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S c h a r l a c h  M i h á l y .

Szerencsés időszak vala a’ legközelebb le
folyt dicsőséges harczi tettekben gazdag kor 
©’ hősünkre nézve, mivel térpálya nyílt ben
ne azon nagy katonai szellemének ’s bajnoki 
munkásságának, mellyel oly kedvezőleg álda- 
tott volt meg. Erről bizvást elmondhatjuk, 
hogy neki olyan kor kellett, és a’ kornak oly 
férjíiu. Egyike is Ion Scharlach azon halhatat
lan emlékezetű hősöknek, kikkel a’ lefolyt idő
szak méltán büszkélkedve, a’ jelen ’s utó kornak 
minta gyanánt szolgál; egyike azon érdemekkel 
tetézett férj fiák nak, kik neveiket beedzvén a’ 
történetbe, tettekre gyúlasztják peldaikkal a’ ma
radékot, és koszorút v á r n a k  ravatalaikra azok
tól, kiknek békesebb ’s nyugalmasabb napokat 
hagytak övéik’ és vérözönjök’ feláldoztával kiví- 
v a , mint magok vettek volt által ősz eldőd- 

jeiktől.
Ilyen egyes emberek’ életének leirása külön 

könyvet kiván, mert lapjaink legfényesebb tet
teinek kiemelésére is szükek, ’s mind az, mit 
nyújthatunk, rövid, felületes megemlítése, nem 
kimerítő leirása lehet annak , mit tulajdonkepen 
egy életirónak elmondania kell.

Született Scharlach Mihály 1763. Kassán, 
hol atyja, József, királyi tanácsnok vala. Ott 
helyben végzett oskolái után korán fellépvén 
a’ katonai pályára, ’s előbbi kisebb tettei az 
utóbbi nagyobbak által rendesen elhomályosítat- 
ván, alig lehet kijelelni, mellyiken kezde iga
zán azon kitűnőséget, mellyel a’ közönséges 
jelességen felülemelkedvén, a’ magasabb hirüek 
közt ragyogták. Talán nem hibázunk, ha azon 
hősi tettét vesszük legelsőnek az őt nagynak 
mutatók közt, mellyel 1795 october’ 29. mint 
a’ Sztáray gyalog ezredbeli granatéros kapitány 
Mannlieim’ ostrománál oly nagy hasznulag tűnt

volt ki. Ekkor ugyan is a’ Neckár-sáncz melletti 
Galgenberg nevű hegy’ bevételétől volt felfüg
gesztve az ausztriai fegyverek’ győzedelme, 
melly hegyet az ellenség a’ leglievesb álgyu- 
zás’ és kartácsolás’ tüzével tett közelíthetetlen- 
né, annyira, hogy mieink próbálni sem merék 
az elfoglalást. Scharlach kapván ezen dicső
ségre vezérlő alkalmon, a’ veszély’ tengerébe 
rohant, ’s nem csak elűzte vitéz merészletével 
az ellenséget, hanem a’ heggyel együtt több 
álgyuit is elfoglalá, ’s egész éjjel szakadat
lanul bujoskodva őrködvén, az irigylett győze- 
delmi pontot, birtokában inegtartá. Ezen tetté
vel maga megnyitván a’ diadalom’ útját, a’Mann- 
heim’ ostromát sikeretlenné tenni akaró ellenség 
elüzetett és a’ város bevétetett.

A’ következett esztendőbeli december’ 5-kén 
Kehi erősség’ ostrománál még szembetűnőbb 
remekét adá hősi szellemének. Ekkor a’ Raj
na’ ottani ágán a’ legcsikorgóbb hideg’ és fagy" 
daczára, minthogy semmi hid nem vala, egye
dül maga átgázolván, ezen példájával felbá- 
torítá a’ legénységet, melly felejtvén most a7 

zajló folyamot ’s az ellenség’ kegyetlen fegy- 
vertüzét, követé rendülhetetlen bajnok vezető
jé t ,  ’s a’ K ehl-kopf nevű szigetet elfoglalá: 
el egyszer’smind a’ hidat is, melly ezen sziget
ből, az itt állott hadláb ’s az ellenséges főtábor 
közötti közösülést fentartá. Ezen szerencsés 
elfoglalással kedvező állásának megváltoztatá
sára kényszerítő hősünk az ellenség’ főtáborát, 
megmentvén az ausztriait azon szorongó helye- 
zetből, mellyben már bal oldala végromlással 
fenyegettetett. Malorecz hadlábi parancsnokmég 
azon hasznot is húzta e’ bajnok tettből, hogy 
a’ tábor’ parancsnoksága által czélba vett sáncz- 
árkot elkészíttette ezen szigetben.

