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Ha Pestet gazdagsága ’s természeti kin
csei nem eléggé tennék is nevezetessé , az 
ujabb korban nyert kereskedési fontossága, 
népesedése \s ékessége már magában is elég 
o k , hogy ismertetését ezen lapokban közöljük.

Azon helyen, hol most Pest áll, nyilvános 
jelek után gyanithatolag a’ fejér tenger; hullárn- 
lott vala; de az ezredek’ homályába nem eresz
kedvén, kik e’ városnak ó kori történetéről kí
vánnak valamit tudni, Schuster professor’, és a’ 
(0^0^00)1^1^ Horváth István9 derék munkáira 
utasítjuk, itt csak azt jegyezvén meg: mind kelet
kezésének ideje, mind nevének eredete elvesz
ni látszanak a’ régiségben, czáfolhatatlan törté
neti adatokkal egyik sem tétetvén még eddig 
kétség kívülivé. Verböczi szerint elláthatatlan 
időtől fogva a’ szabad királyi városok közé 
tartozott ez ; Bél pedig azt mondja, még az or
szág’ kezdetével emeltetett ezen rangra.

Az első templomot 1233. dominicanusok 
épiték Pesten, a’ tatárok’ első berohanása után; 
de a’ második berohanáskor 1241. egészen le- 
rontatott s’ város, melly már akkor nagy, gaz
dag ’s németektől lakatott vala. IV. Béla’ visz- 
szatérte után körül vétetett falla l, ’s már 1255. 
ugy látszik, nevezetes posztócsináló műhelyei 
voltak. 311. Andrással 1301. kifogyván az 
Árpád’ vére, a’ királyválasztásoknak nyugtalan 
korában a’ mellette fekvő Rákoson tartott gyű
lések majd kedvező, majd káros befolyással ha
tottak léteiére. I. Lajos Budára hozván át a’ 
királyi lakást Visegrádról, Pest városának jó
léte szembetünőleg gyarapodott, de még inkább 
Zsigmond alatt, ki vásári joggal, ’s országgyű
lési hellyel és szavazattal ajándékozta meg; 
Bot azt állítják némellyek, hogy ezen király 
köhidat is akart a’ Dunán épitni, de szándéká
ban a’ kora halál meggátlá. A’ mohácsi gyász

után Szuleiman minden lakosait levágatta, kik 
már akkor gazdag vagyonú polgárok voltak, ?s 
a’ várost felégetvén, elpusztította. E ’ zavaros 
időben nem könnyen emelkedhetett ismét fel. 
sőt 1541. egészen a’ török járom alá esett, 
mellyből az ausztriai erő fel akarván szabadítni, 
az ismételt ostromok ’s bevételek azt is elpusz- 
titák benne, mit az előbbi háborúk’ dühe meg
hagyott, ’s igy árvahodott el a’ város, 60 esz
tendő alatt nyögvén a’ török igában. 1605. még 
nyomorubb állapotban v a la ; egy ép háza sem 
volt, egy temploma, egy tornya sem díszlett, 
közepe egy mocskos árokkal volt keresztül vág
v a , ’s vakolt sövénnyel kerítve; kevés, de az 
is rossz ember laká. ,,Pest igazi pestisfészeka 
mondá Bocaíius, Bocskainak egyik kísérője, ki 
Mehemed vezérrel itt össze jött vala. 1686-ig 
sinylett ezen állapotban ; akkor a’ lotharingi 's 
badeni herezegek győzedelmesen mentek be, ki
takarodván előbb a’ törökök; de gyász tekintet 
volt a’ városra nézni, melly nem házakat, ha
nem csak kunyhókat mutathatott tisztátlan omla- 
dékival^, a’ lakosok keves számmal, azok is 
szegények idegenek voltak, kik lassanként el 
is szivárogtak azután belőle; szabadságok, ki
váltságok 's jogok még emlékezetben sem valá- 

nak immár.
De az áldott béke’ jótékony szárnyai alatt 

nem sokára kezdett ismét emelkedni. Ráczok 
és utóbb németek telepedének le benne. I. Leo- 
pold gyámolitá előlépésiben, ’s igy sütött ki va- 
lahára napja egy boldogabb kornak a’ pusztulás 
romtanyáján. Borongott ugyan még néha néha fe
lette a’ kiirucz háború’ fergetege, mig 1711. az 
is leszállót! egéről; ’s ha van város a’ világon, 
melly olaj ágat szentelhet a’ szelíd békenemtő- 
nek, egy olyan Pest lehet, melly ba kivált 
Budával összevétetik, most főbb városai közé tar
tozik Európanak, dísze a’ magyar birodalomnak, 
lakhelye a’ tudományoknak, művészetnek, a
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mesterségeknek fő, ’s ha a’ gőzhajók még'  in
kább divatba jönnek ’s összekötik Béecsel és 
Konstantinápollyal, virágzó pontja a’ kereske
désnek , menedéke az építészetnek ’s fészke az 
élénk iparnak.

Legujabbi díszletre jutásának III. Károly 
és II. József veték meg'  alapját, kik roppant 
épületeket állíttatának benne, az első a’ katonai 
kórházat, második a’ nevét viselő iszonyú ka
szárnyát. Azóta Pest óriási lépésekkel haladott 
elő emelkedésében,

Éghajlatára nézve az ország’ legegészsé
gesebb helyei’ közé tartozik, melly szerencsés 
éghajlata izmos, virgoncz, erős és ép lakosain 
vidámul nyilatkozik.

