 1. 8r. Ára 6 kr . vcz. Nyomt. belőle 
5000 péld. 

N. Kanizsai kis nemzeti kalendáriom. U, o. u. a. 64 1. 8r. Á r a 
6 kr. vcz. Nyomt. belőle 10,000 péld, 

Komáromi magyar kalendáriom 1838-ra. 40 1. 8r. Nyomt . belő-
le 80,000 péld. 

Kalendáriom. Debreczen. Tóth La jos ' bet. Nyomt . bel. 5000 p. 
Tiszántúli főt iszt . Superintendentia' eg3 házi névtára. U. o. u . a. 

Nyomt . belőle 700 péld. 
Közhasznú honi vezé r , gazdasági , házi 's t iszt i Kalendáriom 

1838-d. köz esztendőre. Egy kőre metszet t czimképpel 's 
két rajztáblával . Vll-d. eszt. folyamat. 4 r . Pest. Landerer . 
Ara kötve 1 for . 36 kr. pp. 

Kis pesti magyar históriai kalendáriom. 8r. U. o. u. a. 
Magyar hazai vándor. Közhasznú kalendáriom 'sat. 7-d. évi fo-

lyamat. Pesten, T r a t t n e r - K á r o l y i ' bet. 4-edr . 170 1. Ára 
1 for . pp. 
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Trat tner és Káro ly i ' nemzeti kalendárioma. 4 r . 24-d. esztendei 
folytatás. Ára 14 kr. pp. 

Magyar kalendariom. Budán , G)urian és Bagó' bet. 8r. Nyomt . 
belőle 16,000 péld. Százának ára 12 for. vcz, 

Száz esztendős kalendáriom. U. o. u. a. Nyomt. belőle 1000 péld. 
Ára 30 kr . pp. 

Magyar és Erdélyországi kalendáriom. Esztergom. Beimel J. bet. 

Schematismus 1. Regni Hungáriáé pro anno 1817. Budae , typis 
r . univ. hung. 8vo. 

Schematismus V. Cleri A. Colocensis , ad a. 1837. Pest. Tra t tner -
Károlyi ' bet. 141 1. 8vo. 

Schematismus ordinis S. Joannis de Deo , Provinciáé Austriaco-
Hungaricae p. Mich. Archangel . Budae, typis Gyurian ét 
Bagó. 1837. 4% ív. Nyomt . belőle 500 péld. 

Schematismus Ven. cleri Dioecesis Diakováriensis. Ib. Id. hét ív. 
8r. Nyomt . belőle 3»>ö péld. 

Schematismus V. Cleri A. I). Strigoniensis. Esztergom. Beimel 
József' bet . 

Hunder t jähr iger Hauskalender. Budán , Gyurian és Bagó' bet. 
Nyomt. helőle 1500 péld. Ára 24 kr. vcz. 

Hauskalender. Esztergám. Beimel' bet. 
Deutscher Kalender. Ofen, bei Gyurian und Bagó. 4r . Nyomt . 

belőle 32,000 péld. Százának ara 12 for. vcz. 
Pressburger Schreih-Kalender. M. Óvár. Czéh Sándor' bet. 3-d. 

es/.t. 32 1. 4r . Ára 6 kr . vcz. Nyomt. belőle 12,000 péld. 
Gross Kanischaer Schreib Kalender. U. o. u. a. 32 1. 4r . Ára 6 kr . 

vcz. Nyomt . belőle 2000 péld. 
Der Pesther Stadt- und Landbote für das Königreich Ungarn. 

Vl l te r Jahrg . Mit einer Ansicht. Pest. Landerer . 4to. Steif 
geb. 40 k r . ein. 

Deutscher Sackkalender. Budán , Gyurian és Bagó* bet. Konczá-
nak ára 2 for . vcz. Nyomt . belőle 2000 péld. 

"Wandkalender. U. o. u. a. N y o m t . bel. 1500 péld. Ara 7 kr . vcz. 
Wegweiser 'sat. Von H. v. B I . A S K O V I C S . U. O. U. a. Nyomt. bel. 

3000 p. Ára 30 kr. pp. 

Novi i stari Kalender slavonski. Eszék. 2 ív. 8r. 
Narodni Kalendar. Budán, Gyurian és Bagó' bet. 8r. Nyomt. be-

lőle 12,000 péld. Százának ára 12 for. vcz. 
Rácz kalendáriom. U. o. u. a. Nyomt. belőle 3000 péld. Százá-

nak ára 12 for. vcz. 
Rácz kalendáriom. Budán, a' m. k. egy. bet. 2l/2 ív. 16r. Nyomt. 

belőle 4000 péld. 
Nemzeti rácz kalendáriom. Kaul izy által. U. o. u. a, hat ív. 4r . 

