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K e n y é r f a.

A’ franczia füvészek ezt a’ becses fát 
a’ kény ér fák’ (jaquiers; artocarpi)'  családjához 
tartozók’ nemébe teszik, mellyeknek levele 
egyszerűek, egészek vagy csipkések, virágai 
pedig'  igen aprók, hijányosak, mivel him- 
virágjoknak nincs bokrétájok, másoknak meg' 
kelyhök hibít. Mindnyájan ugyanazon egy fán 
burkolódnak ki az ágak’ végei felé. Ezen 
nemnek kevés számú fajai mind lényegzetökre 
mind tulajdonságukra nézve jegyzetesek. A’ 
főbbek ezek:

Különböző levelű kenyérfat (Jaquier hé- 
térophille) — Ezen fának levele ’s virági ki
sebbek a’ többi fajokéinál, de gyümölcsei talán 
legnagyobbak mindazok közt, mellyek faágon 
függenek. Rumphe azt állítja, ez a’ gyümölcs 
néha oly nehéz, hogy alig'  emelheti fel egy 
ember. Ez’ iszonyú gyümölcs egészen el van 
borítva gyémánthegyü apró gümökkel vagy bi- 
bircsókkal, megehető szinte mint magva, mellyet 

Beütnek mint gesztenyét; de nehéz emésztetu 
táplálat.

Indiai kenyérfa. (Jaquier des Indes) — 
Ez elég nagy fa ,  törzse igen megvastagszik, 
lombos teteje pedig igen sürün fedődzik be le- 
velezettel. Gyümölcsei néha tizennyolez hü
velyknél hosszabbak, ’s tizenöt hüvelyknél na
gyobb átmérőjüek. Az utazók nem egyeznek 
meg gyümölcseinek milyenségén; Rheede igen 
jó szagot és kellemes ízt tulajdonít nekik, Com- 
mersonA pedig bánta szagjuk, ’s rá nem szán
t ó  magát, hogy egy falatot szájába vegyen. 
Móricz és Bourbon szigeten mívelt étik.

Borzas kenyérfa. (Jaquier velu) Ez a’ 
fa legnagyobb nemének fái közt. Asztalos 
munkákra ’s hajó építményekre használíatik. 
Perek át az indusok kiü regit vén, csolnaknak for

dítják; némelly belőle készített nászád 80 láb
nyi hosszú ’s több mint 9 lábnyi széles: a’ 
tenger’ vizein tartósabbak mint patakokon, hol 
férgek esvén belé, elrothasztják.

Csipkés levelű kény ér fa. (Jaquier a’ feuil- 
les découpées) — Ez az igazi kenyérfa, melly 
növényt az oczeánon utazók úgy elhirleltek, 
’s melly tárgya vala egyedül az a’ végre ren
delt kiküldéseknek, hogy nehány ily becses fa
tövet szerezzenek az ó ’s uj világbeli angol 
gyarmatok’ gazdagítására. Ha az első kémle
lők gondoskodtak volna nehány ültetni való ág
nak cserepbe tevéséről, ’s hajóikon elhozásáról, 
megöntözgetésöket nem kímélvén, több évekkel 
fogák vala siettetni az éldeletet, mellyre csak 
sokkal később lehetett azután és nagy költség
gel szert tenni. Bougainville elhozhatá vala a’ 
franczia gyarmatokba, utóbb pedig Cook meg- 
kímélheté vala Angolországot Bligh kapitány' 
szerencsétlen kiküldésétől.

Ez a’ fa egyenes és emberi testvastagságu 
derekon negyven láb magasságra nő fel, teteje 
terjedt, gömbölyű, árnyával mintegy harmincz 
láb átmérőjű tért borítván. A’ fa sárgás, lágy 
és könnyű. Levelei nagyok, minden oldalról 
mélyen bevágodvák hét vagy kilencz czafatban 
A’ him -  és nővirág ugyan azon egy ágor. 
sarjadzik. Gyümölcsei apró gömbökből egybenö- 
vék és jóval nagyobbak mint két ököl, kül- 
ről tüskések, ránczaik háromszeggel vegyes 
hat vagy ötszegre hajlandóságot elég rendest 
mutatnak; a’ vastag bőr alatt oly hús találtatik, 
melly bizonyos időszakban az érés előtt fejér, 
lisztes és kissé rostos; az érettség megvál
toztatja színét ’s állományát; megsárgásodik, 
levesedik, kocsonyásodik. Némelly gyümölcs 
magtalan; az Otahiti szigetbeli fák mind ilyet 
termenek; de az oczeán’ más szigeteiben va
dabb fajok is találkoznak, mellyekben csaknem 
gesztenye nagyságú sokszegletes mag vagyou*
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A '  kenyérfa nyolcz egymás után következő 
hónapok alatt adja gyümölcsét. Fris korában 
ebetés végett az érettségnek azon mérséke vá- 
lasztatik, mikor lisztes a’ húsa, melly állapotja a’ 
haj’ szinéről ismerszik meg. Készités módja ab
ban áll, hogy vastag szeletekre vágatván, eleven 
szénén megsüttetik. Igen hó kemenezébe is tétet
hetik, hol addig hagyatik, mígnem feketedni kezd 
haja. Akármelly módon süttetik meg, levakar- 
tatik szenes része; belseje fejér és puha mint 
a’ lágy kenyér’ bele, íze pedig alig különbözik 
kevés árticsókával egyelített gabonakenyérétől. 
Hogy ezen eledellel egész esztendőt át él
hessenek az oczeán szigetiek, a’ gyümölcsei 
bóvölködő időt használják, midőn mindennapi 
szükségre el nem fogyaszthatják, *s akkor a’ 
feleslegből kovászt készitnek, melly megrom
lás nélkül sokáig tartathatik. Meg szűnvén a’ 
fa gyümölcsözni, megelégesznek ezen kovász- 
sza l, melly kemenezében süttetik, ?s az ebből 
nyert kenyérfélének savanyus íze épen nem kel
lemetlen.