1799 az olaszországi táborozásban mutatá 
meg hősünk, egy másik elementummal küzdve, 
mint lehet ott is győzedelmet kivívni, hol már

34



266 F I L L É R T Á R . (October'  18-kán

nzzal remény sem kecsegtet. Növi-nál augnst. 
15, midőn egy a’ táborból első csatára előre 
nyomult egész granatéros hadláb, részint a’ 
nap’ égető sugáraitól elbágyadna, részint az 
ellenség’ öldöklő pattantyuitól iszonyúan fogyasz
tan ék , ’s a’ legénység elepedve és sebesülve 
hullana össze, vagy oszlakoznék szerte , lelkes 
magyar szónokságával felélénkité Scharlach ezen 
hadlábot, ’s a’ nemes tüzet, melly önkeblét lobog- 
tatá, a’ seregbe ihlelvén varázshatalmu nyel
vével , azt a’ szigorú keménységgel védett me
redek hegy’ megrohanására vezette, hol véreng- 
ko viadalban visszaverte diadalmas bagonéttal 
az ellent, ’s midőn példájára a’ több hadi erő 
utána nyomult, ezen hegyet megrakván fegy
veres néppel, m aga, noha sajnos zúzalöt ka
pott, a’ második hegynek ment, mellyet hasonló 
vitézséggel nemcsak bevett, hanem egész csa
pat ellenséget elfogott, ’s igy az egész ármáda’ 
szerencsés munkálatának megtöré a9 nagy utat 

CKen nap’ gyozedelméhez.
Több ily egyes és mindenkor nagy hatású 

tettekkel dicsőíté Scharlach a’ ragyogó pályát. 
Nem kevésbé fontosak, sőt még {magasbak vol
tak érdemei a’ landshuti, neum arki, ebersbergi 
csatákban. De minden vitézségeit homályba 
boritá a z ,  mit az asperni óriás ütközetben tett, 
hol legdicsőbb koszorúját vivta ki, mint grana
téros ezredes, csudáját adván a’ vitézségnek és 
bátorságnak. Az ütközet’ első napján ezredével 
iszonyú álgyuzást álla ki, bámulatos bizonyít
ványait adván lélekjelenlétének. Másnap hatod
fél órakor visszaverő Napoleon’ gárdája W ac-  
(jüant9 brigadáját, ’s a’ segítségére ment Kle-  
beck9 gyalog ezredét, ugy a’ morvái szabad had
osztályt is , még pedig nagy veszteséggel, mert 
rohanásai ’s temérdek ereje kiállhatatlanok va- 
lának. Aspern’ elfoglalása már csak jámbor 
óhajtásnak látszott, melly nélkül pedig a’ győ- 
zedelem meg nem történhetett. Ekkor hősünk 
önsugaltából magát elszánván, ezrede’ két csa- 
patját fellelkesíté, ’s fellengező hévvel megtá
madd a’ kevély, győzedelmes ellenséget; noha 
segédnöke ’s tisztjei elhullottak mellőle, meg
törve varte vissza mindeddig győzhetetlennek 
hitt gárdáját Napóleonnak, ’s magát Aspernt, 
a ’ harczmező’ középpontját, melly mind a’ két 
tábor’ elfoglaló buzgalmának tárgya vala, meg- 
vívta n’ válogatott és számra sokkal több ellen

ségtől. A'  fáradhatatlan francziák mindent el
követtek a’ lobbadozó falu’ visszanyéréseért, de 
Scharlach’ rendíthetetlen bátorsága élesztvén 
az ausztriai seregeket, 13 kegyetlen megroha- 
náson győzedelmeskedett, ’s be nem eresztvén 
többé a’ tenger ellenséget a’ lángoló helységbe, 
ezen akkor legnagyob fontosságú pontnak ura 
maradt és birtokával az ujabb kor’ legnagyobb 
gyezedelmének, melly a’ háborúk’ történetében 
óriásinak neveztetik, egyik legnagyobb előmoz
dítója lett. Mily nagy haszna volt ezen hősi 
tettének az ausztriai fegyverdicsőségre nézve, 
csak akkor Ítélhetni meg igazán, ha az asperni 
ütközet’ részeletes mivoltával ismeretes az ol
vasó, melly végre annak leírását, ezen czik- 
kely’ folytatásául következő levelünkben közöl
jü k ; itt csak azt jegyezvén még meg, hogy 
ezen hős tette materiális jutalom nélkül nem is 
maradt, mert felséges Urunk által generálissá 
magasztaltatott.

Mint nagy katona nem csak hősi tetteiről 
elhíresült vala Scharlach, hanem szoros rend' 
és fenyíték’ tartásáról is , melly a’ vezért oly 
becsessé ’s a’ legénységet oly vitézzé teszi, 
minthogy csak az által adathatik élet és lélek 
egy táborba, csak az tartja hármóniában a’ sok 
ezer egyes tagokbol álló nagy testet, ’s egy 
lélekké, egy akarattá teszi. — A 9 pesti, bu
dai ’s erdélyi Sgarnizonokban parancsnokságot 
viselvén , fejedelme’ ’s hazája’ szeretetével tüu- 
teté ki magát. Hivatalait mély belátással vise- 
l é , ezredét minden ütközetben megkülönbözte- 
té, és minden csatából dicsőséggel tetézve hozá 
vissza; mert mindenkor a’ legnagyobb veszély
be vezeté rettcnhetetlen bátorsága. Számos ér
demeit méltatni tudá a’ kegyes Fejedelem, ’s mi
dőn hosszas szolgálatai után nyugalomra lépett, 
altábornoki czimmel bocsátá e l , hogy fáradalmi 
után izzadozással ’s vérrel gyűjtött babérji közt 
édesb napokat élhessen. 1833-ki május’ 12-kén 
Pozsonyban, hol utolsó éveit töltötte, szenderüli 
által az ősz bajnok az örök létbe azon boldogító 
öntudással „nem hasztalan éltem.“ —
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Ezen név általában mind azon állatokat ille
ti, mellyeknek bőrök pettyegetett, alakjuk macs- 
U i ,  mint a’ leopárd, parducz. De a’ valódi 
tigris, ama’ szörnyeteges álalt, melly az ele
fántot leküzdi ’s az oroszlántól nem remeg, 
fejétől farkáig rendesen 5 — 6 láb. Bőrszíne 
sárga , de nem pettyegetett, hanem inkább ke- 
resztleg lefutó csíkokkal ékesített, mellyek hát- 
gerinczén eredvén, hasa alatt vesznek el, a far
ka sárga ’s fekete karikakkal fedett.

