
'ff





ítoi
IJtazáisi

RAJ Z O K
ft-t^wiíísijje"!*"^'"Wl "'

'

Mémethonban ,/<5^iii-ic. _;«>-

leeteti tenger te&rül ^ -^^

látott, 's érzett életképek szerint.

ÜLTUR EGYESÜLET*^

Csehorssrág^ Szászho^i. ^Ji

A' szerz' ttthjdona.

nyomatott Ellimger István' betilivel.

1 issz,^





meltojsagos

BÁRÓ HEiSKO inSIÍK
KISASSZONYNAK,

jeles nevendéke'nek

,

tiszUlcttel ajjfalíd

A* SZEKZS.



^f»Béí^#Ílé.'

&mm^^m'iwti^-'^'-^ %M!mM^

w^m^MwmiM.



Elszó*

JaLumatntús 3,
— józan emberiség az emberi"

ségben , — a%on felséges ideáig riiellyneh dics

iiászlói alá id- nép- sfelekezeti különbség nél-

kül örömest simul minden ember y kinek lelké-

ben rendeltetése czélja világosb votiatokban

kezd rajzolódni. E"* tisztes zásZló alatt kivánt

vitézkedni <?* rajzok' szerzje. Igyekezett meg-

esmértet9ii Magyar közönségünkkel a reá is

sokfélekép jótékonyan sugárzó német tudomá'

nyos világot; be-betekintett a népéletbe ^ a

mennyire németországi két évi tartózkodása

engedte; rajta volt ^ hogy kivilágoljék azon

hasonlításból ^ mellyet a' némethoni j, 's hazai

t/idomáfiyos intézetek fzött tett ^ minek le-

gyünk még e' részben híjával
s>

'* mennyire le-

gyen szükséges y tanácsos a' javítás.

Mint a' könyv czime is mutatja ^ nagyobb

részént JVémethon szolgált e' rajzok' vázlatá-

ul ^ de a' mellett s hogy egyszersmind ihindig



d nálunk találtató hasomiemüekre tehintve in-

tézte vizsgálódásait d szerz ; olhj észrevétele^

Jiet is igyekezett beléjek szni^ mellyek más'

felé utazó honfitársaiuhnah hasonló pályájára

is bocsáthassanah vezérfonalat* Olly tükörre

kivátita háritni tapasztalásait a' szerz ^ melly

d róla visszasugárzó képek között más orszá-

gokra illeszthet rajzvonatokat is mutathasson'

Els illy 7iemii próbatéte az alólirtnak ^

e rajzok^ közrebocsátása. Csak több év érlel-

hette eltökélyését i valamint ^ — nem retteg

megvállásától t,
— 0?^ elmemiv elkészültét is,

A' mi által végre határozatára biratott
s,
a^

egyszersmind könyvének már említett czélja.

Józan emberiséget tárgyazó virágszedés j, "s egy

'partinyi zsenge hozomány a' Haza' oltárán.

A' mélyeit tisztelt olvasó közönség* szives

részvététl fog függni \ következtessük-e e raj-

zok' folytatásátd harmadik 's negyedik részben.,

hol Dán- és Svédho?iban tett tapasztalások ^ ten-

geri jelenetek ^ tengeri szélvész-, Berlin ^ Göt^

tinga^ Heidelberg' egyetemeinek tudományos

hre , 's végre Európa két folyamkirályának ^

d Dunának 's Rémisnak németföldön es part-

jai fognak rajzoltatni,

A* SZERZ.



Elzmények.

Utam' térte, Bucsuvét a Hontól,

J-mlig találni valakit a' miveltség' pályáján már meg-

indultak' sorában , ki legalább némcllykor ne érezne

vágyat utazásra. Magától keletkezik bennünk a* kiván-

ság, létesítve látni könyvekbl gyjtött esméreteink*

megigazolását. Ki felé szeret hatni lelkünk , tegye azt

akar éldelete' sokszorosithatása 'végett , vagy azon re-

inc'ny fejében , hogy tevsége' mezejét mentül szélesebb-

re kiterjeszthesse. Koránt sem elegend illy czél' érésére

azon többnyire felette szk kör, mellyben választott,

vagy sorstól rendelt életmódunknál fogva élnk.

Bennem is kora ifjúságomtól fogva h óhajtás éb-

redezett, látni a' külföldet. Tettem már gyenge tanuló

koromban, apró száguldásokat szülföldem körül, 's

majdan odább is a' nem messze es szomszéd megyékbe,

Soprony és Po'sony' környékén, Hazánk' nyugati szé-

lein , st a' Sleierok!' földjén is. Korán feltntek ugyan

elttem az utazásnak zordabb képei is, 's épen a' visz-

szaijesztk. Nem helyzett sorsom' kormánya azon sze-

rencsések közé, kiknél az utazás szinte, valamint az é-,

létnek annyiféle óhajtott tápláléka a* könnyen elérhet

lehetségek' sorába tarlov-ik. De nem is vala, hála a^

egeknek, éltem' nemíje olly feledékeny ^ hogy az a-

rany középszer' mérsékelt ege alóli kizáratás* sanyarú-
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sagának hagyott volna kitetetni. Nem idegenítettek

el többszöri utazástól az elsben tapasztalt viszályok.

St inkább a' próbatét' ismétlésére buzdítottak. Alája

vetettem magamat többek között az utazás' azon terhé-

nek is , mellyet egyéberánt a' csupa kedvteléstl uta-

zóknak legalább is kilencz-tized része elszokott kerülni.

Gyalog tettem már els száguldásaimat, olly tájakon

,

hol mint szíves olvasóimnak nagy része tudni fogja , a'

gyalogolás még mind eddig sokféle vélemény' szigorú

Ítélete alá esik ; hol gyalogoló idegen gyakran örülhet

,

ha gyanúsok' bélyegeit sorába nem számítatván , még
az obscurus lézengk' czimzete alatt elnézetik. Nem kí-

vánom én itt a' gyalog utazás' apológiáját elöladni , —
ki fog az több ízben tekintgetni e' rajzolatok' folyamá-

ból; könny azt védni, a' mit megkedveltünk. Re-

ményiem nem kell hivatkoznom a' minden gyalogolok

legfbbíkére , a' birodalmát gyalog beutazott Hadrian

császárra; Csak azt az cggyet említem az én gyakori

gyalogolásom' mentségére, — szégyenemre reménylem,

szíves olvasóim eltt sem válóra : — keményülésre ki-

vántam többek között az által szert tenni. Elmiiltak

már azon idk, mellyekben népünk' iiai önmagoktól ke-

ményültek. Béke árnyalja Honunkat több nemzedé-

kektl fogva. De az is érezhet mindenek' keblében , ha

csak már bölcsnkbe nem edzette-be magát a' kényezte-p

tés' aqva tofanája , hogy az egyéberánt annyira kivá^

uatos béke puhítja testnket, így még szorosabbra fzi

a' lélek' földi békóit ; és ennél fogva fojtogatja a' földi

élet' legnemesb diszlését, a' tevs életet. Korán kez-

dettem érezni nem csak az élet' f fííszerének , a' mér-

sékelt nélkülözésnek hijányát, hanem f czélunknak,

lelki fejldésünknek elhibázását is azon esetre, midn
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nem mentünk önke'nt szemközt a- tördést sz«rz életje-

lenetekkel; ha csupa éldeletet hajhászunk a' jelenkor'

szelíd békéjében; ha a' bennünket csendes innepléssel

ölel nyugalomnak kívánatosan altató leple által nem

csak a' pihenést , hanem a' felserkenés' újuló tevóségét

is el hagyjuk fátyolozni. Ereztem : igy történhetik annyi-

szor meg, hogy az ugy is soha egészen ki nem maradó,

már néhányszor legyzött, de proteuszi alakokban újra'

látogató életbajjoktól mindannyiszor borzadunk. Ml

módon eszközöljük az illy vi,vásban segedelmez hasznos

elkeményülést? Háborúk által tett erre egyébkor szert

nálunk is az emberi nem ; — vadászat, álküzdés 's több

e* féle súrlódások által reményli azt béke' idejében el-

érni. Szelídebb ellenben az én létalkatom , mintsem

hogy az illy tördéseken kaphatnék. Embertársaimra

háramló viszonimat soha nem kivonnám legkevésbé is

megzavarni. Nem kedvelem a' vadászatot , már csak a-

zért sem , hogy czélja organicus létek' rontása. Szered-

tera a*' küzdést; hol legalább szántszándékkal nem ron-

tunk, hol azonban a' legszebb erények' egyike , a'

trés, a' resignatío után törekedhetünk. Nem idegenke_

dem szemközt menni a' némáknak látszó, de érz szi-

vek' számára annál szólóbb erkkel. Egy szóval, szere-

tek olly életviszonokba beszövetni, hol a' nélkül, hogy

magunk ellen valóságos elleneket tnmasztan.-lnk , a'

mozgásában élhet tevséget gyakorolhatjuk, és a»

mellett az esméretek' eggyik f kútfejének, a' tapasz-

talásnak nevezetes mennyiségéhez juthatunk.

Alig tapasztalhatunk ergyakorló tördést, melly

annyi viszontagság mellett egyszersn«ind olly mulattató

Tolna, mintáz utazás. Alig adódik el alkalom, melly-

nek eszközlésében olly örömest látnánk hozzánk hason-
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ló lényeket, mint utazáskor. Majdnem minden ember
szeret néha egy kis ártatlan álorezásdit játszani. Az
utazás rendszerint így tekinthet, nagyobb vagy kissebb

mértékben. Elhagyjuk kis idó're társasági helyzetünk'

körét, létünk* kihatásának lenyomatát, 's e' szerint ugy

szólván, másolatát; — megszakasztjuk ez alatt szokott

viszonink' szövedékét, éltünk' nyomdokánHk e' rajzvo-

natait; új egybeköttetésbe jövünk, számtalan oldalú

lészen az uj esméretségektl származó érintés ; — idege-

nek az TÍjkÖrnyékzet' alakjai, magunk majd szinte azok ;

semmit sem esmérnek bennünk is az igy velünk talál-

kozók , legfellyebb a* minden emberrel közös mindennapi

élet' általános mutatkozásait ;— bele ereszkedünk a' kö-

rülöttünk hullámzó embt'rtömrgekbe;— közibe vegyül

kis egységünk a' sokaságba, mint egy kis csepp az óce-

ánba; kiléphetünk belsnkbl, a' min olly édes örömest

kapunk , de a' mit mindennapi életben ritkán eszközöl-

hetünk; — ki felé hatnak minden eszméink, szétsugár-

zón az elejbénk tóduló számtalan életjelenetekre; az ér-

zéki élet' elemét, a' mindig mulattató változékonyságot

legtisztább folyamatu cseppekben éldeljük ; — iliy sok

nem ingerrel kínálkozik az utazás, els tekintetre is,—
mellyékes adományait nem érintve, — a-A érzéki élet'

számára! — 's hát a' -szellemi élet mennyire gyarapul-

hat általa! Leggyesb kifejtje a' tapasztalás, az uta-

zás által gyjtetik legtisztább alakban , nem csak tárgy-

bség miatt, hanem már azé];t is, hogy az utazó az élet'

f titoknokához , az emberi szivhez , legkevesebb elfo-

gultsággal közelíthet, nem találván maga eltt annyi el-

setétít fátyolt, személyes viszonok miatt, gyengéd-

ség *s kímélni kivánás* (ekíntetébl gyakran olly sürüre

Szpvdöttet.



— — V

Engemet különösen vonszptt a' magas miveltség

Nc'melJion. Ott renienyletteni Hazánk' több oktató in-

tézeteiben nyert tudományos esme'reteimnck iegsikeresb

gyarapulását. -r- Oliajtottaxn ott közelebbrl megesmér-

kedni a' tudomány' gazdng raktáraival » az egyetemek-

kel, s az ezeket kormányozó tudós férjíiakkal. Hos-

s/asb idt szándékozék szentelni e' pályának.

Ellátva a' legfbb engedelemmel, indulandó vol-

tam az 1830-dik év' nyarán. Megfordultam azonközben

Po'sonyban. Örvendetes mozgalom élénkítette épen e'

városunkat. Elevenebben szemembe tntek az itt niaj-,

dan tartandó, általam,, 's alkalmasint minden egykorú-

im által meg soha nem látott nemzeti innep' képei.

Dicsn uralkodó Fejedelmünk' koronázása közelgetett.

Sajnáltam volna megláthat ásának száuícmra olly kön-

nyen kinálkozó alkalmát elmúlás ".tani. Po'sonyban vártam

.

cl azon évnek enilékezetes septemberét. — Forrott még

níindegyre a' rendkívüli inneplésre egybeseieglett nép

,

midn
Octob, 3-kán 1830. Po'sonyt, 's majdan egyszers-

níind édes Hazámat elhagytam. Estve 8 óra tájban tör-

tént megindulásom. Bágyadt , de kellemes holdvilág

kísért egész éjjel Duna- hosszat, az árvíztl szétdúlt

töltésen, a' farkasvölgyi határvonalon ált, ki a* szom-

széd Atfsztriáha. Már éjféltájban lliegelslrmihuti vol-

tam. A' hives éji leveg, 's még inkább a' tapaszta-

landók' sejtése képzeletemben , nem igen hagyának ré-

szesülni az éjnek szükséges nyugalmában. Eltünk' Icg-

regényesb helyzetei közé tartozik azon idpont, midn
hosszas készület, sokféle tervkészítés, kétke:i aggódás

után valahára a' szándékot kisütöttük; midn végre nem

csak az alakulás' körrajzában terül el elttünk a' kije-
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lelt pálya ; hanem a' megjelenés' pontjához is közelget.

Min^ ingerl az illy pálya , kivált midn csupa esmé-

rétien kÖrnyékzetbe , idegen égally felé irányoxtatik

!

Min sxámtalan terjeszteteket von n>aga után tudalmiink'

ezinhelyén az illy pálya! Hogy tolongnak ekkor esz-

méink százszorosult élénkséggel ; hogy élesül a' figye-

lem' részvéte ! Mennyi homályos képzelmek' kíséretében

lebeg elejbénk a' jövend, a' merény' bajnokaiban olly

ersít bizodíílöm' hiedékenységét éleszt! Melly bá-

trak ekkor tevségnek indult feltételeink ! Melly sokat

reménylünk a* személyes megjelenés' tekintetében olly

líj világnak nézett idegen környékzettl ! — Illy nem
vala elmém' állapotja ez éjjel.

Alig vettem észre, midn már Flschamend^ és

Hchwecliat városokon álthaladlunk. Hövid szunnyado-

zásombl ébresztett fel a' holdvilágot lassanként elnyo-

mó hajnali fény, midn a' csinos ^immeringeii ált nem
sokára elértük a' roppant Bécset.

Bécs' nagysága e látogatásomkor, — A' nyug-

tos óriás.

Nem látszott most elttem olly szerfelett népesnek

e' temérdek város, mint egyébbkor, kétségkivül Po- ^

'sonynak szokatlan élénksége miatt. Többszöri látoga-

tásaim által hozzá valék szokva, holmi homályosan ér-

zett arányzatnál fogva képzelni a' különbséget liécs,

's más fell Posony és Soprony városaink között , 's

ez arányzat' következésében alkottrrn alkalmasint kép-

zeletemben mindeniknek általános nagyságát. Most a-

zonban vá.'tozván Po'sony' részérl a* hasonlító arány-

zat' mérszabálya, Bécsnek néptemérdeksége is változék,

legalább képzeletemben. Illy bizonytalanok az embe-
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rek' merszabályai , illy változó klsjüek még az esmért

nagyságok , es számok is

!

Csak ke't nap mulattam ez alkalommal Be'csben.

Ugy is az els delelttet heverésben valck kéntelen töl-

teni, pihenhetés végett a' testre 's elme're nézve nyugtalan

éj után. Annál édesdebben esett nyugalmam a' zsibon-

gó utszáju roppant városban. így pihen a' puszta' ván-

dora egy élénken *ínormoló csermely' gyepes partjain*.

Nem mindig ellensége nemesebb éltünk' gyenge növésze-

tének a' közel zsibongó néptömeg' durva szele. Min-

den egyes ember csak porszem ekkor a' magába vo-

nult, de hatalmas léterben éledezhet elmének. Azért,

csillapíthatja gyakran épen az ellenségesnek látszó nép-

sokaság közé vegyülésnk az elmehullámzást. A' szám-

talan idegen rilakok , 's azoknak részvétlensége erán-

tunk épen azt teszik, a^ mit testi nyugalmunknak a'

KÖrg malmok. Mennél inkább hábori'ták eleinte,' an-

nál édesdebben elmozdítják a' megszokás után. így

tapasztaltam én is. Csak egy nevezetességet látogat-

tam Bécsben ez alkalommal, minden egyéb bécsi, st
egész némethoni tárgyaknál magasabbat, gzettt István''

tornyát. Uangyatömeg gyanánt törplt-el alattam a'

zsibongó sokaság. Csendes büszkeséggel emelkedik en-

nek közepette a' roppant óriás, némán, mintha érezné,

hogy jelenléte eléggé kipótolhatja hijányát minden e-

gyéb létmutatkozásnak, melly az eleven óriásokat fizi

hajtja. Rendkívüli magassága által annál elevenebb el-,

lenzéket ábrázol az alatta uroké hullámzó más nem
óriással, a' soha nem fogyó embertíimeggel. Alkalma-

sint nem igen lesz Európában hasopló magasságú kézi

niív, melly hasonló számú népet szemlélhetne körülötte;

55 ölnyire emelkedtem benne. Itt a' klépcsk végzd-
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nek, fellyebb csak fából készültek vágynak , szinte 20

ölnyire, a' torony' csúcsáig. 588 fokot számláltam lá-

baim alatt. A' nagy harang 525 mázsa, az óra perpen-

dículunia 3 öl.

Bécsbl J^icolshurg felé. Flortsdorf. Faluk' ki-

rályai. Gaunersdorf. Poisdorf.

Másnap délután 3 óra tájban megindultam Bécsbl,

Morvát, Ciíehországot meglátandó. Már erre újság va-

la elttem az egész táj. Spitznek vive ki xitam , a' Tá-

bor vonalon, hasonló nev dunahídon, vagy inkább hi-

dakon^ minthogy itt is több ágakra oszlik a' nagy fo-

lyam, háromra, 's mindenik híd által bon'tatik, Leg-

szélesebb az éjszaki. Mindjárt a vizeken túl érni

JFlorisdorf igen csinos, egészen városhoz ill alak-

kal diszesked falut, e' tájon azonban épen nem ritka-

ságot. Egész Néinethon, még Szás/.országot sem véve Jci

,

nem dicsekedhetik annyi csinos városokhoz tellyesén be-

ill falukkal , mint alsó Ausztria, 's különösen Bécs' kör-

nyéke. Csinosságuknál fojtva szinte úgy lehet reajok a'

szerénység dicséretét ruházni , mint nénielly vidéki tár-

saikra az ellenkezt, midn néhány együgy ócska haj-

lékokból álló falura város* neve illesztetik, minthogy

útszáján fel lehet cserélni az élet' némelly javait. Igaz

ugyan, minden nagyobb, 's fképen székes, városok kö-

rül a' faluk is rendszerint csinosulnak , csekélyebbrl

tetemesebbre neveked közeledésök* arányzatában ; a-

zonban csak ugy, hogy a'csinosulás legfellyebb egy pár

mértföldnyire terjed-ki , környékén a' városnak, melly-

nek nagyságát mintegy szemlélésre készi'tleg hirde-

tik EKzok az utasnak. De alsó Ausz'criában , Bécshez na-
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gyobb távolságra is lelni illy tetszets hiraökÖket

Vágynak itt nagyobb távolyságban a"* hires székesváros-

hoz nem e'pen város-nemü, 's mégis szép faluk. Hlyen

Theresienfeld Bécsiiíjhely , és Baden között. Nem volna

valóban lehetetlen falukat is szépífni , a' nélkül , hogy

a' szépítés' czéljául város' utánzása választassák. Egy

kis rendtartás , symmetria a' szegényebb halandók haj-

lékait is tudná szebbekké tenni, nevezetes költség-áldo-

zat nélkül.

Florisdorfnál két felé válik a' Bécsbl Morvába ve-

zérl út. Jobbra Nicolsburgnak Brnnbe viszen ; balr^

Znaymnuk Iglmtba. Prága erre 41 mértfold , egy napi

úttal közelebb, mint a' Brünnbe kerülknek. En azonban

erre intéztem utamat , hogy Morva' fvárosával is es>'

merkedhessem.

Már az els állapodáson , Stummersdorfon alkonyo-

dott. Nem igen gyorsan haladhadtunk , lovaink' phleg-

mája , 's az ers es miatt. Azonkívül etetés minden ál-

lapodáson, Wolhersdorfon , Gaimersdorfon. Egyéberánt

az éj' homálya nem s/akas/totta félbe utunkat. Egész

éjjel haladtunk, a' mennyire fáradt lovainktól kitelhetett.

•Andalgásom, 's a' víg kocsisnak tetszets, illy embe-

reknél ritka tisztaságú dalai eléggé segedelmezének a'

virrasztva neveked éji, unalom' üzésében. KíilonÖsen

meglepve halgattam a' becsületes legénynek egy dalát,

melly : „Xfr ^öniíj l^at ©orgen" viszhangzásával szépen

eladott tartalmának tetszets világossággal megfelelt.

Gaunersdorfon még fen voltak a' fogadó' lakosai,

's enyhülhettünk egy pohár borral, uiellyet már itt is,

mint Ausztriában 's Stiriábanmajd nem mindenütt, pint

(SC)?!3) nem icze nevezet ^latt mérnek. ,A' táj még egé-

szen hasonló Hazánk' Dunántúljához, szelíd huliáraza-
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tu, több helyeken borterm emelkedéssel. Épen szü-

ret' ideje vala. Utunk a* Magyar Hazához , különösen

Po'sony vármegye'nek hegyentli járásához nem messze

futott mintegy 3 órányi közt ke'pz közegyenhen szin-

te Morva' széléig.

Poisdorf vala az utolsó állapodás Nicolsburg eltt?

itt egy pár óráig nyugosztaltattak lovaink. Halálcsend

lepte a' népes helységet , mély álomba merülve rejtezett

hajlékában minden lakos ; — csak mi szakasztottuk fél-

be a' nyugvók' csendét. A' már Gaunersdorfnál meg-

sznt es' tn felybi
,
gyönyör holdvihígnak adván

helyet, tellyesen elvonuiának a' látkörrl. Nyájasan

kitntek Poisdorf csinos épületei, félig legyzött éji

homályból, 's én mint egy siri rém, ingerült eszméim-

tl bolygatva andalogtam az elnémult házsorok között.

Különösen diszeskedett a' plébánia, mint áltáljában al-

só Ausztriának majdnem minden helységeibe-n.

Használtuk a' holdvilágot tovább haladásunkra,

oUy szorgalmasan, hogy a' hajnali fény csak Ausztria'

szélei felé köszöntheté - meg a' vándort, 's napkölté-

vel eggyütt már bejuttatta Morvába.



— IS-

II, r
,

Morva 3 Csehorssáa,

JS'icolsöurg. Méltán dicsekedhet vallási béke-

kötéssel. Morva szemfénye.

mJegkiesebb oldalán erintetfem e^ kis országot. Szent'

féíiye Morvának e' délkeleti csúcs , 's különösen NicolS'

burg nradalora , inelly szinte a' határnál kezddik , hon-

nét nem messze jobbra egy mellékutat láttam becsava-

rodni Eisgrub felé Liechtenstein berezegnek hires kert-

tel bíró uradalmához.

Hamar elértük Aicolsburgot. Kézi könyveink az

itt készült békekötést szokják tenni e^ város' rajza f
vonatának ; az utazók bizonyosan a^ temérdek Zsidósá-

got fogják annak venni. Igaz az is, igen méltó volt

kötni itt békét, épen vallási engeszteldést tárgyazót,

minthogy Ábrahámnak annyi üldözést szenvedett magva

kivánt békés állapotban rendkívül elszaporodva éli itt

napját , kissebb számú keresztény embertársai között, kik

ismét e^ zselléreiktl épen nem látszanak idegenkedni

,

annyira hogy szócjtésÖk is szembetünleg zsidós hang.

7<ásu. A^ város lassanként hanyatló lejtn épült, ke«

letrpl nyugat felé magasulva ; legszellsebb szélén he-

lyet ád az uraság' régi várának, mellynek déli oldala

csinos kertre dülleg, egyszerre meglep meredekség-
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gel ve'gzíjvén, szép kilátással kedvesked del , 's de'lkc-

let felé, honnét a^ csak alig inult éjjel jövék, Po'sony

vármegyénkben emelked Elkarpatra. A' kertbe sza-

badion be lehet járni. Tündökiöttek szép nuvészetén a*

nyájas octoberi reggel' harmatcseppjei ; tiszta derült

levegn ált mosolygott reájok az épen felkel nap.

Tele volt oda ill látogatókkal az egész ; szorgal-

mas tanulók mormolgatták fel 's alá járva, leczkéiket.

A' városban egy puszta, fedelétl is megfosztott két

tornyú templom tnt szemeimbe. lí-dik Jó'sef Császár'

idejében égett le. Mellette egy jobb karban lév épü-

leten e' felirást olvastam: „ Micha«íli adoptivo Comiti

ab Altheim , et MariaeEvae deStern'jerg Conjugibus —
Hujus Sacri loci Defensoribus et Benefactoribus positum.

M. M. R. 1766.

A' házak római számokkal vágynak jelelve. — Izra-

elita kocsis által vitettem Nicolsburgból a' 7 mért fld-

nyire es fvárosba, Mvschuu , Mariahilf^ Pohrlitz,

Reigern i iliorfríV^ helységeknek. Két uti társaimtól a'

burgonyának három ausztriai 's morvái neveit tanultam,

<*Pantoíteru 3 Kunikein ^ Erdgrnmbeer szavakat, valamint

egy morvái lepényt is , az úgy nevezett BucJUehi-t. Ebé-

dünk Pohrlicz mezvárosban volt, minekutána keresz-

tül mentünk az auszterliczí vérmezn , nagyobb részént

O cs. kir. Fherczegségének Károlynak Szelovitz u-

radalmában esn; jobbra látván Poluu 's Klempnicz vá_

rakat, majdnem elszigetelve emelked hegyen épülteket.

Délután hegy-völgyön száguldozott utunk. A' he-

gyek azonban nen» magasak; rajtok csinos szlk gyü-

mölcsösökkel büszkélkednek. Morvának legkiesb táján

voltam. Kedvünkre lakoztunk a' képtelen olcsóságu leg-
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s/.ebb császárkörtvély' 's szlvel. Azt hittem Be'csbi

eljöttöm után: nem fogok egy hamar ízletes gyümöl-

csöt látni, fke'pen a' sovány morva 's cseh tájakon;

azonban lígy találtam, hogy magyar kanaánunkban is,

Soprony *s Kszeg' táját kive've , hasonló bse'g , hason-

l jóság éjszaki Európa' Ízletes gyümölcseire nézve nem

találtatik. Túl a' Dunán, Po'sonyhoz délre gyakran

azt hisszük: e' városhoz éjszakra a* föld mást, mint za-

bot alig terem. Nem is csuda , ha oUy ritkán menünk

ki Hazánkból, hogyan hasonlíthassunk sok egy nem
's még is számtalan fajú tárgyakat ; hogy tudhassuk

,

hogy kárpátjainkon tril még a' jó galicziaí dohány is te-

rem , hogy a' szorgalmas Morvák 's Csehek majdnem an-

nyi hasznot tudnak behajtatni többnyire sovány földjök-

kel, mint mi az áldott Kánaánnal? Hogy tudhassuk,

hogy már szinte egy nagy kertté változtatta földjét a'

munkás Szász és Sváb ? Azonban még is ne csudáljuk.