A’ kenyérfáért 0 tahitiba a’ végre ment an
gol kiküldöttség, hogy ezen fa a’ trópikusi aiK 
goi gyarmatokba elszaporíttathassék, külön em
lítést érdemel. Minden utazóknak, de kivált 
Cooh kapitánynak tudósításai igen nagy remé
nyeket igérének a’ kenyérfamüvelésnek hasz
nairól; a’ gyarmatosok esedezének a’ kormány
nál számukra ezen csudálatos fa9 megszerzé
se végett, ’s óhajtásuk elfogadtatott. Egy 
felséges 250 tonnás hajó Otahifiba rendeltetett 
Bligli urnák, akkor egyszerű hadnagynak, de 
ki utóbb admirálissá emelkedett, parancsnoklata 
alatt. 0  Cookot követte volt utazásaiban, *s 
több alkalommal nagy talentomoknak és min
den próbát kiállandó vitézségnek nyilvános 
jeleit adá. A’ kiküldöttség 1787 elindult, 's 
tiz hónapi hajózás után Otahiüban leve. A ’ 
szigetiek buzgalommal foga dák; ezer kenyérfa- 
tőnél több tétetett cserepbe és ládába, 's öntö
zésre elegendő vizmennyiséggel szállíttatott 
hajóra. Az ezen megrakodásra kivántatott mun
ka öt hónapig tartott, ugy hogy a’ kiküldött
ség csak 1798. elején lehete kész visszaindu- 
lásra. Eddig minden kedvezett, de Otahitiból 
kiindulás után az árulás minden sikert elvesz
tetett. A '  hajónép’ nagyobb részéből szövet
kezett ezimboraság, melly addig legnagyobb

titokban tartatott, kitört huszonkét napi hajózás 
után; a’ parancsnok, kinek vitézségét jól isme
rek a'  lázadók, aludtában megfogatott, és ti- 
zennyolcz humaradt szerencsétlen társaival egy 
csajkába tétetett; a’ lázadók nekik hajózásuk’ 
vezérletére némelly eszközöket ’s néhány nap
ra enni inni valót, egy keves bort és rumoí 
hagyván, ezzel sorsukra bízák, elvivén a'hajót, 
melly csakhamar kívül lön a’ láthatáron. Most 
a’ tizenkilencz elhagyott egy fedetlen csajkában 
a’ világtenger’ közepén, minden ismeretes föld
iül iszonyú rémtávolságra volt! Nem csügged
tek el; Bligli a’ rendíthetetlen szilárdságnak 
példáját adá, igazgatván a’ csajkát, folytatván 
észrevételit ’s jegyzéseket írogatván. Végin- 
ségi fáradalmak és szenvek u tán , mellyek a’ 
szerencsétlenek közül csak egyet emészténck 
meg, Ceupang’M jutottak, Timor szigetébe: 
csajkajokban 1,200  mértföldnél nagyobb utat 
tettek. A’ holland kormányzó részvéttel foga- 
dá őket, milyet kalandjok és helyezetök oly mél- 
tánylag gerjeszte, ’s tizenkettő közülök nem 
sokara visszatérhetett Európába. Bligh parancs
nok érdemlett igazságot nyere Angolországban; 
nemhogy vétkéül tulajdoníttatott volna a9 ki
küldetés’ rossz foganata, hanem még hajós ka
pitányságra emeltetett, ’s ugyan azon végre az 
elsőnél nevezetesb második kiküldöttség bíza
tott rá. Ezt semmi visszás történet nem zavar
ván m eg, az Oíahitiba hajózás csak nyolcz hó
napig tartott; három hónapra 1200  kenyérfatő- 
nél több vala hajón, *s a’ két hajónak két évi 
távolléte után a’ kiküldöttség' megérkezék Angliá
ba egyetlen egy ember veszteség nélkül.

így az angol gyarmatok majd negyven esz
tendő óta birtokában vagynak a’ kenyérfának. 
Az ezen szerzeményből támadt remények azonban 
nem teljesültek mind i>e; az uj fának gyümöl
csét rabszolgáik’ táplálatául számolák, de ezek 
töbre becsülik a’ pizángot (bananes) mellynek 
fája szintoly könnyen miveltethető, hamarabb és 
többet gyümölcsözik. Az európaiak’ ínye kü- 
lünbözik a’ négerekétől; a’ kenyérfa’ gyümölcse 
nekik nagyon tetszik, és azt sokképen készí
tik meg, az angol szakácsok’ útmutatása sze
rint. így a’ két növény divatozand .’s ékesítni 
fogja azon tartományokat, mellyekbcn díszük, 
mivel a’ pizángültetvény igen becses látmá- 
nyu, a’ kenyérfa pedig méltán fogand helyei



1834.] F I L L E R T A R . 119

mulató kertekben, ba más baszna nem fogna 

is lenni.

A? m o h á c s i  g y á s z  ü t k ö z e t .