Mind az, mit a’ tigrisről tud az ember, an
nyiból áll, hogy ez igen ritka állat, hogy ke
vés ember látta vadonságban, és hogy kevés 
utazó tud róla valamit mondani, mivel csak
nem egyedül Keletindian ’s a’ Ganges felszige
tein tartózkodik. Cochinchinában és Sziámban 

is találtatik, mint mondják.
Ereje rendkivüli; sokkal nagyobb és ne

hezebb állattokat láttatott hurczolni mint ma
ga. Ha rémületes bőgése viszhangzik az 
erdőkben, reszketnek a’ többi vadak és sza- 
ladásra iramlanak, a’ madarak felreppennek, 
sőt még az oroszlán is megrázza serényét. 
Bzája iszonyú hegyes fogakkal, talpai ré
mületes körmökkel fegyverzettek, ’s az ökör
nek egyetlenegy csapással kivágja velők ha
sát; vad szemeiből sajátságos fenyegető álnok
ság néz ki. Házi macskáinkhoz nagyon hason
lít; vigyázva közeledik martalékjához; hogy azt 
d  ne szalassza, inkább csalárdul lepi meg mint 
sem leküzdené; a’ földön, bokron és galyon 
keresztül csúszik hozzá, ’s bizonyos távolságra 
lévén már tő le , bámulatos ugrást téve rohan 
az elmenő állatra a’ nélkül, hogy valaha el
hibázná ezélj át. A’ folyók’ partjait gyakran 
felkeresi, ’s ott lesbe áll az állatokra, mellyek 
reggel és estve szomjaikat oltani oda szoktak 

járni.
Biifforiy teremtői képzetének ereszkedve, 

igy irja le a’ tigrist: Ez egyetlen egy az állatok 
közt, mellynek szilaj természete egyáltalában 
szelidíthetetlen; sem erő, sem sanyargatás, sem 
hatalom nem jámboríthatja. Ádáz haragra ger
jed mind szelíd mind kemény velebánásnál; a’ 
kímélő bánás, melly mindent megtehet, mit 
sem fog ezen vastermészeten; az idő nem hogy

juháztatná szilaj daczát, hanem inkább szapo
rítja dühét: szintúgy eltépi az eledeltnyujtó 
kezet, mint azt, melly ü t i ; minden élő lény’ lá
tására bőg, minden tárgyat uj zsákmánynak te
kint, mellyet kiváncsi szemeivel be akarna nyel
ni; iszonyatos sziszegéssel, fogcsikorgatással 
fenyeget, rohanni akarna mindenre, míg lánczán 
és vaskalitján megtörik dühössége. Gyakran 
elhagyja az épen levágott állatot, hogy mást 
fojthasson meg; úgy látszik, mintha csak vér 
után szomjuhoznék, mellyet lassan szőrből és 
megrészegedik tőle; ha pedig felhasítá testét 
valamelly állatnak, belédugja fejét, hogy hosszfu 
kortyokban szophassa a’ vért, de szomját soha 
sem elégítheti ki egészen.u

Valóban lehetetlen ily sok hibát szebb 
nyelven előadni! A’ vadságnak ezen ideálja, 
ezen fojtogató kény, ez a’ vérszopóság elég 
anyagot szolgáltatott ugyan Büffonnak felsé
ges szónoksága’ mutatására, de igy festeni a’ 
tigrist nem szabad, mert ez sem nem vadabb, 
sem nem vérkivánóbb, sem nem álnokabb az 
oroszlánnál, mellyet ugyan ő oly nemesnek 
állít (25. számunk). Mindkettő szelídítheted 
len , kérlelhetetlen , ha megéhezik ; mindkettő 
irtózatos ha megdühödik; mind kettő sokat 
veszt vadsagából a’ fogságban, csak jó és 
elegendő tápl&lattal tartassék; csakúgy láttak 
tigrist mint oroszlánt ragaszkodni gondviselőjé
hez , és azt másoktól megkülönböztetni. Látták 
azt is, hogy simogatásra oda nyujtá a’ tigris há
tát őrizőjének, és viszont szelíden bánt vele; 
sőt van A ken , az ujabb kornak Orpheusa, — 
noha nem lanttal szelídíti a’ vad állatokat — a ’ 
tigrissel valamint az oroszlánnal, fejér medvé
vel ’s a’ t. mindazt teszi és téteti, mit házi 
macskáinkkal vagy kutyáinkal tenni lehet, s 
így a’ tigris' szelidíthetlensége is Büffonnak 
több meséji’ sorába került.