Nyomt. belőle 6000 péld. 

Zsidó kalendáriom. U. o. u. a. I% Nyomt. belőle 6000 péld. 
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I . Hírlapok. Folyóírások - 13 — 4 2 

I 

— — 19 

II. Nyelvtudomány - 12 3 4 19 

111. Hittudomány, egyházi be-
szédek , ajtatos könyvek 37 5 11 1 4 4 — — 62 

IV. Törvénytudomány 13 8 2 — — — — — 23 

V. Philosophia - - - 3 3 

VI. Történet-életzrás 10 2 2 — — — — — 14 

VII. Fold- és helyírás. Utazások. 
Statistica - - - - 6 1 4 — - — — — — 11 

VIII. Mathesis. Természettudo-
mány - - - 3 3 

IX. Gazdaságtudomány - - 5 — 1 — — — — — 6 

X. Orvosi-tudomány - 20 44 6 — — — — — 70 

XI. Szépliteratura - 21 — 4 — — — — 25 

XII. Művészet - - 1 — — — — — — — 1 

XIII. Nevelés. Iskolai könyvek 9 2 2 — — — — — 13 

XIV. Vegyesek« Apróságok 50 12 9 — 1 — 1 1 74 

XV. Kalendáriomok 13 5 9 5 2 1 
1 

33 

Öszvesen 216 82 58 6 7 5 i 1 376 

T U D O M Á N Y T Á R ÚJ F . I V . K Ö T E T . I I . E Ü Z E T . 2 9 

a 
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L I T E R A T Ú R A I MUTATÓ. 

A* 

Abba, delle cognizioni umane369. 
— Let te re a Fi lomato sulle cre-

denze primitive 369. 
Abrantés (Duchesse d'), Une soi-

rée chez Mme Geoffrin 283. 
Academiák Olaszországban 209. 
Academia' (franczia) ülései 1837 

69. 
Account ( a h i s to r ica l ) of the 

Circumnavigations of the Glo-
be 192. 

Acta societatis graecae 116. 
Aimée-Martin, Plan d'une bi-

bl iothéque universelle etc. 282. 
Ainsworth, Crichton and Rook-

Avood 8. 
Albert, Cours théor iqre et pra-

t iqve etc. 88. 
Alexander (IVl),Encyclopédie des 

echecs etc. 366. 
Alexanders voyage etc. 280. 
Alfred the great 5. 
Allan Cunningham, i ord l to l -

dan 7. 
Állati magnetismus' fogalma 5. 
Almes (M), Elements de botani-

qve 176. 
Álomjárás ' theor iá ja 12. 
Althrop (the) picture gallery 4 . 
Ambrosoli, biblioteca di Milano 

209. 
Angeloni, olasz i ró 210. 
Anleime, galérie zoologiqve 175. 
Antologiá , (ílorenczí fo lyói rás) 

108. 
Ape italiana delle belle a r t i 3 7 1 . 
Archives of the House of Oran-

ge 347. 
Arici (Cesare) , olasz versmű-

A'ész 105. 
Amaud (12.)» Le chateau de St. 

Germain 367. 
— — Pierre 81. 

Arrivabene (Ferdinando) , il se-
colo di Dan te , commento sto-
rico 108. 

Aub er ( J . ) , the rise and pro-
gress of the brit ish power in 
India 283. 

Aurelii Anguslini, Hipponen-
sis episcopi opera omnia 90. 

Azeglio (Massimo d ' ) , E t t o r e 
íieramosca 111. 

B . 

Baird (R.), His to i re des Socie-
tés de tempérence 89. 

fíalbi (Adrién) , Abrégé de Geo-
graphie 180. 

Balbo (Cesare) , olasz tör ténet-
Író. 202. 

— — della le t te ra tura negli XI 
primi secoli etc. 209. 

Bar sinister ( the) 8. 
Barlett (W. H.) , Syria , the Holy 

Land , Asia minor etc. 185. 
Barlocci (Saverio), Le/.ioni di fi-

sica sperimentaíe 80. 
Barrow ( John) , A visit to Ice-

land etc. 276. 
Barthelemy Saint -Hilaire (M. 

P . ) , Polit iqve d 'Aris tote etc. 
181. 