QFolytatás

Meg' el sem indultak Erdélybe a’ követek, mi
dőn megjött a’ hir, hogy Pétervárad a’ vitéz ol
talom mellett is elesett, ’s az őrizet Szolimán’je
lenlétében lekaszaboltatott. Azonnal királyi kö
vetek küldetének mindenfelé segedelmet kérni ’s 
tartazó szolgálatra felszólitni a’ "honiakat. A’ 
királyné bátyját emlékezteié az igért segítségre, 
’s Csehországban tulajdon pénzén sietteté a’ 
zsoldosok’ gyűjtését. Nádasdy Tamás tudósit- 
tatván a’ körülményekről, megbízatott, hogy 
a’ német fejedelmeket legalább keresztényi sze- 
retetböl ’s könyörűletességből birja a’ vallás’ 
védelmezésére. Székesfejérvárnál öt ezer em
berrel állongott Zápolya György; ez előhivatott. 
Batthyányi Ferencz Dal mát, Tót és Horvátország
ban öszegyüjté nemeseit. Az alatt Tomory két 
ezer lovagjával Monostor és Bodola közt üté fel 
sátorát. Ezer gyalogsága ’s egy csapatlovag
ja, mellyel a’ pcterváradi őrizetet megerősítette 
volt, levágatott. Szolimán több városokat ’s 
várakat elfoglalt. Báli bég húsz ezer emberrel 
Eszéknél állott, *s a’ Dráván készitett átmenelt. 
Augustus’ 6 -kán tovább ment a’ király. Út
közben Duna sz. Györgyről ezt irá az ország’ 
cancellarja, Broderics István, a’ királynénak: 
,,A’ dolgoknak rettenetes zavarában magam sem 
tudom már, mit javalljak a’ királynak, ’s mi
hez fogjon ő. Minden késő; ország'  ’s király 
fiz örvény’ szélén. En mit sem tehetek, mert 
egész kíséretében a’ királynak nincsen egyetlen 
egy, ki velem hasonlag gondolkoznék. Elbá- 
mulna a’ királyné, ha hallaná a’ tanácskozáso
kat; csaknem mindnyájan azt hiszik, repülhetnek 
szárny nélkül, ’s engem’ , vigyázóbban szólót 
’$ meggondolást javallót, kislelkünek, hülyé
nek nevezhetnek. Adja Isten, alaptalan legyen 
kétségem. Minden tervök kivihetetlen, vagy 
egyenesen veszélybe buktatók; lehet, valóban 
ugy vannak meggyőződve, mert nem akarom 
hinni, hogy ezélzatosan igyekeznek a’ ki
rály’ vesztén, azonban meg nem szűnöm, bár 
fejein forogna is veszélyben, bátorságáról gon

doskodva szólani. Legyen a’ királyné bátor 
Istenben bizakodó szivvel, ki a’ királyt nei 
hagyandja el. Maradjon Budán, mert eltávc 
zása köz szaladást vonna maga után.u

Négy ezer lovaggal a’ tolnai mezőre érvé 
Lajos, a’ nádor az oda gyűlt: csapatokkal fo 
gadá. Erkeztének hire mozgásba hozá s 
szomszéd megyéket. Cypríai Hannibál ’s Bay 
iáthy János négy ezer gyalogságot hoztak t 
pápa’ költségén szerzetteket ’s jól készültekéi 
Gnojenszky Leonhárdot dél Burgio nunciu 
zsoldba fogadván, jött tizenötszáz lengyellel 
Várday Pál egri, Perényi Ferencz nagyvárad 
püspök ’s nehány más praelat banderiumaika 
hozák, nehány mágnások és földesurak fegy- 
vernökeiket. Mindennap tanácskoztak tolnán 
mit kelljen tenni. Broderics, ’s vele a’ mé
lyebben látók tanácsiák a’ Dráván gátolni a’ tö
rök’ átjövetelét. A ’ nádor oda rendeltetett, d< 
a’ kitörő elégedetlenség ellene szegzé magát 
’s megtagadá az engedelmességet. „Nincs töb
bé hazánka ezt kiálták a’ vakultak, „mihely 
szabadságaink ’s kiváltságaink sértetnek éí 
csorbitatnak. Megtanultuk atyáinktól az éle
tet megvetve legnagyobb számú ellenség köze 
bevágni, küzdeni és halni; csak azt az egyel 
ne parancsolja nekünk senk i, hogy a’ királyén 
kivül más zászló alatt harczoljunk. Eleitől 
fogva legnagyobb dicsőségük volt a’ magyar 
királyoknak, hogy mint legfőbb vezérei a’ ne
mességnek, személyesen állottanak szembe az 
ellennel; az volt eleitől fogva kevélysége a’ 
nemességnek, becsülete ’s jutalma, hogy má
sénak senkiének, hanem csak királya’ parancsá
nak engedt.u Ez a’ mindennap nyilvánabban 
kifejezett érzelem, nem Tomory Pál, okozá a’ 
mohácsi nagy nap’ szerencsétlenségét. Felger
jedve viszonzá a’ király: „Borzadással ’s ré
mülettel hallom, hogy minden fenyíték, rend, 
szerénység és okosság elenyésztek a’ magyar 
seregekből; mindenki siet kerülhetetlen romlá
sába ’s veszélyébe. Félénkség'  ’s lustaság'  a’ 
jogok, szabadságok 's kiváltságok iránti buzga
lom alá rejtetik; az én vesztemmel igyekszik 
mindenki irháját biztosítani. Ám legyen, el
jöttem magam, hogy az országért ’s a’ ti bol
dogságtokért veszélybe szálljak ; ’s hogy nyul- 
szivüségét sonki se palástolhassa magam meg
tartására fordított gondommal, holnap Isten’ ve-

*
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zérlete alatt menendek veletök, hová nélkülem 
parancsomnak engedve menni vonakodtok/ 4