Azonban meg kell vallani, hogy ez az ál
lat egyike a’ legrettenesbeknek; bizonyítja ezt 
rendkivüles ereje ’s hevessége, csak hogy dü
hösebnek gondoltatik, mint érdemli. Keletindián 
vadásszák, de nincs egyéb nyereség belőle az 
elejtés’ dicsőségénél, ’s egyéb haszon a’ bőré
nél, melly egyik legszebb prém. Az utazók 
ezerféle kalandot beszélgetnek kiállott veszé
lyeikről; egy a’ többek közt oly érdekesnek 
látszott előttünk, hogy el nem kerülhetjük itten
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előadni, magát beszéltetvén egy szemtanúját 

ezen drámának.
„Egy vihar barlangba űzött bennünket, ’a 

már attól fe ltünk, hogy talán kénytelenek le
ssünk több napig itten mulatni. De mivel az
alatt csillapodott egy kissé a’ zivatar, kimen
tek kalauzaink meglátni, folytathatjuk-e utun
kat. A’ nekünk menedékül szolgált barlang 
oly setét vala, hogy alig láthatánk egy lépés
nyire. Míg rósz helyezetünkről beszélgeténk, 
egyszerre hangot hallank es fajdalmas nyöször
gést, melly a’ barlang’ belsejéből hatá meg fü -  
Jünket, figyelmünket felébresztőleg. W harton  
úr ’s én megszeppenve füleltünk e’ titkos nya- 
valygásra, Linkoln  ifjú barátunk pedig rögtön 
hasra feküdt, és vadász legényemmel bemászott 
kitudni a’ zaj’ okát. Alig haladtak nehány lé
pésnyire, midőn meghökkenó felkialtasukat hal
lók, ?s nem sokára ismét előjöttek, mindenik 
egy egy csudálatos tarka állatkát hozván hóna 
alatt, melly a’ macskákoz hasonlított, csak hogy 
allkapczái rémületes éles fogakkal voltak rakvak. 
Szemeik ezen állatoknak zöld szinüek voltak, 
körmeik hosszuk, torkukból pedig vérszinü nyelv 
nyúl ék ki. Alig látta meg Wharton, azonnal 
kiálta: „Igaz Isten! mi egy tigris’ barlangjá
ban __ _ éí de hirtelen félben szakasztatá sza

vait kalauzink’ kiáltása, kik ezzel szaladtak fe
lénk: tigris, tigris! és rendkívüli gyorsasággal 
kúsztak fel egy a’ barlang’ közelében állott 
ezédrusfára, annak ágai közt rejtezkedvén el.

A J rémülés’, meghökkenés’ első benyomása 
engem mintegy megmeresztett*, de mihelyt ezen 
érzetek egykissé lassodtak, és magamhoz jövék, 
puskára kaptam. Wharton is újra magához jött, 
’s kiálta ránk: segítsünk neki, a’ barlang’ nyi
lasát egy temérdek sziklával elzárni, melly 
szerencsére közel ott hevere. A ’ veszély’ félén
kítő érzelme kettőzteté erőnket, mert már vi
lágosan hallók az állat’ ordítását, ’s el valánk 
veszve, ha előbb a’ barlanghoz ér, mintsem el
zárhatnék. Még nem valánk egészen készek, 
midőn már nagy ugrásokban látók közeledni 
a’ vadat. Ezen rettenetes elhatározó pillanat
ban kétszereztük erőlködésünket, ’s nem sokára 
védett a’ barlang elébe hömpölyített szikla; ma
radt mindaztáltal még egy kis hézak a’ kő és 
barlang’ szája közt, mellyen a’ tigris’ fejét lát
tuk , mellynek szemei dühösen szikráztak fe

lénk. Ordítása az egész barlangot megrázkod- 
tatá ’s viszhangzott űrében, a’ kis tigrisek pe
dig fülhasító visítással viszonzák belőlrül. 
Rettenetes ellenségünk először a’ sziklát pró
bálgatta elfordítni hatalmas talpaival ’a félre 
taszítni fejével, de iparkodásának sikeretlensége 
még inkább neveié dühét; rémítőleg bőgött, és 
lángot lövellő szemei fénysugárokat látszanak 
hajlékunknak vastag setéiébe vetni. Egy pil- 
lantatig szinte sajnállani kezdem, mert hiszen 
atyai érzelem volt a z , mi haragját felháborítá.

„Most ideje, elsütni rá a’ fegyvert/ 4 mon
dá W'harton hozzám hidegvérüleg, melly hideg- 
vérüség őtet soha sem hagyá e l ,  „irányozzon 

szemének; a’ golyó keresztül menend fején, ’a 

szerencséről szólhatni fogunk, ha tőle megme- 
nekszünk.44

Vadászlegényem elővevé kettős puskáját, 
Linkoln pisztolyait; mind ketten elhelyhezék 
fegyvereiket nehány hüvelyknyire a’ tigristől. 
Wharton nógató szavára mind ketten egyszerre 
süték el, de el nem találták a’ tigrist, mert 
hallván a’ kakas’ csattanását, észrevevé, hogy 
ellene irányoztatik a’ megtámadás, egy ugrás
sal félre szökött, de látván, hogy nem találta
tott, kettőztötett dühhel foglalta el előbbi állás
helyét. Mindenik fegyverben megázott volt a’ 
lópor; míg tehát most a’ legény és Linkoln a’ 
puskaserpenyőket tisztogaták, én ’s Wharton 
a’ portartó szarut kerestük; de oly setétség ural
kodott a? barlangban, hogy semmit sem láthat
ván , csak földön tapogatództunk utána. Kere
sés alatt a? kis tigrisek felé közeledvén, ércz- 
hangu zörejt hallék, ’s nem sokára észrevevém, 
hogy ezen állatok a’ portartóval játszódtak. 
Szerencsétlenségre kiránták a’ dugót körmeik
kel, ’s a’ nyirkos földön elszóródott pornak 
többé hasznát nem lehetett venni. Ezen bal eset 
tönkre tett bennünket.