A’ közte és Buda közt folyó Dunának, az 
európai folyók’ ezen ősatyjának, ’s Magyaror
szág’ ezen sziverének; köszöni most is kereske
dését , jólétét ’s minden magyar városok feletti 
elsőbségét. Ez a’ hajdan Is tér-nek nevezett 
folyó, úgy látszik, egyenesen a’ végre adatott 
a ’ természettől, hogy az életnek valóságos és 
képzelt szükségeit egész világ’ részeiből ide, az 
ország’ termékeit viszont a'  szomszéd statusokba 
hordja, a’ sváb mezei embernek csendes kuny
hajától a’ Ilellesponíig hömpölygetvén hullá
mait. De most már három gőzhajó kezdi meg
nyitni rajta a’ nagyobb kereskedést, és ha 
ezeknek inkább divatba jövetelével a’ ragyogó 
jövendőbe tekintünk, azt mondhatjuk, mind ed
dig csak kicsinyben űzte még Pest a’ kereske
dést, és csak szatócskodott. Az első hajóhíd 
'1767. köté össze a’ két várost, azelőtt repülő 
hidasok által eszközöltetett a’ közlekedés. Fá
radhatatlan hazafiak veszik mostanság szivökre 
egy állandó hid’ építését, mellynek terve már 
a’ jelenleg együttülő országos rendek elébe 
terjesztetett, ’s mindinkább közeledik azon szép 
remény’ teljesülése, hogy a’ két fő város, 
és ezáltal az ország’ két fele, egyesítetni fog. 
E’ czélnak elérése épen az a’ szárazföldi ke
reskedésre , mi a’ gőzhajó a? vízire nézve. A’ 
hídról egy nézettel tekintetik a’ legszebb orszá
gok’ egyikének két fővárosa; e’ felséges lát— 
mányi lehetetlen az érzelemhez képest leírni. 
Az ideál szépségnek, mellynek nagyságát 
lelkesedésének órájában is alig festheti a’ költő 
lángoló képzeletével, itt mutatkozik gyönyörű 
és magas tárgya. A5 természet és mesterség*

versenygeni látszanak itt az elsőségért, ’s min
denik a’ legkecsesebb remekjeivel áll elő.

Státusok’ és városok’ léteiében nevezetes 
észrevétel a z ,  hogy óriási lépésekkel kezdik 
pályájukat, de csak egy bizonyos magassá
gig emelkednek és terjeszkednek ki, azután 
behúzván kívülről erejöket, lassabbodott hév
vel igyekeznek az első elevenség és köny- 
nyüségben átugrott liézakokat kipótolgatni, ’s 
mintegy megállapodnak azután továbhaladásuk- 
ban. Pestnek ezen kora még igen messze lát
szik lenni, folyvást azon nyargaló haladásban 
lévén, mellyet II. József alatt kezdett; és noha 
1820 körül gyors emelkedése a’ termesztmény- 
keletnek iszonyú leszáltával ’s a’ kereskedés’ 
megcsökkenésével, mintegy halkalodni tetszett, 
nehány esztendő múlva újra sebesebben kezdett 
előre iramlani, ’s most megint oly élénk moz
gással halad, mintha az egész most kezdene 
felnevekedni a’ földből, vagy mintha a’ várost 
egyszerre most építenék. Nemcsak egyes óri
ási házakat láthatni mindenfelé emelkedni, ha
nem egész utczák nyittatnak. Ezen szemlá- 
tomásti emelkedésnek csak Amerikában láthatni 
mását. Az idegen bámulva járván épülő ut- 
czáin, azt az élénk építő mozgást látja maga 
előtt, mellyet Virgil szerint Aeneas láta Kart
hágóban.

1754. még egy külvárosa sem volt Pestnek, 
hanem sivatag homok, nádas és kákás mocsá
rok vették körül; de azóta nemcsak maga a’ 
belső város lehetőleg ki vetkeztetett akkori ren
detlenségéből, és pompásabban építtetett, hanem 
több külvárosokkal is körülvétetett, mellyek közt 
az uj vagy Leopoldváros leginkább tündüklik ; 
ez nyilván mutatja , hogy a’ mostani felvilágo
sodott kornak elég egy száznegyed annyira el
változtatni az emberi nemet és a' kéz’ mivét, 
hogy ha az előbb éltek feltámadnának, bámulva 
tekintenék az előhaladásnak ezen óriási émiékét. 
Ott, hol egykor mocsárok tespedtek, hol 
ezelőtt ötven esztendővel a’ város’ lakosí fektet
tek örök nyugalomra, most a’ hatalmas vásári 
kereskedés’ középpontja vagyon, az őrizetbeli 
katonaság’ díszpiacza, melly az egész biroda
lomban legszebb, ’s egész Európában a’ legel
sők közé tartozik.

Az egész város fekszik 2068 3/4 hold föl 
dön, 1200 koczka ölével számítva egy holdat.
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Névszerint a’ belváros . . 159 J
lieopoldváros . 249 ]
Therésia külváros . . 592 3/4 > hold

József külváros . . . 722 ísFerencz külváros . . 346 J
Tornyai a varos nagysaganoz, szepsegenez 

és népességéhez képest, sem külsőjükre, sem 
architecturai szépségökre ’s nagyságukra, sem 
ékességükre nézve nem felelnek meg a’ várako
zásnak; legfeljebb is a’ tudományos egye
temé , ’s a’ parochialis érdemel tekintetet. De 
középületjei közt olyanok vagynak, mellyek 
a’ birodalomban legelsők mellé bátran állhatnak, 
például a’ játékszín, kereskedők háza , József 
kaszárnya, katonai kórház ’s a’ t. Utczái, 
mint a’ Dorottya, ú ri, nagy-híd és váczi ut- 
czák gyönyörű látmányok. Felírások ’s kiraká
sok szakadatlan rendben vetélkednek egymást 
felülmúlni szépségben és fényben.