Ezt hiszi IVéinethonpól az Olasz is , minthogy a' renge-

teg Alpesek által választatik el tle; ezt fogja alkalma-

sint hinni a' Spanyol déli Francziaországról ; 's maga
a' Rénus- környéki Német is csak homokszelenczének

nevezi honjának éjszakkeleti tájait. Tulajdona termé-

szetünknek, határzóink' kitn minémüségét , 's fkép
a' visszarettentt kiterjeszteni a' rajtok túl eskre, akár

illjen reájok , akár nem. A' forrni kezd must Morvá-
ban Bnrcsak nevet visel.

Az utolsó állapodásnál már hullatja kellemeinek vi«

rágait a' táj , de maga a" táj' tetszetsége még nem vész

el. Síkságra ér ki az utas, 's éjszakra egy közép ma-
gasságú hegysort lát szemei eltt húzódni. Ezen fek-

szik Brünu. Alkonyodáskor értem-el.
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Brünn, Gyárolt. Ferenczheyy, Jeles esmér-

kedés. Útszán nevei. Játékszín. Tájék

Iglau felé» Mesertcs, Bitesek,

Sokat hasonlít JBrünn Po'sonyhoz , de csak fekvé-

sére, 's kívülrl szemlélve. Környéke áltáljában s/ép,

de a' po'sonyinál jóval terméketlenebb. Nincsenek sz-

lhegyei. Hijánylik az országos Duna , 's a' kis Ztnillu

és Swarcza patakok nem nevezetes pótolékok. Ellen-

ben közelebb érve, Po'sonynál jóval többet mutat Brünn,

minthogy ennek java épült hegyre, hol, mint a' ma-

gas polczon álló halandóknál , arányzatilag mindig észre-

vehetbb az egésznek minden része, minden tulajdonsá-

ga. Spielberg fellegvár szintúgy mint po'sonyi társa a' vá-

roshoz nyugatra, az egésznél magasb helyen épült, de ez

is kitünbben minthogy jó karban áll , nincs elpusztulva
,

magasb hegyen épült, nagyobb távolságra ; maga pedig

a' hegy egy kevéssé gömbölyén domborodik, csuccsá-

val elválva a' várost hordozó hegységtl. Ennek déli

orma, az úgy xití\e7.eit Ferenczhegy diszes parkot mutat,

mi felette neveli az egésztl jöv kellemes behatást, ki-

vált ha dél fell szemléljük. Alól nyugottra Ohrünn

a' szegényebb sorsuak' lakrésze terl-el apró házaival;

keletre Zwitta és Swarcza körül találtatnak a' Brünnt

híressé tev posztógyárnokok' telepedései , mellyek kö-

zött most legnevezetesb Ojfermané 's Rizzáe. De az

utolsó 20 évtl, fogva felette csökkent e' szorgalomág.

Míg az eltt 25 jeles posztógyár számláltatott, most a-

lig lehet hetet , nyolczat illyennek tartani.

Bri'mnhen négy napot töltöttem. Közel éfvén

Óbrnnt, els éjjel ott szállásoltam. De más nap Offer-

«!«« ermiv-gyárnokhoz költöztem, engedvén szíves meg-
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hívásának. Hegyen , a' belváros' kell közepe'n vala la-

kása e' szíves igaz szív férjíiunak. így tellyes kénye-

lemmel megesmerkedhettem a' jeles várossal. Az ege'sz-

nek arczke'pe altaljában, mint minden másé, hol szorga-

lom , nem fényzés' következése a' város' tetemes nagysá-

ga. Ig'jn csendes 's majdnem pusztának látszanék, hogyha

nem emlékeztetné az idegent a' mozgonyok' munkás zö-

rejjé arra, hogy igen is vágynak lakosai, hasznosan élk.

Els gondjaim közé tartozott Brnnben az imént

említett szép Ferenczhegy' látogatása. Magában csak

hegypárkány e? egész, még ezeltt 20 esztendvel pusz-

ta kopár hegyfok. A' polgárság' szorgalmának köszön-

heti nemesülését. Most méltán mondathatik bájló an-

gol kertnek; kettsen becsülhet a' hegy' tetején, a'

mostoha alapzaton, a' szk helyen, t szomszédságában

a' belvárosnak, közepén Brünn' egészének, 's még is

kieresztve a' házak' szemlélésében elégült szemeket, 's

legalább innepeken a' munkás polgárok' pihen eszméi-

nek legelés/.ését is a' délre kiterjed lejtzetre. A' nö-

vészet' közepén fedelezett faoszlopzat, vagy is folyosó

környékez egy tágas boltozatot, hol egy ugrókt sz-
kéi. Csatornák szolgáltatják számára a' vi%et , föld alatt.

Mind ezekbl magasan kitnik , 's a' völgységen is mes-

sze ellátszik egy 60 láb magasságú obelisk , niellynok

négyszeg alapján, de még a' széles talpazaton, vagy is

lábtón felül ílly felírások találtatnak: az éjsz. keletin:

„Franz dem Befreyer, dem Widerhersteller , dem Va-

ter des Vaterlandes!" Az éjszaknyugatin, a' Spielberg

felé: „Seinen beharrlichen Bundcsgenossen." A' délnyu-

gatin : „ Osterreichs tapferem Heere." A* délkeletin

:

„Des treuen Máhrens undSchlesiensDank MDCCCXV."
Valóban méltóbb helyet nem lehete választani e' jeles
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éa jelentékeny mivnek. Nem csuda, hogy több diszes

ke'pgyüjteme'nyekben találtatik lerajzolva. E' felirások

felett ugyan annyi oroszlány tartja az obelisk' csúcsát.

Kár, hogy olly aprók. Szinte eltnnek az általok tar-

tott súly , 's a' nagy oszlopkoczka között. Az ege'sz 30

pártázattál egymáson nyugvó négyszeg kövekbl áll

,

hamuszint mutatón. A' talpazat (lábtó) 6 darabból van

Öszvete've. Szép rostélyzat veszi köri az egészet.—
Messze tekint kivált kelet felé, a^ messze kiható tettek'

hirdetje.

It Midn mindezt Így szemlélgetem, odajön egy igen

tisztes arczu úr, inastól késérve. Köszöntöm. Nyájasan

elfogadja. Megértvén, ki legyek, bemutat nem sokára

oda érkezett hitvesének. Gróf Wratisláwék voltak. E-

gészen megbájolt nyájas leereszkedésével a' tisztes há-

zaspár. Prágában laknak, 's csak azt sajnálták, hogy

most^ nem haza felé utaznak, különben várták volna ud-

vajpíásontat. Ezt annál inkább sajnáltam én is, mineku-

tána ugyan a' szives gróftól értettem , hogy épen néhány

nappal elbb költözött-el ezredével Prágából Neuhans-

ba alezeredes báró Sternfeld , kinek szives segedelmé-

vel reménylettem Prágában , a' nem mindennap lehetsé-

ges tapasztalásokhoz jutni. Még azon ritka bizodalmat

is mutatták erántam a' rövid idej esmeretség ellenére,

hogy megkérdeznének : nem tudnék-e valakit 17 éves

íiok mellé nevelnek. Mint régi esmersök , úgy vál-

tunk meg, én eltelve azon tisztelet-érzéssel, mellyel

tartozunk az illy nemes szivet mutató frangú idegenek

eránt, kik az utasban csupán az embert nézi. Dicse-

kedve gyaníthatom, hogy nálam tapasztalatlan ifjúban

illy kedvez praesumtioval a' tanulni szeret; tökély

után tprekv embert tették fel.
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A' kert' novészeti dísTjében , láttam a' többek között

burgundi tölgyfát (qvercus cerris), olaszdió^level '«

carolina-kröst.

A' nyilvános felírások, p. o. utszajelelésck Bríínn-

ben is többnyire németül 's csehül te'tetnek, ámbár a*

lakosok többnyire Ne'metek. Felsóhajtottam, Budánkra

gondolkozván, hol me'g 1829-ben igen keve's nyilvános

magyar ezimzet vala látható. *) IVJorvának mint egy

^ re'sze ne'met, Csehországnak egy-harmada.

A' Ferenczhegyen alól, a' belvárosnak ugy nevezett

brnni kapuja eltt épült egy nagy kórház , mellynek

küls kapuján ezt olvasni; Levamini miserorum , Jose-

phus Jl-diis 1786; a' belsn pedig: Vereinigtes Jose^

phinisches Annen- Kranken- Toll- Geburt- und Findel-

Haus. Tehát a' nyomorúság is bírhat czifra cziitizettel,

nemcsak a' szerencse' kedveltje ! Nagy épület a' katona-

élelemház is a' város" nyugati szélén , Spielberg felé.

A' tanácsház' nagy tornyát még négy kissebb veszi kö-

rül, valamint Prágában, de meghajlottan, az ott létem

eltti télen dühöng orkán által , melly ó Brünnben

is az Irgalmas szerzet' tornyát egészen lekapta. A' pri-

vát házak iriínd tömérdekek (masszív) Cseh- 's Morva

honnak minden más városai szerint, ell tzfallal, seté-

ten szk helyre szorítva, nehézkes sztilben. Az utszák

azonban egyenesb' 's tágasbak, mint Prága' ó városában.

Meg néztem a' Játékszínt is. Játszották : „2)er ^lü'

ícr alé 9!3?arquié" Itt is igen hallani a* panaszt a' já-

tékszínek' hanyatlása ellen. A* színjátszóknak egyike

*) Múlt 1835-ben Budapesten megfordulván, örömest mér-*

sékleni e' panaszomat. Sxavait csak azért hagyom-uieg«

hogy innét is lássuk az azolta tett haladást.
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se haladá felül a' középszerséget, Píkkolinit kivéve,

kit azeltt, 's azolta ismét, több ízben láttam Po'sony

,

Nagyszombat , Bártfa , Kassa' szinpadjain. Csehül Brnn-
ben nem játszanak , nincsenek itt e' nyelvnek annyi ba-

rátjai , mint Prágában , hol minden vasárnap ezen nyel-

ven mulattat Thalia. — Furcsák e' tájon a' falusi asszo-

nyok* varos harisnyái. Mintha álarczos huszárokat lát-

na az ember.

Oct. 10-kén jöttem-el Brünnbl. Utamat nem mint

eleinte szándékozám, Leutoniischelnek , hanem Jglaunak

irányoztam. A' táj itt szemlátomást vadul , 's majdan

csupa fenyvesekkel lepetik-el agyagos földön. Egyszers-

mind Schwartzkirchtl fogva emelkedik, szinte fele-

utjáig, azután magas hegyi sikot képez. Találtatnak

azonban völgyeiben 's hajlásain népes helységek. Az
állapodások: Schwartzkirch^ JS'agy-Büesch , Meserics

,

fVollein i és Regettz. Egy kis könny kocsira juték.

Útitársam csak egy vala, Fihinger , törvénytudományt

tanuló ifjú Prágában, oda visszautazandó Brünnbl,

hol 13 évtl fogva nem látott, 's most Szucsava kö-

rül a' bukovinai határszélen kapitánykodó attyának jve
elibe. Sem ezt, sem testvéreit nem esmérte már meg,

a' viszontlátáskor.

Az lít Brnnll szinte Iglauig majdnem szakadatla-

nul veres berkenyesorral van beszegve. Messzünen

veresl bogyófrtjei mulattatóbbak, legalább szemnek,

mint a' magasra nyúló olasznyárfák. Igaz , hogy a'

gyömölcsön kapó utast gyakran megcsalja piros almát

utánzó külsejével. Egyéberánt a' lombos fákon is lehet

itt észrevenni, hogy ridegebb tájra jutánk. Brnnben

még ollyp^iss zöld szinben mosolygott a' növészet , el-

lenben itt már érezte az sz' közelgetését, egy évi szü-
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lüttjének hanyatlását; s/.inesülni kezdenek már a' fák

levelei, fonák vis/.onban az emberi korral, melly épen

midn enye's'.*<et felé siet, veszti az élet' szinét. Ablakosok

Brnnti Iglan felé többnyire Németek, kik, mint ná-

lunk Tót honfitársaink, az ors/.ág' széleit, a* soványabb

földet foglalják-e].— S még is vagyonosabbak amazok-

nál. Az lít erre jobb , mint az egyenesen Bécsbl jöv

;

nem rongáltatik annyira , de jobban gondoskodik róla a'

természet is; mint áltáljában majdnem mindenütt a' he-

gyes tájakon. Itt-ott Cseh- 's Morvahonban is maka-

damizált utak vágynak ; nngy fáradsággal kell arra ren-

delt utkészitknek, — utászoknak, — töltésíe használ-

ható anyagot készitni , a' kövek' szétverése által. Alkal-

masint nem találják az apró verhenyeges fövényét, melly-

nél fogva nálunk némelly tájakon, p. o. Soprony, Vas,

Trencsin vármegyékben olly könnyen tölthetik «z utat.

Délután indulván ki Brünnbl, els nap csak Nagy-
Bitescliig jöhettünk. Kerített municipalis városka, vala-

mint az egy állapodással odább es Meseritsch. Utszái

kövezet alá vágynak idomítva, vagy is inkább, mint az

rendszerint lenni szokott, idomtalanítva.

Rósz volt az id másnap. Tovább Meseritschnél

szüntelen eszött. Délest értünk Iglaiiha Csehország'

határához.

Iglau. Kaland a steckem uthan, Stellwagen.

Csehek" Dunája. Házfedelek,

Iglau Morvának harmadik városa. Nagy-piaczán

szemlélve sokat mutat , 's a' valóságnál még nagyobb-
nak képzelteti magát. Tetszetsnek minden esetre mond-
ható. Szép téré négyszögöt képez, csupa magas há-

zaktól záratik be, 's nagyobb, mint a* pesti Ujpiacz. A'
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16,000 lakosok többnyire posztógyárnokok, 's- gyárnoki

mivesek; gróf Csáky J. L. gyára egeszén megsznt, va-

lamint a* szomsze'd Steckenben is.

Ide me'g Prága 21 mertföld , 's epén feleiifja Becs-

nek, ha Znaymnak jövünk. A' fogadóbani kávéházat

vendegekkel tele találtuk; Fibinger hamar lelt közöttök

©smersöket, más prágai tanulókat, szinte Prágába

új oskolai pályára igyekezket. Kokon életmód 's élet-

terv hamar megbarátkoztat, kivált az utón 's ifjú juris-

tákkal. A' törvénytanuló mindenütt legélénkebb miízail*

Néhány partié billiard közben hamar elvégeztetett, hogy

utunkat Prágába még a' következ éjjel folytassuk. Est-

véli 6 óráfa váratott mindennapi tapasztalás szerint a'

SleUwagen privát posta, még eddig tudtomra csak Bécs

köri, a' bécs-prágai , bécs-Iinczi 's talán bécs-gréczi

útvonalon létez. Hamar megérkezett, s mi 7 óra

tájban már kocsiban ülénk, vtgan köszöntve-be a' vár

roson ti mindjárt kezdd Csehországba nem sejtvén

,

hogy a' társaság' egy része épen nem nagy idre véve

Iglautól bucsut. Mert elértünk ugyan az els állnpodás-

ra Stecketihe , de midn lepakol'atnánk, nagy rémülé-

snkre hibázott Fibinger' poggyásza. Zajt ütöttünk , de -

kiabálásunk csak annyit használa: hogy lovait igérte a*

károsultnak Stecken' fogadósa , visszamenni Iglauba ke-

resés végett. Szánakozásból, 's a' szükség* esetére bi-

zonyság-tehetés' végett ki'sértem F...t, minthogy hol-

mije elttem pakoltatott-fel , a' pakolót különösen em-

lékeztettem vigyázatra , "s most még ismakacsiíl tagadott

mindent a' cselédség. Iglauban hasonló tagadás. Híjában^

nyújtók a' két mértföldet hatra. Reggeledett, mire

Iglaut ismét elhagytuk, 's magasan fen volt a* nap,

midn a* csupsii fenyvesek között men utón Steckenbe
^
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viss7.aér<ünk. Mar justttiarinshox (ügyész) akartunk

menni panasztet, *s nyomozást keres végett. Tiz fo-

rint jutalmat ige'rt ekkor a' megtalálónak F. 'S ime alig

kerúit bele néhány perez, hozza a' batyut egy vén em-

ber, kinek már képe is megiga/olta nem legjobb hir-

nevét. Csakhogy meg volt az elveszett jószág. Mél-

tán öríilhetlünk a' ritka szerencsén. Vesztettem ugyan

idmbl én is egy napot, de tanuja lehetek a' különös

kalandnak. Az újra érkez Stellwagen alkalomra pedig

csak a' következ estvélig kellé várakoznunk, minthogy

minden nap megjelenik; addig idt vehettem esmer-

kedni cseh falusiakkal is. így tudtam meg többet a*

Stellwagenrl. így láthattam még egyszer Iglaiit. így
fUíJ ék/izhetem világosabban Iglau egyes tárgyaira is.

Láttam a' hives reggelen Iglau' népét , láttam az asszo-

n}>k' különös köpönyegét. Szabása épen ollyan , mint

luinta'mi huszárainkviselnck, falevél-neuíleg csúcsos-

ra kivágott rövid gallérral. Külszine fekete, ellenben

héiésft világos. A' hajadonok' fejviselete is szembetn.
Hajókat tekercsben hordozzák, minta' Horvát leányok

Soprony várincgyében , de a' tokercs nincs a' f' hátul-

jára fektetve, hanem fel felé áll , mintha el akarna rep-

penni. Szinte illy különösek a' fejktk Prágában. Mer-

kúr' süvegéhez hasonli'tnak, qldalaslag két felhajtott

szárnnyal.

A' Stellwagen póstaintézet még nem régen áll fen.

Egészen magánosok' vállalata aJtal keletkezett, nem
csekély akadályok' legyzése után. Hét esztendeig folyt

miatta pei^ Prágában a' postahivatallal. De még is ki-

nyeretett az engedelem , ollygyámokkal támogatott fel-

.
s határozat' következésében , hogy közjót elmozdi'tó

intézet. És valóban annak mondható. A' bécs-prágai
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nton ejjel-nappal jár , minden állapodáson megjelenik min-

den 24 órában egyszer; sze'p csinos öblös kocsikkal bir,

pontosan jár, 's a' mellett Id-vesztében nem siet; min-

den második állapodáson idt enged az utasoknak pi-

hene'sre , szerfelett olcsó ; 's minthogy elre csak ket ál-

lapodásra kivan viteldijt , mindannyiszor vagy elbb is

felhagyhat vele a' ki akar; keresked ember nem kiván-

hat könnyebben kevesebbe kerül eszközle'st utazásra.

Igaz ugyan , e'pen aze'rt sokszor igen vegyes társaságot

visz, legtöbbnyire Zsidókat. Ábrahámnak elszórt mara-

déka haszonbérbe látszatott venni e' tájon is minden uta-

kat. Csak már egyszer támadna külsje'nek valami M(í-

zese, egy közhatalmu rendhse , a' ki irtó hadat izenne

seitl örökölt tisztátlanságának. Szinte elkeserít étik

az utazás legszebb kocsikban is illy szakál-crdk körül.

— A' vállalat' re'szesei többnyire fogadósok, *s csak e-

zek ke'pesek az olly olcsó kocsiber mellett nyereségre is

számolni. Rendes vonó lovaikkal viszik vég-be mezei

munkáikat, földjeiket pedig annál könnyebben 's jobban

trágyázhatják , mennél több lovakat kenteiének tartani.

így a' steckeni fogadós, kinek fogadójához 457 mér
alá vagyon földje , tiz lovat tart. Még merészebb vál-

lalkozó társa van Stockerauban , Ausztriában , hol négy

felé ágazván az ut, 52 fedeleskocsi tartatik 150 lóval.

Itt már mind apró csira a' -szarvasmarha. Kis igá-

ja pontosan szori'tatik homlokához. Steckenbe estve 9

óra tájban érkezvén a' Stejlwagen, éjjel hagytuk-el, va-

lamint éjjel köszöntöttük-meg, egy napi ottlétünk után.

Alva haladtunk ált Deitísch-Bródou. Habernben kész kávé

várta a' hideg octoberi éj' levegjében nyugtalan álpm

között sóvárgó társaságot, örömest is neki állott ki-ki,

még a' kocsisok is , kiknek már erre a' kávé olly szo-
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kott reggelijeik, mint a* mi igás kocsisainknak a^

szalonna.

Staudorfou, Jcm^aw;* álthaladva'n , reggel napkölte

tájban Csaszlau várost értük. Zisku' sírját szerettein vol-

na megne'zni , de rövidre vala szabva idnk. Már itt ben

vagyunk azon roppant bögre' fenekletén , mellyhez a'

hegyektl kerekítve körülvett Csehország' alakja hason-

lít. Élbe' völgyében esik már Csaszlau alkalmas siksá^

gon. Meg is pillantottuk déltájban a' föld' f folyamát,

Elbét, melly Csehek' honján s/.intugy, mint Duna a' mi-

énken nagy kanyarodással áltfut. Furdiihíczhoz által

ellenben közelítettünk feléje, azonban csak rövid idre.

Ámbár azután niajdiieia mindenütt közegyenben megy

vele a' Szászhonba viv lít, Drezda eltt még sem lát-

tam többé. A' mellette es Theresienstndton estve kel-

tem ált. A' folyam' öszves pályája 120 mértföld. Bran-

deisnál nem régen hid épült rajta, 63000 p. ftba kerül.

Visel több illy ékes pártát, valamint habjain szép vi-

torlás hajókat lebegtet.

Colm is nem sokára felbukott a' látkörön, jó távol-

ságban , minthogy téren emelked dombon fekszik. Dél-

tájban értük el, 's itt ebédeltünk. Megemlékeztem vi-

téz népünknek itt nyert gyzödelmére. Nem veretett-

nieg Fridrich sehol is olly ersen, mint itt, hol legtöbb

részek vala huszárainknak a' harczi szerencséhez jutha-

tásban. Az ütközet tulajdonképen egy mértfölddel Prá-

gához közelebb, Flanian helység körül történt.

E' tájon már mindenütt látni az ugy nevezett hol-

landi cserépsindely házfedeleket. Az egész ház, nem

csak a' fedél' párkányai, a' fél gömbölyeg meghajtott cse-

repekkel fedetik. Kett, kett egymás mellé van té-

ve hátára fordítva, *s egy harmadik által, melly fel-
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felé tartja hátát\ szvefoglalva. Prágában majdnem

minden ház, kivált ha re'gibb, így van fedve.

Utón töltött éjünket felváltó napnak, Octobcr 13-

kának estvéje'n, 6 óra tájban értem el Prágát.

Prága, Fekvése, Óváros. Újváros, Carolina-

völgy, KisoldaL Hradschin. TVissegrád. En-

nek egyenhözüsége a mi VissegrádunkkaL Dom
a' Hradschinen, Egyetem, Könyvtár, A' ta?iU'

lók. Csehcharacter, Drótos" becsületessége, JV

drótos* aristocratismusa, Uti polttia,

üti társaságunk hamar szétoszlott. A' kocsiban

tett esmeretségek rövid létek , mint áltáljában minden

viszon , mellyet múlékony pillanati szkség 's érintés

szövött.

Közelebbrl kívánván esmerkedni a' Csehek' fvá-

rosával, egy hetet szántam látogatására. Lássuk né-

mclly arczvonatit, 's képének szemlélésemre tett be-

nyomását.

Prágán sokkal elbb észrevehet , mint a' mi Bu-

dánkon , hogy egykor nem csak f-, hanem székes vá-

ros is vala. Akár királyi várát nézzük, akár templo-

mait, akár számos palotáit, 's egyéb épületeit, Prága

a' nagy nem külsvel bíró városok közé tartozik. A-

zon kivül egészen multkorra, nem ugyan felette régire

téríti képzeletünket ; tapasztaltabb utazó észre fogja már

e*" külsrl venni, hogy Prága' virágzása nem a' jelen-

lét' pontjára esik. Tapasztalás után könnyen felvehet,

hogy az egész német földön, Bécs' régibb részeit kivé-

ve, nincs város, melly a' múlt kor' jegyékét hasonló

kiterjedésben, 's nagynemüségben viselné. Csak hely-
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zeto nem hozzá ill. Felette bé van zárva nagy részént.

Igaz, mind e' mellett hegyen vágynak legszebb, habár több-

nyire üres palotái. Birnacsak nyugottra es magas szom^

szédja, a' LóWwcz^c^^, szendébb lejtó'zettel, épült volna

egészen reá 's Hradschinre a' város , Némethonnak nem

lenne olly sokat mutató klsj városa , mint Prága. K-
lÖnösen emelik sok tornyai, nem csak templomain, ha-

nem kissebb alakban számos privát épületein is ; emelik

sok ^s magas emelet tömérdek (masi^iv) házai. Emeli

a' várost hasító pompás khidja a' Muldán. Csak en-

nek volna egy kevéssé gyorsabb folyása, midn egyébe-

ránt hegyek kzött folydogáló vizek olly vi'g könnység-

gel haladnak. A^ hid valóban remeke a^ 14-dík századi

Csehek' szorgalmának. IV-dik Károly Császár alatt ké-

szült, 's ^többnyire faragott kövekbl áll. Sziklanem'

leg látszanak merész boltivei egymásba forradva lenni.

Ki hinné, hogy az alatta tunyán hömpölyg habok már

egyszer megszakasztották e' sok idkre szolgáló egybe

forradást. Il-dik Jó'sef Császár' idejében, ez eltt 65

évvel elszakasztatott, épen az rházat visel része, 's

a' benne lév rizettel oda lett. Csak maga az ör me-

nekedett meg, minekutána hijában kiáltott szerencsét-

len társaira. De kiegészítetett a' csorba , 's most csak

egy márványtábla által jeleltetik. Egyébkor a' folyasii

olly tunya, hogy esését zsilipek általkeli siettetni. A'

hidnak mindkét fejét négyszeg tornyos kapuk rzik

,

's rekesztgetik. Az Óvárosnál esnek bels oldalán lát-

ni Csehország* czimerét, egy oroszlánt, és ennek alatta

az Országtól függ vagy függött tiz tartomány. (i\á-

lunk is tiz illy tartomány számláltatik.) A* hid felé es
oldalon pedig egy felirás mutatja , hogy a* Prágát meg-

rohanó Svédek a* 30 éves háború' vége felé csak eddig
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jöhettek. Suecoriim et Vand»loruin y«ror hie sisterede-

buit. Magok a' polgárok állának ellent. Tehát már
ekkor felette megváltozhatott a' fejérhegyi napig ural-

kodott gondolkozásmód.

Fkép a' nyugati városkörnyék magas. A' Hrad-

schin, 's a' még sokkal magasb Lrinczhegy vágynak itt.