„Vége mindennek !u kiáltá Wharton „most 
már nem marad egyéb hátra, mint a’ velünk ide 
zárt állatokkal éhen veszni, vagy szenveink- 
nek hirtelen veget vetni, bebocsátván a’ kivül 
dühöngő szörnyeteget. 44

így szólván, a’ szikla mellé vonult, ?s re- 
mülhetetlenűl az iszonyatos állat’ szikrázó sze
meire függeszté tekintetét. Az ifjú Linkoln 
ezer átkot szóra kétségében. A ’ vadászlegény, 
ki több hidegvérüséggel birt, előveve egy darab
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kötelet zsebéből , ’s bemene a’ barlangba, szán
dékát nem is közölvén. Nem sokára tompa nyü- 
szögést és visítást haliánk, mellyet a’ tigris 
szinte meghallván, nagyon látszott nyugtalan
kodni. Teljes dühösségben futkosott nagy lép
tekkel a’ barlang előtt ide ’s tova, azután hir
telen megállóit, fejét az erdő felé forditá, ’s 
fülhasítva orditá el magát. Két indiai kalau
zaink használák ezen alkalmat, ’s a’ fáról, hová 
rejtezkedtek, rá lövék nyilaikat; többször meg
találták ugyan, de a'  vesszők lepattantak ke
mény bőréről minden sérelem nélkül. Végre 
egyik közel találta szeménél, ’s a’ nyíl a’ seb
ben felakadva maradt. Dühőssége ekkor a’ leg
nagyobb fokra hágván, a’ fának rohant, át- 
szorítá annak derekát körmeivel, ’s úgy lát
szott, ki akarja csarvarni. De a’ nyiltól meg
szabadulván nyugodtabb leve, ’s újólag a’ bar
lang elébe telepedett.

£Folytatása következik.^)

A r t é z i  és  t ü z k ú t a k .

Kiki tudja, hogy némelly helyeken mély 
nyílás furatván a’ földbe, ha ott forrásnyomot 
soha senki nem vett is észre , végre bizonyos 
földtalajhoz juthatni, hol bőségben a’ viz. Néha 
ezen viz oly erővel nyomul ki, hogy ugró kút
ként több lábnyira szökell a’ föld felett. A’ 
természet tehát ingyen ad pompás látmányt, melJy 
némelly pazar uralkodónak milliomokba került 
volt. Nehány év óta igen szaporodnak Fran
czia ’s déli Németországban az ártézi kutak, 
nevöket francziaországbeli Artois tartományról 
vevén, hol régóta divatoznak. Nálunk is tétet
tek több helyütt próbák, mellyeknek jó sikere an
nál kivánatosb, minthogy vizben szűkölködő 
termékeny síkságaink ezen kutak által nagyobb 
virágzásra jutnának. E ’ kutak’ geognostikai 

technikai tekinteteiről máskor fogunk érte
kezni.

Chinában nincsenek ugyan ártézi, hanem 
tüzkútak. Kiating -  Tan kerületben (Cantontól 
éjszakkeletfelé 250 órányira) mintegy 10 óra 
hosszaságu ’s 4 — 5 óra szélességű környékben 
több sókut találtatik. Minden kissé jó birtoku 
magános ember kerítvén magához egy részve

vőt, egy vagy több kútat ás, mire mintegy 
2000 tallér kívántatik. Ok a’ kútat nem sze
rintünk ássák, hanem czéljokat idő ’s béketü- 
rés után érik el, legalább három évet töltvén 
a’ mellett. Ezen kútak rendesen 15-1800 
lábnyi mélyek, és csak 5 — 6 hüvelyknyi tá
gak. Ha az ember ilyen kutból vízhez akar 
jutni, 80 láb hosszú bambuscsövet dug belé, 
mellynek végén légcsap vagyon; mikor alól 
fenekre ért, egy erős ember kötelhez fogódzik 
’s a’ csőre löktet; minden löktetésnél ki kinyíl
ván a’ légcsap, a’ viz feljön. Elpárolgás után 
ötödrész sót, sőt néha negyedrészt is ad a’ 
viz, mellynek íze igen csípős és sok salétrom
mal vegyes. Az ilyen kutból jövő lég gyúlé
kony. Fáklya tartatván a’ kút’ nyílásához, mi
dőn a’ cső már majd megtelék, húsz harmincz 
lábnyi magasságú nagy tüzkéve gyűl fel. Néha 
a’ dolgosok vigyáztalanságból , néha gazságból 
követik ezt el.

Ilynemü kutakból néha semmi só, hanem 
csak tűz nyeretik, ’s ezek neveztetnek tíizkú- 
taknak. A’ kút’ szája bambus csővel elzárat
ván a’ gyúlékony levegő oda vezettetik, hová 
tetszik, és gyertyával meggyújtatván folyvást 
ég. A’ láng kékes szinü, három négy hüvelyk- 
nyíre emelkedik, ’s átmérője egy hüvelyk. A ’ 
légszesz földszurokkal vegyült, büdös és fe
kete sürü füstöt ad; tüze hőbb égésű, mint a’ 
rendes tűz. A’ nagy tüzkútak Tsee-lieoutsing- 
ben, hegy közi helyen, egy kis folyam mellett 

vagynak.

S z í n e k r ő l  az  a s s z o n y !  ö l t ö z e t n é l .