Batists in America 3. 
Beckstein (Ludw.), Gedichte 289. 
Benediktow ,v orosz költő 301. 
Bereitet, olasz költő 109, 210. 
Berger de Xivrey, Essai d'apré-

ciation his tor iqve 283. 
Berezinai átmenetel 317. 
Berkeley Castle 7. 
Berlese (M. l 'Abbé) , Monogra-

phie du genre Camelia 88. 
Bestnghew , orosz iró 301. 
Betteloni , olasz költő 112. 
Eianchi-Giovini , olasz iró 211. 

/ 
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üiavn Samuel' népdalai 112, 210. 
Bird , Edrick tlie Saxon 7. 
Blanqui (Adolphe) Histoire de 

l'économie polit ique de l 'Eu-
rope 90. 

Blessington (Lady) , Confessions 
of an Eiderly Gentleman 0. 

Bocchi (Arrigo) , Cenni intorno 
alla nautica negli antichi 374. 

Boid (Captain), A description 
of the Azores etc. 340. 

Boireau (Victor) , Les Reistres, 
chroniques etc, 283. 

Boncenne, théor ie de la proce-
dure civile etc. 94. 

Tionjour (Casimir) , Le malheur 
du riche 82. 

Bonnechose (Emile d e ) , Chri-
stophe Sauval 3G7. 

Bonnetty (IVÍ. A . ) , Dictionnaire 
de Diplomatique etc. 282. 

Borchi (G.), L i r iche 371. 
Bottá, olasz tör téne t í ró 102. 
Rottlira (Pietro) , Ideologia 373. 
Bouchet (Ad . ) , Herculanum et 

Pompei etc. 177. 
Bowles (Caroline) the Bi r thday 

5. 
Böhmer , Makrobiot ik der Für -

sten etc. 322. 
Brayer (A.), Neuf années a Con-

stantinople 230. 
.Brcriton's naval b is tory 88. 
Briefe von Deutschen aus Nord-

amerika 530. 
Brisset (M. J . ) , Les templiers 

283. 
Brunati, musei Kircheriani in-

scriptiones 370. 
Briuioy (Le Marquis de) 82. 
Bucher (Raymond) , Mensonge 

283. 
Bulgarin, orosz journal is ta 303. 

304. 
Bulwcr (E. L . ) , Athens , its ri-

se and fall 176. 
- Monarchy of the middle clas-" 

ses 3. 
Burg (Lady Char lo t te ) , the de-

voted 8-
Burhart ( J o s e p h ) , Aufenthalt 

und Reisen in Mexico 241. 
Bust (Will iam Esq ) , Christia-

nity 5. 

Cadolvéne et Barrault (M. M.), 
histoire de la guer re de Mche-
met Ali etc. 363. 

Canorque (Victor de Meri de 
la), Apercu nouveau de J'hi-
s toire des peuples 367. 

Cantu (Cesare) 'ér tekezései 209. 
— — Como' tör ténete i 202. 

eMichele Sarlorio, Lom-
bardia pi t toresca 79. 

— ( Ignácz) , a ' brianzai esemé-
nyekről 202. 

Carcano Gyu la , Ida della tő r re 
112. 

Carmignani, una lezione acca-
denúca snlla pena di ntorte 
372. 

Chamier (Capt.), Ben Brace 7-
Charpentier ( J . P . ) , Nova scri-

p torum biblioteca 91. 
Chevalier, le t t res sur l 'Améri-

que du Nord 335. 
Chronometerek , 100. 
Cianipi Sebestyén , utazás Len-

gyelországban 203. 
Cigogtta (Emmanuele) , a' velen-

czei föl i ra tok ' vizsgálata 202. 
Cleveland f M r s . ) , and the St. 

Clairs 8. 
Coleörooke , Essai sur la philo-

sophie des lndous 178. 
Collet ta , Storia di Napoli 206. 
Conciliatore ( i l ) , olasz folyó -

i rás 103. 
Continent (the) in 1835 3. 
Cooper, Excurs ions of Schwi-

tzerland 2. 
Corby (Alex.) , Cinq et pas une 

283. 
Costa (Paolo) , Opere edite ed 

inedite 373. 
Critica ( t u d o m á n y o s ) Olaszor-

szágban 209-
Cruise of the Midge (the) 7. 
Czinshy (.!.), Le Kozák 278. 

U . 

Dante 105, 108. 
David Gyula' erkölcsi albuma 

201. 
Davis, la chine 2 , 369. 

29 * 
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Deffaux (iVTarc ) , Encyclopédie 
des huissiers 366. 

Derennes (J . B.) , Pr incipes de 
L i t t é r a tu re 278. 