Lakosainak száma 1784. 19,000 lélekre 
ment a’ józsefi összeirat szerint. 1799. már 
29,870-re tévé Vályi geographiai lexieonában. 
1810. 33,000-re mondák a'  hazai levelek. 1819. 
számlál tiltott 47,188 minden nem-állandó pestie
ket kivéve. A’ legújabb 1833. esztendei összeí
rás szerint 65,000 lakosai vannak a’ katonaság 
és vidékiek nélkül; ’s minthogy a’ budai népe
sedés 33 ,000-re számláltatik, a' két testvér város’ 
egész népesedését, az ott tanyázó katona
sággal ’s idegenekkel együtt bátran 105,000-re 
tehetni. Ritka család viheti fel harmad vagy 
negyed izig ottani származását, a’ törzsökös ma
gyarokat, néhány ráczot, zsidót és görögöt ki
véve; mert magyarok, tótok, erdélyiek, ausz
triaiak, csehek, morvák, stájerek, tirólok, ola
szok, francziák, bavarusok, svábok, szászok, 
rajnamellékiek, helveták, lotharingiak ’s a’ t 
szakadatlanul vándorolnak ide szerencséjüket ke
resni, ’s lelik is töbnyire. Szerencsére e’ sok
féle nemzetvegyületet is, mintegy tündéri hata
lommal ihlelvén a’ magyar nemzetiség’ felébredt 
nemtője, nagy részben azt megmagyarositá 
már; annyi legalább örvendetes bizonyosság, 
hogy a’ magyar nyelv mostanában illető méltósá
gára jutott, ’s legelső helyen áll. noha még 
csak húsz esztendő előtt is vendég vala itt a 
hon’ közepében. De épen a’ származás’, nyelv’, 
vallás’ és szokás’ különbfélesége miatt nem le
het közönségesen charakterisálni e’  ̂népességet.

Általában mondhatni, hogy a’ pestiek inkább 
örömre, nyiitszivüségre, szorgalomra hajlandók, 
nagyobb részben ellenség! a’ tékozlásnak, szer
felett vendégszeretők, az erőltetést, tnlságot 
nem, hanem inkább a’ természetest kedvelik.

Gyárai ugyan még nincsenek oly virágzás
ban, mint kívánatos volna, sem az élet’ kényel
meiben nem mérkőzhetik Európa’ legfőbb vá
rosaival; de annyi bizonyos, hogy külföldön 
lakó nagyaink igen könnyen nélkülezhetnének már 
Pesten most is más városokat, és lemondhatná
nak a’ külföldön állandó lakásról. ’S valóban 
ideje volna, hogy ha eddig nem sokat, sőt né- 
mellyek épen semmit sem tettek tulajdon fővá
rosunk’ emelésére, most legalább költöznének 
vissza a’ készre, mi többé majd semmi áldozat- 
jokba nem kerülne már, mert a’ magyar főne- 
messég oly számos, gazdag és mívelt, hogy 
magában is egy igen ragyogó kört képezhetne. 
Kétséget nem szenved, hogy fővárosunk ezáltal 
még nagyobb rugalmat kapna szaporábbi neve- 
kedésére.

Számos intézetei igazán fővárosi méltósá
got adnak Pestnek, ’s tekintetét annyira eme
lik, hogy óriási léptekkel halad a’ nevezetesség’ 
főbb polezai felé. Mit a’ legújabb kor’ szelle
me Európának legelső városaiban hoza létre, 
abból Pesten már sok találtatható. Az asszonyi 
jótékony egyesület, casino , lóverseny, mind a’ 
legújabb kor’ szüleményei, ’s hol vannak inté
zetek, mellyekkel ezek nem mérkőzhetnének? 
De ezeken kivül hány hasznos intézet, társa
ság , kormányhatóság telepíttetett meg testvér 
városinkban , mellyek mintegy forrásává teszik 
Budapestet a’ társaságos élet’ számos megki- 
vántatóságinak, fénypontjává az egész hazá
nak, honnan annak határira élesztő ’s elevenítő 
sugárok hatnak ki. A’ város’ nevezetességét 
még négy országos vásarai is nevelik, melly ek- 
hez, leginkább az oda vizen és szárazon össze
folyó nyers honi temékekre nézve, tán Európá
ban is híjában kerestetnek hasonlók. E ’ vásárok’ 
részletes leírását más alkalomra feltartjuk.

Ha a’ okéiba vett vállalatok melleíf még 
azon buzgó óhajtása is teljesül az országnak, 
hogy diétáink állandóul Pesten tartassanak, ’s 
hogy felséges Uralkodónk, ki ezaltal is iga
zán atyai kormányának legdicsőbb emlékét ha- 
gyandja, bizonyos időszakonként magyar fővá-
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rosát szerencséltesse lakásával, elérte Pest már 
akkor emelkedése’ főpontját. Azontúl még'  fel
jebb hágnia kívánatos nem lenne. Mert az idom- 
talan nagyságú városok, mint azt Páris mutat
ja ,  drágaságot, szegénységet, szükséget, ’s 
lealáztatást okoznak az országban , más részről 
pedig önkebelökben is megrontják az erkölcsisé- 
g e t , előmozdítják a’ halandóságit, sőt a’ poli
tikai létet ’s a’ polgári erényt is veszedelmes 
örvénybe ejtik. —

S i v a t a g' s á g' i n y o m o r o  k.