Augustus’ 14-^kén elindult a’ tolnai mező
rül és Battáig nyomult. Néhány követ előre 
sietett a’ szomszéd falukban és városokban el
szórt hadi nép’ összegyűjtésére. Tomory is elő
hivatott, és sok tanácskozás után, végre, miről 
régen kellett volna, fővezérről is kezdtek gon
dolkodni. A' szavak’ töbsége Tomory Pálra 
esett, mások a’ szepesi grófot Zápolya Györ
gyöt akarták. Mind ketten vonakodtak elfogad
ni; a’ kalocsai érsek klastromi fogadását hozá 
fel ellene, ’s inkább engedelmeskedni mint pa
rancsolni megszoktát, azon kivül tapasztalat
lanságát ’s erőtlenségét; alkalmasabnak vélvén 
a’ nádort, ’s az erdélyi vajdát, kik fegy
verben, nagy seregek’ vezérletében ’s veszé
lyes vállatatokban jártas és próbált emberek. 
Oly háborút, mint ezen következendő leend, ő 
soha sem látott, nem hogy képes lenne veze- 
tékelni, azért a’ királyi legnehezebb kegyvesz- 
tés alatt sem vállalhat ej fővezérséget. — Zá
polya György fiatalságát kívánta tekintetbe vé
tetni, ’s a’ mellett azt, hogy ő a’ haditudomány
ból semmit sem tud , nem forgatván még eddig 
egyebüt fegyvert, mint lovag és bajnok tusák- 
nál. Végre csakugyan engedett Zápolya a’ 
király’ parancsának ’s töbség’ akaratjának, de 
oly feltétel alatt, hogy ő csak Tomory mellé 
adassék, ’s mihelyt bátyja, a’ vajda, megérke
zik, felmentessék. Ekkor egyenesen engedel
messég parancsoltai ott Tomorynak, ellenmon
dása többé meg sem hallgattatván.

Mohácshoz küldetének a’ vezérek nehány 
főemberekkel a’ tábor’ és csatapiacz’ kimérésére. 
Battán felül két ágra szakad a’ Duna, szélesebb 
ága a’ balpartot, a’ keskenyebb Battát, Szék- 
csőt és Mohácsot mosván. Mindkét ág egye
sül a’ Karassó’ beömlésénél ’s a’ négy mértföld- 
nyi hosszú, mocsáros Brigitta szigetet képzi. 
Battától lefelé jővén, a’ Simontornyától kinyúló 
kellemes, szőlős halomláncz terjeszkedik el 
nyűgöt, azután délfelé, ’s Vörösmart és Bodola 
közt a’ Karassó’ beömlésén alól a’ Duna felé 
csavarodik. E ’ halmok és a’ Duna’ jobb ága 
közötti síkságon fekszik Mohács*, félmértföldel 
felül rajta a’ mocsáros Cselye patak hasítván 
mezejét, lassú mozgással folyva a’ Dunába, 
félmértföldel Mohácson alól választatott hely

a’ király’ fekvésének. Értésére jutván ez a’ tá
bornak, azonnal valami rendkívüli feliengzó bá
torság fogta el: „Rajta!“ Málták mindnyájan 
„szembe az ellenséggel, nem vissza hajt bennün
ket tisztünk és becsületünk. E’ készületből, úgy 
látszik, szaladás nem ütközet czélban. Csak gyá
va, harczot és munkát rettegő urak csábíthatok 
a’ királyt ily rendelésre; jöjön ő maga ’s ve
zessen bennünket ama’ halmokon által a’ Drává
hoz, a’ diadal miénk leend. Jól tudjuk mi, hogy 
az ellenség’ népe ’s álgyuja számtalan; de a’ 
nép még nem tábor, ’s alig van tizedik vagy 
huszadik embere fegyverrel ellátva. Azt is jól 
tudjuk, hogy legvitézb emberit Belgrádnál’s Rho- 
duznal veszte, csak tegye hát a’ két fővezér 
pontosan teendojet, kétségét sem szenved a’ jó 
kimenetel. Vajha megszabadítná a’ király ma
gát és bátor harczosait a’ semmire való urak’ és 
papok’ nyajatol, kik valóban királyi lelkét csak 
megvesztegetik ’s a’ derék ifjat elpuhítják 
olyanná mint ők magok.“ Tomorynak hallgat
nia kellett franciskanus öltözetében, ha a’ ben
ne volt csekély bizodalmat egészen semmivé nem 
akará tenni.