Desu l to ry man (the) 6. 
Dibbing's reminiscences 4. 
Dmitriew, orosz iró 302. 
DonaldsoTi (T. Leve r ton ) , Col-

lection d-es exemples les plus 
estinlés etc. 176. 

Duchaíel (M. T.), Considérations 
d'économie politique etc. 180. 

Duchesne Duparc ( M. L. V.) , 
Nouveau manuel des derma-
toses 366. 

Dubois (A. ) , Emma de Lisana 
283. 

Dufau (P. A.) , Essai sur l 'état 
• phys ique etc. 87. 
Dühé (Edw.), Prolusiones histo-

ricae or Essays i l sus t ra t i re 
of Jolin Halié 184. 

Duperrier (J.) , La ver tu porté 
malheur 283. 

Du Ponceau, Expose sommaire 
de la Constitution des Etats-
unis 184. 

Dutrochet (M. II.) , Mémoires 
pour servir á S'histoire ana-
tomique et physiologique des 
animaux 185. 

Döghalá l ' eredetéről és gyógyi-
tásárő l 231. 

E . 

Karl (G. \V . ) , T h e E a s t e r n seas 
etc. 280. 

Ecclecticismus ( l i t e r a t ú r a i ) O-
laszországban 114. 

Edith of Glanimis 7. 
Egyiptomiak ' erkölosei és szo-

kásairól 224. 
Empire (L ' ) , ou dix ans sous 

Napoleon 279. 
Enqu i ry into the na tu re and Ef-

fects of the nervous iníluence 
319. 

Epicus köl tészet ' fogalma 133. 
Evenings abroad 3. 

F . 

Falconeíti, olasz regény iró 108. 
Feilovv Commoner (the) 8. 

Fievée, Correspondance et re-
lations etc. 279. 

Foissac , de l'influence des c!i-
mats sur l'homme 366. 

Förster , Lives of Strafford and 
Elliot 4. 

Foscolo, hires olasz költő 108. 
Franscitii (Stephano), der Kan-

ton Tessin 293. 

Gaillardet (M.) , Mémoires du 
chevalier d'Eon 180. 

Galuppi (Pasquale), olasz philo-
soph 207, 208. 

Gáli/ Cnzalat, memoire th :ore-
t ique et pratique etc. 91. 

Garciii de Tassy, les oeuvres 
de Wali 275. 

Gardiner (Captain Allen F.) Nar-
rative of a Jou rney to tlie 
Zoolo Country 63. 

Garillard (A. H.) , Recherches 
administratives etc. 278. 

Garovaglio Santo, dot tore , Mu-
schi deli ' Austr ia infer iore etc. 
375. 

— et Mondelli. Filices provin-
ciáé Comensis exsiccati 375. 

Gaspy, the Self condémned 8. 
Galty de Gamond (Mad.) , Es-

quisses sur les femmes 91. 
Geisler (F. W. D. von), Ueber 

den Ade l , u. s. w. 293. 
Gelphe , populäre Himmelskun-

de 369. 
Genth (C. F. F . ) , Krvptogamen-

llora des I lerzogthunis Nas-
sau 265. 

Gervinus, Geschichte der poe-
tischen Nati o nal-Lit e ra tur der 
Deutschen 124. ) 

— Ueber den Goethischen Brief-
wechsel 147. 

Giannone , olasz költő 210. 
Giiio Capponi, olasz tör ténet-

író 203. 
Giorgini (J . B . ) , Preludi poe-

tici 112. 
Giornale dei fanciulli210. 
Girardin (Emile de) , la canne 

de M. Balzae 82. 
Giusti (Antonio), Corso di Fi lo-

soíia 373. 
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Ginire (J. B.), Principe« de grnm-
maire hébraiqve et chaldaique 
etc. 80. 

Glinka, olasz hangműszerző 305. 
Gore (Mrs), Mrs Armytage 8. 
Gossip's Week (the) 0. 
Gourmelen (M. Hyac in the) , Ta-

bleau synoptique de la Chro-
nologie universelle ete. 294. 

Graham, Geoffroy l tude l , or 
the Pilgrim of Love 5. 

Great (theju Metropolis 3. 
Grebenka, orosz költő 301. 
Gregor, Note Hook 2. 
Grelsch , orosz iró 300. 
Grimaud de Caux et G. J. Mar-

lin Saint-Ange , Physiologie 
de l'espece etc. 280. 

Grossi, olasz regényíró 201; 
belyégzete 111. 

— (Tomaso) , Ulrico e Lida87. 
Gualandi, (Anselm), L'assedio 

di Firenze 113. 
Guerazzi , La battaglia di Bene-

vento 113. 
Guide pit toresqve du voyageur 

en France 178. 

