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A' H I Ú Z . 

A' hiúz a' macska-nemhez tartozik 's több faja van, mellyek közül némellyek Euró
pában, mások pedig Ázsiában, Afrikában 's Amerikában otthonosak. Első faj a' közönséges 
vagy v ö r ö s b i űz. Utóbbi nevét szőre szinétűl vévé, melly vörös-barna foltokkal 's hátán 
szinte illysujtásokkal van tarkítva. Nagysága majdnem a'farkaséhoz hasonló. Európa országai 
közül Svéd-honban legszámosabb. Második fáj a' sz a rv a s-h i úz az előbbitől szürke szine 
által különbözik, mellyet korosabbaknál fekete, időtlenebbeknél pedig barna foltok tar
káznak; egyszersmind jóval nagyobb is amannál. Hazája éjszaki Európa, de leginkább 
Ázsia. Harmadik faj a' c a n a d a i h i ú z , melly Amerika 's Ázsia éjszaki részeit lakja. 
Színe nyáron vöröses, télen sötétbarna; termetére hasonlít a' a' rókához. — Negyedik 
faj az Oroszország déli mocsáros vidékin, a' kaspi tenger mellett, Perzsiában, Egyiptom
ban és Nubiában honoló m o c s á r - h i ú z , mellynek szőre világos sárgás-szürke; nagysá
gára nézve a' közönséges hiúzhoz hasonló. Ötödik faj az ö v e s hiúz, melly az előbbinél 
tetemesen nagyobb '• Afrikát és déli Ázsiát lakja. Vörössárga szőrét hátán sötét-szürkévé 
teszik a'közbevegyült fekete szálak; nyaka, melle és hasközepe világos vörös; hasonló 
két öv vagy sujtás van a' pofáján 's czombjain, farkán pedig három fekete fél-öv. Végre 
van a' k a r a kai-faj, Afrikában, Perzsa- és Arab-honban lakó, 's nagyságára nézve a' kö
zönséges hiúzhoz hasonló. 

A' közönséges hiúz merész 's veszedelmes ragadozó állat; különösen nevezetessé 
teszi éles látása, úgy hogy a' hiúzszem közmondásba is átment; de majdnem illy éles 
hallása 's szaglása is van, miben a' macskákat sokkal fölülmúlja. Hangja éles, ugatás
szerű. Hím és nő ritkán válnak el egymástul 's kőnyiladékba vagy sziklaüregbe rejtez
nek. Ha egész biztosságban hiszik magokat, kifeküsznek a' sziklára vagy fatörzsökre is, 
és pirítkoznak a' nap sugarainál. Fára csak üldöztetve 's játékközben másznak, hol macs-
kakint ághoz simulnak, 's alig tűnhetnek szembe. Az őzek, szarvasok 's egyéb vad közt 
nagy pusztítást tesznek , mellyeket reggeli 's esti szürkületben szoktak megrohanni fek-
helyeikrül, hol mint a' macska lesimulva hason feküsznek. Innen 12—14 lábnyi távolság
ban képesek a' vad hátára ugrani, mellybe hegyes körmeiket mélyen bele vágva, nyakát 
elrágják, 's így földre döntik. Ha zsákmányukat el nem ejthetek: szégyenkedve som
polyognak vissza fekhelyükre, vagy új les-helyet választanak. Ama' hiedelem, hogy ma-
gasb helyiül ugranak le zsákmányukra, mint szinte, hogy csupán agyvelejét eszik meg: 
alaptalan. A' mit egyszerre fölfalni nem tudnak, azt földbe ássák, belüle újra vendéges-
kedendők, ha addig meg nem szagosul, mert különben hozzá sem nyúlnak. Szaporaságuk 
nem nagy; háromnál több kölykük ritkán van. Ezek eleinte fehérek, 's játszadoznak mint 
a' kis macskák, mig anyjoktula&elevenen vitt állatokon a' megrohanást és fojtást eltanulják. 

K. 
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GYERMEK-GYILKOLÁS EGY KELETIN DIAI NÉPÁGNÁL. 
( K ú t f ő : Orientál Annual.) 

A' nép, mellyné)ezen iszonyú szokás eredetileg uralkodott és melly azt még 
most is , noha kisebb kiterjedésben 's nem olly közönségesen, gyakorolja — a' Radspu-
í o k , kevély, daczos, megáltalkodott nép, az Indus folyam's a'hasonnevű tergeröböl között. 