Azonban Mohácsnál csakugyan felüttetett 
a’ királyi sátor, ’s jött a’ hir, hogy Szolimán át
kelt a’ Dráván, ’s az ütközetet tovább halasz
tani nem lehet, annyival kevésbé kerülni. A' 
király Zápolya’ és Frangepán’ megérkeztökig kí
vánta halasztani az ütközetet. Broderics ösztön- 
zé a’ nagyokat, hogy a’ nemességet hajtsák a’ 
király’ akaratjára, szivrázkodtatólag elibök ter
jesztvén, hogy ily rendetlenségben lehetetlen 
nem győznie a’szultán’hatalmas nagy táborának, 
pedig a’ király’ ’s ezen sereg’ elhullása után 
semmi sem leend többé útjában, hogy az egész 
országot meghódítsa. Az erdélyiek’, horvátok’, 
tótok’, csehek’ és morvák’ eljötteig tanácsosabb 
hátra vonulni, mert ha innen Pozsonylg pusz- 
títná is az országot Szolimán, sokkal keves!) 
kár lenne, mint ha itt a’ király, oly sok prae- 
lat, mágnás és nemes feláldoztatnak. De ezen 
előadása nem vala képes a’ győzedelem’ nagy 
reményét alább szállítani, nem az erekben égő 
harczvágyot csillapítani, a’ szemeket veszély’ 
látásra eleveníteni. Ily közönséges elvakulás 
mindenkor felsőbb hatalom’ rendelése, melly az 
országok’ és világ’ sorsát kényszeríti]eíetlenü! 
hordja markáíjan.
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Augustus’ 19-kén, épen névnapján, megje
lent Lajos a’ táborban ’s a’ pécsi püspök’ mezei- 
lakjába szállt meg Mohácsnál, el nem érkez
vén még a’ hajók tábori szereivel Budáról. Az 
ellenség már csak két mértföldnyire volt. Még- 
egyszer tanács tartatott, be kelljen-e várni a’ se
gédeket Erdély- Horvát- T ó t-  Cheh- és 
Morvaországból, hátrább vonulván addig a’ tá
borral? Csudálko/iással hallá a’ király, hogy 
Tomory is ütközetet javallt; ezért nehéz vád 
fekszik rajta: de látta, hogy már ekkor nem le
hetett egyebet tenni. Visszavonulás által csak 
zendülés okoztatott volna a’ táborban, és gyil
kosán fogott üldözni az ellenségi gyors lovas
ság. Az ütközet’ szerencsés kimenetele lehető 
vala a’ seregek’ nagy bátorsága és a’ Szoli
mán’ német’s olasz pattantyúsainak titkos egyet
értése mellett az érsekkel. Kérdvén a’ király, 
mily erős a’ két tábor, feleié Tomory, a’ ma
gyar öszvesen valamivel több húszezernél, az 
ellenség háromszázezerrel jött által a’ Száván, 
de a’ hadakozhatok alig mennek hetven ezerre. 
Még tartott a’ tanácskozás, mert a ’ király visz- 
szavonulást kívánt, midőn a’ Karassón tulnan 
fekvő táborából Tomorynak követek érkezvén, 
bekéredzettek a’ tanácsba ’s mondák: a’ hadi
tanács ne merészelje a’ királyt tartóztatni üt
közettől, ismeretes az ellenség’ nagy számú ha
diereje; a’ győzedelema’ magyaroké, ha magok 
cl nem vetik az Istentől nekik nyújtott szeren
csét. Fogjon tehát a’ király dologhoz, ki őt 
letanácsolja, árulóként bánátik vele , ’s ha a’ 
Mohácsnál fekvő tábor hátra vonulna, a’ Karas- 
sónál fekvő erősen elhatározá, hogy ellenség 
gyanánt támadja meg magát ezen tábort.44 Ily 
kemény követségre — noha épen jelenteték, hogy 
Zápolya negyven ezerrel Temesvárnál van, Bran
denburg György és Neuhaus Adám cseh ’s 
morva népekkel Győrnél, Frangepán Kristóf és 
Karlovich János 15 ezer horváttal Körösnél, ’s 
így nyolezvan ezerre szaporíthatnák a’ magyar 
tábort — elvégeztetett, hogy azok be nem várat
nak, hanem a’ kérlelhetetlen végezetre biza
kodva, jövő héten szerdán, sz. János fejvétele’ 
napján, ütközni fognak.

C Vége l;ö vetkezik. )

H í r n ö k .  QHerőid}

A ’ hirnöki hivatal szintoly régi, m in ta 'pap 
ság; az uj és hajdani minden nemzeteknél diva
tozó volt az , sőt ma is az, mert frigyalküdóinfc 
(parlamentaire) semmik nem egyebek, mint katonai 
hirnökök. Mindenütt eleitől fogva meg volt sért- 
hetetlenségök, ’s valamint hajdan, ugy ma is, bi
zonyos ünnepléseknél ruházattal ’s más tulajdo
nos viselettel különböztetnek meg. A ’ rómaiak
nál három rendű hírnök vala; békehírnökök (cn- 
duceatores) hadi hirnökök (feciales) és felső
hatósági hirnökök (praeeones). A ’ békehirnök 
mirtus, olaj, rozmarinágat horda kezében mint 
jelképeit hivatalának, sérthetetlensége’ jelenté
sére; a’ görögöknél borostyánt vagy olajfa 
pálezát. Az atheneiek békehirnöke gyapjúval 
körültekert ’s mindenféle gyümölcsei felékesítetl 
békeágat vitt kezében, és gyakran más fogla- 
tosságban is kelle járn ia , például szakácsság- 
ban ’s pohárnokságban. A ’ fecialisok’ 20 tag
ból állott collegiuma, mellyet Numa állított volt 
fel, diplomacziai charakterrel is bírt egyszer’s
mind, és foglalatossága mindenre kiterjedt, mi 
a’ hadizenésre és alkudozásra tartozhatott. Va
lahányszor elhatároztatott valamelly háború, 
szertartással izén teteit az meg. Ha megbán- 
tottnak vélte magát Róma valamelly néptől, a' 
fccialís által elégtecelt kívánt, ’s ha ex 33 nâ > 
alatt meg nem történt, ismét az ellenség’ határára 
mene a’ hírnök, áthajita egy elégetett nyelű 
véres dárdát, ’s egy ünnepélyes mondókávaí 
(clarigatio) kinyilatkoztatá a’ háborút. A ’ fe
cialisok koszorút viseltek fejeiken olaj vagy 
mirtus ágakból, azonkívül ha valami békeszö
vetség’ alkujára mentek, egy kovakövet is vittek. 
A’ praeconok használtattak minden hirdetések
nél a’ néphez, az isteni tiszteletnél, ország
gyűléseknél , törvényes vallatásoknál, a’ sena- 
tusban, törvények’ hirdetésére, nagy temetések
nél, viadaljátékoknál ’s a’ tábornál, mikor ahoz 
a’ vezér szólani .akart; szóval, minden köz gyü
lekezetnél.