II. -

Hamilton (Robert), the Sea nym-
phes Wake 5. 

Hammer-Purgstall, Gemä 1 desaal 
d. Lebensbeschreibungen gros-
ser moslimischer Herrscher 
377. 

Hand book for the Continent 3. 
Harrison Rankin (F.), The Whi-

te Man's Grave etc. 18G-
Hase, Public and private Ilife of 

the Greeks 1. 
Head ( G e o r g e ) , a home tour 

through the manufacturing Di-
s t r ic t of England x85. 

Hecla hegy 90. 
Heeren (H, L . ) , und Lkert (F. 

A.) , Geschichte der europäi-
schen Staaten 357. 

Higg ins , Anacalipsis etc. 88. 
Hill (B ensön), Reniiniscences 4. 
H i s t o r y of China 1. 
— of liussia 1. 
Hobart Caunter, the romance 

of indian h is tory 8. 

Homann, the Court and camp 
of don Carlos 3. 

Hoskins (G. A.) , Travels in E-
thiopia etc. 236. 

— — a visit to the great oasis 
etc. 283. 

Howard, Rattlin the Reefer 7. 
Howitt (Mary), tales in verse 4. 
Hubert, orosz iró 301. 
Humbert (M.) , De l'emploi des 

moyens mécaniqves etc. 281. 
Humboldt (Wilhelm von),Ueber 

die Kawi-Sprache 122. 

a. 

Incidents ou a travel in Egypt 
94 , 377. 

Ind ica to re , olasz folyoirás . 
Isaacs (Nathaniel) , travels and 

adventures in Eastern Afr ica 
03. 

Izraeli (d'j, Henriet te Temple 6. 
l s t i tu ore (L' elementare) 209. 

S. 

James , life of the Black Prin-
ce 1. 

— Naval h is tory of great Bri ta in 
288. 

Journey to the moon 4. 
Jouffroy (Theod.), Oeuvres com-

pletes de Thomas lteid etc. 
182. 

Jubinal (Ach.), Mystéres inédits 
du XV-e Siécle 281. 

fit. 

Kafíerek' életmódja 's szokásai 
249. 

Karr, Manual of Roman anti-
qvities L 

Kay (Stephen), Travels and Re-
searches in Cafraria 24S. 

Kennedy (G . M. ) the Polish 
St rugg 5. 

Kerchove, his toirc desMaladies 
observées á la grandé arniée 
francaise etc. 310. 

Kerner (Dr. Justinus), Eine Er-
scheinnng aus dem Nachtge-
biete der Natur . 
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King, account of captain Back's 
expedit ion to the arct ic Oce-
an 3. 

Kiprenshy , orosz képiró 301. 
Kopp (J . F . ) , Urkunde zur Ge-

schichte d. eidgenossisen Bün-
de 37, 

Krilow , hires orosz költő 3o3. 
Kuglcr (Franz) , Ueber die Po-

lychromie d. griechischen Ar-
ch i t ec tu r etc. 44 . 

Kukor i cza ' u j neme 198. 

Ii. 

Laing' norvégiai u t j a 2. 
Lajarde (Felix), Recherches sur 

le cul te , les symboles de Ve-
nus etc. 86. 

Lamarch (de) , h i s to i re naturel-
le des aniniaux sans vertébres 
179. 

Lamartine (Alphonse d e ) , Jo-
celyn 56. 

Lambruschini Rafael ' felszólítá-
sa az olasz nőkhöz 209. 

Lamothe-Langon (E. L. de) Mon-
s ieur et Madame 367. 

— — les aprés-diners de S. A. 
Cambacéres 278. 

Lanc (E. W . ) , Account of the 
manners and customs etc. 86. 

L a y s of Poland 5. 
Lebedew. orosz képiró 301, 
Leitek Ritchie, the Magician 7. 
Lenau s (Nicolaus) Faus t 256. 
Lenox Cunninghani's Hella 4. 
Lermantoic , orosz költő 301. 
L e t t u r e popolari 210. 
Librario (Lajos) , olasz törté-

ne t í ró 202. 
Libri (Vilmos), mathematicai és 

physicai tudomány ' tör ténete 
Olaszországban 210-

Lichtenstädt, Ueber die Ursa-
chen der groszen Sterblich-
ke i t der Kinder 326. 

Lieber, Reminiscences of an ln-
te rcourse with M- Niebuhr 
153. 

L i f e of the Black Pr ince 1. 
Lindley ( John ) , The Genera 

and Species of Orckideous 
plant s 200. 