Malié Brun  ezt irja közönséges geogra- 
phiájában. Most a’ mesopotamiai sivatag'  terült 
el szemeinek előtt, melly az Euphratesen túli 
nagy arábi pusztának mintegy folytatódása vagy 
elágazása. Sós növények lepik el egy egy da
rab foltban az égő homokot vagy száraz gipszet. 
Könnyű zerge-csordák szaladozzák át ezen sík
ságot, hol azelőtt számtalan vad szamár téve- 
dezett. A'  folyók’ hosszában káka közt lesel
kedik az oroszlán ezen állatokra; de ha meg
csalatkozott éhe kínozza, dühödve jön ki le
géből ’s rémületes ordítása végig' dörgi a’ pusz
tákat. Itt keletkezik a’ Szám um  vagy Számiéi 
név alatt ismeretes halálos szél, melly mihelyt 
felemelkedik, elveszti a’ levegő tisztaságát, 
vér-fátyolba öltözik a '  nap ’s minden állat ré
mülve veti magát a’ földre, hogy égető lehel
letét kikerülje, melly minden élő lényt meg
fojt. Az utazók ezen fojtó szélén kivül fél
hetnek még'  a’ temérdek sáskarajtól és a’ víz
hiánytól. Egy franczia utazó szemtanúja vala 
egy ily vizhiányi rettenetes jeleinek, melly az 
érző embert rémülettel tölti el. Minekutána 
úgymond, mindent felfaltak már a’ sáskák, el- 
döglöttek, ’s iszonyú nagy számuk döglelete- 
sekké tévé a’ pocsolyákat, mellyekből vizet le
hetett volna merítni; ekkor egy törököt látott 
feléjök szaladni egy halomról kétségbe esett te
kintettel. „Oh! kiáltá az, én a’ legszerencsétle
nebb ember vagyok. Iszonyú költséggel 200 
leánykát vásároltam össze, legszebbjeit Görög
országnak és Georgiának; nagy gondal nevel
tem fel őket, és most, midőn már férjesedhetők, 
Uagdádba viszem, hogy jó áron eladhassam; de

áh , mind elvesznek szomjúság miatt ezen siva
tag pusztában, magara még nagyobb kint érez
vén, mint ők.u A’ franczia tüstént elsietett 
vele a’ halomra. Mily szivrázó látmány! Ti
zenkét heréit és valami 100 teve közt együtt 
látá a’ 12 — 15 esztendős leánykákat elnyúlva 
a’ földön, martalékul esve az égető szomjú
ságnak ’s kerülhefetlen halálnak. Némelyek 
már gödrökbe ásattak, mások pedig'  vezetőjik 
mellé rogytak le, kiknek már nem volt annyi 
erejök, hogy őket eltemethessék. Minden felni
ről hallatszék a’ haldoklók’ bágyadt nyögése ’s 
azoknak kinos jajgásuk, kik mivel még egy 
éled lehellel tel bírtak, hasztalanúl csdeklének 
egy ital ka vízért. A’ franczia azonnal töm
lőjét akará meg'nyiíni, mellyben még egy kevés 
viz volt, ’s egyik feláldoztatottnak oda akará

V

nyújtani. Orjült, rákiálta arabs vezetője, azt 
akarod, mi is elvesszünk szomjan ? Egy nyíl- 
lövéssel véget vete a’ leány’ életének, ’s magá
hoz ragadá a’ tömlőt, halállal fenyegetvén azt, 
ki megilletni merészli. Tanácslá a’ rabkalmár
nak, menjen Drajé-be, hol bőven találand vi
zet. „O , oda nem mehetek, feleié az, mert a’ 
haramiák megfosztanának rabnéimtól.u Az arabs 
íovábmenésre ösztönzé utazónkat; midőn távoz
tak elfelé, borzasztó sikoltásra fakadtak a’ sze
rencsétlenek, kik a’ végreménynek’ utolsó su
garát is elenyészni láták ekkor. Az arabs meg- 
illetődött, egyiknek ajkára nehány csep vizet 
öntött, ’s felülteté tevéjére, hogy nejenék aján- 
dékúl vigye. Ez a’ szegény leány néhányszor 
elájult társnéinak hüledékei mellett menvén el, 
kik az úton halva hullottak le. Nem sokára 
utazóinknak is kifogyott vizök; ekkor egy szép 
kutat leltek, mellyben tiszta ’s hűvös viz volt, 
de oly mélyen, hogy a’ kötélén leeresztett cse
ber odáig' nem éré. Elvagdalák tehát köpenye- 
göket, ’s össze kötözvén, egyszer egyszer csak 
keves vizet merítettek, reszketvén a’ gondolat
tól , hogy gyenge kötelök elszakadván a’ csöbör 
is lenn marad. Ily veszedelmek közt értek el 
végre Syriába az első állapodásra.