Nálunk szinte a’ legrégibb korból szárma
zik a’ hírnök, ’s hihetőleg ez volt régenten, ki 
eldődeinknél a’ véres kardot széljel hordá az or
szágban hadra szólitóíag, és ki a’ király’ paran
csait megvívó a? törvényhatóságoknak, vagy ki 
azokat országgyűlésre meghivá. Annyi bizo-
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nyos, hogy valamint minden más nemzetnél, 
nálunk is ez vala az ellenséges táborba járó 
alkudozó. A '  hajdan kor’ szokásai és szertar
tásai megváltozván, nagy részben megszűnt 
azokkal a' hirnök'  hivatala is, de el koránt sem 
enyészett, hanem nemzeti ünnepeknél, p. o. 
koronázáskor ma is használtatik, ’s egyetlen 
maradványa lévén a'  legősibb kornak, csudál- 
kozó álmélkodással szemléli a’ néző; ’s való
ban szerfelett sokat tesz a’ pompa’ nagyságának 
nevelésére szokatlanságával. Miképen szokott 
öltözve lenni, képünk híven mutatja; itt csak azt 
jegyezzük még'  meg*, hogy a ’ legközelebb tar
tatott diétán felséges ifjabb Királyunk’ koronáz- 
tatása’ alkalmával b. Schönstein József, a’ fm. 
magyar k. udvari kanczelláriánál tanácsos és 
referendarius, vivé e’ díszes hivatalt. Szerencsés 
választás; mert kétséges , neki kölcsönözött-e 
ragyogóbb tündökletet e’ hivatal, vagy ő emelte-e 
férjfiui ékességével a’ látmány’ szépségét ?

V i z i l ó.

Qllippopolamus amphibius.y

A’ vizi ló Afrika’ nagy f  oly óiban ’s folyói- 
nái él, mint a’ Senegalban, Zainban, Gambiaban 
és Nílusban; felső Egiptom, Nubia ’s Bongola 
tartományokban. Huzamosan tartózkodván a’ 
vízben, olyankor csak addig' látható , míg' szá
ját leliellés végett kidugja a’ habokból; köz el lé tét 
rémületes horíyongása árulja el. Gyakran le
merül a’ viz alá, ’s a’ folyamnak fenekére megy, 
azután változtatva kiszáll a’ szárazra. Rende
sen a’ part melletti káka közé rejtezik. Egip- 
tomban ugyan most már elég'  r itka , hol hajdan 
nagy számmal találtatott. Nubiában és Dar- 
fur felé nagyobb számmal lévén, pusztítja a’ 
mívelt mezőket.

Nagyságára nézve harmadik rangú a’ négy
lábú állatok közt. Szájában éles fogak vagynak. 
Feje igen nagy, fülei aprók és hegyesek, sze
mei kicsinyek, szája igen széles. Bőre na
gyobb részént csupasz, és csak itt ott benőve 
kékes fekete szőrrel. Teste képtelen vastag ’s 
otromba; erős lábszárai csak két láb hosszuk,

mindeniken négy ujja lévén. Az egész állat' 
hossza 13 — 17 láb. Nehézsége 20, 30, 40 
mázsa.

TápláJata növényekből áll, főképen nagy 
erős viziplántákból és gyökerekből, de a’ ve
tésekben is nagy károkat te sz , mindent faldos- 
ván és gázolván. Hangja a’ bőgés és nyerités 
közt középhang*. A’ mének párosodás’ idejekor 
rémületesen küzdenek egymással a’ kanczákért, 
mellyek csak egyet ellenek, de vemhességök 
ideje meddig tartó legyen, nem tudatik. Ha nem 
ingereltetik a’ vizi ló, szerfelett ritkán támadja 
meg'  az embert, de annál dühösb és veszet- 
tebb, ha bántatik.

Némelly folyókban igen számosak, hol az 
emberek gyéren vagynak ’s el nem pusztiták. 
liarron angol utazó azt mondja: „estve felé 
iszonyú sokasággal látánk vízilovakat, fejeik
kel a’ nagy halfolyom’ felületén (a’ c*p gyar
matban) kinyúlván. Nyomaik a’ folyam’ külön
böző részeiről egy édes forrás felé látszottak 
vezetni, melly valami egy angol mértföldnyire 
fekvék. Éjszakánként ide járnak inni, mivel 
maga a’ folyam nagy darabon torkulatjánál sós- 
izú.

Bár mily otromba legyen is alakja a’ vízi
lónak, igen sebesen fu t, ’s bámulatos ügyes
séggel bír az úszásban és búvárkodásban. 
Thunberg azt beszéli egy hiteles ember’ tudósí
tása után, hogy egykor kiszállván a’ víziló szá
razra elleni, egy bokorból mindaddig'  szemmel 
tartatott, míg meg'  nem ellett; akkor agyon lö
vetett, szerencsésen találtatván, noha egyéb
iránt gyakran lepattan róla a’ golyó. A’ lesel- 
kedők azt hivék, most már könnyű megfogni 
csikalyát, de épen nem úgy vala, mert az tüs
tént vizbe szaladt, noha anyjától arra nézve 
még'  semmi oktatást nem kaphatott.