Litisolas (Aubert de), Souvenirs 
de l ' l talie 338. 

Lisa (Domenico), elencho dei 
muschi raccolti nei contorni 
di Torino 375. 

Lissoni (Antonio), fa t t i storico-
mili tari deli' etá 370. 

L i t e ra tu ra Magyarországban , a' 
France l i t teraire után 212. 

Litta (Pompeo), Familie celebri 
d'Italia 202. 

Lorenzoni (Antonio), Inst i tut io-
ni del dirit to pubblico interno 
372. 

Lowndes (M. T h . ) , the Biblio-
grapher 's Manual of english 
l i t e ra ture 184. 

Ludecus (Eduard) , Reisen durch 
die Mejikanischen Provinzen 
276. 

2Ä. 

Mac-Cleiland, Some inquiries 
in the province of Kemaon 93. 

Mac Gucken de Slane, Le Di-
wan d 'Amro' lkais etc. 281. 

Madrid in the year 1835 3. 
Magendie , Lecons sur les phé-

noménes de la vie 88. 
Magyar tudós társaság ' -ülései 

9 5 , 192, 295, 378. 
Mammiani, a' régi olasz philo-

sophia' új jászületéséről 208. 
Mande ( T h o m a s ) , the School 

Boy 5. 
Manzoni, olasz köl tő 101 ; is-

kolájának képe 110. 
Marbach (G. O.) , Lehrbuch der 

Geschichte d. Philosophie 3o5. 
Marcucci (Vincenzo) , della le-

gitt imita positiva delle pene 
372. 

Marivauit (de) , Précis de l'hi-
s to i re générale de l 'agricul-
t u r e 92. 

Marryat, the Pyra te and two 
Cut ters 7. 

— Japhet in Search of a fa ther 7. 
— Midshipman Eas}r 7 , 367. 
Marsand, prof. a* párizsi k. 

könyvtár ' olasz kéziratai 203. 
Mascarenlias (the) 7. 
Mascheroniana 105. 
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Massiat (Baron), Mouremens des 
idées dana les qvatre derniers 
siécles etc. 90. 

Melegség' (allati) csudálatos ere-
je 199. 

Mémoires de l'Acad. roy. des 
sciences morales 94. 

— de la société geologiqve 94. 
Mexicói esztendőszakok 242 } 

szokások 245. 
Meyer (Fr. K. ) , Girolamo Sa-

vansfrola 160. 
Michelet , Examen critique de 

l'ouvrage d'Aristote 178. 
Miller , a day in the woods 6. 
Mionnet (M. T. E.) , Description 

des médailles antiqves 181. 
Moliére' újonnan feltalált versei 

200. 
Molini (Giuseppe), Documenti 

di storia italiana 86 , 203. 
Monti, hires olasz költő 104. 
Morand (M.) , Dictionnaire gé-

néral usuel et classiqve d'édu-
cation 175. 

Morbio , az olasz municipalitá-
s okról 203. 

Moreau de Jonnés (Alex.), Sta-
tistiqve de la grandé Bretagne 
288. 

Mosel (J. F.) , Geschichte der k» 
k. Hofbibliothek] von Wien 43. 

Mosen (Julius) , Gedichte 188. 
Muletti (I)elfino), nevezetessé-

gek Saluzzóról 202. 
Mutet (A.) , flore francaise 265. 
Mutinelli (Fabio) , a' Velencze-

iek' kereskedéséről 202. 

Bí. ' 

Kapier , Account of the war of 
Portugal 1. 

Seiet, Voyage pittoresqve et 
archéologiqve 182. 

Nevelés Olaszországban 209. 
Niccolini, olasz költő 101, 114, 

201. 
Xotaris (de) , Muscologiae ita-

licae spicilegiuni 375. 

O . 

Üke (M. S.), the Atonement 5. 
Olasz li teratura 101. 

Olaszoszág' hátramaradásának 
okai 210. 

Orbigni (Alcide d ' ) , Galérie or-
nithologique 277. 

Orioli, korfui professor 210. 
Orlowsky, orosz képiró 301. 
Osann, Beiträge zur griechi-

schen und römischen Litera* 
turgeschichte 145. 

Oscillaria Pharaonis 198. 
Özönvizelőtti műtárgyak ' nyo-

mai Magyarországban 298. 

P . 

Paganessi (Abate Pie t ro) , Ele-
menti di filosofia 373. 

Fashley ( R o b e r t ) , Travels ín 
Creta 94. 