Mindenik, kivált az els, felette felköltölték emléke-

zetemben Budát, á' királyi várral, 's szent Gellért

heggyel. Éjszakra 's délre is csupa hegy a' környék.

Ott Ziska' hegye látszik, itt Wisegrád7iuk az ó Cseh

székes városnak romjai. Csak keletre, Colin felé áll

nyitva környékének a' város.

Hradschin alatt fekszik a' Kisoldal ( KleinseileJ ^

's a' város' nagyobb része, u. m. az Óváros , Újváros

,

Carolinavolgy 3 mind keleti partjain a' Muldának. A'

két utolsó már jobban eltávozik az egésznek charactcré-

tl. Az Újvárosnak /Í0í2»/«r^/ í^'re Prágának legszebb,

legszélesb, 's leghosszabb utszája. Téres piacz a' Ba-

romvásár is,. Ennek egy épülete illy felülírást visel: Has
aedes veterum favor, et clementía Regum omnibuiT e-

xemptas y//r/í»//í esse jubet. CarolinavÖlgy az iga/i kül-

város, a' többi rész mind hozzá illik az Óvároshoz a*

külsnek roppant voltára nézve. Az Óváros* részét te-

szi éjszakra a* Zsidóváros, mint mindenütt, hol ezen

nevezejes emberi faj külön lakik, rondaság' fészke, hol

azonkívül szk uts/ák a' magas házak között már ma-

gokban rontják a' levegt. A' Cholera' idejében \öbb

száz család kéntelen volt kiköltözni e' szánakozást

gerjeszt városrészbl. Utszái altaljában az Óváros-

nak sokféle bonyolódásban, szkre szorulva jutottak;

mit ugyan másutt is tapasztalni. Epi'teV módjában *s

rendjében vala rend-kirugó a' középkor, gondolkozása-
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nak alkotmányában a' mostani. Piac/a alig van kett :

a' nagy és kis Ring 's ezek is szkek, szabályozatla-

nok. A' kis oldalban is sok a' szk iitsza. Eggyike mél-

tán viselte a' „Jpoí)íer SÍBcg" nevet mind addig, mi'g kevéssel

ott létem eltt szélesebbé nem tétetett. Mondják , in-

kább barlang volt, mintsem utsza, tele lyukakkal. Most

csinos egyenközt képez, a' sarkantyu-ntszával, Stra-

hovval, fel Hradsehinre. Jelenleg Hradschin egészen

az, a' mi Budán a' vár, az elkelk' régiója; charac-

lere is hasonló büszke, csendos, csak bogy nagyobb 's

több })ompás épületet mutathat, mint Pesttel szemközt

Buda. Nem csuda. Mect nálunk a' budai hegy alatt lév-

nek érverése nagy élet' fejldésének munkálatát hirde-

ti ; ott a' fvárosnak mind a' két f életere szunnyadozik.

3Iindjárt a' királyi vár mellett, hasonló kitn helyzet-

tel büszkélkedik Theresiettstift. ÍIosszu, terjedelmes é-

pület , alapítva Mária Theresia királynénk által , elkel
származású kisasszonyok' számára, kik itten születésök'

sorsával megfelel fényes, ámbár elvonult állapotban

élnek. Hajlélail ntindeniknek külön osztály juta a' terje-

delmes épületben. Udvaroltam Báró M. Izabellánál, kit

egy nyárral elbb Gróf Z-né házábnn Magyarhonban

tisztelnem szerencsém vala. Nagy szívességgel fogadott,

"s csak azt sajnálta, hogy épen most lenne távol egyik

unokaöccse, ki bizonyosan szívesen meghordozott vol-

na a városban. Azonban meghívott a' következ estvé-

re, látni a' játékszint, a' Stiftsdámák eggyik páho-

lyából.

Azon nap' délestéjén az Újvároshoz délre fekv Wis-

sehrud , vagy Visegrád mezvárosba mentem, megszem-

lélni a' feje felett szomorgó hasonló nem hires várnak

omladékait, a' legrégibb Cseh fejedelmek' székhelyét.
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Igen természetesen a' mi Visegrádunkat jiittatá eá/.eiuLe,

mellyet Magyar létemre 'sho/zá 3 évig alig egyi)ár mért-

fldre'men lakásom' ellenére, csak múlt sszel láthat-

tam legelször. Nagyon eleven a' hasonlóság közüttök , 's

nem csupán névre. Mindenik hegyen épült , nagy fo-

lyamra nézleg, nem téresre; nyilt, nem messze, nem
felette kiterül látmezot mutatón ; mindeniknek tövénél

lappang egy névtelen városka ; mindenik lakvára vala

Cseh 's Magyarhon régi uralkodóinak ; mindeniktl bú-

csút vett késbben fejedelmi lakója, nem ugyan szeren-

csétlen állapottól késztetve, hanem hogy népe' távolabb

elevenül szivének, az idközben odalent; odább épült

fvárosának jobban kÖzépletén lehessen; — egyik sem

esik igen messze a' késbbi fejedelmi lakhoz; mindenik

omladékaiban hever, de megérték omladékaik hogy sze-

rencsés ifjabb testvéreik is, mind Hradschin, mind Bu-

davár hasonlókép elvesztették fejedelmi lakóikat. Kzek

is az elvesztés után mindketten látták falaik között , bár

rövid idre , e^ry izben , a' régi lakók' czinizetes

helyetteseit; mindenik egy ellenkirályt is tisztelt. Most

pedig mindenik Visegrádot ugyan azon dicsn uralkodó

fejedelmi Ház birja. Csak fekvésre szebb a' mi Vise-

grádunk. Magasb, regényesb tájról nézett-le; pusztább

ellenben kÖrnyékzete, 's elhagyatottabb ; ha csak az alat-

ta hatalmasan zuhogó , magas hegypartjai által is alig

fékezhet, legfellyebb csak folyása' irányában változó

Dunának hajóit, 's tövénél már öt évektl fogva ennek

büszkén ellövel gzönyeit tájnépesitknek nem tartjuk.

Csak egy fegyverház van még lakható állapotban a'

Cseh V^isegrádon; ez is ujabb idkben épült; egyébként

alig létez belle más, mint várfalak, egy berakott kapu,

's eze.n régi Cseh-Czimerek. Mondják egészen külömb
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állapotban volt meg ezeltt 25 évvel is. Alig hihetem.

Xem látom ált, minek kellett olly nagy eróiködessel el-

pusztitni a' soknemíi emlékezés' általaiban dereng régi

lakhelyet. Legalább falai kiterjedésérl ítélve nagy

munkába kerülhetett a^ lerontás. Hornjainak egy külöa

vált része a' regényes Libussu (olv. Libuscha) lakja' ma-

radékának mondatik lenni. Yanderwelde' regényének :

„ 2)cr .^c()iJien SQ?a9be-^rie9 " eleje jutott eszembe, hol a*

haldokló fejcdelemn még egyszer körültekinti várud-

varában, szabad ég alatt e' /szép világot, 's ligy rész

bucsut a' nyugvó nappal egjn^tt, mul árnyékként, ez

árnyékvilágtól ; — de csak minekutána még egyszer,

pedig borzadást gerjesztn lángra lobban , — természet el-

leni lángra , — utolsó pislogásban vonagló életszövétne-

ke ; minekutána látnoki béhatásu tekintetet lövele

Hlas/iáraj, majdan a' természet' legédesb kötelékein vag-

daló amazon - szörnyetegre. — így vál - meg százados

helyzetétl a' százados tölgy , még enyészésébeu is bá-

mulatosb ert mutatva, mint sok más földi lény lété-

nek egész pályáján. —
Maga VVisegrád a' városka , ámbár Prága" Kisoldal

nev részének folytatása látszik lenni, nem csak Prá-

gának nem része, de azon hatóság alatt sincs, st már

egészen más kerületben esik, KanrMÍmhen(^o\\\Kd\ií&c\úm.^

így különbz Óbuda is Budától, ámbár véle majd-

nem egészen összefüggi

Egyéberánt Csehország' els uralkodóinak még egy

más lakhelye is volt a' mostani óvárosban, ott, hol

most az ugy nevezett Theiukirche áll, mellynek tornyát

1817-dik esztendben a' villám-4ekapta.

Egészen Lrinc/hegyig nyúlik Hradschin és Kisol-

daly nálánál még is alantabb f«kvéaek 's tle el sem
3
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különSzvék. Már ezért se lehetett Prága igazi ersség,

miolta a^ lpor esmeretes; ^s bámulni lehet, hogy áll-

hatott benne népünk ellent Il-dik Friedrich királynak a'

hét éves háborúban. Meg is lövöldöztetett ersen. F-
kép Hradschin viseli e' király' vivása' nyomdokát. Saj-

nálni lehet, hogy legalább Vttus' pompás és tisztelet

gerjeszt cathedrálját nem ki'méite. Annyira megron-

gáltatott e' roppant szentegyház , hogy több boltozatja-

it még most is vasrudak tartják
,
gyámoh'tásul rajta ke-

resztül huzottak. Vasárnap, Octob. 17-kén szemléltem

belölrl is a' középkor* buzgóságának e' jeles emlékét?

sokféle tekintetben felette nevezeteset. Már helyzete olly

kedvez, minvel alkalmasint egy különben hozzá ill

németországi társa sem kérkedhet; a' straszburgi MnU'
' ster 3 a* bécsi sz. István ^ a' cöllni, a' magd^bnrgi ^ a'

halherstadli 3 a' regenshurgi üoMok^ a* frankfurti Hömer,

egyik sem. Hradschinon fekszik az épület; ablakai-

ból a^ várost látja lábai alatt messze terülni a' buzgólko-

dó , hogy midn Teremtjét imádja , mintegy annál é-

lénkebben szemei eltt lebeghessen Nenrzetének legel-

s városa, 's annak legjelesb alkotmányai. Innepélycs

csend uralkodók az egész köri , 's én épen igy szere-

tem szemlélni az emberi kéz' legjelesb miveit, távol 's

nem láttatva* alkotóiktól , hogy annál világosabban fel-

foghassam az alkotást vezérl ideát, hogy annál keve-

sebbé kénteleni'tessem gondolkozni illy ideákkal egy for-

rásban lakó ellenzékekre; — hogy, — mivel áltáljában

mindig fenségesb az emberi er' mivé, mint annak min-

dennapi élete. Csak egy szemlél társam volt, de ez i-

,gen kedves , velem egy honu , egykori tanulótársam 's

atyámfia Berzsenyi Lénárd marsíi, Miklós császár' hu-

szár ezredében , épen akkor tzrség' parancsnoka a'

városban, 's azolta már hadnagy.

. (
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A^ dom^ magassága boltozatjáig 170 láb; maga a*

boltozat három láb vastagságú. Tornya egyéb roppant

góth izlésü templomok^ ellenére oldalaslag áll, nem a^

homlok/aton , hanem napnyiigotti szegletén , 's a' de-

rékkal csak egy boltiv által köttetik öszve, merész haj-

tással , messzíínen észrevehetleg. Felül, evvel] mint-

egy koszonit képezn, illy ktílsj , de más rendelte-

tés boltiv ves/.i körül az egész templomot. Karzatnak

lenne mondható , ha annak használnák. De hiszen iríl

szüksége illy merész emelkedés dómnak karzatra? Sok-

féle czélzatot lehet e* karzat alatt képzelni , — valószí-

nnek egyhamar egyet se merészlek állítni. Soknem
fellengzés uralkodott a' középkor' szent helyeinek építé-

sénél, midn maga a' kor is a^ buzgoságnak minden ké-

peit felette fellengzn valósította. Azonban a' torony-

nak oldalvást állása oliy anomália, mellyet szántszán-

dékkal nem követhete-le élpítje. Az egésznek bé nem

fejezését gyanitatja. Alkalmasint társ volt szánva szá-

mára. Miért olly rövid ez élet a' századokra kiható mi-

vek' végrehajtására? Csonkasága leginkább észrevehe-

t a' királyi vár fell. E' véleményben megersihetnk
azI-sLeopold császár alatt emeltetni kezdett, de abban

maradott, az egész' roppant létéhez nem ill oszlop-

töredékek által; megerslnk a' templom' külsjén fü-

rész formán álló számos apró tornyok' szemlélésénél fogva

mellyek az egészet szinte szárnyasán felbodrozták. Lá-

gyan is a' reménylend kiegészítés' rovására kifestetett

minden illy helyet tárgyazó szokás' ellenére, a' templom-

nak erre (nyugat felé) dl oldala. Lekopott ugyan
,

szabad ég alatt lévén , azonban felelevenítetett Hager

által 1772-dikben. Mutatja ezt a' felírás is, így: „Ha-

ger pinxit" Tehát e' képíró is eredetiséget képzelt.
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vagy színlelt ott, hol más ember csak utánzást láthat.

így nézeti ön elbizotságunk találmánynak a' csupán ele-

venített nyomdokot. Szerényebb ellenben egy fellyebb-

rl jöv társa a' felírásnak : „AVsfrIae pletas hoC propl-

LeVM DeCorI restltVIt." Az említett oszlopok között

esik szent Adalbert' kápolnája, több felírásokkal, mel-

lyek gömböly eszterjája alatt illyképen találtatnak

:

„ Hic tuu8 Czechia est triumvirátus. Ennek fölötte:

Triplici reqviesco sub lunbra. Odább: Tertia cum gemi-

nis llegni caput umbrat olivis. Anteqvam Regnum coe-

perat esse triceps (Bohacmia, Moravia, Silesiae, vagy

a* két els 's Luzaczia?) Par Jiis virtus in díspare sexu.

Ejusdem Vobis etymidat (?) gratia nomen. Par virtus talí

nomine digna fit. — Móres et flumina jungunt. — Sa-

zave (?) Procopii Joannis Moldava tlumen. Quod pietas

geminis una sit, hisce notat. -— Eadem vestigia ducunt.

Coeli ad Lauretuiu nos Boleslavia misit. Venceslae praeis

,

Dux bonus et sequinmr. — Mentibus aequabant montes.

Haec praemonstratí viridisqve haec culmina montis. Ex-

celsae Istorum symbola mentis erant. 7— Ambo nostrae

pietatis amici. Qvod piusest, ilU sua displicet aula

Joanni, Joannes aulae displicet iste suae. — Ambo ri-

gamur aqvis. Nos ambo Paradisus habét, május colit

ambos ; ambo sumus flores , ambo rigamur aqvis. — Tri:i

sünt haec omnia nobis. Glória major hic est, hic con-

solatio belli, llic nostrae gentis gratia pulchra Trias."

Minden felírás valami képet magyaráz, meliy alája va-

gyon festve. De nem juthattam a' magyarázat' kulcsához.

Ült ugyan áltellenben egy velem jött guizafi , ettl azon-

ban nem követelhetek illy zárokat nyitható kulcsot. Al-

kalmasint egészen máson jártatta eszméit az alatt, míg

e'n Adalbert' kápolnája' czímirásait másolám; a' miat
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nem is igen vehetek néki rósz ne'ven , valamint súves

olvasóimnak sem , ha e' legenda— világi jelszavakat e-

gészen olvasallan hagyandják.

Belsejére is Prága' dómja egy a' legpompásabbak

közül, mellyeket valaha láttam. Sok drágasággal bír,

's egyéb érdekes régiségekkel. INeponiuk' sírja való-

ban pompás emléke a' buzgóságnak. Óriási nagyságban

készült, csupa ezüstbl, melly 30 mázsát nyom. 1829-

dikben tartott százados innepe fél millió forintba ke-

rült. Ugyan azon alkalomra a' papságnak Lyonból hoz-

tak szövedéket pluvialeknek, dalmaticáknak. Egy ká-

polnája a' templomnak csupa drágakövekkel vagyon ki-

rakva. Altaljában Prága' templomai kincsre felette

gazdagok. IStruhow prépostság, ugyan Hradschinon

,

6666 gyémánttal diszeskedó monstranzzal bír. 8traho>v*

prépostja ersebben örülhet a' hatos számnak , mint Py-

thagoras' hivei a' hetesnek.

A' fába metszésnek is több mutatványait bírja Prá-

ga' donija. Ben a' falakba vágynak illesztve. Látni

közöttük a' y^Vr//e^2 ütközet' ábrázolatát, 's mindjárt

urána egy diadalmi diszmenctet, mellyet azon ütközet'

megnyerje, Maximilián Bajor választófejedelem tar-

tott. A' sírkövek között szemembe tünének Bá/ort/ Zsig-

mond Erdélyi fejedelemé , 's Podiehrad királyé. Csudá-

lom, hogy ezt a' fejérhegyi gyzk meghagyták, minek-

utána gyzelmöket amaz ábrázolat által , ugyan azon

templomban örökítek. — Ziska" tetemei Csaszlauban

már száz esztendvel elébb kihányattak a' templomból,

Esmerkedtem Prágában az egyetemmel is. Epülete-

ire, szerkesztésére, 's tanulói' számára nézve nagyne-

niünek mondható. Két collegíumra oszlik, a' Clemen-

iiiiuin ^ 's CuroUtmmru. Amaz maga egy kis várost ké-
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pez, olly 'roppant kiterjedés. Jesuiták' hagyománya.

Körében találtatik: három, az eltt szinte ot templom;

gymnasium; több auditórium a' philosophiai osztály

számára; physicai, geológiai s mineralogiai kabinetok-

kal. A' könyvtárt néztem meg. Elszobái tömve vol-

tak olvasó ifjakkal , mind a' mellett mély csend , vala-

mint pesti egyetemünk' könyvtárában , — azon különb-

séggel, hogy itt többnyire legfellyebb a' könyvek' néma
beti üthetnének zajt. Zimmermamt könyvtárnok által

hozdoztatám-meg. Ez az egyetlen egy tudós, kivel La-
íin nyelv által értesültem Némethonban; svédhoni Lun-
dig nem szóUittattam latinul senki által. Tanítást is,

ámbár különbféle egyetemeken sokat látogattam, csu-

pán philologiai osztály' oktatóitól
, p. o. Hcrrmantól Lip-

csében, Eichstáttl Jenában hallottam ezen nyelven*

(rneWy nálunk még halálában is olly nyakasán kitünteti

egykori íiainak , lióma* népének f tulajdonságát, az

uralkodásra vágyást.) Még a' Csehek* egyetemén is a'

könyvtárnok' ellenzetet bizonyítható példájának ellenére

alig hallani leczkéket más mint Német nyelven, melly,

ha nem vallntik is a' tanulók' nagy része által anyanyelv-

nek , érthetbb , mint amaz. Igaz , van a' Cseheknek is

m(is anyanyelvök. Jobban szeretnének e ezen értesítet-

ni a' tudomáayok' pályáján, e' kérdésre határzottan nem
felelhetek. Annyi bizonyos, minden harmadik cseh lé-

lek született német, 's a' tanulók mind folyvást beszél-

nek németül ; ámbár az is igaz : e' városban sokkal tcbb

cseh szavat hallottam , mint Budapesten magyart.

A' könyvek között láttam Hess" budai chronikáját.

A végén ezt olvastam: íinita Budae Anno Domini

MCCCCLXXIII in vigília penthecostes per Andrea Hess.

Ezen kívl két kéziratot Hunyady Mátyás királyunk'
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kunyvtárnból. A/, egyik Justinus y a^ compllator, 4^d
rétben ; a' másik Aqmnus in fol. Mind a' kett ílnoia

hártyá/aton , igen csinos alakban , homlokzatán Magyar

Hazánk^ czimereit viseli. Justinusnak hátulján ezt ol-

vastam : „ Iste liber est meus Petri Sarazda de Ungaria."

Láttam még: Pericopae Evangeliorum , sic dictum E-

vangelium Regium, minthogy Csehország' régi her-

czegei erre szoktak esküdni, 's most is e' szerint olvas-

tatnak nálok a** pericopák. Azután : Codd. Bohaemicí ex
Saec. XV. Cantici ex S. XV. Cod. Plinianiis

, goth be-

tkkel. Húsz János' predikácziói , saját kezével írva.

Végén így jegyzi nevét : Jan Húsz Mist. az az : Magis-

ter. Praelectiones in Magistrum 8ententiarum , ugyan

attól. Mindöszve 4000 kézirat 's 140,000 könyv.

A' tanulókon itt jobban észrevehet , mint Pesten

a* nagy városi szellem. Mint majdnem minden nagy

városban, hol nem egyetem a' város' els nevezetessége,

csendesebbek, gyalultabb külsjfíek, renommistaságot

kevésbé mutatók; mind öltözetben, mind magatartás-

ban, 's mulatozásban a* többi, különösen a' jobb

sorsú néposztályokhoz szívesebben simulok. Hogy azon-

ban itt is mutatkoznak e' tulajdonságokkal ellenkez je-

lenetek, az is bizonyos, 's többféle általános, tehát

itt is munkáló okokból magyarázható. Legélénkebbek

's tanulói nevezettel illettetni itt sem igen örömest kí-

vánók, a' juristák. A' jurista itt is, valamint Magyar-

honban , áltmenetet képez a' tanulók 's a' küz életbe

kilépk között; azért legkönnyebben szóba ereszke-

dik 's társalkodik hem-tanulókkal; alkalmasint, mint-

hogy itt is: ,)Dat Jastinianus honores,^ felvehet.

lUy szerencse-nyújtó czimjel korán beavatja a' nagyobb

világi életbe, \ közlékenyebbekké teszi mások eránt
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kclk. E' tanulók' facultúsa a' Carolinum coiiegiumban

agyon. Pályájok négy-éves. Az elsben hallják Eu-

rópának, 'g. azután különösen Ausztria birodalouinak sta-

tisticáját; ezen kívül a' természet' .'s népek' jógát 's

büntet törvényt; a' másodikban római 's egyházi jogot

a' harmadikban codex civilist, tehát személyes jogot,

feudal (hbéri) kereskedési 's - váltójogot ; a' negye-

dikben Politicát *s törvénykezés' rendezetét (©criripté?

oíbnung ) E' két utolsó' eladatását meglátogattam. Ok-

tatók Kopeíz 's Fischer. Amaz az egész facultásban

legjobban kedveltetett , élénk 's kellemes eladása ál-

tal. Mind a' négy pályán Német nyelv az oktatás' kul-

csa. — Ügyészségre senki fel nem hatalniaztatik , ha ki

nem vív magának doctorságot, mellyre szorgalmán kb-

vill níég erszényébl is áldoz 1000 írt.

Budapest' környékével öszvehasonlítván prágáét,

illy forma észrevételeket tettem.*) Pesten alig hagyjuk-

el , kivált keletnek 's délnek a* várost , rajta vagyunk

a' magyar alföidön , olly hirtelen elmúlik minden élet,

lígy mcgpusztul a' környék. Nem találni Pest körül

egyes épületeket fél városi, fél falusi alakban, elszórtan

kertek 's majorok között; mink egyébkor nagyobb vá-

ros' közcigetését hirdetvén az utazónak, áltmenetet ké-

peznek város' 's faluk között; gyéren 's apróbb alakban

hullámozva az igazi várost képez magas épületek 's

fénylakok körül, olly formán mint sugarak a' csillag'

íjpmbjét környékezni szokják. Prágát egy pár mért-

ÍÖldnyi hosszúságra kröskörül, szép mezei s kerti la-

kok veszik körül különbféle csinos telepedéseknek , ül-

*) Jól megjegyeíztik, hogy ezen hasoüHtás 1830-ban t«^te-

tett, '& azolta Pesten sok változott.
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lel menyeknek, me'g s/.lknek közepette is. St Hrad-

schín korül is a' kopasz sziklatetkn próbálgat Prága'

földiiiivelívjenek szorgalma. Több helyen fÖld horda-

tik e' sziklákra, China' iparával versenezn. *8 ez al-

kalmasint nem kentelense'gbl történik , mert a' reá for-

dított fáradság', 's szépítés' áldozatai szerint Ítélve, te-

hets polgárok birják ez íiltetniényeket. Azonkívül nem

csak Mulda' szigetei, a' völgység, hanem Újváros'

szélei is , a' Ziska- s fképen a' Lrinczhegy ellepve

kies kertekkel 's szlkkel koszorúzzák a* városra min-

denfell lehajló, eredetileg igen sovány föld hegységet*

Még legpireztább Wisegrád' köre. Pest' tájéka' puszta-

ságának oka áltáljában az lehet, hogy e' város, mint al-

taljában minden élénk mozgaliiiu öszveleg, magából kez-

di keletkezését, 's erejének érlelését. Azután az gyá-

rapulása rendkívül serény lépcszetten üdül, 's keres-

kedésbl származik, mellynek figyelme csak azután to-

nul az ingatlan vagyonra, midn már ingó javakkal bá-

nása által biztosított jó létre kaphatott. „Instant ar-

dentes Tyrii"-re emlékezünk Pesten, bár még eddig

többnyire a csupa szükségesben, 's a' legközelebb esben.

Az Ízlés, melly Prágában az építés' módját intézte,

világosan mutatja, hogy már ez eltt több idkkel mostani

nagysága meg volt e' városnak. Annyiban különbözik

a' Morvában uralkodótól , hogy mindenütt nagyobb sztil-

ben idomított. Nagyobbak, magasabbak Prágában min-

dennem épületek, ell apró tornyos, templomokat ké-

pez, fedélen felül emelkedett tzfalakkal; alól az út-

szára boltos folyosókkal (árkádok.) Az éjszaki német

építés felett pedig azon elsséggel bir á' cseh, hogy

minden épületei tömérdekek, kbl alkotvák. Magában

értdik hogy az ujabb épületekre itt sem illik e* rajzolat.
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Ez Prágánnk nem annyira rajza , mint inkább reám

hatott
I
benyomása. Még ime ne'melly észrevételek az

országról. Ide iktatom, minthogy alkahnasiot legjob-

ban fognak a' fvárosra illeni , minekutána az ország'

egyéh részelt, Steckent, ^s Topltcset kivéve, csak futva

láttam. Sze'p földnek mondható, áltáljában a' Csehek'

honja. Ámbár a' tcrme'szetnek nem épen kitntetett

kedveltjei közé tartozik ; nagy szánni népséget el tud tar-

tani, a' nélkül, hogy elnépesleV terhe alá jutna. Már
fekvése igen nevezetes. Alig van belföldi Európában

ország, — talán Magyar tlazánkat kivéve; inelly olly

csinosan ki lenne kerekítve , 's természeti határok által

szomszédjaitól elválasztva. Csupa hegységtl van körül-

véve , 's ez a* föld* belseje felé szelíden leiejtzve az or-

szágot oUy magas sikká teszi, mellynek hegyi charactere

majdnem mindenütt kitn marad; a' nélkül, hogy a'

fidet egészen hegyivé változtatná , ^s azt levegjével e-

gyütt durvává tenné. Egy roppant szelenczét képez Cseh-

ország , hol az oldalak' fels párkányától lefelé a' fené-

kig hegyi táj , 's a' sikság egymást lassanként felvált-

ják. Egy tekintet a' föld' képére bizonyítja ezt ; Iglótól

befelé 5—6 mértföldnyire majdnem szakadatlanul völgy-

nek mentem. Ellenben annál nagyobb volt a' kapasz-

kodás Lovosicztól fel egészen az éjszaki határig. Leg-

jobb földet láttam Elbe^ környékén, Colin és Pardubicz

körül ; ezen túl keletre 's éjszakra többnyire agyagos

szántóföldeket találtam. Mind e' mellett a' földniive-

lés különös szorgalommal zetik. Még bor is terem e'

hegyi országban ; legjobb a* melmki , Élbe' partjainál , a'

föld' belsején. -— Mivészi szorgalinok a' Cseheknek esme-

retesb , mintsem hogy arról különösen emlékeznem szük-

&»ges volna. Alkalmasint a' Csehek legmiveltebbek min-
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den szlnv ajakú ne'pek között. Legkorábban in roegin-

daltak a' iniveltség^ pályáján. Igaz, hogy népszorgal-

niok' legnevezetesb ágai; a' bányászat, a' gyolcsvá-

szon-, posztó- 's egyéb szövedékek, az egész Európá-

ban hires cseh üveg, többnyire Németek által tartják-fen

virulásukat, kik többnyire jobb karban is vágynak,

mint az inkább föidniivelésre szorított, ámbár jobb föl-

det bíró nemzeti Csehek. A' nép' hajlandósága a'

muzsikához mindenütt esmeretes. Elhihetjük ezt fké-

pen mi Magyarok, kiknek muzsikára hajlandó vagy

szorítandó ifjúságát többnyire cseh tanítók oktatják.