Eredetéről e'borzasztó szokásnak a* monda következőt tart.tt fen: Egy hatal
mas Rajah — a' Dzsaredzsák (A' Radsputok' törzsökének egy ága, kiknél a' gyermek
gyilkolás a' legnagyobb mértékben űzetett, 's űzetik máig is. A' „Journal of the Royal 
Asiatic Society" szerint az egyetlen egy C u t s c h - tartományban 112 helységben e' bor
zasztó szokás' következtében a' férfiak' népessége az asszonyokéhoz ugy áll mint ö: lhez.) 
ágából — n a gy szépségű 's dúsmiveltségü egyetlenegy leányát férjhez akará adni. Meg-
szólitá tehát házibraminját (Rajgur) szerezne neki egy herczeget, kinek tulajdonságai 's 
rangja a' leányéival egyenlők legyenek. A' rajgur sok országot beutazott, a' nélkül hogy 
a' kivánt tulajdonságokkal biró vőlegényt fellelhette volna; mert hol gazdagságot 's ha
talmat lel t , ott a' szépség vagy lelki fenség hiányzott; 's hol a' két utóbbi megvolt, ott 
kincsek, hatalom szűkét tapasztala. A' rajgur végre hazatért, 's értesité urát, miképen kül
detése minden sikernélküli volt. Ez az öreg rajahnak sok aggodalmat szerzett, mert a' 
hinduk a' szülei kötelességek' legföbbikének tartják, leányaiknak alkalmas és méltó fér
jeket szerezni; 's megvetést és szégyent hozó, ha azok (a'leányok) a' férjhezmehetési időt 
elérik a' nélkül, hogy valakinek eljegyezve volnának, következésképen hajadonok marad
nának. A' fejdelem azonban minden kötést legnagyobb megvetéssel utasitott vissza, melly 
leánya magas származása 's személyes tökélyeivel nem látszott arányban állani. E' szo
rultságában rajgurjához fordult, ki azt tanácsié neki, hogy a' gáncsoltatás' és szégyennek, 
mellyet a' herczegno' hajadonmaradása okvetetlenül maga után von, elkerülésére, kétség
beesett ugyan, de ez egyetlen menthető módhoz nyúljon, — a' l e á n y t m e g ö l n i . Az 
apa eleinte mitsem akart e' javaslatról tudni, 's irtózott az asszony-gyilkosságtól , melly a' 
„Sestra" (egyike a' hinduk' szent könyveinek) szerint magában is iszonyú bűntett már, 
's annál nagyobb, ha az saját leánymagzatán vitetik véghez. A' házihramin azonban ama' 
kétségeit szétoszlatá, azon nyilatkozással, hogy a' vérsúlyt magára veszi 's a'vétek' minden 
következéseiért ellvállalja a'felelőséget. A' herczegno feláldoztatott. 'S ez idő óta jőve gya
korlatba a' gyermekgyilkolás a'Dzsaredzsáknál,'s tőlük az egész néptörzsökre átszivárgott. 

De akár ez legyen a' gyerrnekgyilkolás' szokásának eredete, akár nem — annyi 
bizonyos, hogy az ind/tó ok reá a' Radsputoknálmindig ugyanazon egy, t. i. a' nehézség, 
leányaiknak illendő, alkalmas férjeket találni. A' radsput kevély gőge annyira megy, 
hogy leányát soha sem adja másnak, mint ollyannak, ki hozzá nemcsak rangra hasonló, 
hanem képes is legyen neki azon magasabb polgári állást biztosítani, mellyet, apja véle
ménye szerint, születésénél fogva követelhet, 's mellyet követelnie joga van; és olly nagy 
ezen nagyralátó népnél az utálat minden valódi vagy képzelt lealacsonyodás iránt, hogy nem 
egyedül az általányos emberiség kötelékeit, hanem még a' vérségi szeretetnek erős lán-
czait is széttépi. De — fogják olvasóink egyszerűen kérdeni — mért nem hagyják tehát 
leányaikat inkább hajadonságban élni? M e r t , nyájas olvasóink, mert a' hinduknál a' há-
zasságtalan élet szégyennek tartatik; 's ezen nézet, vagy inkább ezen érzet, olly közön
ségesen uralkodik, hogy az egész, messze keletindiai félszigeten alig találhatni e g y agg
szüzet a' magasabb osztályból. Gyermekek már kora zsengéjükben jegyeztetnek el egymás
nak ; 's nem ritkán a' még gyermek-leány koros, élemedett férfival jár jegyben, ha a' há
zasság haszonhozónak találtatik. 