Faul (Jules), le Fou 81. 
Pawlow , orosz novellista 304. 
Pellico (Silvio)' munkáinak bé-

lyege 111. 
Percheron (A . ) , Bibliographie 

entomologiqve 368. 
Peyronnet (Comte de ) , Histo-

ire des Francs 165. 
Philologia' feladata 116. 
Philosophia Olaszországban 207. 
— történetiratának nézete 306. 
Pillantás az angol literaturára 1. 
Pilter'Will, de la dépense et 

du prodnit des canaux 91. 
Pistrucci, olasz iró 210-
Pogodin , orosz történetíró 304. 
Polewoy , orosz journalista 303. 
Poli Boldizsár, olasz phlosoph. 

208. 
Potnpery (E. de) , Le Docteur 

de Tombouctou 88. 
Porter (J. l t . ) , Progrés de In 

grandé Bretagne 288. 
Poupin (Theodore ) , Esqvisse 

phrénologiqve et physiogno-
miqves 9. 

Prentis, an apology for Lord 
Byron 5. 

Puschkin, orosz költő 301, 302. 
Pyramisok Egyiptomban 237. 

Queen ( James M-), General Sta-
tistics of the British Empire 
185. 
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is. 

Ruccogl i tore ( i l ) , olasz folyó-
i rás 112. 

Ramon de la Sagra , Cinq inois 
aux Etats-unis etc. 88. 

— — His to i r e phys ique , poli-
t iqve et naturelle de l'ile de 
Cuba 288. 

jK«7irfon,recolIections of theHou-
se of Lords 3. 

Rankin , the Whi te man's gra-
ve 3. 

Ravaisson, Essai sur la Meta-
physiqve d 'Aristote 365. 

Recanali (Leopard) , olasz köl-
tő 114-

Reid ( T h o m a s ) , Oeuvres com-
plétes etc. 182. 

R e i f f , dictionnaire étymologiqve 
85. 

Rcmusat (Abel), Foé Koué Ki 
etc. 92. 

Renal (Antony), Emany , Ro-
man etc. 283. 

Rengger A. D r . , J . l t . Reng-
ger 's Reise nach Paraguay 65. 

Reynolds , Songs of Twil ight .5-
Rey (M. ) , Histoire du drapeau, 

des couleurs etc. 177. 
Rhymes f rom Italy 5. 
Ricard (Aug.) , JYles grands pa-

rens 82. 
Richardson, Populär t reat ise on 

WTarming and ventilating etc. 
184. 

Ridolfi ( Carlo ) , le maraviglia 
deli' a r te 80. 

Ritler , Geschichte der Philo-
sophie 310. 

Roberts (Miss) , Lovenstein 6. 
Robinson (G.) , Travels in Pale-

stina 283. 
Robolini, Paduáról t e t t j egy-

zetei 202. 
Romagnosi, olasz philosoph 207. 
RomaJii János, tör ténet i és pol-

gár i nevezetességek Casalmag-
gioréról 202. 

Romant ica Olaszországban 107. 
Rosmini, olasz philosoph 207. 
Rosseeuw St. Hilaire, His to i re 

d 'Espagne 292. 
Rosetti , olasz iró 210. 

Rottignol (J. P.) , Vita schola-
stica 187. 

Rossini, olasz iró'" 115. 
Roux (Id.), Herculanum et Pom-

pei etc. 177. 
Rudelbaeh, Hieronymus Savana-

rola 160. 

S. 

Saavedra ( D o n Angel d e ) , cl 
moro esposito 59. 

Saint-Non (Richard de) ,vVoya-
ge p i t toresque á Naples et en 
Sicile 178. 

Sagoskint, orosz regényiró 301. 
Salamon (M. de) , Trai té d e l ' a -

ménagement des foré t s etc. 
283. 

Sauli Lajos, olasz tör ténet i ró 
203. 

Saunter (a) in Belgium 3. 
Scalvitii , olasz költő 211. 
Schiifer, Geschichte von Por -

tugal 357. 
Schenk (Eduard)Schauspiele 187. 
Scheivirew : orosz l i terátor 304. 
Science (la) , populaire de Clau-

dius 92. 
Sclopis (Ereder ico) , delle legis-

lazione civile 202, 371. 
Semper (G.), Bemerkungen über 

vielfarbige Archi tectur und 
Sculptur 44. 

Sejikowsky, oroszjournal is ta303. 
Serra (Girolamo), Genua' t ö r t é -

nete 203. 
Servier (Alfred de) , Le Démon 

du Midi 84. 
— (Felici té) , de la bienfaisance 

83. 
Sherer's (Moyle), militärische 

Memoiren 156. 
Shukowsky , orosz iró 302. 
Siebold (Fr . de) , Flora Japoni-

ca etc . 267. 
Si/ieriez (Don Juan Francisco) , 

Le Quichot te du XVIII Sie-
cle etc. 281. 