James Bruce 1766-ki novemberben indult 
vissza Abyssiniából ezt irja: A’ Nílusból tölték 
meg' tömlőiket, ’s 6rws-ban elláták magokat ke
nyérporral, melly itt saját intézetekben készül 
a’ karavánok’ számára. Ilyen porból egy marok
kal kap minden személy egy napra, hozzá egy
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fél tökhaj v izet, azon kívül egyenesen italra 
egy egész tökhajjal. A' tömlők, hogy ki ne pá
rologjon belőlük a’ viz, bemártattak a’ folyóba, 
’s kívülről zsirral és szurokkal jól be kenettek. 
Elérvén a’ pusztába, mellynek alja kövecses 
vala, alabástrom fejérségü darabocskákból áll— 
van, éjszaknyűgöt felé Egiptomba tartottak. 
Egyetlen gondjok vala, hogy az iitközben ta
láltató forrásokat el ne tévesszék, ’s a’ kalan
dozó bisaréektől (arabs törzsük) meg' ne támad- 
tassanak. Eleinte csak találtak még'  itt ott né— 
melly fíinemet és bokrot, de utóbb semmit sem. 
Beljebb a’ pusztában kezdődütt nyomoruságuk, 
kivált azon kürnyülmény által, mellyre nem 
számoltak, t. i. csizmájik elszakadoztak a’ kö
vecsen, ’s lábaik telvék lőnek sebbel; de még 
nem téveszték el utjokat, mert az utmutató 
egyes halmok és sziklák jelelék azt, nem te- 
mettetvén el a’ pusztaság’ ingatag'  homokjától. 
De majd nem sokára iszonyú sokaságu homok
oszlopokat láttak különböző távolságra egymás
tól; balkai ’s méltósággal majd gyorsan mozog- 
va, gyakran fenyegetvén eltemetéssel a’ kara
vánt. Némellyek ezen oszlopok közül egészen 
felhőkig értek, mások elszakadván középén el
szóródtak a’ levegőben. Egyszer ezen oszlo
pok iszonyú sebességgel iramlottak a’ karaván
nak, ’s már alig voltak 400 ölnyire; mindenki 
halálát várta, mert a’ legfutóbb nyargaló is 
hasztalan igyekeznék ezek elől elfutni: de sze
rencsére másfelé forditá azokat egy szél. Né
ha oly sürün állottak a’ homokoszlopok mint az 
erdei fák, ’s clhomályositák a’ napot, mellynek 
sugarai keresztül törvén itt ott közöttük, tüz- 
oszlopoknak látszottak, ’s rémülésbe ejték az 
utascsoportot. Ezek elmúltak végre, de a’ haib- 
szcr (kalauz) félt a’ közelgető Számumtól. El 
is jött az másnap, midőn nem messze valának 
a’ reménylett forrástól. Délkeleten bársonyszi- 
im felleg kerekedett fel, 20 öl szélességgel, ’s 
valami 12 láb magassággal a’ földtül, ez a’ 
szélnek csak egy igen gyors lehellete volt. 
Mindnyájan a’ földre borultak arczal éjszak fe
lé, ’s mintegy halva feküdtek, mig a’ vezető el
vonulását nem jelenté a’ Számumnak. Bruce be- 
lehellvén annak egy kis levegőjét, melyfájdal
mat kapott, mellytől csak két esztendővel az
után szabadult meg Olaszország’ fürdőiben. A z  
utasok clbágyadtak a’ sok szenvek miatt, ’s