u 
A' kevélységen kivül más mellék indító ok , e' rettenetes tett végbevitelére, még a' bir

tok együttarthatása i s , melly a' Raűsputoknál sokszor igen nagy 's örökölt, melly tehát könnyen 
esonkulást szenvedne vagy meg is szűnhetnék, hanőgyermekeiket életben hagynák; ezenkívül vér-
fertőztetésnek tartanák, magoknak saját törzsökükből feleségeket venni; a l s ó b b néjiosztályba pe
dig nem akarják leányaikat ereszteni; végre ezek lábaiul eltevése által még azon haszon i.s háram
lik rajok, hogy hatalmuk sem csonkul. 

Mindenkép mindig elég csudálatosnak tetszhetik az európai olvasónak, ki annyit olva
sott és hallott már az Indusoknak vértőli nagy idegenkedéséről, melly még a' legcsekélyebb állat 
megölésétől is irtózik; csudálatosnak tetszhetik mondám, hogy épen ezen nép között uralkodnak an
nyi vérengző, vad szokások; mer t , noha erkölcsi és polgári törvénykönyvük, miképen az a' M e n u' 
rende'éseiben foglaltatik, egészben a' szigorú erkölcsösség, testi önuralkodás és szelídség rendszerét 
képezi, melly mindenben ellenkező a 'Draco- i keménységgel, kivévén az egy kiáltó vérbünöket, — mind
azáltal mégis alig van egy hasonló miveltségii ország a' földön, hol annyi véres szokás és gyakorlat 
uralkodik, mint az Indusoknál. Ezt mindenesetre igen nehéz megfejteni, ha az általányos es egyet
lenegy igaz felelet nem vétetik föl, hogy épen minden szellemi tehetség 's egy a' szívvel született 
előítélet a' s z o k á s hatalmának hódol, vagy magát ahoz alkalmazza. E' felelet ugyanis a' legnagyobb 
erkölcsi ellenmondásokkal békít ki bennünket. 

Egyébiránt az olvasóban e' czikkely által gerjesztett irtózásnak némi enyhítésére legyen 
megjegyezve, hogy a' legújabb időkben az Angolok 's névszerint D u n c a n a' nemes lelkű b e n n a -
r e s - i parancsnok fáradozásai 's szigorú rendszabályai által jó formán sikerült már ezen irtózatos 
szokást, ha nem egészen is de tetemesen meggátolni, mi által ő ezer meg ezer magzat megmentője 
Jön, kik élnek és fölvirágzanak nevét áldani 's egy erkölcsileg erős igazgatásnak a' vad szokások, 
Jjabona 's előítélet' tévedései feletti győzödelmét tanúsítani. AA. 

V A D Á S Z A T . 
{Levéltöredék.) 