Azon néhány nap alatt, mellyen az országon ke-

resztül mentem, több helyen találtam muzsikát; egj

fogadóban, a' népnek ön vallomása szerint, már

harmadnap olta szünet nélkül tartott a^ táncz, ^8 már

lábaikat alig bírhatták a' vigadozók. Töpliczben egy

oda valókból álló társaság estvéli szokott együtt léte*

alkalmával, a' bbájos vadásznak több zenéit elmondotta

olly kellemes hangon , hogy akár min kissebb városi

szinpadon szerencsés foganattal próbálhatott volna fellé-

pést. 'S az éneklk mind helybéli köz sorsú polgárok

valának. Valóban a* Csehek sok szép sajátsággal birnak,

niellyekkel nk annál inkább büszkélkedhetnek, mint-

hogy azok ticm legújabb id adománya, hanem örökség

régibb culturából.

A' f város' népe itt is ugyan, mint mindenütt, a'

nap* divatrendjét követvén , ersebben eltávozik a' nép'

kitn szokásaitól 's közelebb járul azon általános min-

tához, meliyblmost Európának, majdnem minden fbb
városai kezdenek valami részleget birnt. De más fell

épen azon ponton , hol a' nagyobb város' lakosa távozni

kezd a' falusiaktól, olly sok féle az eltt nem esmért
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oldalról jün érintésbe a' világgal, hogy lehetetlen min-

den tekintetben egy nagy város' rajzát a' másikra alkal-

mazni, így Prága ke'pén is lessz sok illy egyes arczvo-

nat. De minthogy illyest e'szre venni szelleniható vizs-

gálással kell birnunk, ez pedig néhány rövid pillanatok'

zavaros jelenetein me'g el nem igazodhat ; aze'rt illy raj-

zot tlem nem fog kivánni a' szives olvasó.

Ne'pünk' alsóbb rend fiai közül Prágában is, mint

egyebütt, legtöbbször látni az esnieretes drólosokal. —
Semmiféle magyarországi embert, huszárainkat kivéve

nem esmérnek itt jobban, 's többször nem emlegetnek,

mint e* szegény csavargókat. Valóban szenibelün,

's még is tudtomra még mindeddig semmi különös vizs-

gálás* tárgyává nem tétetett jelenetül szolgálnak Euró-

pa' külömbféle hegyi tájainak szülöttjei , kik frttlajdon-

képen sehol sem honnosak. Kora ifjúságoktól fogva há-

tat fordítnak sovány szlföldjöknek , bejárnak, minden-

nem nyomorúsággal küszködve , több országokat, gya-

kran egész életöket vándorlásban töltik, utón virradnak,

utón lepetnek-meg az életnek azon társa, az álom ál-

tal, melly még oktalan állatoknak is csak rejtett mene-

dékben Ízletes ; az idjárás' mindenféle viszontagságainak

szüntelen kitétetvék; — egy szóval nem csak költö/.kö-

dk , mert hiszen az illy teremtmények valami új hont nye-

rendk, lega|iább bizonyos tanyára számolók, habár a'

régi hont elvesztették: habár idrl idre a' tanyát vál-

toztatják; — de olly embereket látni; kik égés z életük-

ben életkedv nélkül szakadatlan kóvályognak, valóban

méltó tneqjény minden emberbarát' figyelmére. Hogy

szül földjökön nem állandósak illy szkölködk, igen

természetes. De miért nem települnek le más földön ?

Miért kell Kiszucza völgyének Trencsin Vármegyében ,
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's a' Mugurdnak Szepegségen csupa drótosokat = kikül-

deni széles e' világra; inig más elnépeslt sovány tá-

jak idrl idre másutt teleped rajokat bocsáthatnak-ki ?

Mi bírhatja reá a' szegény Savoyardokat , hogy Párizs-

ban mindnyájan kéményseprést 's más illy Ínséges élet-

módot zzenek, 's ott mégis szüntelen idegenek marad-

janak? Mi a' spanyol galicziai szegényeket, hogymint

vízhordók, szinte Livornoig elszállongjanak? 'S külö-

nös, hogy midn másokat az utazás annyira gyalul, az

illyenek többnyire nem csak gyalulatlan maradnak , ha-

nem el is vesztik a' hegyi népeket annyira kitüntet szin-

teséget , 's több e' féle természeti erényt , a' nélkül hogy

a' helyett pótolékul.társaságit vennének- fel. Német szoni-

szédjaink gyakran meg nem foghatják : honnét j , hogy

az épen termékenységérl annyira híres Magyarhonnak is

vágynak illy szkölköd sehonnai fiai. Még is szegény

drótos honfíaink becsületére legyen mondva, soha k
annyira meg nem romolnak erkölcseikben, mint Európa'

némelly nagy városának népallyja. Többekrl hallot-

tam dicsértetni becsületességöket. Tapasztalta ezt Kromp-

holcz y a' prágai egyetemnek 1830-ban rectora , egy igen

tudós , de tudalmának gyakori elandalodásáról esmerc-

tes férjfiu. Elmegy némellykor hazulról ezen ur , a' nél-

kül , hogy szobája' ajtaját bezárná. Bemegy egykor hoz-

zá illy alkalommal egy drótos, 's mindent nyitva talál.

Nem engedett a' kísértésnek, nem zsebelt, de el sem

ment, hanem leült a' klszobában , minden oda nem tar-

tozát visszaigazító. Megjön végre a' tulajdonos, ezt- is

viss/a akarja igazítní , 's el nem esmérte házi urnák,

míg ez jó járatban voltát szekrény-kulcsának helyére

illesztése által bé nem bizonyította. Meg is jutalmazta

c' ritka becsületességet a* tudós ur, 20 ezüst forinttal.
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Nem volna e méltó nyilvános jutalmazásra is az illy tett

hol olly csábító vala a' kísértés, olly valós/.in a' bün-

tetlen maradás, 's olly könnyít az elesés^ esete're az er-

kölcsi beszámítás?

Egy más kitlnüs tulajdonságot tapasztalnak me'ja:

Nemet szomszédjaink drótosainkon ; nálunk koránt sem

annyira , de ott annál inkább szembetnbbét , *s nyo-

morult külsejekre nézve annál rejtélyesebbet. Bámulva

hallják a' messzünen inkább medve-, mint emberi alakok-

nak látszó vándorokat latin szavakat törtetni ; — azon

fiiidn, hol Latin nyelv' szorosb esmeretségével már

most csak tudósok birnak.^)

Egy némethoni esmersüm illy furcsán járt egy-

szer Eisenachban néhány drótosokkal. Hallja ket deá-

kul beszélni, megszólítja e' nyelven, a' német tu-

dósok között uralkodó , vagy is inkább régi római szo-

kás szerint, „^e" nevezetet használván. Ezt hallván ék-

telen lármát ütöttek, a^ már úgy is jól felpályinkázolt

vándorok, haragos tekintetet lövclve a' vélok nyájasan

szólóra. Ez nem tudván mit vehetének néki olly rósz

néven, kérdezi a' haragosokat. „Az r minket iézni

merészelt,^' válaszolának ezek vad rivakodás közben,

„

halott mi nemes emberek vagyunk!" Furcsa aristrocra-

tísmus!

Az utakra , merre csak mentem , nagy gond fordi'ta-

tik Csehországban. Csupán Muldíi' partjai köri néhány

száz ölnyire mentünk készi'tetlen utón. Már itt is , va-

lamint egész Szász- 's Poroszországokban, különös utá-

szok , útkészítk találtatnak , kiknek mindenike fels-

• Talan e* körillnicii}' támasztotta Nt^niethonban , azon sok-

szor e'szrevehet vtíleniényt, mintha Magyarhonnak egy

részében Latin volna az anyanyelv.
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segétül kiilnüsen kijelelt helyeken macadamizálja az

utat. Különös, hogy e' helyett nem hns/.nálják inkább,

Hazánk^ ^ne'nielly vármegyéinek példájára azon apró fö-

vényét , mellyet csak reá kell hinteni az útra, 's kész,

de mindjárt járható is a' töltés. IVem gondolnám, hogy

a' fövény olly ritka lenne Hazánkon kívül ; minden má-

sod rangú hegyek'í torkainál , st a' homokos földrélc-

gek alatt is találni bven ez anyagot. Bizonyítja ezt

Pest városa' példája, ki a' Kerepes felé viV utat siva-

tag homoknak közepette már most, ennek allyában ta-

lált fövénnyel tölti. Mennyi fáradságban kerül ellen-

ben a' kövek' szétzúzása 's azonkívül helybe hordnfása

is ott , hol k közéleten nem találtatik ! Apróra törvo

pedig k is csak az, mi a' fövény. 'S ebbl kés/ült

töltés elbb lévén használható, még sem zökögteti an-

nyira a' kocsit.

Nem hagyhatok dicsér említés nélkül egy szokássá

vált törvényt, fkép, Cseh,- Szász,- 's Poroszorszá-

gokban [.uralkodót. Akár kivel találkozzék az utas,

nem arra néznek nála, min czifra kocsiban ül, 's min
elkel külsej; hanem hogy egyenl terb e. Ha igy

van a' dolog, fél kerékre kitér; egészen is, ha kocsija

könnyebb; legyen bár mi nagy úr. Ellenben vontas-

son nagyobb terbet , minden engedékenység nélkül meg-

kívánja , hogy elle is kitérjenek. Még a' posta sincs

kivéve e' kötelezés alól. Méltó volna sok negédes u-

racsainkat ide küldeni, hogy legalább ne tartsák köte-

lességnek, ha midn könny hintójokon könnyen lejtve

nézik, mint tér-ki ellök tiz tizenkét terhes szekér'

subás hajtója, ugy is alig pihenhet macskalovait ki-

nozólag térítve a' f csapásból, 's még felül reá a' reá-

Ja hideg büszkeséggel tekint híntósat süvegemelve lisz-
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telve. Mennyi oktalan uti veszekedést is el lehetne

így távoztatni. Méltó volna legalább azon kétes jogot

megszntetni, inelly szerint kell a' mi útjainkon történni*

a' kitérésnek, 's melly mind ezen imént említett tiszte-

letmutatás mellett, gyakran csakugyan az által határoz^

tatja-meg a^ kikerülés^ kötelességét, kinek legizmosabb

üklei vágynak. Mennyi izetlenségnek, st veszélynek

lehetne elejét venni, melly által a' mi utainkon szünte-

len fenyegettetik az elkel módon utazni nem tudó em-

ber' személye, legalább kocsija , kivált ha olly sze-

rencsétlen, hogy vagy Zsidó, 's más illy kép, vagy az

tulajdon kocsisa is egyike azon uti vitézeknek , kik

hatalmas ostorcsapásaik állal minden öszvetalálkozók'

kocsisait útból kitérésre birhatni reménylik. Jaj néki,

ha nem sokat hirdet eqvipagejában valami helységhez

közelget, mellynek épen most tartott sokadalmából

szétoszló pórnéppel találkozik! Azt ne gondolja, hogy

fog használni engedékenysége. Az áldomásból felleng-

zést hörpentett vásári hsök olympiai pályának látszat-

nak ekkor nézni az utakat , 's gyakran hármasával is ta-

lálkozhatnak a' szemközt jövvel. Mint fogja ezeket

legalább kocsija' tengelyének veszélye nélkül kikerülni?

Hoc opus, hic labor est. Ittas ember eltt Isten is ki

térni mondatik; de mint térjünk ki, ha ut nincs,

vagy id nem hagyatik biztos kitérésre a' zcnebonás

' találkozók által ? „De az illy emberek szokássá vált tör-

vénnyel is daczolnak ; ezek Csehországban sem fognak kü-

lönbek lenni." Igaz, erre azonban azt felelhetem, ko-

ránt sem. találkoztam Némethonban annyi rendetlenül, 's

csendesség háborítón lelkesedettel. Még az is meg van

ez országokban határozva, merre kellessék kitérni. A'

Csehek balra térnek ki; jobra a' Szászok ^ Poroszok.
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Prágából el. Lobosicz, Töpltcz. Ártatlan

öszhangzás. Aranynyerés salakbóL Vagdalko^

•zás levegben* Apostol az utas" számára. Zon-

gora a' rendégházba/i. Culm emléke. A' nol-

lendorfi tet. A' határ ; csere útitársaimmal.

Oct. 19-ken vettem búcsúmat Prágától, minekutá-

na az utolsó napon megláttam a' Csehek* 1830-diki or-

szággylését, melly a' királyi várban egy deleltt végbe-

ment. Három útitársam volt , egy fhadnagy , egy drez-

dai játekszin-fest, 's egy berlini tanuló. Az els Töp-

licz mellett Brixenben, 8 esztendtl nem látott szüléit

vala látogatandó; hazafele' igyekezett a* másik is , minek-

utána Bécsben egy pár esztendt töltött. Felségünk né-

met tartományait járta be a" hacniadik, szünideje' lefoly-

tával Berlinbe visszasiet, egyéberánt oda majdnem olly

távol es honu, mint én, ámbár mégbenföldi, Neuwíed-

bl Coblencz tájáról. A' mint nem sokára tapasztaltam,

mindnyájan felette különbözk valánk, nem csak ho-

nunk' 's életmódunkra, hanem bels emberünkre nézve

is; 's még is mind e' mellett rtem csak a' legtökélye-

tesb egyetértésben utaztunk , st némi barátságos viszo-

nokig is közeiedénk egymáshoz, mennyire azt a* rövid

együttlét , 's okosság megengedte. Eleinte ugyan csak

a' fhadnagy 's én vittük a' beszédet, de majdan köz-

lékenyebb leve kölönösen erántam a' miízaii, minekutá-

na megtudta, hogy nem vagyok katonatiszt. Majdan

bizodalom melegült mind a' négy részrl, minekutána

közös leve a' meggyzdés, hogy életnemünk^ 's gon-

dolkozásunk' közfalát, hámi volna, mindnyájan otthon

hagytuk.
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Utunk eleinte Rakom'cz kerületben ment Neudorfon

's a' Mulda , vizén ált, egy khid' romjai mellett. Dél-

tájban a nevezetes Fejérhegy eltt hnladtunk, holaz 1619-

diki ütközet a' Cseh nemzetnek századokra beható líj

irányt adott. Doxanndl Leutmericz kerületbe leptünk

ált, 's ezt csak az egész országgal egyszerre hagytuk-el.

Itt már ismét észrevehetleg emelkedik a' táj. Éjszakra

líj hegyeket pillantottam meg, az ngy nevezett közép-

hegységet (SQíiticígebirg), egymástol elvalt hegycsoport

pyramideket. Do:xanban egy nagy udvaru, régies .kastélyt

szemlélgettünk, nii'g kocsisunk abrakolt. Báró Ehren-

thal lakik benne. Nyájas kisded alakok mosolygának

a' bels épület' ablakain ált reánk kandi szemfígyelkre.

Édesded eszmélettel vettem észre a' kormos falaknak

kellemes ellenzékét, e' kis nemes csemetéidet. Utón,

mint álom közben , mindennapiságot is könyebben ér-

deklvé tudunk tenni, fkép az embereken tapasztaltat »

mind a' mellett hogy t'árgybség által válogatóbbak is

lehetünk. Miért? Hely, id, 's a' cselekvén, vagy

történet' személyei mindig azon czimzettel lépnek elej-

bénk : „elször és utoljára," — 's illy zárlat' jegyzése

mellett mindig figyelmezbb lessz szemléldésünk. A'

mit csalc egyszer látunk, vagy láthatni vélünk, .'wt

mindig közelebb képzeljük, a' költészeti világ' tárgyai-

hoz , 's mennél rokonabbak ezekkel képzelmeink , annál

könnyebben nyernek viszont érdeklésünktl is aranj^*

szint.

Sürüdött már az esti homály, midn Thérezsiavdros

ersséget elértük, ^kem állapodtunk benne meg, azért

képét csak homályos vonatokból szhettem emlékezetem-

be. Több hidakon dobogott ált kocsink , az itten egye-

sül £lbe 's Mulda folyamakból tel várárkok felett.
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Felig meddig Játtuk sok bástyáit, felvonó hidjait, '$

characterének néinelly más küls jeleit. Mintegy rém-

alak lebegett az esti homályban a' kapu felett járkáló

r, midn setálása' helye alatt kocsink áltment. Ele-

inte lígy mutatkozott ezen ersség , mint Leopoldvár

Nyitrában , de majdan észrevettük éjszakkeleti olda-

lán a' nagy épületekkel biró várost is. Az egésznek fek-

vése si'k. Nem messze van ide Lobosicz vagy Lovosicz

,

meghálásunk' hejye. Beszélgettünk azon vesztességrl,

melly itt a' hét éves háborúban érte seregeinket. Szl-
hegyek 's egyéb dombok néznek le a' helység' évs/.akl

szélén völgységre. Ennek Öblében tanyáztak a' mieink?

el kellett veszteniek az ütközetet.

Másnap már déleltt 11 órakor TöpUczbe értünk.

Örömest^ megeggyeztünk a' délesinek e' hires ferdhe-

lyen töltésében. Ben vagyunk már a' kell hegységben

Csehország' magas bérczkoszoruinak éjszaknyugati rop-

pant ízérében. Megváltozik az egész vidék, yalamint

a' lakosok is, kik itt már ismét csupa Németek, több-

nyire polgári jólétet mutató csinos városi öltözet va-

gyonos falusiak. Itt van a' cseh vászonkészítés' honja.

Messze széthordozzák' szorgalmok' mivét a' lakosok,

mint hirlelik , még Spanyolországban is. Ennek köszö-

nik jóvoltokat, melly azonban újabb idben csökkent;

legvirágzóbb 1813 körül volt. Töplicz maga, valamint

rendszerint minden ferdhely, elbb észre nem vehet,

mi'g hozzá nem jutunk. Magát a' ferdt valamivel még

is elbb meg pillanthatni, még elbb ScJmiau falut, a'

ferdhely' legdiszesb részét , 's csak azután a' városkát

melly különválva épült, hol az egészet keblez völgy

éjszakról nyugottra fordul. Csino» f utszával bir, 's

ez jobbra, balra többnyire fogadókat, vagy szálásadó
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házakat foglal ket sorában. Fels régéxi a^ kek csillag

fogadott el bennünket, majdnem egeszén szomsze'dsa-

gában egy sze'p tc'rnek , mellyen túl egész Töplicz' diís-

gaz'dag birtokosának Clary berezegnek kastélya , egyéb

magános épületei, 's díszes parkja büszkén terjesz-

kednek.

Szorgalmasan használtuk a' naj)' delestét Töplicz'

vidékének, megtekintésére.— Maga a' ferd már egészen

üres volt. Az emberi kéz' mivei pusztán hagyva szer-

zitl, szeniléljök' kebelében is rendszerint ürességet

szereznek. Az utazó' számára mindig hasznosb a' termé-

szetnek , mint az embernek miveit szemlélni; ha ezek

pusztán mutatkoznak eltte. Igen visszaidéztetik ez

esetben az elmúltba , néki pedig mindig inkább a' jelen-

léthez kell ragaszkodni 's annak elejbe Ötl képeit raj-

zolgatni. Azért én is kifelé igyekeztem , a' néma vá-

rosból a' néma, de itt különös szépség természet' keb-

lébe. Hamar kiiebegtünk hárman egy posta-vurstlin.

Kocsisunk a' legcsinosb külsvel birt, mit csak egy

postalegénytl várhatni. Kocsija, lovai, új veres ka-

bátja,— minden igen kellemes arányzatlanságban állott

azon felette ofcsó viteldijjal, mellynek fejében mcg_

hordozásunkat felvállalá. 'Kalapja nem volt ugyan a'

szokott felyhkerget , de a' helyet annál csinosb göm-

böly divatos alaka. Hajtásával tellyesen megeléged-

hettünk, nagy ügyességgel hordoza bennünket, a' csupa

hegyvölgyes környéken. Sok szép egyes épületek, a'

kitnbb pontokon , méltán sejtetik a várost, nem mu-

tatva a' pompás ferdhelyet. Közöttök nevezetes a'

iSc/tlackenburg-' nevét méltán visel igazi salaklak
,
(bocsá-

natot a' nyelv' zökögtetéséért.) Vad phantazia szülte

4z egészet , látszatólag már születésekor romladványt,
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's magában véve még sem azt. Kiíiseje're omlott vár,

bell több czellákból öszvesztt barlang, melly három

akkorának látszván ügyesen utánozza a^ természetet.

'Omlott várat képez az egész, darabonként rendetlen

torlasztékokat színleln állnánk ki falaiból a' salakok,

nipllyekbl rakattak. Kinek fejében keletkezhetett e'

különös mív ? Az, ha valami angol küiüncz nem volt is,

bizonyosan valami poéta lehetett ! Oh nem , egy vagyo-

nos paraszt ; regényes érzelmén , melly nélkül bizonyo-

san nem volt, alkalmasint uralkodni tudó prozaista; mert

elkészítvén csudálatos mivét, uraságának Clary berezeg-

nek 40,000 ft. peng pénzért eladta. Helyes , 's origi-

nális speculatio^*a/ff^o<íío7 «raw_yrt/ teremteni tudni! —
Sok alchymista, 's projectum-kovács hasznos leczkét ve-

hetne itt. Az épület nyitva áll a' publikumnak, 's ven-

dégléssel kínálkozik. ízletes chocolade-uzsonnában ré-

szesített bennünket. Kényelmes pihenés közben néztük

ablakon ált a' pompás tájt. Nyugatra egy hegysort már

szász földön lévnek állított drezdai útitársam. Ide nem

messze egy más vendéglhelyen furcsa népmulatságnak

valánk tanúi. Fazék- agyonvágást kellett próbálgatni
'~

egy hsnek, bekötött szemmel. Furcsán vagdalkozott

«' levegben. Még furcsább vala látni nagyobb távol-

ságról. Még csak egy fazék' végére sem járhatott a' le-

vegben vagdalkozó. Harsány volt a' kaczaj minden el-

hibázás után, a' mi, minthogy a' megrohanás bizonyos

távolságból tétetett, többször egymás* után megújult.

Hány illy csiv^'Orhs vitézkedik a' komoly élet' pályáján

is; '8 nem nevettetik ki! Miért? komoly szint tud ad-

ni nevetséges vagdalkozásaínak.

A' kelleme:^ octoberi estvét Tuplicz' földes uri park-

ja' megtekintésére használtam , a' berlini muzaiival. ^zép
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tóban tükrözdik a' kert' közepe. Egyes re'szlegeirl

nem sokat mondhatok, az esti homály kellemes ködfá-

tyol alá sri'té elttünk az illy regenyes tárgyakat. A-

zoiiban andalgásom sem volt szabadabb szemleletem-

nél. Kísérm, ki néhány ejtésembl észrevette, hogy

ámbár ugyan, azon egyház' hive, véleményemben tle

tetemesen eltávozom , a' szó' való értelmében ab ovo , a'

legrégibb atyák' titkaitól kezdve, mind a' legujabbakéig

mindent híven elszámlált, engem megtérítend. Hallga,

tásomat meggyzdésnek vette, mert mind inkább neki

inelegült. Pedig én az alatt az álom' leple alá vonuló

természet' pompásan nemesített miveiben andalogtam.

Messzebb , de a' keblünk' mélyén sejtett hit' czéljához

közelebb szállonghattak az én eszméim, mint a' kegyes

muzafinak tudja Isten , min jelentés hagyományai 5

*s üres hangzata képei. Jó Isten, miért nem értik job-

ban gyermekeid az olvasást épen legélénkebb hetükkel

készült könyvedben! Min andalogtam, nehezen vette

észre untatásig peroráló társam , mert mindig lelkesedet-

tebb hangon folytatta a' setétben végre egészen hijában

kihaló praeceptorkodását, 's jövendölte ezeknek elhivé-

sét részemrl, csak menjek nem sokára Berlinbe 's tar-

tsam fel esmeretségét *)

Sajnálom , hogy nem jutott eszembe , megnézni Seu- .

me' sirját. De már kés estve vala, 's mi másnap reg.

gel jókor elindulandók. Az estvének óráit jó kedvvel

töltöttük, egyíitt a* vendégl teremben. A' ferdven-

dégek' laistromát forgattam egy darabig Irezeim között.

April. ,3-kától Septemb. 19-ig 2126 vala beírva. Közlök

egy magyarhoni nevet sem találtam. Igaz, nékünk is van

*) Mií^ nund eddig (1837) nem tellyeBiilt jövendölése.
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Töpliczünk i kett is , de ezeket a' cseh töplicziek nem
csak látásukról , de me'g nevökrl sem látszanak esmérni.

KarUhadbun is , mint ifj : gróf Nádasdy Leopold kirá-

lyi tábla' bárójatói Töpliczben le'tem eltt egy jMr hó-

nappal hallottam, rajta kívül csak öt magyar látogató

urak valának. Töplicz' vende'gei többnyire Poroszok 's

Szászok, kik között majdnem minden nyáron megfor-

dul a' porosz k rály is, Rnppin gróf nev alatt; igy be-

íratva olvastam légióra men több vendégek' sorában a'

többieknél nagyobb betkkel jelelve. Észrevehet már

Töpliczen a' fogadósoknak, 's más nyilvános helyek', p*

o. ferdk' birtokosinak válogatóbb választása czimereik

körül. Már itt nincs annyi sas , ökör, bárány, medve,

ló 's t. e' fele esmeretes ke'p az illy házak' kapui fedett.

Ritkább, st abstract tárgyakról is vétetnek a' házezi-

inek' elnevezései. Ellenben ritkábban fejeztetik ki kép

által a' czim. így találni egyet: „3uni cnglifdjen @ru^''

így van ez már egész éjszaki Némethonban. Másutt,

hol e' pontban megelégednek szerény természet-hiszto-

riai nevekkel, magok az emberek hajhásszák nagyobb

szorgalommal a* czifía czimzetet.