Riippel, német utazó, leirja a ' víziló’ vadá
szatát , mellyben maga is részt vett. A’ va
dászok úgymond nem kisebb veszélyben forog
nak, mint ha tigrist vagy oroszlánt akarnak 
elejteni. Ezen vadászok Nubiában a’ Nil' part
ján külön néposztályt tesznek. Bátran ’s gya
korlottan támadják meg'  a’ veszedelmes álla
tot éjjel is, de leginkább nappal, hogy dühös 
megtámadásait annál könnyebben kikerülhessék. 
A’ fegyver csáklya, melly nagy erővel hajitat- 
ván; a’ víziló’ kemény ’s vastag bőrét átgyakja.
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Hogy pedig az ítllat melly azonnal a'  folyamba 
szalad, cl ne vesszen szem elöl, kötél van ar esák- 
]yan, ’s a’ kötél’ végén egy darab könnyű fa. 
Jobb kezében fegyverét tartva, halában a’ kö
telet ’s a’ fá t ,  közeledik a’ vakmerő vadász 
ólálkodó léptekkel a’ fövény szigetkén alvó ál
lathoz, vagy leselkedik éjente a’ parton, hol 
lcgelés végett kiszállani szokott a’ vad. Elég 
közeire jutván hozzá, belé hajtja a’ csáklyát, 
hogy horgával áthat a’ bőrön. Ekkor rendesen 
vizbe iramlik a’ sebesitett, s hullámokba merül; 
a’ kötél utána eresztetik, ’s a’ lebegő fa mu
tatja, merre jár az állat oda lenn. Ha észre
veszi a’ vizi ló, mielőtt megtalaltatott volna, a 
vadászt, dühösen rohan ra, ’s ha eleri, azonnal 
széttépi iszonyú szájával. Ellenben utana men
nek a' vadász'  segédjei a’ faliak több apró csaj
kában , egy más hosszú kötelet erösitnek hozza, 
’s azt a’ nagy bárkába viszik, mellyen az egész 
legénység elősiet. Ekkor igyekeznek az álla
tot behúzni a’ kötélnél fogva, az pedig mind
inkább dühödvén fájdalmában, mihelyt a’ bár
kát eléri, megragadja fogaival ’s igyekszik fel
borítani, minek elsülése nem példatlan dolog. 
Azonban a’ vadászok még több csaklyát hajigal- 
nak belé, ’s annyira behúzzák a’ bárkához, hogy 
attól nem mozoghatván, erejét nem gyakorolhat
ja ; ekkor hosszú, éles vassal igyekeznek nyak- 
szirtját vagy koponyáját befurni, ’s igy több 
óra után véget vetnek tartós életének. Mint
hogy húsa, és csonttömege sokkal nagyobb az 
állatnak, mintsem több ember is kihúzhatná, 9.’ 

folyamban feldaraboltaük.
.A’ fiatalok' liusa igen jó izű. Vastag bő

réből derék korbácsok és ostorok készülnek, 
ötszáz is kitelvén egyetlen egyből. Nagy foga 
hasonló az elefántcsonthoz, de még fejérebb 
és tömöttebb ’s oly kemény hogy aczéilal szi
krázik. Egy vizi ló, mellyet Hüppel segített 
elejteni, 13 1 /2  láb hosszú vala; 4 óráig küz
döttek vele éjszaka a’ vadászok nagy életveszé
lyek közt, mig elejthették; egy csolnakot pil
lan tat alatt szétzúzott, ’s a’ csáklya sebeken 
kivül 25 lövést kapott, míg megdöglött.

O k o s s á g .

Nincs szokottabb dolog annak hallásánál: ez 
vagy amaz szerencsés vagy szerencsétlen: de 
ritkán hallatik az, hogy annak okossága vagy os
tobasága az oka. Pedig, ha azoknak történetébe 
láthatna az ember, kiknek minden korban és nem
zetben valami elsült vagy el nem sült, azt fog
ná találni, hogy nagy része annak, mi sze
rencsének neveztetik, valóban csak a’ mély belá
tás’ foganatja vala. Nem állítjuk mi azt, hogy 
minden sikerülés az okosságtól kerül, vagy 
hogy minden felsülés az ostobaság’ következé
se ; mindennap tapasztalhatni, hogy történetek 
’s elkerülhetetlen esetek vagy nak , mellyeket 
semmiféle éles emberi elme nem láthat előre, *g 
ha előre láthatna i s , teljességgel el nem for
díthatna. Küzdésben nem mindig az erősebb 
győz, futásban nem mindig a’ legyorsabb; az 
ama’ végtelen bölcsességtől függ , melly min
dent igazgat, fentart, ’s egyedül uralkodik a' 
körülményeken.

A ’ legnagyobb emberi okosság sem képes 
magát a’ keresztülkosul ’s ellenkezőleg járó tör
ténet ellen védeni; de abból elég nagy rész
nek birása igen nagy paizs, mellyel lehető ese
teket elfordíthatni, kivévén azokat, mellyek oly 
hatalmasan uralkodnak rajtunk, hogy az ég’ kü
lönös belátásától látszanak függeni. Maga az 
okosság hátráltatja néha az embert magas pol- 
czu szerencséhez juthatástól; mert amaz elővi
gyázat , melly igazi szelleme az okosságnak, 
nem engedi birtokosát oly hamarosan merészel- 
ni, vagy a’ körülményekre oly sokat bízni, mint 
gyakran a’ kevésbé okos ember szokott tenni. 
De azt is meg kell gondolni, hogy ha néha 
visszatart is bennünket az okosság valamelly 
könnyelmű szerencsétől, melly által mások ta
lán legfőbb fokára jutnak vágyaiknak; ellenleg, 
ha figyelmünk örökké ébren van a’ lehetőségek
re, megvéd azon rettenetes és bal fordulásaitól 
a' sorsnak, melly által annak bizakodó ’s meg
fontolatlan bókolóji, az emberi szerencsének leg- 
magasb polczáról hirtelen a’ nyomor’ legsetétebb 
mélységébe buknak le.
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N a p l ó .