nem győzé őket bizfatgatni Bnicc. A’ tevék 
több nap óta semmit sem ehetvén cUankadtak 
az égető nap’ hevétől és egyenként kezdtek 
hullani. Elértek nehány nap múlva Chiggre’ 
kis völgyébe, hol tiz kutat leltek, dr annyira 
tele volt állatocskákkal és tis/J áfa lansággal 
ezekben a’ viz, hogy pamut kendőjiket kellett 
szájukra tartaniok a’ legnagyobb galádságok’ 
viszszatartása végett. Másnap inár 7 — 13 
lábnyi homokhalmokat is találtak mint a’ teg- 
napiSzámum ’ következményeit. A’ homok, mely- 
lyel oly sok század óta játszanak a’ szelek, 
itt már felettébb finom volt. Néhány nap 
múlva bokros helyeket is találván, ottan mcg
hál tak. Éjszaka egy gazember próbálgatá 
mególdozni a’ lánezot, mellyel a’ tevék voltak 
béklyózva, de kiáltás történvén rá ,  elillant; 
másnap utána mentek nyomán, mert féltek, hogy 
valami arabs csoport meglepi őket; ’s hogyan 
védelmezzék magokat bágyadtan, elerőtlenedve, 
éhen, szomjan, az ezerenként kóborló haramiáktól? 
Egy szikla mellett két nyomoru sátorban egy as
szonyt ’s egy ferjflt találtak feleségestül és gyer
mekestől, mindnyájokat meztelenül és egészen 
kiéhezve. A’ gyermekes asszony szülöttjét félt
vén, kebelébe szoritá azt ,  irgalomért esdeklett 
tépvén önnön haját, ’s inkább selávnak kínálta, 
csak meg ne öljék. Bruce és társai nemcsak 
az asszonyonak megkegyelmeztek, hanem a’ 
férjíinak is, noha nehány nappal azelőtt ölt 
meg egy embert önvallomása szerint, és ezt 
magokkal vitték kalauznak, mint ki igen tudta 
a’ járást e’ pusztában. Másnap jöít a’ Számum 
ismét, melly nem annyira ártott mint az 
utána következett szél; ez annyira elerőtlenité 
őket, hogy alig terhelheték meg a’ tevéket. 
Egy teve megdögülvén miatta, szeleteket vag
daltak húsából, ’s a’ csomagokra akasztván, 
nem sokára ugy kiszáradt, hogy tübbé nem le
hetett rothadástól félteni. Útközben döglütt te
véket is találtak, ugy kiszáradva, hogy csak 
igen keveset nyomhattak; féreg és légy sem 
volt rajtok, mert e’ kietlenségekben sehol sincs 
élet. Ezentúl tübbedett nyomorúságuk; még 
egyszer fújt a’ Számum, ’s annyira elbágyadtak, 
hogy most már mindegy volt nekik minden. 
Már csak öt teve maradt, jaj ha ezek is elhul- 
nak, ők, kik magokat sem bírták, hogyan cze- 
peljék eleségeiket ? Csak a’ fogoly kalauz tar-
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tá még meg' bátorságát, rongyaiból kötőiéket 
csinált Bruce’ lábaira ; le akarták róla venni a’ 
lánczot, de ő ezen szabadságot el nem fogadta, 
hogy rosszul ne viselhesse magát. Majd növeked
vén a? csüggedés, némellyek már vissza akar
tak maradni ’s meghalni. De végre közeledtek 
a’ czélhoz, tizennégy nap után most láttak lege
lőször fclleget az égen, jeleül egy boldogabb 
földnek; azonban a’ nyomor is nőtt, kenyér 
már nem vala, sem teve sem ember nem tudott 
tovább menni; Bruce több holmijét elhányta 
volt, hogy könnyebben mehessenek tevéi, de imé 
most már lehetetlen vala egy tevét is kimozdítni 
helyéből; nehanyat levágtak ’s húsokat magok
hoz vitték, gyomraikból pedig megtölték 
apróbb tömlőjiket. Bruce kénytelen vala itt 
hagyni minden jegyzékeit’s gyűjteményeit; úgy 
látszott, ezen egy pilantat oly keserves és 
veszélyes fáradságoknak egyszerre semmivé 
teszi minden gyümölcsét; társai nem érzék e’ 
veszteség’ fájdalmát. De majd szaporodtak meg
szabadulásuk’ előjelei; néha néha ragadozó ma
darakat láttak, Bruce hallotta a’ Nílus esés’ zuho- 
gásá t, ’s csakugyan megérkeztek végre az első 
egiptomi helyre, £yenele. Bruce annyira fáradt 
volt, hogy itt elaludt a’ pálmaerdőcskében, ’s 
midőn felébredt, alig jöhetett eszméletre. Ne
hány nap múlva visszalovaglott egy tevén oda, 
hol gyűjteményét hagyá, és szerencsésen felta
lálta azt a’ nyomon. 18 napig tartott a’ pusztán 

áímenés.
A’ sivatag utazásának következő leírását 

Ah) Bey közli: „Nagy sietséggel tovább foly
tatók utunkat, hogy a’ 400 arabstól megmene- 
kedjünk, ’s ugyan ezen oknál fogva a’ rendes 
utat elhagyván, keresztül vágtunk a’ pusztán, 
apró köves halmokon haladván el. Semmi viz, 
semmi fa vagy sziklabog nem kínálkozik itt vé
delemmel és árnyékul; a’ nap egyenesen lö- 
veilé fejünkre égető sugárait, egészen fejér 
homok égeté lábainkat mint a’ láng. Minden 
ember, kire itt találkozhatni, ellenségnek tekin
tetik. Már egy nap óta sem nem ettünk sem 
nem ittunk, lovaink hasonlóképen. Az öszvérek 
minden lépten hullottak, ’s le kellett őket ter
helni, hogy felálhassanak; ezen bajoskodás még 
meglévő erejinket is elfogyasztá. Délutáni két 
órakor lerogyott egy társunk szerfeletti fárad
ság miatt; inegállitám a’ többit segítségére, egy

tömlőnket kifacsartuk rá ,  ’s nehány csep vizet 
szájába ereszténk, de minden legkisebb siker 
nélkül. Most érzém, hogy magamat is kezd 
erőm elhagyni, felültem a’ lóra, feküdve hagy
ván szegény társamat. Ettől fogva egyik a' 
másik után hulladozott a’ karavánból, ’s lehe
tetlen lévén segíteni rajtok, szomorú sorsuknak 
hagyattak, mivel mindenkinek csak maga sza- 
baditására vala gondja. Több öszvér elmarado
zott terhével, az enyém is kettő holmimmel 
együtt, a’ nélkül hogy tudnám, mi lett belőlük 
és kísérőikből. A’ legnagyobb hideg véniség- 
gel tekinték e’ veszteségre, mintha nem is lett 
volna enyém, ’s tovább sieték. De most elkez
dett lovam alattam reszketni, pedig egész ká- 
ravánban legerősebb vala. Ila egyiket vagy 
másikat sürgetém szaporább menésre, merően 
rám nézett, ujjával ajkára mutatott a’ nagy 
szomjúság’ jelentésére, melly kínozva kínozta. 
Szemökre hányván a’ csoportot vezető tisztek
nek gondatlanságukat a’ vízhiány miatt, a’ Gu- 
daias’ pártütésévél menték magokat, azt vetvén 
hozzá, „nem szenvedünk-e mi is csak úgy mint 
mások ?u Sorsunk annál iszonyatosb vala, mivel 
mindenki lehetetlennek látá, hogy a’ sanyaru- 
ságot eltűrje addig, mig vízhez jutunk. Végre 
esteli 4 órakor a’ sor reám került; szomjúság
tól eleped ve bágyadtan rogytam le. Eszmétle- 
nül hevervén a’ földön, ’s elhagyatván a’ pusz
tában négy vagy őt társammal együtt, kik szin
te nem mehettek tovább, azon helyen veszék el, 
ha az isteni gondviselés mintegy csudaképen 
meg nem szabadít. Már félóra múlt el, mint 
azután haliám, hogy eszméletlenül ott fekvém, 
midőn nem igen messzire tőlem valami 2000 