Vi'gan tölt el estvénk a' nyájas fogadósi népnek kö-

zepette. Már itt találni zongorát (klavirt) a' vendég-

l teremben. Nem sokára egy helybéliekbl álló társa-

ság is gylt körülöltünk, 's több dalokat énekelt, né-

mellyeket az ott álló zongora' kíséretével. . Fnnentl

fogva vettem észre az éjszaki némethoni fogadókban ezen

kellemes bútort, nálunk, de még déli német földön is

eddig nyilvános helyen nem láthatókat. Magánosoknál

sem ritka e' tájon a' zongora, st a* mint mondják,

minden vagyonos falusinál látható , Leiiímericz 's Saacs

német ajkú kerületekben. Kellemes minden esetre a^
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fogadóban illyes mit találni, fkép ha olly vidékrl j
aK utas , hol fogadók' biitorozása nem csak izlési ; de

me'g testi érzékek^ kivánlatínak sem felelhet meg mind-

eddig meg.

Megindultunk másnap Töpliczbl , szándékunk sze-

rint korán reggel. Sr köd meg setétebbé tette kör-

nyékünket, 's nem láthatva kelle búcsúznunk Töplicz^

szép vidékétl. Már túl haladtunk Ar}>etau , .'s Culm

helységeken, midn fejérelni kezde elttünk az ut,

mint valami bizonytalan irányban kereng fejér vonal

,

egy nagy szürke fátyolon. Megtekinthettük az itt 1813-

ban történt nevezetes ütközet^ diadalmát hirdet ketts

emléket, két obelisket, Ausztria', 's Prusszia' gyz
hadjai által állitottat. Csehország, 's talán egész Ausz-

tria megmentetett Vandammenek itt történt megveretése

által. Az ausztriai obelisk a' másiknál sokkal magasb,

mintegy 40 láb magasságú. Mellette egy kis hajlék in-

validus rrel. Négy oldalain ezt olvastam :— „ Das ös-

terreich'she Heer, Eincm seiner Fhrer. Aufdem Felde

seines Ruhmes. — Dem Feinde furchtbar,* den seinen

theuer. ^— Dem Vaterlande und seinen Freunden zu frfíh

cntrissen. — Arbesau den 17-ten Sept. 1813." Ezeken

felül pedig: „ Geboren den 30-ten Marz 1775. ( itt jön

azarczkép) Gráf H. Collorédo-Mansfeld, gestorben den

25-ten Jul. 1822. A' prussziai ámbár kissebb , minden

ott vitézkedket dicsér ,» illy szavakkal : „Die gefallenen

]Helden ehrt dankbar König und Vaterland. Sie ruh'n im

Frieden." Az egész egy csinos góth tornyot képez, hat

kissebb , két nagyobb tornyocskák által czifrázva , tete-

jén kereszt, egy kis koronával: lapján alól F. W. (ki-

rály' neve) betk, koszorú, 's 1813. Mind a' két emlék

Egon Károly által öntetett Frstenbergben.
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A' ttij erezhetleg emelkedett, nem látva is. A-

Konban csak igen lassanként kezde visszahúzódni utunk'

oldalairól a' siir kod. Már feljutottunk a' 7iollendorfi

magas sikra, az országnak e' tájon es véghelyéhez, mi-

dn a^ fels légrétegek tisztultak, 's végetlen kiterjedés

ködleplöket itt ott megszaggatva, lebbentgették. Saj-

náltam, hogy e' szerint csak részbl szemlélhettem e'

pontnak igéz 's roppant terület látkörét, mi azonban

az egésznek regényes szinzetét némi tekintetben nevelte.

Annyira feltisztult már a* légkör, hogy roppant lát-

határunkat sejthetem. Széles tengerként hullámzott

lábaink alatt a' fos/lani kezd köd. Itt ott félig med-

dig bukdosának benne az alacsonyabb hegyek' csuccsai
,

mint valami más világból arra tévedett óriások, vagy

mint csupa képzeleti nagyságot színlel felyhi képek;

körülöttük a' magas sikon már tisztán ragyoglott a* nap,

's élénkebbé tette oda lent mind az oszló köd' leplének

habzó fejérségét, mind a' közötte, mintegy darabokban

úszkálni látszó hegyek,' mosolygó kék felületét. Mire

Velerswuldet elértük, a' legszebb szi nap mosolygott

reánk. E' helység itt utolsó a' cseh földön, 's épena

határszélen fekszik, itt természet által jelelt vonalon,

egy lévén a' vizválasztékkal. Innét szinte Pirnáig, majd

nem hat mértföldnyire lefelé megy ismét az üt. Messze

terül szemeink eltt a' szász síkság, Lipcse, Halle,

Wittenberg felé. >^*'^'v\

A' határi cs. kír. hivatalnál uti leveleink inegné-

zetének. Ez megtörténvén folytathattunk ismét utunkat

's vehettem Fejedelmunk' birodalmától ,— életemben el-

ször — bucsut, két esztendre. Peterswaldetl fogva

már valóságos külföldi voltam, 's innentl fogva

ctereíhete'm fel három uti társaimmal honos nevezete-
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met. Meddig viselendem e' nevet? Nem vettem-e ez

iittal örökre bucsut kedves Hazámtól? Min s/inben fog

elttem feltnni a' külföld? Min különbseggel a' Ha-

zával egybehasonlítva? Mi befolyása lehet reám ? Men-

nyire erendem el czélomat? Illy nevezetes érdek tár-

gyak foglalák el lelkem' eszméinek láthelyét, midn
1830-dik év' octoberének 21-kén a' szász földet megkö-

szöntöttem.

III.

ISsásshon.

Érkezés, — Berg-Gieszhbel. Els benyomások,

A' két héttel elbb zendült lázzadás' nyomai.

'ögtön felválta pPeterswalde' utolsó épületein túl

zöld-fejér szin a' narancs-feketét. Zajos örömmel kö-

szöntötték-meg útitársaim, egyik a' hazát, másik a'

szomszédot. Igen kies tájt)n, az ugy nevezett szász Schwei-

czon ált, haladott utunk egész délig, midn egy gyö-

nyör völgyben az els szász városkát Berg-Gieszhühelt

»

egyszersmind ferdhelyet értük. Hamar szemembe tnt

az egészen, nagy városokba is beill csinosság, 's szin-

te pompa, raellyet Szászországnak mindjárt els foga-

dójában tapasztaltam, olly tájon , min nálunk is talál-

tatik ugyan elég, de min a' fényzésnek életkelleinesí-

t adományait még nem igen nmtathatja , mintha talán

elrutitás volna a' természettl regényes kellemekkel

/
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diszesitett tájaknak mÍTdszet' szépségeivel gyarapítása.

A' fogadóson 5 csinos leányán, 's ege'sz háznépe'n eddig

illy embereknél nem igen lapasztalt szilárdságot, szí-

vességet , bár egyszersmind kevesebb bókolást vevék

észre. Igaz, már a' Töpliczben látott vendéglk is mu-

tatnak valamit illy tulajdonságból. Azt mondhatnám,

egyszerre minden más Szászországban, mint a^ szomszéd

földön , csak egy pár níértföldnyi távolságban , ha m.ár

Töplicz' , 's környéke' lakosai nem hasonlítnának inkább

Szászokhoz , mint honul ársaikhoz , legalább küls 's

elbb szembetn életmódjokra nézve. Nem hagy a' termé-

szet soha két nevezetes szomszédot, áltmenet képez
köznemü köz nélkül , tartozzék bár ez külsképen kir

zárólag az egyikhez vagy másikhoz. Mind ezeknél fog-

va az els benyomás, mellyet elmém a* szász földön ta-

pasztalt, igen kellemes vala. Igen sokat beszéltek uti

társaim Paris' azon évi nevezetes jnliusának Szászor-

szágba is eljutott zivataros kihatásáról. Nem csuda, ha

én is e' szerint tartózkodva 's némi elfogultsággal

léptem a' Szászok' földjére , 's különösen D rezda' kör-

nyékére , hol még csak két héttel elbb a' háborgó

nép pusztítón fejezte ki zenebonás indulatját. Mennyire

elbámultam, midn legmélyebb csendben találtara min-

dent. Nem sokára meggyzdém, hogy szász Schweicz'

erds hegyeit két héttel a' drezdai lázzadás után is

biztosabban megjárhatni, mint a' mi 100 esztend-

tl fogva sem küls sem bels ellenséget nern látott Ba-

konyunkat. A' mivelt népnek lázzadásai is arányzati-

lag szelídebbek. Csupán Drezdában, a' nyugtalanság'

középletén lehete még némelly ingerültséget észreven-

ni az útszán mozgó sokaságon, de csak mint midn va-

lami tó a' belevetett buczkót vagy követ némelly ke-
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ring karimákkal jeleli. — Éle'nk kedvre derültünk

,

illy eszméletek' buzdítására Berg-Gieszhbel' fogadójában.

Nagyobb praecisio , határozottság az ege'sz rendelkczés-

beír, utasokat illetben, a^ szükséges kellékekre ((£rft>r-

bcrnijTO nézve; többszöri kérdeztetés a' fogadós' részérl

,

de más fell kimaradása a' hosszú étekczédulának, niel-

lyet nálunk az érkez idegen eltt nagy ügyes szójárta-

tással, azonban lígy látszik gyakran csupa száj-exerci-

tiura végett elpereg a' pinczés ;— bizonyosb ételrend ;

étel kevesebb, de csinosb asztali készület; — illy ész>

vételeket (még sokszor alkalmazhatókat) tettem már el-

s szász-földi ebédem' alkalmával. Csupán a' mienkétl

különböz pénzláb 's pénzjegyek miatt veszdtem íí' nap.

Leginkább megzavaránajc a' két 's négy szász ezüst ga-

rasos darabok , mellyek illy felirást viselnek : „ZwÖlfe,

sechse , auf einen Thaler." Füleimben különösen kezdett

hangzani a' szász szóejtés , valamint az enyim is az övéké-

ben. Több illy bár magában épen nem lényeges kü-

lönbséget vettem észre a' mi hasonló nem intézvénye-

ink', szokásainkhoz képest. Igen emlékeztetének arra:

mi sok apró mellékvonalok által különböznek egymás-

tól két egymáshoz egyéberánt igen hasonló arczképek

;

mi sok egyes jelenetekben eltávozhat egymástól két

távolabb se helyszínen egy hasonnemü ; mennyi sajátsá-

gokkal bir minden prszág, leírásokból meg nem ta-

nulhatókkal.

Berg-Gieszhübelen túl nem sokára már egészen lee-

reszkedtünk a' síkságra. Késére ugysm bennünket keletre

,

párhuzomosan , Elbe-hosszat , szinte Drezdáig egy kiesen

Züldel, gyümölcsösöket, kerteket, itt ott szlhegye-

ket is mutató hegysor , ága szász íSchweilz* hegyeinek.

De balra már messze terült elttünk a' síkság , '» csak
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oldalaslag a' latkor' homályosabb ölében kékeltek Frei-

bergnek, Chemnitznek hegyei, mellyek a' Szászok' szá-

mára Plutusz' adományát szolgáltatják.

Meglep vala látnom az Elbén vitorlás hajókat,

a"* mit egy évvel késbben , Némethon' több folyamainak

látása után , mindennapi jelenetnek tartottam. Pedig e'

tájon nem olly széles az Élbe , mint Po'sony* Dunája.

Széles Magyarhonban, tengerpartunkat kivéve vitorla

csak szótárunkban , 's képes beszédünkben él szó.

Számos csinos
,
falukat értünk, és láttunk, csupa

cserépsindely-fedel házakkal. De kezddnek már fahá-

zak is, nem csak hegyek között; mint Csehországban,

*s Magyarhonban; sikságon szintúgy, st városokban,

kivált a' régibbekben hasonlóképen. Különben én a'

szász falukat, kivált bels csinos voltakv:i ne'zve még

ausztriai testvéreiknek is elejbéjek tenném. Csinos öl-

tözet nyájasan köszönt emberekkel találkoztunk. So-

prony 's Posony' környékétl, de ott is csak a' magyar

's tót ajakutói fogva , itt tapasztaltam elször a' falusi-

aknak ez emberséget mutató szokását. Vágynak az é-

letnek több jelenetei , mellyek magokban véve , egyes

példányokban épen nem érdekesek, 's figyelmünket csu-

pán többszöri ismétlésök' szemlélésénél, itt ott félbe sza>

kasztásuk' után , 's amott isméti megjelenesök' tekin-

tetébl leginkább ellenzékek' tapasztalása után ingerlik.

Mint népszokások, mindig a' népcharacternek valami

vonását árulhatják-el a' szemes vizsgalónak, llly neve-

zetes néparczi képvonal az esmeretlenek* idvezlése, hol

az minden különbség nélkül , tehát mint népszokás gya-

koroltatik.^ Ha mint Inpasztalási psycholog utazhatnék,

két rubrikát tartanék bizonyos vizsgálatok' tekintetébl

minden táj' számára; egyikbe a' köszöntket soroznám
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be, másikba azokat 5 kiknek süvege illy módon nem igen

szíveli a' f' szellze'se't. Feljegyeznem azt is, kik köszön-

nek mindenütt legÖrömcstebb , min formula által, mi-

n módon, mi mozdulattal, mi hangon; 's leginkább

kiknek'^ csupán otthoniaknak-e, vagy vidékieknek is, 's

azután egyedül elkelknek , vagy szegeuyebbeknek is,

re'szesülnek-e, gyalogoló vándorok , e' bizodalom-ger-

jeszt elfogadásban az id'égen vidéken ? így p. o. neve-

zetes oldalról fognánk megesmérni a' Soprony várme-

gyei Horvátot, ki önke'nt 's szivesse'ggel egyedül egy-

házi ferjíiunak köszön; a' fels vidéki Tótot, ki a'gya-

logolóra rá sem néz, m/g a' mellette koesibaii elrobogó

eltt legmélyebb alázatossággal emelgeti kalapját ; a'

nemzeti Magyar falusit, *s a' Szászt, kik a' gyalogolót

szinte lígy, mint a* kényesen kocsikázókat egyformán

idvezlik; a' Magyar egy kicsinyt nyersebb hangon, a'

Szász szokott szelídséggel.

Csupa kertnemü volt a' vidék, még azután is, mi-

dn a' hegyekbl már egészen kiértünk. Folyvást mo-
solygott a* kellemes szi nap. Különös kies fekvése van

Pirnúnak. Sajnálom, hogy itt meg nem állhatánk. Raj-

ta felül Elbére néz hegycsúcson é^ült Son7tenslein\Ár
^

most rültek háza. Folyvást haladtunk Drezda felé,

mindinkább kivervén fejünkbl az dggódást , mellyel

Szászhonba lépésünket megelz egypár naptól . fogva

eltel\e valánk , az ország* zendülési állapotja miatt*

Nagyobb vala itt is messzirl , mint közelrl tekintve

a' rósz,— legalább mi reánk nézve. Leáldozott a' nap s

m^dn a' fvárosba beértünk.
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Drezda, Tiszta nyelv bérkocsis. Zendülés'

nyomai, Impromzált órök, Diszépületek, Zöld

kabinet; A' szépnetn szava'' véghangjai. Ké-

met taiiulóli nyelve.

Meglep, hogy ámbár még alig telt el a' zr-

zavarok után két he't, szigorúbb nem leve a' kapusok'

magaviselete. St mondják, épen azolta szelídült. Sem-

mi más kérdést nem hallottunk , mint azt , hogy van-e

vámolni való jószágunk (iU már accislar , nem mauth-

bar.) Puszta vallásunkra, hogy nincs, tüstént beefesz-

teténk.

Az úgy nevezett Németházhoz száltam, társaság-

ban a* berlini tanulóval. Egy napot vala szándékom

mulatni, de még is igen örömest kaptam mindjárt bé-

szálásom után, egy új bérkocsis' ajánlásán, ki az ide

hozótól hamar megtudta , hogy Lipcsébe szándékozom.

Hamar megegyeztem , bámulván a' mérsékelt viteldíj'

kivánását. Még meglepbb vala a' bérkoc&ü' ttszla né-

met nyelve^ illend magatartása minden fösvénykedése

mellett a' bókolatban. Ebben megvalósulva láttam , hogy

Szás^honban a' mivelts£g ollyanokra is kiterjed, kik

másutt csak akkor udvariások, ha hasznokat reménylik.

A' kivánt viteldíj' olcsósága pedig el kezde hitetni, hogy

Szászország adás- vevésének kikiáltott drágasa'ga épen

nem olly tetemes; st ú^fy vettem észre, követelésében

illendbb a' drezdai bérkocsis , mint egy po'sonyi vagy

pesti landkutscher*

Körültekintem az uj kört. Els éjct töltend va-

lék külföldön. Els tárgy, melly szemeimbe ablako-

mon ált ütközött, nem vala kellemes. Által ellenben

látám a' rendrségi hivatal' épületének kormos pusztu
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falait , áldozatját a^ zendülésnek. Ezen töltötte ki bo-

szuját a' ifelriadott pórság. Minden , a' mi benne talál-

tatott, fke'pen a' hivatal' irományai , lángok' prédájává

lett. Csudálkoztam , hogy se jobbra, se balra messzebb

nem terjedett a' pusztulás , ámbár szorosan egybefüggött

az épület minden szomszédival. Mondják , legnagyobb

sere'nységgel védelmeztetett a' többi ház , mihelyest be-

leljek akartak kapni a' lángok, ámbár a' megemésztet-

ten senki se segített. Nem történt azonkívül semmi

rablás , 's magok a' jobb gondolkozású polgárok nem

sokára helyre állították a' csendet, midn pedig arra

elégtelen volt a' katonaság.

Kimentünk megtekintni a' várost. Altaljában a'

szebbek közé számítható , ámbár egy királyi székesnek

még mind nem elég pompás. Síkságon feksxik , által-

ellenben a' fellyebb említett 's még rajta túl 4—6 mért-

földnyire Meisseni^ nyúló hegységgel , ettl csupán

Élbe által lévén elválasztva. Szerkezete elég szabályo-

zott, utszái egyenesek, szélesek, van két nagyteres

piacza. Az egészen látni hogy nem felette régi város.

JBelsejcn a' szoros értelm Drezdán kivül éjszaki olda-

lán épült Friedricluladt. Elbén túl az Újváros' bástyái

szétbordatnak , betemetett várárkain csinos kertek zöl-

déinek.

Népsége különös élénkséggel mozgott utszáin. Esz-

revehetleg mutatkozott rajta bizonyos ingerültség' kül-

szine , maradéka a' zendülesi úllapoinak. Több helye-

ken szembetn isoportozást láttam. Minden zrzavar-

nak van kihalása még a' helyreállott béke' körében is.

Minden eltnés hagy maga után nyomdokot , léte' gyöke-

rének sarjadékát, csak lassanként kitörülhett. Nem
leíietett egyéberánt látszatólag semmi új kitörésti tar-



- C5 -

tani. Fegyveres polgárok, az ugy nevezett Commn-

nál-gardák, községi rök jártak fel 's alá, biztosítva

a' me'g lassudan ingadozó nyugalmat. Szokatlan jelenet

reám ne'zve látni a' polgári öltözet, 's még is hadi

életnemet mutató férjfiakat. Soknak még lszer-táská-

ja is hibázott. Még eddig hála isten, tanuja illy jele-

neteknek nem voltam. Szokott öltözet fegyveres hadi

sereget sem láttam még eddig sehol, ha csak Soprony

város* jámbor közsorsu polgárait, az ugy nevezett ökrö-

seket (Dd;fcnbür9er) ki nem veszem , kik minden eszten-

dben rnapján a' város' rendrjeinek szokott rhelyeit

foglalják el , midn ezek a' város' piaczán az inneplés

miatt egy csapatban tisztelkednek. 'S ezeket is némi-

leg uniformázoltaknak lehet tekinteni, minekutána ma-
gyaros öltözetök mind ugyan azon szin, egy szabású,

valamint három sarkú kalapjok is.

Mivészeti tekintetben nem a' királyi lak legjelesebb

épülete Drezdának , hanem a' catholicus azután az e-

vangelicus Kereszt-templom 's az Elbe'hidja. Nem an-

nyira annak , mint a' másodiknak diszes volta szembe-

tn 5 ha catholicus országokból jövünk Drezdába ; ha

kivált eddig protestáns szertartású keresztény isteni tisz-

teletet csak együgy, legalább mivészi érdekkel nem
biró, épületekben tapasztaltunk tartatni. Magának Drez-

dának minden esetre diszére válik mindkett, 's külö-

nösen kis számú catholicus keresztény nyája méltán büsz-

kélkedhet e' pompás istenházzal, fekvésre is kedvezn
ellátottal , midn épen az Eibehid mellett egy szép té-

res piaczot foglal el, *s azért körös-körül messze, sza.

badon kitnik. Bájolva mutatkozott elttem mind ez az

esti homály kzött. A^ hidat másodiknak tartom , ed-

dig általam látott nevezetes társai' sorában. Yalami-
5
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vei hosszabb mint a' prágai : de ugy látszik , nem olly

izmos alkatásii. Bolt ivei sudara^abbak. Kiegészi'tetett

azon csorbájából, mc'lyet 1813-ban egy részének leve-

gbe repi'te'se állal szenvedett. Hamar a' prágai után

szemlélve 5 egy kevéssé puszta, nincs rajta semmi szo-

bor, közepén egy kereszten kívül semmi ékesség. Mind-

járt a' túlsó parton fekszik az Újváros.

Illy szemlét tartottam Drezdába érkezésünk* estvé-

jén. Hív kísérm vala ínindenfelé a' berlini tanuló
,

itt már tlem megválandó , 's egyenesen Berlinbe hol-

nap visszamenend. Jámbor, kegyes, és jó esz ifjú.

Kár hogy elragadtatott Hengsíeuberg 's ThohiK' feleke-

retének rajos eszméitl. Mind végig gyötrött mesterei-

nek mysticus tanjaival. Uj nezetüék' párthivei minden

buzgóság 's szokatlan élénkség mellett társalkodásban

- mindig felette szegletesek, 's unalmasok, fkép az ollya-

nok eltt, kik nem bókolnak ugyan minden vélemény-

nek, ?»«fclíy valószin és tetszets, de a' melleit ellen-

mondást sem harsogtatnak minden állítmány' számára.

Én különösen, ki már lényem' eredeti rendszere/elénél

fogva soha azon felekezet felé^ mellyel Hengstenberg

maga körül öszvekürtölt, hajolni nem fogok, *s még

is az érzéktuli kémleleteknck az enyimektl eltávozó

rendszere' 's formájára nézve igen türelmes vagyok,

annál kellemetlenebbül hallom az olly beszédeket, mel-

lyeknek árja meggyzdésem felé tolatik, a' nélkül hogy

felszólítatnám: kivanom-e felém irányoztatni vagy nem.

Másnap els gondom vala látnom Drezda' bels ne-

vézotossc'geit Dél eltt a' A<?j9c-í«mo^oí szemléltem meg.

Délután a' hires zöld kahinetoL Mind a' kett els ran-

gú gyjtemény a' maga nemében. Amazról nem sokat

mondhatok. Megvallom' , nem szemléltem illend figye-



—.ér-

iemmel. Helyre hoztam ne'mileg a^ másodiknál mulasz>

tásomat. A' zöld kabinet, a' mint olvasóim' nagy re'sze

eltt tudva lé.szen, kincs- e's antik-muzeum, többnyire

való becs ritkaságokból álló gyíijteme'ny. A' királyi

palotának egyik részét foglalja el. Nevét nyolcz szo-

bái' egyikének színétl veszi. Megmiitattatik akárkinek

egy aranyért. Mehetnek azonban be egyszerre hatan

,

's a' belépti dij a' hat látogató' részérl is öszvesen a55

marad. Több ellenben hatnál egyszerre bé nem eresz-

tetik, *s a' látogató hatnak is mindig együtt kell ma-

Tadni , minden tárgyat együtt szemlélni, Többször meg-

történik , hogy nagyobb szánni társaság' látogatása után

ez 's amaz hibázott , azolta e' szigorúbb rendszabások.

Mind e' mellett a' felügyelkre nem panaszolkodhatni.

A' gyjtemény való«)an egyike Európa' legjelesebb-

jeinek a' maga nemében. Sok tekintet érdekes létére

nézve csak azt jegyzem meg, min nevezetes bizonysá-

gul szolgál több tárgyaira nézve, azon túlzó fényzés-

nek, mellyet II. August lengyel király, 's szász válasz-

t fejedelem gyakorlott. Különös lehetett az akkori

idk' szelleme , midn, hogy egy borostyánk-szekrényt

megnyerhessen, egész dragonyos ezredet oda ajándé-

koza érte e' gyjtemény' akkori birtokosa. Altaljában

több iliy tárgyak is foglaltatnak itten, mellyeknek be-

cse nagy részbl szenvedélyen alapul. Mind a' mellett

nem találom túlzottnak , ha az egész 22 millió ezüst tal-

lérra becsültetik.

Birom a* zöld kabinet' leírását e' könyvecskében

:

„X)oé grüne ©etüolb. 2)reáben 1829.'' Kár, hogy nem az

ebben találtató rendszer szerint történik a' megmuta-

tás. Sokkal nagyobb segedelemül szolgálhatna. Ta-

nácslom minden ifjú olvasómnak: ne tekintsen meg
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nyomtatott leírás' kalauzolása nélkül ; ha csak megsze-

rezheti , semmi nevezetes gyjteményt ; különben híjába

tette látogatását, ^s más mint minden mutató táblákon

meglelhet , de esmértetéssel nem szolgálható általános

útmutatással nem foghat reá vissza emlékezni. A' többek

között ezeket vélem nevezetesebb tárgyaknak a zöld ka-

binetban. Egy elefánt, hátán vívó torony, melly meg-

fordítva téntatartó; egy bagolyfejü varázsló, több go-

lyók 5 mellyek' belsejében sok apró esztergályzat. Az
iigy nevezett Camin szobában egy florenczi asztal csupa

fél drága kövekbl , 21 ezer tallérra becsülve. Ebben a'

fen említett borostyánk- szekrény. Az anspachi drago-

nyos ezred adatott érte a' Poroszok' fejedelmének. —
Egy pompás kandalló (kamin), mellyrl az egész terem

neveztetik; Pál császár' számára készült. Legtöbb kincs

van a' pretiosák* szobájában , iliyen a' híres kristály-

golyó, mellynél azonban mostan a' cseh üveg gyakran te(-

szetsb. Továbbá: edények, egy nagy, rendkívül szép

kastélyt képz toilette, füst-topázból. Egy ökör igen

antik fejjel ; ugy nevezett nürnbergi tojások, az els

zsebórák. A' lantoló Orpheusnak kezébe itt heged

adatott- Erdekesb kifejezésü mindjárt mellette a' korcso-

lyázó hollandi paraszt. Merész haladása által szelek'

szárnyára látszatik kelni. A' nagy mogol , királyi szé-

kén környékezve egész udvarától. Elttem egy nappal

egy angol látogató azt mondotta : felette közelítn érinti

hasonlósága' originálját, öz öltözeteken kívül, mellyek

azolta változtak Tehát a' komoly napkeleten is fuval a'

divatszesz' szele. Azt is hozzá tehette volna az angol , 's

tulajdon nemzete' dicsségére , mennyire alája simult

azolta egy kis keresked társaságnak a' nagy mogol!