Augustus’ 2-kán 1823 meghalCarnotLázárMik
lós M argit, korának leghíresb takti
kusa, hadtörténetiró ’s egyszer’smind 
költő; születék 1753 alacsony pol
gári familiából. Igen idején felvéte
tett a’ hadi építésre ügyelő seregbe, 
h o l , Condé herczegtől megkedveltet- 
vén , szép előlépéseket tön. Némelly 
mathezisi munkákat irt, melly ekért 
több tudós társaságokba vétetett fel; 
Vaubanra irt magasztaló beszéde a’ 
dijoni akadémia által megkoronáztatott. 
A ’ lázadás kezdetekor kapitány volt. 
1791 a’ törvényhozó gyűlés’ tagjává 
választatott, és javaslására a’ nemes
ségből szolgált tisztek clbocsátattak 
's helyet tök polgáriak neveztetlek ki. 
Mint a’ nemzeti convént’ tagja Lajos’ 
halálára adta szavazatát. Az éjszaki 
hadsereghez küldetvén, az ütközet’ 
helyén Gratien generált gyávaságáért 
letette, ’s maga vezérelvén a’ sereget, 
az ellenséget íegottan megverte. Pá
risba visszajötte után tagjává lön a’köz 
bátorságra ügyelő választmánynak. Itt 
kezdődik Carnotnak nagy befolyása a’ 
katonai dolgokra. Minden tervek’, 
mellyek XIV Lajos alatt az archívum
ba letétettek, birtokában lévén, az 
egész franczia hadseregnek törvénye
ket szabott. 1795. a’ directorium’ 
tagjává lett. Barras iránt ellenséges 
indulattal viseltetvén, 1797. deporta- 
tióra Ítéltetett; azonban elszökött Né
metországba. 1799. viszahivatott ’s 
hadminiszterré neveztetett. Nem so
kára azután családja’ kebelébe vonta 
magát nyugalomra ; de 1802. tribuna- 
tusra hivatott, melly hatalmas hi
vatalban szokott álhatatosságát meg
tartotta, az igazgatásnak több ízben 
ellene mondott; egyedül maga volt, ki 
az egész életre kiterjedő konzulságot 
ellenezte ’s különösen a’ császárság’ al
kotása ellen nagyon dolgozott. — 1814. 
Napoleon Antverpia’ parancsnokává 
tette, melly fővezérséget nagy hadtu
dománnyal, vitézséggel ’s a’ város’ kí
mélésével folytata, de utóbb XVIII 
Lajos’ parancsára Graham angol gene
rálnak átada. Midőn 1815. Napoleon 
ismét a’ kormányra lépett, Carnot gróf

fá , pairré ’s belső tárgyakra ügyelő 
miniszterré lett; melly hivatalokat is 
szokott ügyességgel ’s jólelküséggel 
viselt. A ’ császár’ második me^buká
sa után az ideigfleni igazgatásnak tag
jává választatván , egyedül ő volt az, 
kire a’ julius’ 24-ki rendelés kiter
jesztetett. Ekkor elébb Cernyebe ment, 
hol politikai Írásokat adott ki, azu
tán Varsóba, onnan Magdeburga, hol 
meghalt.

Augustus’ 3-kán 388. K. e. Filep , a’ macedó
niai király, Ckaeronea-nhl véget vet 
az elkényesülés, belegyenetlenség ’s 
teljes romlottság által már régóta in
gadozott görög szabadságnak.

— 4-kén 1809. Hofer András, a’ passeycri
korcsmáros (Sandw irth) mint vezé- 
rök lép fel az Ausztria mellett fel
kelőknek.

— 5-kén 1716. Eugen herczeg Pér térvá
radnál megveri a’ sokkal számosb tö
rököket K ukurdzsi nagyvezér alatt. — 
1221 meghal de Guzmann Domon
kos, a’ dominicanus szerzet’ alapítója.

— 6 -kán 1806. Felséges Urunk leteszi a’
•német császárkoronát, egyúttal ünne
pélyesen hirdeti az eddigi német sta
tusszövetség’ feloszlását.

— 7-kén 480. K. e. Leonidás-mk dicső ha
lála Thermopilaenél.

— &-kán 1732. születik Adelung János,
a’ német nyelvmivelők’ mestere; vele 
kezdődik e’ hatalmas nyelvnek uj idő
szaka. Születnék bár kedves hazánk
nak is minél előbb Adelungja, ki de
rék Révayink’ ösvényén tovább halad
ván 's leginkább mozart-i füllel meg- 
áldatva, szép, tömött és képekkel teljes 
nyelvünkben a’ számtalan fülhasitó kik, 
kék , kok , tettetete, nekeke , ’s a’ t. 
gyöngytyúkokra inkább mint emberi 
szózatba illő recsegéseket módosítná, 
vagy teljesen ki is küszöbölné. így 
megszűnnék talán a’ töbnyire szüksé
ges neologismusok ellen hideg meg
vizsgálás és próbatétel nélkül han
goztatni szokott gúny is.

P O Z S O N Y B A N , 

ifj. S eh m id  A n t a l ’ betüjivel és költségén.