Ki engemet a' vadászattól kívánsz elvonni, felzendülök ellened o prosának fia, mint zen-
űűle egykor a 'parfhus nép, nem vadász királyuk Vornenes ellen. Végre tehát csakugyan fő pontját 
érte-el boszum, a ' m é g negyedéve keletkezett, midőn C'saroda mellett Bereghben, profamis ajakkal 
szórál szitkot a' bokrok ellen, és midőn Tolcsván, az őzes Szokolya-tetőn vígan lobogó vadásztüz 
mellett bus arczot merészkedél mutatni. A' költő Szemére Pálnak tüstént elpanaszlám ezeket, 's vég
zésünk leve — kitagadtatásod a' költés' hónából. Mert te azt nem érted, nem látod, nem érzed, men
nyi sok poesis rejtőzik egy krétás törlő nyullábban! Mint teszi (Byron szerint a' tengert hajó) költői 
képpé a'sziklát zerge , az erdőt s z a r v a s , ' s a ' kukor i cza -koró t nyúl? Nem ér ted , miért képzék a' 
görögök Ámort tegezzel, miért istenlék Dianát? miért fénylenek csillagi sorban C'aStor, Pollux, Or i 
on vadászok, 's nem burnót szelenczés tanácsnokok 's referens assessorok? Nem látod, miért köl
tőibb a' bűbájos vadász egy juhos gazdánál, Auclites oroszlán bőrön fekve a' ludtollas ágynál , 's a' 
horáczi kölyök'szarvas bőrt ugatásaDemosthen' szónoklatánál? Mind ezeket te nem ér ted, ijas szit
tyáknak, szarvast üződentumogereknek 's canifer őseidnek korcsult unokája! Sz. Hubert a' vadászok' 
véd-szeníje bölcsődben nem ringata, nem nevelkcdel vadvelőn Thule szigeteben. Midőn Egmont a' 
lelkét nyomasztó falak közül, fegyvert ragadva, ki a' szabadba siet, — te ben maradsz, mert a' fér
fias szenvedélynek helyét kebledben, papir , tinta 's porzó foglalá el. Henye nyugalmat, ismert, ki
mért száraz egyformaságot kedvelsz; élet mozgás, küzdés, szövevény helyett. — A'kigyodzó folya
mot, nem az ásott canalist kedvelem, 's az életet ugy tekintem mint egy angol parkot , szikla, rom, 
zúgó lomb, csergeteg 's a' tiszta tó' nyugodt tükre' egymást, váltó vegyületével. A' falusi ház' csen
dét örömeit, bérezi zajjal vegyítem, hogy lelkem erőben maradjon. Csilapitsd örök nyugottá a' ten
gert, vedd e lvészé i t , szirtéit, örvényét: 's poesis helyett prózába fullasztod hajós vándorodat. Az 
egymással ellenkező élemények cseréje szül lelki mozgást, eletet. A' Horácz beatus ille-je mit mivel 
csendes mezejében? Nem csak hű nőcsket ölel 's mezét gyapjat szed, de kannal is küzd és rigót fog
dos. Ha a' rigó elmarad, pocsékká döl az egész oda. — Jobbulj tehát édes Bert im, 's ha később a' 
sors Delille falusi magányába vezetend, cseréld fel ollykor őzes berkekkel a ' reczes libás udvart. N é 
hány, sivatag udvarban zajjal töltőit napok után , haza tértedkor, még egyszer ollyan kedves leend 
előtted a' kis nőcske, még egyszer olly nyájas a' falusi lak, még egyszer olly bájos a' bóbitás csirke. 
A' vadász vadonban, vészek közt rohanó 's később szép hölgyi zengésre ébredő Mazeppa: a' naponta 
hon csókos férj ellenében, lassú forgalmú nyárson sült gunár , kit utóbb is az egyformaság unalma 
pecsenyézend fel. Borzadj e' képtől 's vadássz; igy nem csak nős, szerető is fogsz mind végig marad
ni. Általa ujuj ingert fogsz nyerni , a ' m á r félig kiszabadult főt, njra a' papucs járma alá hajtani. 
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Miután Byron szerint az ujadat kerítő gyürü lábaidat is lelánczolja, 's igy nem utazhatol, nem hábor-
kodhatol; lassú lengyel helyett az élet-vidor, változatos,* fandangó 's angol contratánczát, úszás, 
lovagláson (mellyekhez nem értesz gyáva) kivül, leginkább mint Ismael 's Lámek'fia érhessed el. Hogy 
pedig, honnét száműztünk, visszatérhess a' Pindusra, nossza gyorsan borulj térdre Sz. Hubert előtt, 
őt magasztaló éneket énekelve, miként tevének a' romaiak vadászat-isteneik előtt; szedd elő Horácz, 
Virgil's Ovid édes hangjait,'s dalj mint ők, a' szenvedelmek' legdicsőbbikéről; és — t i s z t e l j 
engemet, mint tiszteié göröghon, dicsősége legszebb szakában, a' vadászokat: 's midőn ekkép ün
nepelnéd (mint Athén' muzái egykor) a' vadászat' mysteriumait, járulj szent borzadássa] egy bérez' 
zengő ormán világtól elszigetelt, éji tűznél ülő vadászcsoporthoz 's mondd, hogy az festés és p o e-
s is . Tekintsd Malvina őzet üző bajnokát 's mondd, hogy az festés és poes i s . Nézzed (bátorságos 
helyről) a' babyloni dühös oroszlánnal vivó Sándort, kannal küzdő Zrínyit, 's valljad hogy az festés 
és p o e s i s . Kukkants ezekután lelked cainera obseurájába, és siess megvallani, hogy az előtted ra
gyogón elvonuló festés, képek, zúgó folyam, lomb 's bérez, melység, szirt, kürtviszhang, ossiáni 
vadász szendergés a' fenyérek' halmain, csaholó holdramorgók, kandúr, medverobaj, nyúlmákogás 
poes i s . 'S ha ekkép megtisztulva, derült szemeiddel látni fogod pHniusként, hogy a' vadászassa! 
egybecsatolva, bölcsesség's költés szelleme lebeg a'bérczeken, lépj akkor alázatossággal élőmbe 
's én kieszközlendem, hogy Apolló ki Xenophon szerint első találta fel a' vadászatot, egy vizi pus-

^ kával újra avatottává keresztelend castal forrásánál, és sírodon egykor lanthoz tűzött zerge-szarv 
ezimer leend. Sz. M. 