Megjegyezhet még: Augustus császár fejér onyxbdl.
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Az Anteussal vivó Herliules egyiptomi jáspisból , egy

hasonló anyagú niedencze felett. Itt tehát drágább e'

csudás erejek' hasisa, mint Be'csben a' császári vár' ud-

varán. — Carneol gyr, mellyet Luther hordozott;

János György fejedelemtl kapta. Számtalan más drá-

ga becst untató volna itt felszámlálnom. A* gye'mántok

szinte vakítják a' szemet. Köztök egy hetediknek tartatik

minden esmeretes társai között e' földön. Igen termé-

szetesen eled bennünk ennyi kincs' szemle'le'sekor e' ker-

de's: mi végre van itt mind ez öszvehalmozva ? Mint min-

den földi vagyon , valóban csak holt jószag ez is , ha

haszonvétel által nem öntetik belé élet. Nem gyzd-
hetünk meg valóban világosabban a' földi javak' hiúsá-

gáról , mint midn azoknak nevezetes mennyiségét egy

halomban látjuk. Legfellyebb a' szerencse* kedvezésén

csudálkozunk , melly egy halandót olly bven ellátott

avval, miután annyi myriadcsí halandó hijában eped.

Érdéktelen sietünk odább , múlékony meglepetésünk' el-

szárnyalásával ; — ha nem látjuk rajta nemesít emberi

szorgalom' nyomát, ha nincs reá fuvalva az isteni le-

hellet' földi szikrája , a' mivészet.

Vidámon töltöttem el a' második estvét is Drezdá-

ban, 's egyszersmind a' szász földön. Erdeklésem elég

figyelemmel szállongott a' vendéglben szop számmal egy-

begylt társaság' több individumain. Itt volt elször al-

kalmam tapasztalni , hogy ugyan azon nyelv is látszha-

tó, legalább klszinére nézve másnak', mihelyest más
kimondással hangzik, mihelyest accentje, zamatja, —
az eddig esmerttl különböz. Itt vettem elször ész-

re a* szász szóejte's' sajátságát, énekhanghoz közelít

kimondását , szózatjának a' mondat' végén nem leeretz-

le'seí^ hnnem felemelését. Fkép a' nnemeknél tapasz-
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taltam illy sajátságot, annyira, hogy több jelenlevk*

beszédét alig érteném. Ellenben ugyan itten tapasztal-

tam elször , hogy a' Magyart, hajói tud is németül,

magyarnak , legalább nem németnek Némethonban ha-

mar megesmérik. Sitic ^albe (icze) szavaimat már nem
értették fogadósék. —

Folyvást mosolygott a' kellemes szi idjárás , mi-

dn October 23-kán négy lipcsei tanulónak , 's egy föl-

dinek társaságában Drezdától búcsúztam. Mindnyájan

jó kedv szelíd ifjak , amazok Pirna , Chemnicz váro-

siak, 's most szünnapjaik' fogytával az egyetemre vís-

szasietk. Beszédjeiket, ha egymás közt- szóltak , nem
csak a* német nyelvben járatlan földi, hanem én sem igen

értettk. Némethonban a' tanulóknak szintúgy van egy-

más között különös nyelvÖki valamint a' hajósoknak,

a' tolvajoknak , egyes felekezeteknek , 's áltáljában

minden különös életmóduaknak. Némethonban egy ugyan

a' nyelv egész nemzet' számára , de azért ott sincs ha-

talmas népkapocs egyes varietás nélkül. Mindenütt

kihat az életmód a* lélekre, tehát nyelvre is, ennek f
tolmácsára, nagyobb, vagy kissebb mértékben, csak

azon különbséggel , hogy egy nyelvben biró honban en-

nek variatioiból sarjadzik az egyes életncmüek* nyelve,

's a' lényegesben el nem távozik; másutt, p. o. nálunk

kívülrl hozatik az egésznek illy megkülönböztet egysé-

ge , idegen elembj , az egészet zavaró , zagyváló, ron-

tó befolyást szerzn. Maradott azonban számomra is be-

szedi közlekedés a* tanulókkal. A' nemzetnek tapasz-

talatlanabb, 's hazáján túl még nem hatott fiaira is

visszahat azon bizonyos universalitás, melly e' neveze-

tes népet annyira megkülönbözteti , 's világpolgárságra

jolly alkalmatossá tévé. Hogy kíváncsiak voltak tudni
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tlem valamit olly országról , mellyrl könyvekben me'g

eddig olly keveset olvashatnak , természetesnek talál-

tam. De meglepettem azon könnyse'g által, mellyel

képesek voltak általánosb tárgyakról beszélni , "s a*

mindennapi élet' körén túl ható viszonokról Ítélni. Gyen-

ge koruk csak azon rajos szinzetrl vala megesmérhet,

melly minden élénkebb ifjú* szemeibe bele van szve,

melly minden keser csalódás' ellenére a' kés jövend-

bl visszatekintve is olly kellemes ragyogásban mutatja

földi létünk' hajnalát; 's melly különösen a' tanuló if-

júságnál leginkább feltaláltatik, mint ki életmódjánál

fogva legközelebb áll azon forráshoz, hol az emberiség'

édes álmait keletkeztet ideálok élesztetnek. — A' pir-

naiifju, egy törvénytanuló , Napóleonnak, 's a' Fran-

cziáknak nagy tisztelje, e" nemzet' színeit viselé mej-

jén. Miért nem ön nemzetéét ? kérdem. Erre nem fe-

lelt. Hogy mindig annyira vágyunk az után, a' mi olly

táwl esik megnyerhetésünktl ! Am szeresse idegen-

ben is az erényt , de ne olly pártszellemileg , hogy azért

kedveltje' ellenkezjérl a' jót levonja. Ezen ifjú nem
nagy hadi vezérnek állította Wellingtont.

Meisseti, — Meisseni tájszóllás» Híd* Dóm,
Porcellángyár,

Déltájban értük Meissentf az egykori hasonnev

markgrófságnak, a' német nyelv' mostan uralkodó dia-

lektje' honjának f városát. Kicsiny az egész, alig van

egy két valamire való utszája , nagyobb részént hegyen

e'pült rendetlen ház-csoportból áll ; alig fér el a'

hegység 's az alatta folydogáló Élbe között, mellynek itten

ámbár rövid távolságra, mind a' két partja hegyes. De
sokat jelent névre tett szert a' szellemi világban e' kis

Meissen. A' Meisseni tájszóUds' beszéli által villant
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ínég elször a' tudományok' isteni szikrája Ne'niethon-

ban, onnét keletkezett a' Németeknek most olly magas

fokra emelkedett culturája; Meisseniek voltak az els

nevezetes német irók, e' néhány férjfiu ersb hatalmat

alapított nemzete' számára , mintsem az volt , mellyet

a' hajdani Roma hét századon keresztül oszves nemzeti

ervel 5 sok millió emberek' vérének ontásával, minden

akkori civilizált népek' létének , 's boldogságának leta-

posásával szerzett magának. Merem mondani: a' Néme-

tek' hatalma, melly mivelt voltokban 's nyelvök* mosta-

ni széles kiterjedésében alapul , felsbb természet , 's

mélyebb gyökereket, több századok' élte' fáját termesz-

tket vert, mintsem az Angoloknak annyira bámult

uralkodása a' földgömb' vizboritotta felületén. Meisseni

a' kés maradék többször 's mélyebb tisztelettel fogja

említni, mint Amsterdamot, Velenczét , mint a' rom-

jaiban is roppant Balhékét, Palmyrát, Memphist. Meis-

sen Athénével egy sorba illik, azon különbséggel, hi)gy

midn elejétl fogva mindig csekély városka, csekély

kis föld volt, soha terjedelmes földi hatalommal nem

birt, még is képes volt Európa' continensén a' mostan

annyi felé sugárzó magas emelkedés képzés' világát ki-

árasztani. Íróinak szent ihletésével nem sokára egész

Némethon' választott fiainak kebleiben rokon tzet élesz-

teni , azoknak tájszólását a' jelenkor' minden Németjei-

nek, st sok más népeknél is a' mivelteknek nyelvévé

tenni. Mei^sen nagyobb hatalom' csiráját tudta terem-

teni, mint sok nagy nemzeteknek öszves ereje, kik

törvényekkel, a' polgári szövetkezés' legersb lánczo-

latával se tudják némelly Halkat reá venni, a* Haza'

nyelvének felvételére.
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A' jelenkorra ne'zve is bir Meissen városka három

nevezetesse'get , sze'p hidat ^lt. Elbe'n, roppant régi tem-

plumol, s egy hites porcellárt^tfárf. Az elsn áUhoza Drez-

dától fogva a' jobb Elbeparton haladó utunk, zárva ta-

láltuk ezt a' déli nyugalom* szünete miatt ; megne'ztk

,

's figyelmesen megvizsgáltuk a' tisztes dómot. Magas

ennek, mint prágai társának fekve'se ; vizre néz le is,

mint Prága' Hradschinének szent disze, a' lassú Muidá-

ra, itten a' szke Eibével vegyültre , *s együtt annak

neve alatt folydogálóra ; még regényesb, csak nagyobb

népséget , de nem természet' szépségeit hijányzó tájra.

E' három nevezetesség, fképen a' dóm , bizonyítják,

hogy Meissen egykor székesváros volt , vagy hogy ak-

kor kis városok is tudtak Isten' neve' dicsitésére,

roppant épületeket alkotni. A' mostani kor' szülöttje

illy nagy, 's pompás templomokat apró városkákban

csak mint ide tévedetteket ugy tekint. I. Henrich a' ma-

darász által kezdett épi'tetni 933-ban , tehát épen ugyan

azon esztend' küszöbén, raellynek folytában népét a' mi

vadvitéz eldjeinknek egy hadától Merseburgnál meg-

mentette ezen fejedelem. Egészen elkészült Henrich' fiá_

nak Ottónak idejében 948-ban. Minden ékessége külse-

jén vagyon ; bellrl régen megfosztatott különbféle

díszétl , melly amazról következtetve bizonyosan cse-

kély nem lehetett, kivált ha meggondoljuk, hogy épít-

ménye olly kornak, melly itetszets külsnek hasonló

belsvel kivánt megfelelni, st a' szükség esetében, 's

épen istenházait kivéve mindig inkább a' másodiknak

áldozta fel az elst. A' harmincz éves háborúban üríte-

tett igy ki. A' Francziák is kórház gyanánt használ^

ták. Bell két végén két nagy kápolna, több más

aprókkal , mellyekben juost különbféle szerek tartatnak.
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Egy kívülrl félig különvált, de még is az egésszel osz-

vefügg részét választotta egykor Saxonia' választó-

fejedelmi háza végs nyugalma' helyéül. Alkottatott

Friedrich a* küzd által, ki 1428-ban holt meg, 's els
lakosa leve. Catafalkja bell a' padlón felül emelke-

dik, mint Prágában IV-d. Károly császáré, 's podie-

forádé. Rajta kívül még megjegyeztem szakállos György-

nek,
"J*

1540 5 a* Keformatio' heves ellenségének, sze-

líd Friedrichnek ; a' mostani Szász uralkodók' két f
ágát , az ernestit 's albertit alkotó két berezegek' attyá-

nak , azután ugyan ezeknek , gyermekkori regényes el-

ragadtatásokról nevezeteseknek , 's Il-d. János György-

nek , "f 1662, sirjait. Ez utolsó újította meg a' sirbol-

tot. A' régibb Szász uralkodók Alten-Zell vagy is Klo-

ster-Zellben temetkeztek; Pélerhegyen ^ Halle mellett a'

legrégibbek. Ez utolsó már régen omladék, ép alakja'

rajzát ugyan Meissen' dómjában az oltárkép felett lát-

tam. *) A' templom' belsejében is látszanak még tÖbb

sírboltot jelel táblák. Több püspökök, s más egy-

háziak temetkeztek ide. Láttam nyomát ama villám-

nak, melly épen másnap sujtott-be azon tedeum után,

inelly a' templomban Mhlberg' véres napja' dicsítésére

tartatott. A' nagy oltárkép Kranach Lnkácsll, Si:ász-

hon' több oltárainak e' genialis diszesítjétl. E' mi-

vésznek még ezután többször látott rokon miveit itt

szemléltem elször. Két sajátsága igen jegyékeli e'fes-

tészt : hogy mind ideális, mind történeti alakjai' számára

egykorúinak arczképeit kölcsönözi ; 's hogy a' lehetsé-

gig korában divatozott viseletbe öltözteti festvényei'

személyeit. Mindenik sajátság gyakran igen kellemet-

len benyomást tesz olly nézkre , kiL az Archaeologiá-
—^üJ—111^—— III l.l 11 MII III I »

*) Magát Ptíterhegyet 1831-dik* ny^án.
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ban jártasabbak; ollykor elevenen emle'keztetleg elta-

láltatja ábrázolatai' characterét, me'g inkább a' mivész'

érzeline't mivé' typusza eránt az els,* mindent nyakasán

egy kor' szinzetébe burkolni, egy nemzet' vagy divat'

öltözködése alatt festeni , kedvetlen szurdalása a* jó Íz-

lésnek. Tudjuk , min nevetségesek már most elt-

tünk XlV-d. Lajos' korának, theatrumon figurázó gö-

rög's római hsei allonge parókáikkal, puderos hajaik-

kal, koczperdjeikkel, chapeau bas- 's czipíkkel. lUy be-

hatást szülne , ha a' szónok minden nem 's czélu gyü-

lekezetekben, minden korú 's miveltségü hallgatók eltt

a' szónoklat' sokféle nemeinek egy bizonyos szinébe ala-

kított beszédet tartana mindenkor , vagy ha mindenütt

a' válogatott 's csak némellyektl érthet felsbb sza-

valás' manierjában , vagy megfordítva , ha a' mivelteb-

bek' válogatottabb társasagában is piaczi szóejtéssel

rontogatná a' nyelvet; ha oskolai hangon szólítaná

meg lelkész* az épületes , élénk, meleg érzelem-lehelte,

de a' mellett komoly, innepélyes , emelkedett szellem

beszéd' hallgathatása' reményében öszveg'yült hiveit, Illy

benyomást tenne, ha a' szinész mindig tréfa' hangján

vagy megfordítva vinné minden szerepeit. Még szelle-

mi élet' leggyönyörbb virágának, a' poesisnek szinei

se rá illk, lelknk' minden más productumaira , ámbár

másképen ékesíthetkre. Altaljában szerette a' közép,

's'a' legújabb kor is a' múltnak elhunyt képeit egészen

jelenlétébe álthelyhezni , 's uralkodó nézeti irányába

simítni , mindent csak az ettl adott látpontokbói

szemlélvén. Azért is nem tudott sokáig setét környéké-

bl kitekinteni. Még a' mivészek is osztoztak azon

idkben illy természet elleni Ízlésben , midn pedig k
mindenkor legkevesebbé kenteiének elragadtatni a' kor-
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irányának ragíidó özöne által. Kranach Lukácsnak illy

neimi festvényet illy eszmélet' éledezése közben szemlél-

jem a' meisseni dom' oltára' közepén. Krisztus' fel-

fes/.i'tését ábrázolja , de ugy , hogy a' keresztfát kör-

nyékz személyek mind a' mivész' egykorúinak képeik.

Eljön Luthernek, Melanchtonnak, az akkor élt Szász

választófejedelemnek, Ecknek, kivel Luther Lipcsében

híres vitatását tartotta, 's több másoknak képe. Mel-

leik rész' barátja volt Kranach, könnyen eltalálható

onnét, hogy Eck a' Sadducaeust képezi , Bora Katalin

a' siránkozó anyát, Luther és Melanchton a' kinszenve-

dnek egyéb jámbor rokonait. Merseburgban ugyan ol-

tárképen , de régebben készültÖn ezeket festi kinzóknak

's* egyéb hamis érzelmeknek ; akkor tehát még nem
volt barátja Luthernek Kranach. Még ugyan az oltá-

ron találtatik: Ábrahám Moriah' hegyén , egészen más

helyzetben, mint a' zöld kabinetben lév hasonló tárgyú

festményen ; a' keresztnek nagy Constantin által tett

feltalálása ; Maxentiusnak , Constantin' vágytársának

halála, 's kigyó a' pusztában. Végre egyházfi késérnk

az egésznek rajzával kinálkozott. Örömest elfogadók

e^y egy példányát mindenikünk , nem helytelenítvén

a' borra valóhoz jutásnak c' finom s ártatlan módját,

neheztelés' gerjesztése nélkül eszközölhett. Szívesen

is nyithatja illyenkor erszényét az idegen , midn így

is vihet el magával valamit, melly, minthogy látoga-

tása' tárgyát ábrázolja , már most reá nézve mint esme-

rs* képe érdekesebb lészen, 's kettzött beccsel fog

birni.

Míg mi a' nagyváradi földivel illy éldeletben ré-

szesültnk , azalatt oda lent elkölték ebédjeket többi

utitáráiaink , 's már indulóban \oltak , reánk trhetetlen
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várakozók. „A* többség végez" sohajtánk , látva'n hogy

ebédre már ma nem számolhatunk, nyugtosan fclülvéa

a' már elre járt kocsira. Éhségünk' üzésére dugtunk

magunkhoz sajtot az elmulasztott ebéd' pótlására, de ez

olly kevéssé vala ajánlatos már külsejére nézve , hogy

egy-két harapás után rendeltetését változtatni valánk

kenteiének; nem nálunk, hanem Élbe' hullámaiban leié

nyugalmát.

Oshacz. Luppa, Wurzen* TVurzem hid. Szász

höszöntéseTi,

Több csinos falut értünk Elbe-hosszat, a'Meissen'

környékével vetélked szép völgyön. Általmentünk Zeh-

renotis Klappendorfon. Az elsben jó meisseni borral

pótoltuk az ebéd' hiányát. Fakó, de édeses, enyhít va-

la Bachusnak e* nedve, 's meglepetve tapasztaltam, hogy

még a' magas fekvés Csehország' éjszaki korlátihoz

,

az Erezbérczekhez éjszakra is érlel szlt Európa' napja.

Hogy itt már a' fogadósok' kérdése szeriiit, 's fukar-

ság' gyanúja nélkül üveg-negyed szám is iható a' bor,

azt származtassuk bár e' nemes termék' ritkább vol-

tából, emeltebb árából, vagy az ivók' nagyobb mérték-

letességébl, egy üveg-negyed' illy nem tartalma Szász

földön mindig enyhítbbnek mondható a' szomjúhozó

utasok' számára, mint bizonyos tájakon az icze szám

mért, többnyire kénköves nehézkes izü vendégfoga-

dói bor. - -í } ;,t

Még több helyen állíipodtunk. A' német kocsis

minden második mérlföldnél nyugtatja lovát, igaz, több-

nyire rövid idre. Lova' hajtásával is kifejezi chara-

cterét e' nemzet: halkal, de bizonyos rendhez hiven, 'g

állhatatosan. Útitársaink is követték a^ lovak' napi rend-
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jét^ minden állapodáskor kávézva, theázva, vagy se-

rezve. Különösnek látszott elttünk Magyarok eltt,

látni annyiszor 's olly kíváncsin kávézó inüzafiakat.

Több csinos helységen kívül szemembe tnt Sie-

beneichen, Milticz báró' kastélyával.

Klappendorfon túl eddig éjszakra, 's Elbe'vel szinte

Theresienstadtól fogva egyenközben futó utunk egyszer-

re megfordult, napnyugottnak. Elhagytuk Elbét, vele

a* hegységet, a' szép tájt. Kiértünk a' lipcsei terje-

delmes sikságra. Oschacz városkánál már beestvéledék >

de éji nyugalmunk' hdye [még ezen túl két, Drezdához

nyolcz mértföldnyire Luppán vala. Nem igen messzel-

tk e' közt , észrevehetleg kissebb a' Szászok' 's Po-

roszok' mértföldje a' mieinknél; az ut jó volt, beszélge-

tésünk élénk.

Ködös id köszöntött reánk másnap. Csak midn
10 óra tájban Wurzent értük, leve világosabb. A* Mul-

da folyik itt , egy sebes folyam , Freiberg fell erre

siet , Desszaunál Elbével eggyesül. Nagyobbik ágán

ekkor egy ers khid készült 149 ezer ezüst tallér költ-

séggel , három nagy bolthajtásra. Hossza 210 rföt

teend. Ezen kívül még két kissebb hid fog épülni a' fo-

lyam' ágaira. Elttök s utánok 12 rf magasságú töl-

tés biztosítja az utat a' rohanó Mulda' árjai ellen. A'

víz olly ragadós , 's mintegy olly széles , mint a' Vág

Trencsinnél. Régi terv' sikerítése vala ez építés, mert'

már halogatás' példájául használtatott közbeszédben. *)

Ámbár vasárnap volt, az útkészítk szorgalmato-

san dolgoztak. Erre nem igen nagy szigorúsággal tarta-

tik meg az Urnák napja. Többféle kézi munkák meg-

engedtetnek , a' mint több izben tapasztaltam , itt 's a'

*) Végre 1836-d, észtendbeu egészen elkészült.
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szomszéd Prussziában. Csinos öltözet szelíd kép fa-

lusiakkal találkoztunk. Mindnyája nyájasan köszönt,

mind fe'rjíi mind asszony. A' folyam körül, az áltjárás

ugy is bajos léve'n , kiszáltiink, jó darabig gyalogolván.

Beszédbe ereszkedtünk több szemközt jövkkel. Legna-

gyobb készséggel felelének, st, a' mint több izben ta-

pasztaltam, soknak kívánsága elztetett meg azáltal,

hogy beszédbe ereszkedtek vélek idegenek. Közlékeny

''s beszédes a' földnépe e' tájon, ugy is minden eu-

rópai sorsosainak legmiveltebbike. Miveltséggel min-

dig nevekedik a' tudni vágyás is. Szembetn a' haja-

dón leányok' nyirt feje. Ezt i'gy csak Vogtlandban

,

Keuss, 's Schwarczburg fejedelemségekben találtam,

másutt sehol sem. IVyirt fej asszonyoknál egyébként

csak divat' utánzása, vagy — fékház bélyege.

A' köszönés egyéberánt itt sem uralkodik általáno-

san. Eitkul azon arányzatban, melly szerint Drezdához,

vagy Lipcséhez közelítünk. Az emberségnek e' tetsze-

ts czlmérl beszélgettem egyik útitársammal , a' chera-

niczivel. Mondotta, hogy ez országban a' jó nap kí-

vánáson kívül leginkább e' formulák szokottak: „®otfc

grüfj QuÁ) nanber," vagy „mínanbcr" az az mit eiiionbcr.

Pomeraniában , 's több más tájakon: r®ott gríijj (?ucíj."

Szászországnak csupán vendus lakosai Lausiczban gya-

korolják kevesebbé e' szép szokást, st idegen eltt

kivált német eránt nyersebbek is. Tehát mindenütt tit-

kos gylölség* tárgya legyen-e a' honosult idegen ajak ?

Már erre nem lehet hallani: ,y\Vü$ fcíjaffcná" hanem:

„TOaö U)nfd;en ®ie." Sokkal ritkább az „Sucr ©nabeti"

czím is , ámbár a* szoigálás szint oUy kész , st ponto-

sabb a' fogadókban , 's más vendéglknél. A' névrl

igen gyakran nem lehet származtatni következeiét a'
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nevezend' számára. A' Nagyságod czim' vesztegeti

sokszor a' pontosságban annál fösve'nyebbek. 9íi3ffcí

helyett inkább ^ferb nevet hallani. Ugyan említett úti-

társamtól tudtam meg 5 hogy Lausicz, Pomerania, s

más egykojT tót ajakú nemet tartományok' lakosai me'g

éltetik az elenye'szett, kitolatott, vagy elnyomott re'gi

nyelv' nemelly romjait. így pitsch , inni
; poh , Is-

ten ;
poh mele -(a' tót poh mali), lassan. A' faluk' ne-

vei meg ott is, honne't a' magas nemet nyelv, a most

olly hatalommal uralkodó kiáradott, többnyire tót ne-

vüek, iezre yegzdk. Nincs semmi líj, niellyben ne

lenne valami re'gi; minden új falba lehet illeszteni töre-

déket a' re'gibl ; magok a' réginek nem csak jobbítás*

czéljából , hanem ellenséges indulatból lerontói mindig

vesznek tudtok 's szándékjok ellen is valamit a' leron-^

íottból. Fenmarad a' függés minden egymást felváltó je-

lenet , esemény, miv között. Kí-lönös valóban, hogy

egész Szász földnek legélénkebb városa Lipcse , Leipczig

is tót eredet névvel bir ; szinte 1512-ig viselte a' tót

Lipszk nevet. Ne csudáljuk azért, ha a' mi igazán ma-

gyar Debreczenünk , Miskolczunk *s talán Budánk is

hasonló emlékezésre bírják |
a' nyelvészeket, kivált a*

tót szellemtl érintetteket. Ugy is mit nyerhetnek, ha

még annyira bebizonyi'tják is 'a' tót nyelvnek, egykori

még nagyobb kiterjedettségét, nemzetiségünk' némelly

ellenségei ? Csak a' jelenlét legyen a' mienk. „Unb iiai

Icbcnbe í^at 9ícd;t" mondja Schiller.

Utolsó állapodásunk Lipcse eltt BorsdorJ" vala. Ha-

sonló melléknevü almafajt juttatott eszembe. De nem

sokára a' borsdorfi. almánál sokkal nevezetesb tárgy fog-

lalt el bennünket. Néhány nappal elbb Lipcsében új

zendülés volt. Emberéletbe csak egybe került, de azon
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kívl annál többnem nyugalom' felzavarásába. Útitár-

saink' ne'melly onne't jöv esmersei, ugyan lipcsei

tanulók , találkozának velünk , V nagy élénkséggel kö-

zölték a' történeteket, élszóval 's nyomtatványban. E/.

utolsónak szerzje az esmeretes Krug. Min hamar

papirra tetetnek itt a' nap' jelenetei

!

Lipcse kis alakban igen nagy ert tápláló

város, Rosenthal ; Gohlisz, A' viselet' JVesz-

torai : a' fejkötk. Tudományos látogatások ;

Krug s Beck. Könyvkereskedés* A" porosz ha'

tár. Csinos beavató a* hallei életbe.

Még világossal beértünk e' híres városba. Már a'

kapuri tisztség' magaviselete kedvez benyomást tett

bennem. Uti bizonyitványomat futó megtekintés után

tüstént visszaadta , azon egyszer megjegyzésemre, hogy

alkalmasint még az nap odább menendck , Hallebe. B-
vebben fogok még emlékezni e' jeles városról, annyival

inkHbb , minthogy késbben több izben voltam látogatója.

Ez alkalommal csak futólag esmérkedhettem véle. Azt

azonban már ez úttal is vevém észre, hogy Lipcse mind

a' mellett, hogy kiterjedése épen nem tetemes, még is

nagy városok közé számítható, v Nem említem sokadal-

mait , mert ezek Európa' belföldének legesméretesb vá-

rosai közé iktatják , 's els látogatásom épen a' sz. mi-

hályi sokadalom után esett, midn az iliy város, mint

p. o. Pestünk is , legüresebbnek látszik. De említem

magas, ámbár többnyire faházait, széles utszáit, a' la-

kosoknak külskép is könnyen kitn magas miveltsé-

gét, a' pórnép csekély számát, az arányzatilag számos

keresked boltokat, a' mindenütt kitn vagyoni jólé-

tet , csihosságot
,
példás rendet, 's ez utóisót annái ér-

«
. V
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delelbb méltatással, minthogy semmi jelenségbl sem

volt észrevehet , hogy oda érkezésem eltt kevéssel bé-

kéje zavartatott , 's hogy néki kellé tüzel pontul szol-

gálni azon mozgalmaknak , mellyekkel a* Szász-király-

ság az év' folytával látogattatott. Különösen tetszets

alakot nyer az egész azon szép ültetméhyek által, mel-

lyek a' bel- 's külváros közötti széles tért, az egy-

kor megersített város' védszereinek 's sánczainak Jie-

lyét , köröskörül ellepik, llly eszméletek között szál-

tara be nagyváradi földimmel a' „Hotel de Pologne" czi-

m nagy fogadóba, egy éjre megmaradandk , minthogy

Halle felé alkalom még ez nap nem vala.