Ha egy dáma felöltözik, hogy nyilvános 
helyen megjelenjen, igyekezete épen az, melly 
egy festészé, ki oly képet akar készíteni, 
melly a’ hozzá értőnek tessék. Mily sok függ 
tehát az öltözet’ illendő választásától ’s a’ 
szilieknek összhangzó egyesítésétől, közönsé
gesen tudva van; úgy szinte az is ,  hogy a’ 
szép-nem ezen választásban gyakran nem sze
rencsés. Töbnyire a’ történettől és szeszélytől 
függ ezen választás, e’ pedig egyik sem min
denkor kedvező a’ jó ízlésnek. Gyakran kar- 
mazin- vagy tégla ’s rózsaszín pántlikákat lát
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az ember világosveres fátyolozaton, sárga kez- 
tyüket zöld szalagok mellett, piros virágot a’ 
virányié arcz fellett, barnaveres ruhát rózsa
szín pántlikákkal ékesítve ’s a’ t. Ez oly hi
bás választás, hogy a’ jó ízlésű ember’ szemét 
nagyon sérti, pedig csak azért történik, mivel 
hibázik azon szükséges isméret, mellyel a’ dá
máknak ’s az őket öltöztetőknek birniok kellene 
a’ pzinek’ hármoniájára nézve. Tarka öltöze
tük’ elrendelésében sokkal szerencsésebbek fog
nának lenni a’ dámák, ha szép festések’ néze
ténél szorgalmasabban tanulnák a’ szinek’ össze
illését, ’s némelly szabályokat állítnának azok
ból magoknak. De mivel sok dámának nincsen 
alkalma szép képeket látni, nehány rövid meg
jegyzést teszünk itt a’ szinek’ theoriajáról.

A’ természetben csak három főszin vagyon, 
sárga, veres és kék, ezek neveztetnek született 
színeknek is. Ezen három színből származik 
minden többi szin.

A’ fekete ’s fejér nem is számitatnak a’ 
színekhez, mert a’ fejér világosság, a’ fekete 
pedig a’ világosság’ hiánya. Ezen kettővel kell 
a’ többinek hármoniában lenni. Ha a’ főszinek 
összevegyítetnek, a ’ veresből és sárgából na- 
rancsszin válik, kékből és sárgából zöldszin, 
’s igy a’ főszinek’ vegyitékével végtelenségig 
űzethetik a’ szinek’ változtatása. Mind a’ fő 
színekben, mind a’ vegyitékben tökéletes össz
hangzásban vagy nak a’ különböző tónusok, igy 
p. o. a’ világos kék és setétkék, világos és se
tét veres igen jói összevegyülnek, ha egy
mástól — ’s ezt jól meg kell jegyezni — legalább 
három lépcsőben különböznek, az az, egyik 
három annyival világosabb vagy setétebb mint 
a’ másik.

Világosan bizonyítják ezt a’ virágok, ki
vált a’ szekfü ’s tulipán, mellyek gyakran 
ugyanazon egy színből világosabb és setétebb 
csíkokkal tarkáztatnak, még is követhetetlen szép 
hármoniát képeznek. A’ zöld szin miden szín
hez illik. Szemlélje az ember például a’ grá
nátfát tüzverességü virágával, és a’ nefelejtset. 
Ha ezen virágokat külön vesszük zöld leveleik
től koránt sem tetszenek oly nagyon, mint azok
kal. A’ természet minden zöldet oly összeil
lésbe hozott virágával, hogy még soha sem ta
lált senki a’ szemnek valami kellemetlent benne. 
A’ dámáknak tehát nem lehet eléggé ajánlani

a’ virágok’ és növények’ figyelmes vizsgálatát, 
hogy onnan a’ szinek’ hármoniáját tanulják; ki
vált a’ zöld szin’ árnyéklatát vegyék szemügybe, 
mellyel a’ virág összeköttetésben áll.

A ’ zöld szín’ tónusai nagyon számosak. 
A’ szinek’ összerakásánál különösen arra kell 
tekinteni, hogy egyik a’ másikat kiemelje; p. o. 
a’ hamuszin és karmazsin, füzöld és halavány 
lilászín, égszin és hamuszin. Ha valamellyik 
főszinhez ékesség kerestetik, az első ’s elkerül
hetetlen szabály, hogy a’ főszin ’s az ahoz va
ló ék, a’ mennyire lehet, oly szin ne legyen, melly 
a’ főszinből lett egy másikkal vegyítetvén. Pél
dául, veres ruhát akarna valaki lilászinnel sze
gélyezni (garniren), ez nem illenék össze, mi
vel a’ lilászín a’ veres’ és kék’ vegyülete; igy 
nem illik a’ veres és barna is együvé, mivel 
a’ barna sárgának, veresnek és kéknek vegyité- 
kéből áll elő. Miden egész szin a’ fejér hozzá
tételével szelidítetik, félszinbe megy által és 
tetszőbbé lesz ; azért minden szín vagy főszin 
igen sokat nyer fejér ékkel. Megjegyzendő 
még, hogy minden éknek felül kell múlnia ho
mályosságában a’ főszint, mihelyt tiszta árnyé- 
kolat akar lenni.

Világos szint mindig homályosabbal, ’s 
homályost mindig világosabbal szükséges ékesí
teni, hogy harmóniában álljon.

A’ szép nem’ öltözetének színei mindig az 
arcz*, haj’ és szem’ szine után választassanak, 
hogy igy illő viszonyban álljanak. A’ szőke 
személy’ öltözete tehát nem lehet egész színek
ből, hanem csak lágyakból és vegyesekből, p. o. 
szürkéből, rózsa, világos tengerzöld, világos 
lilá ’s égszinből. A’ barna ellenben homályo
sabb ’s elkülönzőbb színekbe öltözködjék p. o. 
sárgába, barnába, feketébe, setétzöldbe, tűz
és mákveresbe.