KÜLÖNÖSSÉG. 
( K ú t f ő : Porosz kormánylap.) 

B é k a e m b e r . A' porosz-sléz földön Tillendorfban élt bizonyos Holstein nevű férfi, kit 
csudás testalkata miatt közönségesen békaembernek hittak. Ő 18ö5ben szülétek, egészséges, ép testű 
sziiléktül; kora ifjúságában annyira elbénult, hogy hozzá hasonló alakú ember alig létezett még e' 
földön. Teste csak harmadfel lábnyi volt; feje azonban 's nemző részei rendes nagyságú emberéhez 
hasonlítanak; holott egyéb tagjai részint idomtalanok es merevek, részint két éves gyermekéhez ha
sonló nagyságúak voltak. Tenyerei, belső lapos részükkel kifelé valának fordulva, 's néhány hü-
velknyi karjai visszásán nyúlva, feje felé állottak. Tagjai mozdithatlansága miatt az ételt ugy kellett 
neki szájába rakosgatni, mint valamelly gyermeknek. Szájának belseje 's emésztő létszerei helyes al-
kotásuak voltak, minélfogva nem csak az étel és ital, hanem a' dohányzás is jó izün esett neki. Lá
bai szintolly gyermekies kicsinyek 's bénultak valának, mint kezei, 's merevült állapotban éppen ugy 
voltak helyezve, mint az úszni akaró békáé, midőn azokat teste felé vonífja. Illy állapotban feküdt 
ő gyermekségétül fogva egész haláláig, egy — másfél rőfnyi hosszú 's fél rőfnyi szeles deszkán, 
minden ruházat nélkül, csupán egy takaró által födöztetve, mert tagjainak szerfölötti érzékenysége 
miatt az öltöztetés alkalmával iszonyú fájdalmakat kellett volna szenvednie. Deszkájárul soha sem 
mozdult; ezen viteté ki magát szép időben a' mezőre, hol földjei mivelése iránt erős al-hangon 
oszta parancsokat. Rósz időben az ablak deszkára téteté magát, 's ugy nézegetett az utczára. El
méje egészen helyén volt; alapos ítélettel 's elmés ötletekkel birt. Egyetlen, 's igen kedves mulat
sága az ostáblázás volt, mellynél szájába fogott vesszővel mutatá ki álláspontjait, egyébkint azon
ban másnak kellett a kézbeli foglalatosságot végeznie. Meghalt november 18. 1S36. 

M A D Á R H Ű S É G . 
A' múlt évben következő érdekes példája tapasztaltatok a' madarak ösztön-vonzalmának, mellyel 

fiaik iránt viseltetnek: Angolhonban két gyermek egy kendericze-feszket talált, mellyet a' négy alig 
tollasulni kezdett madárfiuval haza vittek. A' nemző madarak, szokott félénkségök ellenere, folyvást 
a' gyermekek köröl röpdöstek, 's egész a' házig elkísérték őket, hol ezek a' fészket az ablakba tették. 
Kis idő múlva oda szálltak a' nemző madarak, 's utóbb eledelt hordának fiaiknak. Midőn ezt a' ház-
beliek észrevették, az asztalra, majd ismét egy búgba (kalitkába) helyzék a' kicsinyeket, 's az öre
gek mindenüvé utánuk mentek, táplálatot hordva, 's éjeire is a' kalitkában maradva, honnan mago
kat a' szobabeli zaj által sem hagyák elriasztatni. Ezen érdekes jelenet néhány napig tárta, midőn az 
ablak elibe helyzett 's gondatlanul ott felejtett madárkákat egy hatalmas zápor agyunáztatá. — Gyö
nyörű példája a' magzat-szeretetnek, olly szülékre, különösen pedig anyákra nézve, kik a természet 
által belejök szintúgy mint a' madarakba öntött vonzalmat szántszándekosan elfojtva, azon időt, mel
lyet gyermekeik ápolására kellene forditniok, mulatság-vadászatokra 's hiu szenvedélyeik kielégité-
sére tékozolják, önmagok, a' növendék, a' haza es erkölcsiség kárával. 

B U D Á N , A' M A G Y A R K I R . E G Y E T E M B E T Ű I V E L . 