A' mulasztásban hamar megnyugovánk , minekutá-

na egy két tekintet az Mtszákon vasárnapi öltözetben

járkáló csinos népre szemeinknek kellemes idtöltést

ígért. Részt is vettünk ebben mindjárt, mihelyest föl-

dim itt tartózkodó barátját , a' rendrségi hivatalnál

tett tudakozása után, két ezüst garas költség mellett,

fellelte; 's ez majdan maga meghordoza bennünket.

Csendes, ámbár ködös szi nap lévén, számos sétáló nép,

több , mint nálunk hasonló nagyságú városokból, tolon-

gott ki a' város' körét ellep szép ligetekbe. Követtük

a' sokaságot, 's nem sokára keresztül menvén a' szép

Rózsavölgyön (Rosenthal), a' szendén csavargó Elster

kis folyam mellett a' szép Gohlis kert' 's faluba ju-

tánk. E' helyeken gyülekezik öszve innepl nyugalmá-

ban Lipcsének éldelet után vágyó népe.

Szembetn vala a' mivelt külst mutatók' nagy

száma , a' majdnem egyátaljában csinosan öltözködött

sokaság. E' mellett azt is észrevettem, hogy itt a' sze-

gényebb sorsnak, legyenek bár városi lakosok, nem

utánazzák öltözetben a' gazdagabbakat olly mohón.
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mint nálunk hasonló rangú városokban. ICranach' ke-

peinek, kivált az asszonyiaknak tÖbb él példányait

láttam. Bora Katalinra , Mansfeldi Ágnes grofnéra

,

Stuart Máriára emlékeztetének több polgári h üÍgyek' fej-

köti, így találtam ezt késbben tÖbb más néntet váro-

sokban. Hívebben megtartja régi szokásait bi/.onyos jó-

lét' elérése után is a' német városi nép, ínint a' mienk.

így p. o. még-Linczben elég hölgyet látni az ugy ne-

vezett linczi arany csipkés fkötvel , mig nálunk a' ha-

sonló nagyságú Po'sonyban, Budán, *s alkalmasint Sze-

gedon szint*?, st a* kissebb Kassán , Sopronyban, Gyr-
ben, Komáromban, Fcjérvárott a* muIt században még
közönségesen magyarnak tartatott fekete csipkés foko-

tok, már szinte egészen eltntek.

Meglátogattunk még más kerteket. Nincs egész

Lipcse körül semmi puszta hely, semmi miveletlen föld,

gyéren zöldel gyep, kietlen vásárállás. Láttuk Bei-

chcnbach', most Gerhard' kertjét, hol Foniatovszki her-

czeg Lipcse' nagy vérnapjai' harmadikán az Kistérbe

fúlt. Alig képzelhet, hogy lehessen e' kis víz olly

veszélyhozo egy ügyes lovasnak, ha a' tapasztalás nem

bizonyítná, mi hamar kivájatik 's siillyeds iszapfenék-

ké változik nagy sokaság' áltgázolása által minden kis

folyami meder.

Az estvet nyugalomban töltöttük. Használrak a'

más napot is, ámbár minden pillanatban indulandók va>

Iánk , gazdagulásra a' tapasztalásban. A' hires tudós

Krug' leczkéjét látogattuk, 's a' lonczsziiilielyt néz-

tük meg. Illyent elször, ''s meg eddig utolján , itt lát-

tam. Egy öngyilkos fiatal legény' holt teste bonczoU

tatott. Izmos piros arczu , ép test lehetett. Mondják
,

azért leve öngyilkosa , minthogy nem vehetett részt az
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utolsó zendülésben. Különös. Illy eseme'nyek már vilá-

gosan bizonyítják , hogy rendült az egész néptest' álla-

potja. Reám nézve nem vala ugyan olly borzasztó a'

látványság, niint azt elre gondoltam ; de még is eleve-

nen éreztem, mennyivel fellyülmulja gyakran a' látott

borzasztó, valamint ellenkez részrl örvendetes is, 'a'

csupán képzeltet. Sokáig nem tudtam fejembl kiverni

azon kellemetlen kép'zelmet, melly bennünk támad, midn
erszakosan holta lett emberi testet látunk ; midn olly

világosan bebizonyítja elttünk egy bonczkés is, mi cse-

kély tartóságu külseje van a' magát gyakran égiek kö-

zé emel halandónak

!

Németország' egyetemein mindenütt szokásban van

az ugy nevezett hospitálás, vagy is a' leczkék' látoga-

tása idegenek által. Természetesen csak az olly okta-

tók számolhatnak illy látogatókra , kiknek neve már

a' hir' szárnyai által felkapatott, je|es tudomány,

vagy különös oktatói ügyesség miatt. E' látogatók'

száma mindig bizonyos merszére (SOíulíflb) az oktató'

kedvességének. Ennél fogva a' német oktató, éljen bár

egyéberánt még olly elvonultságban , minden esetre na-

gyobb öszveköttetésben áll a' küls étettél, 's élénkebb

részt vesz a' népéletben, mint nálunk, vagy akárhol,

hol illy látogatás nincs szokásban. A' részvét, melly

így a' közönség' részérl reá sugárzik, ersb bizodalmat

önt beié önérzelme' fentartására. Erdemeinek buzdító

méltatása eránt fog meggyzdni, látván, hogy leczkéi

azok által is látogattatnak , kik arra nem köteleztetnek.

Több egyetemeknél munkálódnak illy kedvelt oktatók.

Hlyének voltak Lipcsében 1830-ban Krug és Pölicz^ kik-'

nek tudós beszédét hallani nékünk is els gondunk va-

la. Az elsrl még bvebben fogok emlékezni, ott hol
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második lipcsei látogatásomat erintendem. Ez alkalom-

mal a* szx'pnek fogalmáról 's háromfele magyarázatáról

hallottam besze'dét. Várakozásomban, megvallom, ez

Tittal nem tapasztaltam ele'gülest. Nem tudtam meg ek-

kor elszokni azon rajos terjesztetró'l , melly szerint a'

munkáikról elbb, mint szeme'lyekrl esmért tudósokat

külske'p is valami szellemileg jelcsít alakkal véljük

birni. Krugnak nyugott 's minden, élénkséget nélkle-

z beszéde, száraz hangzatu kifejezése nevelik els meg-

látásakor az illy rajos terjesztetek' kellemetlen le-

foszlását. — Ha Krug is azok közé tartozik , a' mint

tellyesen elhihet , kik a' rólok táplált dicséretes köz-

véleményben legfbb földi jutalmokat helyzik, ugy

áUithatom , ez idben élet sorsának rózsakora virág-

zott. O volt az , kire a* kétszer kitör zrzavarokban

Lipcse' polgárai legtöbbet hallgatának, de kiben egy-

szersmind a' kormány is legtöbb bizodalmat helyzett.

Néki lehet leginkább köszönni , hogy a* zendülktl

rettegetett város' védelmére a' több mint 1000 ifjakból

álló egyetem, oktatóival együtt fegyvert fogott, 's a'

város' nagy részét fedezte , ugy hogy két kapu' rzésé-

tl csak megérkezésem eltt egypár nappal váltatok fel.

Néki tulajdonítható azon fényes megtiszteltetés , melly-

ben az egyetemi ifjúság e'szép magaviseletéért részesült,

1000 ezüst tallért ér zászlót kapván királyától aján-

dékban. — Pölicz még ekkor nem nyitotta ii^eg lecz-

kéit. — Becket j, egy tisztes öreget, tisztitársari' vetera-

nusát több mások eltt azért hallgattam, 's azután laká-

sában is látogattam, minthogy egykor oktatója volt ffróf

Z** Imrének , országunk egy jeles miveltségü nagyjának,

kinek házával több esztendn ált szorosb egybeköttetés-

ben lennem , szerencsém vala. Már most mind ketten
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a' sir' álmát alusszák. Maga a' jó gróf több izben beszélt

Beckrl, mint egyetlen egy e'letben lévrl, mind azon

lipcsei oktatók között , kiket ezeltt több mint félszá-

zaddal, Gottsched' , 's Gellert' idejében , mint egyetemi

nevendék, hallgatott. Meg is emlékezett róla 13eck

mindjárt neve' hallására, azon hozzátevéssel, hogy Ho-

rnért magyarázta néki. Nékem ezen kellemes emlékezés'

hallásakor csak azon egy, természetesen magamban tar-

tott eszmélet vala kellemetlen, hogy most olly könnyen,

mint azon idben hasonló rangú magyar urli nehezen ta-

lálható, ki Homert originálban olvasná; 's hogy ugy

látszik: e' részben hátramentünk. Csak kivételképen

említhetem itt D. 's M. grófokat, hazánk' jeles két iróit.

Az els' ifjúsága is már nem e' nemzedékben virult.

Becknek hisztoriai leczkéjén voltam jelen.

Délután még be- 's körüljártuk a' várost, kísér-

ve két academicus földitl. Hogy a' rendkívül számos,

ó árosokon kívül 1836-d. esztendben a' szépmárosok-

kal együtt 11 6-ra, ezeltt 69 évvel alig 14-re men könyv-

áros bolt minden idegennek, ki valaha legalább egy ked-

velt könyvet olvasott, hamar szemébe tnik, az bizo-

nyos. Minden küls emlékeztetés nélkül észrevehetjük,

hogy ezen Lipcsében ragyogva virágzó kereskedési ág,

még más nép' élte' fáján eddig nem mutatkozott, leg-

alább kereskedés' tárgya nem volt. Kevés eszmélet, 's

rövid értesítés elég e' virágzó kereskedés' tekintetében

Lipcsét egész Némethon' st a' tellyes continens* középle-

tének nézni ,'s e' szerint a' maga nemében elsnek tartani.

Midn a' régi világban, még a' görögben is, a' min-

den akkori miveltség' f honjában elmemivek nem csak

kereskedés' tárgyának nem nézettek , hanem megszerez-

hetk is alig voltak; most mint egyéb javak nyilvá-
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nos tárokban áruitatnak, st a' föld' minden részei-

ben sze'thordoztatnak , ellenlábuak kzött szintúgy, mint

szomszédok által kicseréltethetk; minden éven a' tudo-

mány.után sóvárgó világban milliomokat folyamatba hoz-

nak , egy városát Néinethonnak nevezetes szorgalmi

élénkségre tüzelik, az elmefény' kisugárzását fogantató

bámulatos mhellyé teszik, munkát, táplálatot adnak

számos szorgalmasnak, jólétet több ügyesnek. Minden

sokadalomra megjelen 70— 80 idegen könyváros. Ta-

gos raktárokat tölthetnek meg Lipcsében a' könyvek,

ha nieggondoljuk, hogy itt megszerezhet sok olly

könyv is, melly másutt már nem csak a' boltból eltnt,

hanem feledékenységbe is merült. Sok könyvet kön-

nyebb megtalálni. itt, mint szülötte földjén.

A' városi újságban épen a' világszerte esméretes lip-

csei ütközet' 17-d. éve' emlékezetét olvastam. Még ed-

dig semmi emlék sem hirdeti a' hely' szinén e' neveze-

tes következés vérontást a' maradéknak. — Több mu-

latványok a' könyvárosi 's mivészeti raktárokban ábrá-

zolták a' politikai idjárásra nézve zivataros év', jele-

neteit. Altaljában az vala rajtok észrevehet, hogy a'

rendrségi szabályok illynem mivekre nézve a' szokot-

taknái engedékenyebben hangzanak. Amazok többnyi-

re tréfások vagy gúnyt fejezk. Semmi nem bírja a'

tréfával hasonlón Proteus' titkát; ellenzetté alakulhat

ált minden komoly jelenet , mihelyest Comusz' pajkos

szellemétl érintetik. Vígan gúnyolja a' többek között

egy rajz az útszán dohányzás' elnyerését, 's a' megenge-

dés' mivoltát. Vasgyúró képpel, merész lépésekkel lejt

egy renommist (libertinus tanuló) az útszán , félre, vagy

inkább hátra csapva (a' német tanulók' hetykéinek pél-

dájaként), sipkájátj sinóros zöld köntösben, czafrangos
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pipája szájában, a' belle emelked füstbodroktól alig

látszatva. Elibe áll egy fegyveres rnek, kinek kp'pe ma-

ga az együgység. „2)arf mon í)ier raud;cn ?" kérdezi, majd-

nem orra alá tartván pipáját a^ kz csend' kezesének.

„Wlev (man) barf wo^l nid;t, aber mer tí>iit*é bod;" feleié ez,

alázatos együgy képpel, mintegy zavarodva a' rend-

tisztelknek e^ különös példánya eltt, alig tudván,

hová tegye ügyetlenül tartott puskáját. P. földi azt

mondotta, való eseményen alapul a' torz jelenet, *s ó

az ifjat esméri , kinek még ruhája is megegyez a' raj-

zolat' másolatáéval.

Mi'g bajjával tréfál az emberiség , addig ne essünk

kétségbe ! Nem sokára kihirdetend constitutiójok' re-

ményében éltek ekkor a' királyi Szászok.

Még az nap, Octob. 25-kén elhagytam Drezdától

fogva útitárs földimmel Lipcsét, én Hallebe , még 15

mértfölddel odább, Göltingába igyekezk. Más társunk

ez útban egy hallei hajadonon, rendant (pénztárnok) Fusz'

leányán kívül nem vala. — Megsznt erántunk tartóz-

kodása, látván hogy mi nem tartozunk azon világfiak-

hoz, kik az illendséget, 's delicatesset legfellyebb

csak addig tartják meg, meddig a' convenientia' szabá-

lyai kötelezését érzik, 's személyöken uralkodó közvéle-

mény által sújtathatnak. Méltatni látszatott illy illen-

dséget a' hajadon, st nem sokára élénk közlékenysé-

gig megnyilt beszédében, értvén, kik legyünk, 's hogy

én legalább egy télre Halleben leszek maradandó. Nem
sokára figyelmem elibe lebegtette Halle' rajzát, '&

a' benne mozgó élet' tónját. Beszédének f pontja az

egyetem , a' benne fáradozó oktatók, a' serényked ne-

vendékek, *s az ezek között keletkez viszonok köri

középesült. Különösen sokat beszélt a' pietistákról

,
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a/oknak conventiculumairdl , 's ínyrmidoni torekedé-

seikrl , inellyeknél fogva azon egyháznak, mellynek

kebelében keletkeznek , nyugalmát háborgatni , rendsze-

rét bontogatni kezdik. Mind ezekrl olly könnység-

gel értekezék |az utazó szép . hogy sokáig vagy általakult

theologiae professornak tartanám, vagy valami rendkí-

vüli tüneménynek ntársai kzött , ha azonban eszembe

nem jutott volna , hogy olly város' lakosa a' szokatla-

nul értekez , hol f nevezetesség az egyetem. 'S az il-

lyen, kivált ha szellemi világba megy f iránya , min-

dig intézleg hat ki a' hely' szülöttjeinek gondolkozás!

módjára.

Hogy csupán útitársai' kedvéért tartotta volna be-

szédét 3 — 4 óráig majdnem szakadatlanul az utazó szép ,

többnyire mindeniitt szárazaknak tartott tárgyakon , 's

épen nnemet legritkábban érdeklkn , azt állítni nem

akarom , ne hogy hiúság' gyanújába essünk , ámbár a'

gyahu' sulyjában minden esetre ketten osztozhatnánk.

Az bizonyos : dogmákat tárgyazó versengések^ élénk el-

beszélését egy illy szónoktól hallani , meglep vala mi-

nékünk , kik olly honból jvénk , hol most illy tartal-

mú beszéd tudós férjfiak' körében is nem divatos.

Skeudicz városka fele útja Hallenek Lipcsétl

;

mindenikhez 2 's fél mértfid. Itt léptem be éltemben el-

ször Poroszországba. Az utazók' kikuttatása felette szi-

gorú. Még characterök vagy rangjokról esmeretesekkel

se történik kedvez kivétel. A' kuttatás miatt késnünk

kellett sokkal tovább, mintsem azt a' lovak' pihenése

kivánta volna. Még játszó kártyák is szoros vámolás-

nak vágynak alávettetve. - Valóban egész vázkép az uta-

zónak egy vámfa. Nem csekély lehetett Hal le 's Lipcse'

lakosainak öröme, midn múlt 1834-d. esztendben a'
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porosz- szász vámegyesület le'teslt. Hány haragos ke'ppel

kevesebb fog ezután e' városok' egyikebi a' másikba

jutni! Mennyire fog maga a% idnyereség menni az ál-

tal , hogy már most kése's nélkül szabad a' porosz-szásK

határvonalokon áltlépni ! Kés estve étttí el Hallet,

utazásom' ekkori czélját.

IV.

egy tél ezen városban ^ 's a hornyékeii.

Három héti utazásom után jutottam el e' muzahonba,

engemet legalább fél esztendre lakosai' egyikének val-

landóba. F czélom, melly ide vezérle, az egyetein* lá-

togatása , tehát tudományos vala , 's azért itt töltött él-

temrl emlékezésem többnyire e* nemes tárgy* középlete

felé sugárzik öszve. De tekintetbe kell vennem szíves

olvasóimat is , kiket bizonyosan untatna a* csupa tudo-

mányos élei irány' rajza. Azért e* soraimban annyiban

félre mozdítom állásom' f pontját, hogy elmellzvén

nyugtosb tudományos pályámnak egyalakubb jeleneteit,

a' következ rajzokban csak azon képeket fogom Iríts/, •

hatóbb színekkel festegetni, mellyek a* porosz, *s kü-

lönösen a' hallei nép' éltét 's- sajátságát ábrázolják; a'

többi csak hv>mályos körrajzokban fog közbevetleg

említetni. Reménylem , nem lészen pontosan vitt nap-

iómnak e' szempontból tett kivonatja tartalomres len-
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ni. Ki ki tekintgettem több ízben az inkább abstract

világba merül egyetemi körbl , figyelmezvén a' tapasz-

talásnak fképen azon tárgyaira, mellyek a' magyar

honi hasonnemüektl faj' sajátságival különböznek. lm

e/eket vélem ide tartozóknak :

Halie^ Octob. utolján 1830.

Faházak ; hajlékok' kényelme ^ 's hiányai ; há-

lókamarák, Academia vjonczainak beavatása;

nevetés a* latin szóejtés miatt* Eleiem 's étek-

rend* Schmid' vendégl kertje. Templomok,
' *

,, Adó az ebekre,
^

> „Koronaherczeg" czim fogadói szállásomból magá-

nos hajlékomba már áltköltöztem. Nem soká kellett

eránia aggódásban lennem. Minden német egyetemi vá-

rosokban találtatnak néhány szolgálatra termett szelle-

mek, itt iigy nevezett Sonnenbruderek , kik egyéberánt

lé/eng suhanczok, a' szorgalmas Szász népnek legke-

vésbé szorgalmasai , többnyire a' város' nagy yiaczán

láthatók, az elttök elmen idegeneket, fkép acade-

mikiisokat *) sas szemekkel kijelelik , szolgálatjokat

ajánlják, 's az oskolai pálya' elején, minden esztend-

ben kétszer fkép mozgékonyok. Egy két kibérlend

szállás' megtekintése után a' harmadik' tulajdonosával

,

égy ján»bor Özvegy polgárnéval hamar megegyeztem.

Kérdésemre : miért nincsen a' szobának téli abla-

ka? azon válíiszt vevém : itt sehol sincs téli ablak szo-

*) Igy neve/.endek a' Németek' nyelvszokása szerint, e' so-

rokban minden ne'niet egyetemi tanulókat, kiktl a' gynuiasiu-

mi nevendékek ersebbeu luegkttlönböztetnek , mint nálunk.
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kasban. Ugy is tapasztaltam késbb mindenütt. Igen

megütküztem továbbá , hogy a' hailei házak mind csupa

favázlatra épült, ámbár roppant magasságú épületek.

^\]^iztatnak : ne tartsunk semmit is a' hidegtl. 'S ugy is

ves^Acm észre, a' faház jobban flik a* csupa kbl épüll-

nél. Az bizonyosnak látszik : lakói' egésségére nézve

soha sem olly kártékony, mint némelly kházak. De
nem valók a' mi hazánkba , hol a' tz minden esztend-

ben tetemes részét megemészti a" hajlékoknak. ízlés'

fóruma eltt épen nem állhatnak meg; ritkán mutathat-

nak egészen egyenes falakat, a' falaikban lappangó fa-

vázlat rendszerint éktelenül kin' akármi vakolás alól , 's

tle már egy-két év múlva még görbébbre rokkantatnak.

Hijába igyekeznek nékik szilárd vagy is masszív alakot

adni. Fedelük még is mindenütt cserépsindely. Ha
egyet toppantok, megrendül az egész épület; legyen egy

ajtócsattogat durczás cseléd a* háznál, minden lakos

fogja érezni következését ajtókinzásának. Valóban, az

I if élet' jóvoltát már annyifélekép gyarapító éjszaki JNéme-
'

I*'

tek e* részben nékünk Magyaroknak, legalább a' váro-

siaknaíí utánunk vágynak. Más épületekben csak a'

szomszéd szobákból hangzik ált minden zaj ; itt alattam

lakó , különben igen csendes gazdaasszonyom* népének
,

csupán három individuumból állónak majdnem minden

szavát hallom. De még itt alkalmas , hasonlítva némelly

más hajlékokkal. Voltam a' napokban egyben , hol a'

szobában fel 's alá járó mintegy lebeg sajkában véli

magát. Kívülrl is jobban behat minden zaj. Egyszer-

|i re fél tuczat órát is hallok szobámban ütni, ámbár

* Nagy-Berlin piacz, mellyre ablakaim nyiinak, nem bi'r

egy toronyórával is. Az az egy jó volna illy hajlékok-

ban, hogy melegebbek, 's szellsek, de ismét ennél
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fogva gyakran nem csak ajtaik' "s ablakaikon, hanem

falaikon is besurran a* kellemetlen s/.élhuzam. Hokkant

létök, az igaz, nem olly veszélyes, mint a' kházé ; lát-

tam épületeket , hol a' falak' egy része kiszedetett , 's

még is az épen maradott félnek lakosai ki nem költöz-

tek. Bell azonban, tiszteieta' Német' rendszeretségé-

nek ; minden a' legkivántabb állapotban rendelkezik.

Szászhonba jöjjön , ki a' Németnek dicséretes hajlandó-

ságát a' tisztaság 's pontosság eránt esmérni kivánja.

Házi szokásaik' egyike nékem különösen megtetszett.

Sehol, még a' szegényebb sorsú közpolgároknál is a' haj-

léknak ugyan azon része, melly lakásul szolgál, éji

nyugalom' helyéül nem használtatik. Külön válik min-

den lakószobától a' háló, az ugy nevezett hálókamara

(@d;Iaffanimer). Nem ütközik itt idegen' s/eme, jöjjön

bár a' napnak akármi óráján, olly tárgyakba, mellyek

csak állatiságunkra emlékeztetk , legyenek bár magok-

ban véve még olly szükségesek.

Agyat 's többe' félét Szászhonban csak igen jó es-

merseinél , 's itt se kéntelen ; lát a' vendég. Nálunk

e' hasznos szokást még mind eddig csak a' frendüek,

azok is csupán saját személyökre nézve utánazzák. Azt

is veszem észre : sokkal több itt az élet' kÖnnyebbítése

's kellemítésére néz éldelet, mint nálunk ; könnyebben

megszerezhet minden, 's a' mellett nagyobb a' niegelé-

gedés, csekélyebb a' fényzés, a' szegényebb sorsuak'

részérl nem olly kitn, ámbár könnyebben kitelhet,

az elkelket utánzás. Figyelmes, 's gondoskodó tekin-

tet ford/tatik a' polgárok* részérl az egyetem' tagjaira.

A' város' legtetszetsb részeiben oktatók, vagy tanu-

lók laknak.
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Egy szobát ritkán foglal el több tanuló egynél, 's

ez többnyire iitszára nyilik. Három ablakom , küziílök

egy, a' hálókamarámé, ide számítható. Szo4gaIat a'

legpontosb, csengetésemre mindig készen vár. 'S mind

ez félévre 13 ezüst tallérért. Pesten még két annyiért

nem részesülhetnék illy kényelmségben. Szobám minden

héten egyszer kisuroltatik. Csak azt meg nem foghatom :

miért hintik meg szobám* padlóját lágy homokkal. Okát

sem nem láthatom, sem nem hallhatom. így találtam más

házakban is, az elkelkét kivéve. Sopronyban Magyar

hazánkban homok a^ kapuszinbe *s ház elibe hintve

azt jelenti , hogy a' ház* egyik lakosa kivitetik , oda

honnét többé soha vissza nem j. Egyik mint másik

,

olly különös.

Hat földit leltem itt, vélem hasonló czéluakat; kÖ-

zöttök két erdélyi Szászt. Ezek közül egyikkel, L.

úrral 's mintegy 40 más ifjakkal tegnap eltt iktat-

tatánk be az academiai polgárok' sorába. Innepélyes mó-

don megy végbe a* beiktatás, 's ezt az academicusok ap-

nál fontosb szertartásnak tartják, minthogy igy a' vá-

ros' megkülönbözöttjei közé számítottaknak nézetnek,

írásba tett ígéretet olvas el az egyik mindenik' nevében,

's ez nieglévén, az actus* elnökéhez, a" prorectorhoz

járul mindenik , kézszorítás' symboljával magút a' tör-

vények' megtartására lekötelez. Ez úttal a' beiktatás'

komolysága többnek derült, st nevetésig felviííult ké-

pe által megzavartatott. Gyanítanom kellett, hegy valami

furcsát látnak, vagy hallanak. J)emi volt a' furcsa ? L.

földimnek^ kire épen történetbl a' latin nyelven írt ígé-

ret' leolvasása jutott, magyar hangzású szóejtése ! Csak

utazni menjünk, ha számos csalhatatlannak vélt liiedel-

inünkben ingadozástól nem félünk. A* derültség magyar
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accentünk' contójára olly nagy volt, hogy meg az egyete-

mi titoknok is elragadtatott a' példa által.— Az idjárás

is derült, 's felette enyhe volt a' maga nemében szinte

illy kedvez nyár. Mi'g Magyarhont hallatlan száraz-

sággal sorvasztá , azalatt IVe'metors'zág' éjszaki ré-

szében nedves ködös napokban mutatkozott. Halle ma-

ga áltáljában ritkán dicsekedhetik derült éggel. Sok só-

aknáiból bven kipárolgó gztömegek majdnem Örök fá-

tyolt lebegtetnek fölötte. Neve alkalmasint a' görög-

szláv (xX- vagy halsz^ salz, sót jelent szóból j.
Kár, hogy tudom, különben a' latin halóból, — nap' ud-

vara, — származtatnám.