emberből álló karaván utazott el. Ez a’ se
reg egy marabu’, vagy szent’, vezérlete alatt 
álla, kinek neve Sidi Alarbi; ezt a’ szultán 
Tremsenbe vagy Tremessenbe küldé. Ily ret
tenetes állapotban találván bennünket, nehány 
tömlő vizet öntetett reánk; arczorn ’s kezem 
néhányszor megmosatván, nem sokára eszmé
letre jöttem, felnyitám szemeimet, ’s körül te
kinték, de a’ nélkül, hogy eleinte meg tud
tam volna valamit különböztetni.
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Ha az ember gondolkodik a’ nemzetségek' és 
társaságok’ természetén, azt találja, hogy több
nyire minden ősi próba megszűnik a’ nagy-vagy 
szépatyákkal, mert a’ további felmenetel az em
beri emlékezeten kivül fekszik; pedig az emberi 
emlékezet a’ társaságban legnagyobb históriai 
szakasz minden generatiora — izre — nézve, ’s az 
is fog maradni. Mi volt az atyja? Hivatalbeli. 
Mi volt nagy atyja ? Kereskedő. Mi szép 
apja? Ezt már ritkán tudja valaki. —

Minden embernek van két szüleje, 4 nagy
szüleje, 8 szép szüleje, 16 ős szüleje, 32 déd- 
szüleje, 64 dédős szüleje, 128 eldőde, 258 
őseldőde. 512 dédeldőde, 1024 dédőseldőde.

Még hat izzel feljebb, és igy a’ 16-dik 
generaiióban, mindenkinek 65,532 eldődei van
nak már. A’ 65,532 eldőd közt, mennyi min
denkinek 13 században volt, minden rendű 
’s osztályú emberek vannak. Szolgák, le
vonták, parasztok, kézmivesck, kereskedők, 
koldusok, ’s a’ t. épen ugy, mintha most*65,532 
ember összevétetik, mint vasárnap’ a’ templom
ból jönnek, mikor szinte minden rendű ’s korú 
embert láthatni. Hasonlag van a’ 65,532 ember 
közt minden kigondolható szinü’s gondolkozásu, 
jó, rossz, becsületes, gonosz, kicsiny, nagy, 
szőke, barna, egyenes, púpos, ugy hogy ha 
eldődeinkkel a’ 13-dik századba felmegyünk, 
azok közt mi is épen ugy dicsekedhetünk jók— 
k:il és rosszakkal, hogy egyikünk sem sokat 
engedhet a’ más 65,532 eldődének.

Ha az eldodöket vissza felé egészen Kris- 
tus’ születéséig fel lehetne számolni, a’ legcsu- 
(Illatosabb familiai újságokra akadnánk. Most 
igen tündöklő és szerencsés környülményekben 
látná az ember famíliája5 egy részét, míg a’ má
sik része ugyan azon időben koldusboton járna, 
í'üyik ősapját fényes polgári polezon találná 
az ember, ’s a másikat — ki épen oly közel 
vér ség ugyan akkor a’ gályán — hogy rosz- 
szabb helyen ne mondjuk.

Lefelé épen igy megy, 36 íz után unoka- 
gv ermekeink lesznek mind a’ gazdagok mind u 
szegények közt, a? parancsolok és tudósok 
közt, valamint szolgák, megutáltak^ szűköl
ködik ’s koldulok közt.

AJ g y á s z o l á s  k ü l ö n b ö z ő  n e m z e t e k n é l .

A’ gyászolás színe fekete, azt mondja 
Rahelais, mivel az az éjnek szine , ’s ellenke
zője a’ fejérnek, melly a’ világosság', öröm’ és 
boldogság’ színéül tartatik. A 9 régi költők azt 
álliták, hogy a’ lelkek komor és setét tartomány
ba mennek, *s hihetőleg azért választatott a 
fekete szín gyászjelül. A ’ chinaiak ellenben 
fejér szint választanak ahoz, mivel azt hiszik, 
jótékony nemtőkké lesznek a’ meghaltak; a’ mel
lett három esztendeig gyászolnak, ’s azon idő 
alatt magánosan és elvonulva éinek az ifjak, 
csak a’ három év után házasodhatván isméi 
meg.

A ’ törökök gyászszine kék vagy violaszili, 
a’ szerecseneké szürke, ’s mikor a’ spanyolok 
Perut elfoglalták, az ottani lakosoké egérszin 
vala. A’ japániaknál fejér a’ gyász’ , fekete 
az öröm’ szine. A’ persák barnába öltöznek, 
’s magok és családjok’ haját, barmaik’ szőrét 
lény írják.

Argosban fejér ruhát öltöttek fel a’ gyászo
lók, és nagy ünnepeket tartottak. Delósban el
vágták hajaikat ’s a’ megholt’ sírjára tevék. Az 
egiptomiak melyeiket marezongiotfák, bekenték 
arczaikat és sárgába öltöztek, vagy is inkább 
hervadt levelek’ színébe.

A’ rómaiaknál egész évig kellett az asszo
nyoknak férjeik’, gyermekeik’ ’s atyjaik’ halálát 
gyászoiniok. Ellenben a’ férjek nem gyászol
ták hölgyeiket, sem gyermekeiket, ha ezek há
rom esztendőnél idősebbek nem voltak.