Minden fejérnemünek, akár csipkének akár 
selyemnek, soha sem szabad barnába játszani, 
hanem egy kissé mindig sárgába, ha a’ test’ 
színével egyezni akar.

Némelly hiányokon az arczszinben e’ követ
kező mesterséges fogásokkal lehet segíteni: ha 
az arcz’ színe igen piros, a’ setét veres ruha 
nagyon fog használni, mert az erősebb szin el
nyomja a’ gyengébbet és kellemessé teszi, még 
pedig ugy, hogy többé fel sem ötlik. A’ leg
világosabb színeket a’ ruházatban és ékben min-
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dig legközelebb kell juttatni a’ fejhez és arcz- 
hoz, mert a’ világos szin magára vonja a’ néző’ 
szemét, pedig nem kívánják e a’ dámák, hogy 
az ember szemökbe nézzen?

Az Ízlésre számot tartó dáma igen sokra 
tartozik vigyázni öltözeténél. Kiváltképen szo
bájának ékére is kell tekintenie, mellyben ma
gát láttatja. A’ szoba’ hátulsó része a’ színpad, 
mellyen ő mint játszó személy lép fel. Világos 
kék és zöld szoba halaványnak ’s betegesnek 
mutatja a’ személyt; és sok szin nem is egyez 
meg a’ világos kékkel. A’ büdöskőszin-szőnyeg 
sem igen sikeresen hat a’ szemre. Ha a’ dáma 
kénytelenségből villogó vagy szúró szint tart, 
el kell azt osztania, ’s nem nagy tömegben egy 
rakásrra halmoznia; igy a’ szem nem sértetik 
oly nagyon, ’s a’ villogószin kevésbé észreve
hető. Ennek következésében a’ kiáltó szinek 
csak ékesgetésre választandók, és ritkán lehet
nek főszinei a’ felcsinosításnak.

Setétszinü vagy fekete öltözethez soha sem 
szabad a’ czipönek igen világos szinből lennie, 
mert a’ láb nagyon felötlik és igen nagynak 
tetszik; a’ középszin legalkalmasabb czipőre. 
Általában a’ homályosabb színeknek lefelé kell 
menniök, a’ világosaknak pedig felfelé az öl
tözetben , mivel amazokkal mindig a’ nehézség 
ideáját kötjük össze, ezekkel pedig a’ könnyű
ségét, ’s ha az ember mathesis szerint akar 
cselekedni, a’ könnyüt soha sem teszi alapjául

a' nehéznek.
A z t  megemlítni felesleges, hogy a’ szinek 

választásában az eleikorra is tekinteni kell. A  

világos, fényes szin ifjúsághoz illik, az öreg
séghez homályosabb és vegyített szinek har

monizálnak.
Minden tarka, szembetűnő, dicsekedő kel

letlen és bántja a’ szemet. Minél kevesebb szin 
egyesítetik az öltözetben, annál egyszerűbbnek 
\s jobb Ízlésűnek tetszik. Legfeljebb három 
szin legyen egész ruházatban, mert minél 

kevesb annál szebb. —

A ’ b u v á r.

Hárdy hadnagy azt beszéli mexieói utazá
sában, hová a’ londoni gyöngyhalászat’ ügyében 
küldetett volt: „Én magam is leszállók a’ ten

ger’ mélyére, ’s körülöttem számtalan czápahal 
hemzsegett, mellyeknek úszángjaik a’ tenger’ 
felületén látszottak, de rövid pálezám kezemben 
lévén, a’ legnagyobb hidegvérüséggel végzem 
oda lenn dolgomot.u Ez a’ páleza 9 hüvelyk 
hosszú ’s mind két végén hegyes vassal el
látva. Ezt a’ búvár középén markolva tartja 
a’ czápahal’ megtámadása ellen, ’s az állatnak 
torkába üti, hogy szája kipeczkeltetvén, ártal
matlanná legyen, ’s a’ búvár ismét felszáll 
más ilyen fegyverért, melly nélkül el vagyon 
veszve. — Don Pablo Ocliou, ki sok ideig igaz
gatója volt a’ halászatnak, és maga is ügyes 
búvár, elbeszélte egykori kalandját, melly vele 
a’ viz alatt történt. A’ Placca de la Piedra 
neyada igen sok gyöngyházzal megrakva mon
datott lenni, ’s annál könnyebben hitelt lele, mi
vel ezen mélyen sülyedt sziklát nehéz vala fel
találni. Don Pablo tehát felkeresé, tizenegy 
ölnyire ereszkedvén a’ viz alá. A’ szikla 
körülete 200 réfnyi lévén, kalandorunk körö^' 
lég úszkálá, de minden haszon nélkül. Meg
győződvén , hogy semmi gyöngyház nincs, a’ 
visszatérésről gondolkodott, ’s felvete tekintő- 
té t , mint minden búvár szokott, ha a’ felette 
leskelődő éhes czápahal nak martalékjává nem 
akar lenni. Don Pabló ekkor egy tintererot 
vett észre, 4 — 5 réfnyi magasságra épen feje 
felett, hihetőleg mozgásaira vigyázva. Egy 
tinterero ellen haszontalan fegyver a’ feljebb 
említett páleza, mivel ennek iszonyatos torka 
fegyverestől lenyeli az embert. E ’ szerint a ’ 
viszszatérés el vala vágva kalandorunk előtt. 
Ilelyezete nem engedett hosszas gondolkodást, 
körösleg uszkála tehát a’ sziklánál azon remény
ségben, hogy üldözője el fogja veszteni. De 
mind hiában; az ellenség mindenütt feje felet' 
lebegett, mint az ölyv a’ galamb felett, A’ ször
nyeteg’ szemei nagyok és tüzesek voltak, szá
ját pedig szünetlenül tátogatta, mintha már előre 
akarná Ízlelni zsákmányát. A’ buvarnak a 
megfulás vagy az elnyelettetés kikerülhetetlen 
vala, mert már lehellet nélkül tovább oda lenn 
nem mulathatott. Ezen elhatározó pillanatban 
emlékezett, hogy a’ szikla’ egyik oldalán fő- 
venyes helyet vett volt észre; nagy hirte
lenséggel oda úszott most; a’ figyelmes ellen
ség szinte oda tartott vele. Itt felkavara most 
pálczájával a’ fövényét, ugy hogy a’ viz ege-