Skene (Wil l iam), th* Ilighlan-
ders of Scotland 288. 

Slidell, America in England 2. 
— la Spain revisited 3. 
Smirdin , orosz könyvárós 303. 
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Smith (B. Lídia), Songs of Gra-
nada and the Alhambra 5. 

Sommerard ( d e ) , les a r t s au 
moyen áge etc. 183. 

Soulier (Frederic), Sathaniel 367. 
Stehhing, I l i s t o r y of the Refor-

mation 1. 
Stern (Ed . ) , L 'héret iqve et l 'A-

postat 81-
Stickney (Miss) , H o m e , o r the 

Iron Rule 8. 
Stokes Sewell, the vale of Lan-

herne 5. 
Strang' németországi Útja. 
Studcr (B.) , Anfangsgründe der 

mathematischen Geographie 
191. 

Stuve (Fridr.), die Handelszüge 
der Araber 344. 

Sudley (Miss), Seymour o f S u d -
ley 8. 

Szép fa 300. 
Szamár té j 100. 
Szőlő es olajfa ' honositása 300. 

T . 

Taithout de Morigny, Narra-
tive of three voyages in the 
Black sea 286. 

Tales of the Woods and fieldsG. 
Temple (Sir Grandville), Gree-

ce 3. 
Tennemann , mint philosophiai 

tör ténet író 308. 
Theba' leírása 217. 
Thredgold (Th.), Tra i té des ma-

chines á vapeur 278. 
Three ( the) , Eras of Womens 

life 8. 
Tipaldo, a' 18-d. század' híres 

olaszainak é le t ra jza 201. 
Todd Thomson (Anthony), prac-

t ische Darstellung der Haut-
krankheiten 365. 

Tommaseo , olasz iró 211. 
Touchard ha fon se , Souvenirs 

d'une demi-siécle 84. 
Török nyelven i r t ú j munkák 

286. 
Törökök ' erkölcsei és szokásai-

ról 231. 
Tör ténet í rás 01aszországban201. 
Trevor ( A r t h u r ) , the Life and 

times of William the th i rd354. 

Troltopo (Mrs) , Par is and the 
Parisians 2. 

— — Itecollections of Ameri-
ca 2. 

Troya (Káro ly ) , Vel t ro allego-
rico 108. 

Türk (M. S. A . ) , T ra i t é de la 
gout te 366. 

U. 
t'goni, olasz iró 211. 
Vlrici (Dr. Hermann) , Geschich-

te der hellenischen Dichtkunst 
131. 

Urquhart, Le Turqvie , ses res-
sources etc. 363. 

Vscliold ( Joh . ) , Geschichte des 
trojanischen Krieges 34. 

V. 
J'arese (Carlo) , olasz regény-

í ró 115. 
— genuai köz társaság ' tö r -

ténetei 204. 
Vén cserfa 300. 
Terollot (L.) , La bienfaisance 

83. 
Verri, Majland' tör ténete 201. 
Vico' munkáinak ú j kiadása 208. 
T'idocq (E. F . ) , Le voleurs etc. 

180. 
Voiart (E.) et A. Tas tu, les en-

fans de la vallée d'Andlau 286. 

W . 

Wagenfeld (F . ) , Sanchuniatho-
nis liistoríarum Phoenicíae etc. 
162. 

11 agner (J. J.), System der Pri-
vatökonomic 293. 

IValdeck (de), Voyage pitto-
resque et archéologiqve etc. 
182. 

Warenco (Carlo), olasz regény-
író 114. 

Washington Irring , Astoria 5. 
Weher (Fr. B . ) , Historisch-sta-

tistisches Jahrbuch u. s. w. 187. 
— (Wilhelm und Eduard} , Me-

chanik der menschlichen Geh-
werkzeuge 27. 

Wellington, mint hadi vezér 157. 
3 0 
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Wharncliff (Lrord), the Corre-
spondence ofLady Mary Wort-
ley Montague 4. 

Wilkinson (J. P.), Topography 
of Thebes 215. 

Wilson, Inklings of Adventare 2. 
Wirth (J. U.), Theorie des Som-

nambulismus II . 

IVraxall, Nathaniel's memoirs4 

SE. 

Zanotti ( Abate Paolo ) , Voca 
bolario degli Accademici del 
la Crusca 79. 
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