A’ zsidók’ egész gyásza esztendeig tart, 
a’ gyermekek nem öltöztetnek feketébe, de a’ 
gyász alatt azon ruhában kell járniok, melly 
az elköltözöttnek halála’ napján volt rajtok. Min
den esztendőben megbőjíölik ezen napot.

Amerika’ különböző nemzeteinél a' meg 
holt’ életkorától függ a’gyászolás’ módja; gyei 
mekek? halálánál vigasztalhatatlanok a' rokonok, 
az élteseket pedig alig siratják meg. Ha gyer
mek hal meg, senkinek sem szabad azon nap 
a’ szülékhez közelednie; ezek iszonyú lármát 
indítanak szobájikban, ’s egészen kétségbe ejtik 
magokat: ordítnak és kiabálnak, tépik hajukat 
*s marezongják testüket. Másnap elbágyadva 
és erőtienedve vetik ie magokat az ágyra, ’s 
könnyeikkel áztatják el> harmadik nap megént
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elkezdenek gyermekeik’ halálán orditni és jaj

gatni. —
Mily különbözők az emberi vélemények és 

szokások ! Még' is hány balgatag'  halandó van, 
ki magáéi mellett vakon harczol, ’s kész felál
dozni nyugalmát azokért, sőtt mi több a’ má
sokét i s , mindenkit magához hfisonlóvá igye
kezvén tenni ; pedig'  ki mondja meg*, mellyik 
szokás és vélemény a’ helyes, az igazi ?

S z é l  g y o r s a s á g .

A’ szél' gyorsasága , melly még' példabe
széddé is vált, sokkal kisebb, mi nt áz  ember 
rendesen hiszi.

A ’ közönséges szél 8 —10 lábnyira megyen 
egy másod perez a la tt , ’s igy 150 nap alatt 
kerülné meg'  a’ földet. A’ szünetlen sze
lek, mint a’ forró éghajlat alatti örökké fúvó 
keletiszél, csak 10 — 15 lábnyira futnak egy 
másod perez alatt. A’ változó szelek gyorsab
bak. Ha 34 láb sebességűek, alig lehet velők 
szemközt menni. — A ’ másod perez alatt 30 — 
32 lábnyit haladó szél, Mariotte’ vizsgálata 
szerint, már a’ legerősebb fákat is kiszaggatja. 
Derhám’ észvevételeként 68 lábnyit rohant egy 
szél másod perez a la tt, és így egy óra alatt
6 2/3 magyar mföldnyit; de oly dühös is volt 
ezen orkán, hogy egy 12 láb magasságú, 5 

láb szélességű ’s 2 láb vastagságú kőoszlopot 
letört, ’s erdőket forgata fel. A’ legerősebb 
orkán’ gyorsasága, melly valaha vizsgáltatott 
123 lábra tűnt, és igy több mint 20 ölnyire egy 
másod perez alatt. Szélmalom’ hajtására csak

jó gyalogló’ gyorsaságához hasonló szél 
kívántatik. A’ szél’ ereje ’s gyorsasága szélmé
rővel (anemometer-rel) határoztatik meg*.

N a p l ó .

Május’ 24-kén 1104. A ’ keresztes vitézek 
Ptolomais erősséget elfoglalják. — 
l í t l .  Mosko a’ tatarok állal felgyuj- 
tatván hamuba döntetik. — 1543. a 
halhatatlan emlékezetű orvos’ mathe- 
maticus’, csillagász’ és a’ mostani csil
lagrendszer’ feltalálója’ születési napja.

— 25-kén 1<91. Francziaországban a’ régi
egyházi szertartások eltöröltetnek. — 
1085. Vl£ Gregor pápa meghal.

— 26-kán 1521. Luther és követőji a*
worms-i parancs (edict) által számki- 
vettel nek. — 1805. Napoleon olasz 
királynak koronázza önmagát Maj- 
landban.

— 27-kén 1799. az ausztriai generál Vu-
kaszovics Turin fővárost elfoglalja. — 
1265. Dante, a’ nagy költő születik.— 
1564. a’ reformátor Calvin János meg
hal. — 1610. Ravaillac, IV Henrik 
gyilkosa, ki vesztetik.

— 28-kán 1703. Nagy Péter leteszi Pé-
tervár’ talpkövét, ’s ezáltal birodal
mának a’ balti tengerhez járulatot nyit.
— 1759. születik Pilt Wilmos, Angli
ának hires minisztere.

* 29-kén 1453. II. Muhamed Konstanti
nápolyi elfoglalja. Vége a’ napkeleti 
császárságnak. — 1809. a’ tirolok 
Ausztria mellett felkelvén, a’ bajoro
kat Insprukból *s végre egész ország
ból kiűzik. — Ugyanazon nap’ meghal 
Müller János, az ujabb kor’ Tacitusa.

— 30-kán 1816. a’ tiroli rendek dicsősége
sen Uralkodónknak hódolnak. — 1416. 
a’ Prágai Hyerom jm us, 1431. pedig 
az Orteans-i s zű z  égetetnek meg. — 
1640. Rubens , a’ képiró 5 1744. Popé, 
az angol költő; 1778. Voltaire; 1809. 
H aydn , a’ nagy hangköltő; 1814. Jo- 
sephine , franczia császárné’ ’s Napó
leon’ első neje meghalnak.

P O Z S O N Y B A N , 

ifj. S c h m i d A n t a l ’ bctüjivel és költségén.