i
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szén zavaros lön, és sem 0 nem láthatta ellen
ségét, sem pedig az őtet. Ekkor más irányt 
véve sietett a’ felületre , ’s ellankadva juta fel. 
De még' nem volt megszabadulva, mert a'  ször
nyeteg olyan esetben fel szokott ugrani a’ vizből 
martalékja után, de szerencsére nem messze 
valának a’ ladikok, ’s látván a’ halászok el- 
bágyadását, gyaníták üldöztetését, előugrán
doztak, mint szokás, hogy lubiczkolással elrémít
sék az ellenséget. Don Pablo inkább halva mint 
élve jutott a’ ladikba.

E m b e r i s m é r e t .

Ki emberisméretet akar magának szerezni, 
annak mindent figyelembe kell vennie az embe
ren. Larater egy munkát irt, mellyben meg- 
mutatá, hogy az ember’ gondolkodásmodját arcz- 
vonásaiból ki lehet olvasni. Sok igaz van ezen 
munkában, noha sok hamis i s , mivel gyakran 
oly dolgokat akart szabályok alá venni a’ nagy 
hiru ember, mellyek nagyobb részént csak az 
érzéstől függenek és mulékony pillantatiak. 
Az ember’ járásából ’s magatartásából igen 
helyesen ki lehet charakterét találni. A’ nyalka 
igen ügyesen ugrándozik és szökdécsel; a’ pon
tos embernek még léptei is pontosan kimérvék; 
a’ kevély másképen hányja lábát mint az aláza
tos és félékeny; ki gondolkodásában 's érzeté
ben igen változó, igen egyenetlen járású, majd 
siet, majd késedelmezik menésében; a’ rest 
nyugodtan tipeg, a’ heves merész léptekkel ha
sítja a’ levegőt.

Azon hang, mellyen az ember beszél, 
gyakran csalhatatlanabb jele a’ charakternek 
mint az arczvonások. A’ keserű hang önhitt
séget, makacsságot; a’ goromba, nyers durvasá
got; a’ tiszta, erős, nemes indulatot ’s férjfiu 
lelket; a’ vékony, siránkozó, gyávaságot ’s ha
tározatlanságot ; a’ kellemes de erős, derék, 
igazságos és jó embert; a '  hajlékony, ügye3 

hízelkedőt; a’ reszkető, akadozó — ha nem ter
mészeti hiba — olyan embert, ki megfogásai

val még nincsen tisztában; ki igen lassan be
szél és a’ szavakat nyújtja, rest; a’ ki pedig 
hirtelen fecseg, gyakran igen meggondolatlan.

N a p l ó .

October’ 18-kán 1663 született a’ szavoyi herczeg 
Eugen , Ausztriának nagy és szeren
csés hadivezére ’s a’ törökök' rémítője.

— 19-kén 1813 a’ lipcsei veszedelemből
menekedő Poniatowski herczeg, fran
czia tábornok, az Elster folyót át akar
ván gázolni, a’ hullámokba fúl.

— 20-kán 1810 a’ svéd koronaörökösnek
választott pontecorvói herczeg, Bér-  
nadotte, a’ catholica vallást az augs- 
burgival cseréli fel. — 1695 a’ sze
rencsétlen lugosi csatában elesik a’ hős 
császári generál Veteránt.

— 21-kén 1805 óriási tengerüíközet Tra-
fa lgám ál, mellyben Anglia semmivé 
teszi ugyan a’ franczia és spanyol 
flottát, de ezen nyerességet a’ nagy 
tengerhős Nelson’ halálával érzéke
nyen vásárolja.

— 22-kén 1721 Péter czár „minden oroszok'
császárja6'  czimet vesz fel. — 1822 
Hutson L ow e , Napoleon' kegyetlen 
őrje, ifjabb has Cases által ostorvá
gásokkal gyaláztatik meg Londonhan; 
a’ megtámadó legottan Francziaországba 
szökik.

— 23-kán 1812. a’ K rem l, muszka czárok’
régi palotája, a’ francziák által leve
gőbe vettetik.

— 24-kén 1795. Harmadik tractatus Pé-
tervárott, Lengyelország’ végső fel
osztásáról. Ezáltal az éjszak’ alakja 
egészen megváltozik, tőszomszéddá 
lévén a’ szövetkező három fő  ̂hatalom,.

P O Z S O N Y B A N .

Ifj. S c h m i d  A n t a l ’ Ifotiijivel és költségén.