Itt létem olta igen kezdem -módosítni egy vélemé-

nyemet a' népek' szokásai erán^ Annyit hallani ko-

runkban, a' népek' szellemi közelgetésérl egymáshoz *s

azon soknemü közfalnknak , mellyek által még eddig

egymástól kül'inbfé'ie gondolkozási módjok, sokféle szo-

kásaik miatt egymástól elkülönözve tartattak, már igen

elre haladott lerontásáról. Megigazolva találom ezt

általános érdek igazság', 's minden népeket egyformán

illet ügyekre nézve. Mind inkább enyésznek, hála Isten,

azon számtalan akadályok, mellyek eddig a' humanis-

mus szelíd szelleme' közÖ^ kiterjedésének útjában va-

lának." De nem igy van ez a' helyzeti sajátságokra néz-

ve. Fenállanak ezek meg most is, nagy különféleséggel

egyuíáshoz közel fekv városok' lakosai között , az eu-

rópainak nevezhet culturának mind mélyebben gyükere-

slése mellett is; szintúgy , valamint egy atyának üsz-

vehangzó terv , egyformán ápoló gond' vezérfonala sze-

Vint nevelt gyermekei is ritkán egészen egyenl termé-

szetek individuális charactor' tekintetébl.



— 96 —

Ritkán veszünk, az igaz észre, illy különbséget, va-

lamíg a' népek' physiognom iáját csak könyvekben ta-

lált másolatokból, si tzhelyünk' melegénél tanuljuk.

De menjünk ki egyszerre a' széles világba, 's vajmi

sok egyes arczvonatokat fogunk lelni, mellyeknek saját-

sága az egészt ábrázoló mintában nem fog feltaláltat-

ni. Ezt lapasztalom én már azon néhány hét' folyamá-

ban, mellyektl fogva külföldi vagyok. Sokféle jelene-

tet vettem azolta észre a' hallei életben, melly a' Ma-
gyarhonban tapasztalt hasonnemüektl nevezetesen kü-

lönbözik. Kiterjeszkedik az igy támadó különbség az

élet' mindennem tárgyaira, magokban véve érdektele-

nekre, 's míg csak egy példányban esmeretesek, semmi

eszméletre nem méltattakra. Kihat azután a' vizsgálj

jövevényekre is. Ha máskor ételrendenirl munka

közben emlékeztem , méltán ön magamat sybarismus'

gyanújával terheltem volna. De ha hallei asztalomat

a tavalyival egybe hasonlítom, kéntelen is kell eszm«-

ldnöm étekrendemrl, 's ugy hiszem azon olvasóimat

sem fogom untatni , kik tudós szinü beszédet eledelrl

Icgfellyebb olly társaságokban tartanak megbocsátható-

nak, hol unalom ell máskép menekedni már nem le-

hetséges, így bátorkodom enilékezni a' Szószoknak, 's

különösen Halle' lakosainak eledeli életmódjáról. Ennek

közönségesen esmeretes egyszerségét megigazolva le-

lem. jVlind gazdaasszonyom , mind öt keletfrieslandi ev-
társaim hitelesítik ebédi as/.talunk' ajánlatosságát, 's

a' jobbak közé tartozását , csak én nem tudok e' véle-

ményben megegyezni. jNem igen drágább, az igaz, mint

az e'hez hasonló, n>elly Po'sooiyban szokott kínálkozni;

de jobbat Halléban , a' Koronaprincz fogadót kivéve ,
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kapni nem igen lehet, ^s ha a' tübbicktl klönküdne'm

,

bizonyosan nagy ehetnek vagy ke'nyesnek tartanának.

Ugy értem, minden academicus, ollyan is, ki esztendt

ált 5— 600 ezüst tallért költ, beéri a' mienkhez hason-

ló ebéddel, uielly a* levessel együtt 3 — 4 fogásnál töb-

bl soha sem áll. Estve ritka embereszik husétket; egy

csésze theával vagy néhány szelet vajjal, 's egy korsó

serrel kiki megelégszik. A' vaj áltáljában nem hijányol-

hat sem szegénynek, sem gazdagnak asztalán. Ha az An-

golok puddingevnek neveztettek el a' tréfásaktól, a"*

Szászokra vajev név nem kevesebbé alkalmazható. A*

hires lipcsei pacsirtákban már részesültem. Ez legjobb

mind azon étkek között, mellyekkel eddig Halleben

Ínyem' éldeletét gyönyörködtettem.

Sok csekélységrl szóltam nagy fontossággal , em-

lékezném, még másról is, mi bizonyosan kevés olvasóim*

nyugalmát fogja háborgatni , ha csak futólag olvasására

szánt figyelmét ide nem számítjuk; midn pedig múlt

nyáron a' népes Hallenek minden gondolkozóit mozgás-

ba hozta. Az egyetem' két jeles oktatóinak, Wegschei-

derh T//o/mcA doctoroknak , 's mind a' kett' számos párt-

híveinek élénk theologiai vitaját értem* De a' mi Hal-

leben nevezetes, nem nézethetik annak Po'sonyban, Bu*

dapesten , vagy Kassán. Nem fogom vele olvasóimat

fárasztani. Rósz néven venné az igaz nagy része —
Halle' muzafíainak, kiknek több |-ad részénél theolo-

gus. De nem Halleben kivannak napvilágot látni e'

sorok. Illy viszályok Magyarhonban most napi renden

nincsenek. Megkímélem olvasóimat bvebb közléssel e'

tárgyról , annyival inkább, minthogy magam sem igen sze-

retet véle veszdni , — ha csak késbben nem fog ben-

nem eránta élénkebb részvét melegülni. 'S ez esetre
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ígérem, többöt fogok ide ne'zt beszélni, kivált ha azok-

nak példsiját kovetcndeiíi , kiknek ugyan terhére vájik

minden , a' mi által nem érdekeltetnek ; kiknek s/ámára

a/onban unalom s/ó nem létez, mihelyest szenvedé-

lyesen kedvelt tárgyok «iegpend/tetik.

Tegnap eltt voltam itt létem olta elször a' váro-

son ki'vül , Sohmid' vendégl kertjében. Szép dombosán

fekszik , de környékzete puszta. Benne két épület. Az

egyiknek emeletében a' tudományáról, 's charactere'

szeretetre méltó voltáról esmeretes dr. Wegscheider szo-

kott nyaralni; többi része a' közönségnek áll nyitva,

valamint a' másik is , mellynek lapos fedelérl egész

Halle meglátható. Igen ajánlatos külsej. Kertjében,

vagy egyik teremében hangversenyek gyönyörködtetik

idrl idre a' látogatókat. Már ezen els látogatásom

szerint itélve illy szép intézkedésü nyilvános kerttel

Hazánknak még eddig igen kevés városa, még Pest sem

dicsekedhetik. *)

Tegnap vasárnap lévén, az itt elször hallott ha-

rangzugás engemet nem csak Isten' háza' látogatására

=*) Azolta, tiogy e' naplót alkotó t'szrevételek tétettek,

Hazáitk e' tekintetben is nevezetes elmenettel bizonj ít-

ja felrirágKását. Pest nagy gonddal kezd ügyelni szé-

püle'sere ; azolta kezd gyönyörködtet társas életre is

serkenni, 's nem csak kereskedésnek élni. E' szerint

most már igen módosítandó ez Ítélet. Meghagytam

azonban egész valóságában, hogy innét is kivilágoljék,

mennyire haladunk hat esztend olta; meghagytam az

érintend tárgynak tÖkélyes rajzzal másolhatása végett;

meghagytiuii , mivel én is e' napló' készülését megelz
éveken, alt több izbon kellemetlenül tapasztaltam, 's ek-

kora ellenzet' észrevevésénél annál világosabban altallát-

tam , min kevéskét esmérte még ezeltt hat évvel els

városunk is a' finomabb társalkodási étet' kellcmeit.
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buzdított, hanem néinelly észrevetülrc is vive. Különbsé-

get tapasztalok c' tekintetbea is az éjszaki Nemeteknek
*6 az eddig látott országoknak városai között. Nálunk

egy kis faluban is sokkal több a' harangszó , mint llal-

leben, hol azt egy héttl fogva nem hallom annyiszor,

mint múlt télen a' negyedfélszér kissebb Nagyszombat-

ban. Pedig van Halleben 6 evang. 's 1 catholicus, kö-

xöttök két roppant templom. Ugy értem , hogy itt hét-

köznap, szombatot és nénielly rendkívüli alkalmat ki-

véve , harang meg nem szólamlik. A' Catholicusok

,

kik alkalmasint itt is többet harangoznának , igen cse-

kély számmal találtatnak, alig lOÜO a' 26,000 lakosok

között. Temploi! jok is legkissebb , fekszik az ugy ne-

vezett várban, hol ugyan azon f épület' udvarában, csu-

pa auditóriumok lévén , tszomszédságban protestáns

Iheologia tanítatik. EvaUgelicus templommal a' város'

üt f részeinek mindenike bir. A' dom egyébkor refor-

mátus templomnak neveztetett , melly név azonban , mi-

olta a' két protestáns f felekezet Poroszországban egye-

süle, megsznt. A' lipcsei külvárosban lév templom

's a benne tartott isteni tisztelet acadeuiiainak monda-

tik, minthogy benne mindig egy theologiae professor

prédikál, 's a' halgatók többnyire tanulók, kik azon-

ban mehetnek más szentegyházba is » 's mennek is , ki-

vált a' köz kedvesség lihimicker' hallására. Méltán

fggesztetett ki az egyetem' f auditóriuma' kapuján egy

hirdetmény, melly inti azon ifjakat, kik süvegök' leve-

vését a' templom' ajtajánál elmulasztják. Egyéberánt

az isteni tiszteleten megjelent ifjúság nagy figyelmet

látszatik szentelni a" szónok szavainak. — Több tem-

plom' chatedráján , valamint tornyokon is a' porosz sas

van felállítva. Isteni tisztelet' helyén , hol földi meg-
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kíiionbö/.tetesre nem kellene emlékezni, illy symbolokat

hcJytelenítnem kell.

Tréfás szín öltethetik fel gyakran a' szomszédság'

különbféle minémüsége által. A' fellyebb emh'telt hir-

detmény mellett olvasék egy mást, melly minden kutyát

liárom ezüst tallér adónak vet alá évenként. Az Ur Is-

ten bizonyosan megelégedbb , ki eltt csak tiszta sziv-

vel , — 's süveg' levevéssel kell áldoznunk ! Adó a* ku-

tyára is, mellynck napkeleten még ura sincs! A' mi

emberrel érintésbe j , az madár-szabad nem lehet, an-

nak léte kamatolni kéntelen.

Novemb. 2 -kán Í830.

Haliéi szóejtés. Tanulók^ nyelve, JVémet pi-

páh, Franczia jegyzés hilliárdozás közben. Fo-

gadósok miben Jiasonlitnak Izraelhez? Profes-

szorok' leczkéi, Mnzeum. A" város"* részei. Tót

ivadéku bányászok a' németség' közepén. Franké-

alapítványai, JKiemeyer nem nagy építnök.

Köszöntés'' symboljai, Inneplés Lipcsében,

Tegnap eltt azon adóval végeztem jegyzékeimet,

mellyel Prussziában házaink' ugató reit terhelik; hadd

említsük most a' nyelvet, mellyet valamint emberektl ,

szintúgy ezektl is, — legalább bizonyos értelemben

megtagadni nem lehet. Ilalle' lakosainak nyelve egy

kis módosítása a' királyi szászoké , reánk Magyarok-

ra nézve kimondásban kevéssé nagyobb értiietséggel.

Honnét j e' nagyobb érthetség ? Másunnan nem szár-

maztathatom , mint onnét, hogy Haliéba a' tudomány'

szent szomjuja messzebb földi idegeneket csdítvén, a'
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benszülöttek' hallása is élesül, 's viszont a' vlss/ahatás'

törvénye szerint az szóejtési hang/atjok gyalultabb ,' 's

messzebb tájnak' s/ániára is érthetbb lésxen. Azonban

k is nevezetes példányul szolgálhatnak a' hang' elcse-

rélésben. A' g bet nálok csak pajúron tisztelked

hangjegy; helyette j mindenütt a' kimondás. Nevet-

nem kell, ha hallom a': „juícr 3"Jtt ím ^ittimel"- j«-

ket , vagy az : „ad;t jutc jrofri;en" számolásukat.

Csizma mázolom (itt 0tiefclfud;3) „3d; miínfd;e ®ie

ciiicn juten SEWorgcn" idvezletet hangoztat mindig, ha

reggel hét óra tájban ajtómat megnyitja ; 's s/into

azt, ha, magát elmenésében ajánlani kivonja. Epcn-

ellensorsot tapasztal tehirt itt a' @ie" szócska a' ini

német-magyar világunkhoz képest, hol megfordítva

épen annak kárával jön el minduntalan az „3í;»ei>"

p. o. 3d; ^ahe ^í)vm geflerii gefc^eti." Még is szcn^(^1

egy kis rövidséget Haileben is a' „Sic" Tanulóknál a'

Hjegszólitásra nézve nem csak szokásban nincs, de nícg-

bántásul is vétetik. St más egy sorsuak között is

többnyire a' „te" divatoz. A' társalkodás Haileben tiszta

démocratismuson alapul. Ellenben tájszólás kevesebb jön

el. Egyes hangcseréléseket kivéve ílalle' Inkosai egé-

szen irás szerint beszélnek. Csak egy két néposztály vá-

gyon itt, kinek a' többiekétí sokakban elváló nyelve

vagyon. A' Hallorokat értem. A' tminUk is különös

sajátsággal birnak e' részben. Már a' lijicsei egyetem'

nevendékinél vettem ezt észre Drezdábríl jöttömkor. Mi-

ért bírhatnak különös nyelvvel, épen ezek, kik egyéb-

eránt minden egyetemeken annyiféle honnak, sokat el-

mélkedtem. Szabadékaikban találom c' különös tüne-

mény' okát , 's részszerint azon megkülönböztetésben is,

mellyben a' német egyetemek részesülnek Csudálkozá-
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som áronban nem kíssebbfli , minekutána e&zcmbe jut,

hogy n.'íliink szintúgy van a' mu/afíaknak egyéb néposz>

tályoke'tól különváló nyelvük , két kis különbséggel, el-

sxör hogy nálunk illy nyelv egészen idegen égallynak,

egy rogen elhalt hont látottnak szülöttje 's a' tanu-

lókra ugy szólván, ugy tolatik; a' német tanulóknál pe-

dig egyenesen a' hon' közönségesen divatozó nyelvébl

vagyon merítve, néraelly tréfás elhajlásokkal, inkább

a' kor' sajátsága' számára róvhatókkal, mint valami ide-

gen forrású ,. a' nemzeti szellem' fejldését gátló nyelv-

tüneményekkel. Másodszor oUy szétnyitó különbséggel

távozik a' mi tanulóink' nyelve az ide valókétól, hogy

az még a' valóság' éltébe , a' korosabbak' körébe is ált-

niegy , mint tudós papoknak, perg szájú ügyészeknek

,

hatalmas tollú jegyzknek, jámbor falusi rectoroknak

magyar latin egyveléket mutató nyelve.

Már dohányosaink' számára is szolgálhatok észrevé-

tellel. A' mi pipáink itt szinte egészen esméretlenek, va-

lamint Drezdában 's Lipcsében is. Minden dohányosnak

fejér cserép, gyakran porcellán a' pipája, minket Ha-

zánkban a' vándorló mesterlege'nyeknél láttam. *) Fe-

jér 's szárán kívül csizmája CStiefel) is van a' dohány-

emészt katlankának. Több belé megy, mint a' mieink-

be , 's tisztán könnyebben tartható. Azonban ugy ve-

szem észre , a' jni tajtékpipáink itt minden dohányos'

óhajtásának becses tárgya. Nem igen látni a' mi megy-?

fa szárainkat is , 's ugy értem , hogy a' mi ide téved-

het , az csak ugyan Magyarországból hozatik.

A' billiárdozás' lökései francziául jegyeztetnek,

valamint nálunk németül. Tehát itt is még hiszik,

^) Azolta honnosainknúl is divatban kezdenek jönni e' pipák.
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legalább e' leszben, az emberek, hogy a" luit mint sa-

játot bírunk, az nem noUe , hogy az ullyaH terme'szetü!

Furcsa valóban, franczia nyelven dadog a' billíardozó

INe'met ; németen a* Magyar ! Talán az Angolt utánaz-

zák, ki ámbár egyéberánt annyira nemzeti; parlamenti

formalitása' némelly jelszavait még mind eddig idegen

nyelven hangoztatja. Min számtalan szokásaink vágy-

nak, mellyek^ felvételére más ajánlatosat említeni nem
tudunk, hanem hogy külföldi. lUy vak majmolásokra

kicsapong az emberi utánzás' tehetsége. Ajándékozzon

meg bár Ur Isten még ma angyalok' nyelvével ; holnap

már elegen fognának találtatni, kik a' békákét inkább

szeretnék, csupán, minthogy ezt nen; bírjuk! Azt is la-

pasztalom , hogy itt a* marqweiirek
,

pinczérek szorga-

lommal tanulják a' franczia nyelvet. Mintha bizony

emberséges német nyelven nem tudnának szolgálni a'

Francziáknak ! Igaz Ugyan, humanitás nézni arra, hogy

a' nálok szálásoló külfüldí beszélhessen vélök nyelvén.

'S csak e' tekintetben megbocsátható az illy nyelvtanu-

lás. A^ fogadósok némileg mindig világpolgárok. Egy
hallei fogadós közelebb áll az ide legalább is 50 mért-

földre es Francziákhoz, mint az határszéleiken lakó

földmives német. Fogadósok , valamint I/raér elszórt

népe, az egész föld' kerekségén mindinkább hasonlit-

nak egymáshoz^ mint azokhoz, kik kö/.ött letelepedtek.

Széles az hatáskörk , valamint háború' idején a' sza-

bad portyászóké , kikhez szinte közelitnek egy kis ha-

sonlítással, annál fogva, hogy mindenike' jövedelmes

kémleleteinek f tárgya az utas,* 's azon különbséggel,

hogy míg amazok sok jövés-menés, veszélyes találko-

zás által érhetik csak el o/.éljokat; ezek nyugtosan egész

udvarisággal fosztogatják az utasokat. Teriucszelesen
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ván itt is mind a* két részrl kivétel , 's Németország-

ban sokkal gyakoribb, mint nálunk, midn pedig mind

a' két Hon' fogadósai 's vendégli egészen ugyan azon

nemzetbl származók.

A' szelíd Muzáknak szorgalmasan áldozok. Több

jeles professzorok' leczkéit látogatom, már részszerínt

a* mi tudós világunk eltt is esmeretesekét. De kénte-

lenítetem megvallani , e' jeles férjíiak eránt igen mcg-

csalatkoztam várakozásomban. Nem találok közöttük

egyet is , kit mint igen jeles oktatót nevezhetnék. 'S

épen azok' leczkéit találom legkevesebbé kielégítknek

kik könyvszerzi tudományos hirök* szárnyán leginkább

hordoztatnak. Ne gondolja szives olvasóm , mintha én

illy Ítéletre azon szerfeletti sokat várás* nimbusza által

ragadtatnék, mellyel körivesszük a' meg személyesen

esmeretlen jeleseket, ^s melly azután a^ megesmérkedés-

kor szétfoszolván , nem csak magunkra , hanem a' hi-

res tárgyra is, mint üres tartalmú ködfátyol, annál kel.

lemetlenebben visszahárámlik az elbbivel épen homlok-

erányu ellenkezre viv csalatással. Nem azért vagyok

én elégületlen a' hallei hires oktatókkal , minthogy ket
is a* személyes megesmérkedéskor olly embereknek ta-

lálom , mint egyéb jeleseket. Nincs is személyök ellen

semmi kifogásom , annyival inkább , minthogy majdnem

mindnyájan igen jeles character férjfiak, 's környék-

ziktl is, ha csak nem épen pártszellemségben elfo-

gultak, tiszteltetnek? azonban minden személyes tiszte-

let-érzés mellett megkell ket róvnom , hogy épen az

oktatásban igyekeznek legkevesebbe kitn szorgalom-

mai jeleskedni , a' mi pedig küldetésök' f feladása volna.

Sokat kellene ez eránt mondanom , csak azt említem
" rövideden , eladásuk minden élénkséget nélkülez. Még
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Geseningt a' hires orlentnlistát is ide kell s/.nnii'tnoni

.

mind a' mellett, hogy a' legkellemesb ember lehetne

minden, bár még oUy szára/, farialnui tudományos küz-

léseiben. O is diktál, a* mellett igen keveset magya-

ráz. lUy^ módja pedig az oktatásnak elöli mind két

részrl a' megkívántató élénkse'get. Az elmemiv' beti,

jelentsenek bár még olly felséges gondolatokat, ma-

gokban véve mindig csak holtak maradnak, szózat önti

beléjek az igazi életet ; hathatós édes szózat szerzett

elejétl fogva legtöbb 's legersb meggyzdést. —
Méltán helyteleníthet azis,^ogy áltáljában minden

professzor nagyobb szorgalommal tartja ugy nevezett

privát leczkéit, mellyekért minden hallgatótól kap bizo-

nyos honoráriumot; mint a' rendeseket, az ugy nevezett

publicumokat, mellyekért az országtól hiizza rendes fi-

zetését. Azok, kiknek ]»rivatáira nagyobb számmal gyl-

nek a^ halgatók , alig tartanak hetenként 3— 4 óránál

több nyilvános leczkét. Pedig azon kívül , hogy rendes

fizetésök is nagyobb, mint magyar honi collegáiké,

még egy különös jövedelmi kútfre, nálunk még eddig

majdnem tellyesen esmeretlenre , a' könyvirásból szár-

mazóra számolhatnak. Geseniusnak múlt esztendben

megjelent „Commentarius in Jesaiam" czim munkája 10

ezer ezüst tallért hajtott be. Már itt pénzt is tud terem-

teni az elmemiv, nem csak beirí, benyomtatott papirt!

Ma lettem tagjává az ide való Múzeumnak. Ugy
értem, ezen intézet a' legjobb mód, esmerkedni a' város*

honoratioraival. Olvasó kabinetjére nézve egészen az,

mit Széchenyink nem régen Pesten casino néy alatt

létesített. Azonkívül a^ múzeum^ czélja középeslés is

a' város miveltcbbjei' társalkodásának számára. Mond-
ják, bálok, hangversenyek is fognak tartatni. Fké-
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pen kaphat rajta *) minden ifjú , ki nem csupán a' néma

könyvek közé kivan egyetemi élte' pályáján temetkezni;

vagy ha társaságot óhajt , nem egyedül a' hozzá hason-

ló tapasztalatlan éretlen ifjakkal társalkodni. Halle^

muzaíiainak mentorai valóban különös érdemet szerez-

tek magoknak az által , hogy fképen k ez intézet'

részvényesei 5 kik 86, többnyire professzori családból 's

azonkívül még 71 egyes tagból , többnyire tanulókból

állnak. Az olvasó-kabinet leginkább hirlapok- 's havi

írásokból szeikezdött. Bámulva láttam ma a' napi li-

teratura' számtalan szüleményeit, 193 hirlapot 's ha-

li Írást szép rendben , a' négy facultások szerint külö-

nözve, egy nagy könyvtartóban. Csak gyzzem ket
olvasni. Már iriost némileg hallei lakosnak nézhetem

magamat , az által , hogy a' hely' legmiveltebbjeivel es-

merkedhetem. Lészen ezentúl valami egybeköttetési

pontom a' város' tulajdonképeni lakosaival. Az acade-

mikusok, kikkel helyzetemnél fogva legelször esmer-

kedtem, többnyire magok is idegenek..

Szóljunk már most a' város' külsejérl, *s az egye-

tem után még nevezetes tárgyairól.

Ilalle nem számítathatik szép városok közé. IV|ár

fekvésénél fogva sokat veszt. A' Szaale folyam' völ-

gyében fekszik, érintetve a' lipcsei síkságtól, melly itt,

kivált éjszak-keletnek , az anhalti birtok felé apró ho-

*) Örümmel reheti itt minden velem egyete'rtó olvasóm ész-

ye, hogy azolta Pestünk' Casinojanak, 's ke't Magyar

ha/ánk több városaiban sokszorosait léte'nek hasonlósá-

ga a' haliéi múzeummal még nagyobb. Örömmel ért-

hetjük, a' hírlapokból: mennyire nevekedik a' re'szvét

azon hangversenek' számára, mellyek a' pestiben már

egy darab idtl fogva tartatnak.
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mokos dombokig magasul. Csupán nyugat fell nyíl-

tabb alakú, hol a' Szaale' völgye jobban kiszélesl. E-

piileti szei'keze'se nem javítja fekvése' kellemetlenségét.

Mennek ugyan ki nagy piaczából több utszák, eleinte

sugárzón , de hamar tellyesen tervellenileg szvevissza

hajion. Egyenes nevet végig egyik sem érdemel. F-
kép zavart helyzet a' Halle (tulajdonképeni) 's a' Glaii-

chti. A' késbben épült lipcsei 's az Újváros klrészek

sem igen szabályozottabbak. Külsjére nézve méltán

füstös, vagy is szennyes melléknév ruházható e' vá-

rosra , mert az egésr. egy barna szennyes épületi töme-

get képez. Rondának azért még sem merném nevezni

Hallét, minekutána tökélye' hiányát egyes házak' álla-

poljáról Ítélve a' lakosok szorgalmasan látszatnak pótol-

ni. A' Szászok' tisztaság- 's rendszeretése itt is kitn.

Nincs ugyan egy épülete is, se magános se nyilvános,

melly pompásnak, legalább kitn disszel bírónak mon-

dathatnék ; az egész város csupa kietlen favázlatu házak-

ból áll. De lépjünk be bár a' legszegényebbek' hajlékába,

's mindenütt honosán leljük a' tisztaságot. Igaz : illy

tetszets belrészek' látása után még inkább megütköz-

hetünk : miért nem fordítatott több gond a' külsre.

Szebbek a* kerti házak, kivált az éjszak - nyugati olda-

lon , ott hol a' várost elhagyó Szaale folyam' partjai

már jó magasra emelkednek , 's Giebichenstein vár* om-i-

ladékait hordozzák. Meg kell azt is esmérnünk : vá-

ros' szennyes külsje nagy részént természeti okon ala-

pul. A' számos sóaknákból nagy bséggel emelked

gzök fogják meg alkalmasint az épületeket. 'S más

fell apró, ócska , vagy rongyolt ház még a' külváro-

sokban sem találtatik. Ilégibb része csupa 3 — 4 eme-

Ictü házakból áll. A' mellett templomai mind a' tisztes
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régiség* buzgó szorgalmának nyomait viselik. Ha esti

szürkületkor tágas nagy piaczán andalgók, szemeimmel

majd a' roppant négy, egykor öt nagy tornyú Mária

templomot, majd ennek egy kévésé távolabb es, fe-

lényire kitn társait nyomozom, majd a' piaczot kör-

nyékz egyéb épületet szemlélgetem, a' magokban is

már setétl nagy tárgyakra a' rokon esti homályt ön-

ként simulva kiterülni látom; mind ekkor elmevilágom-

ban sokféle különös képeket érzek elevenülni.

Azonkívül Halle még több tekintetben nevezetes.

Az anyatermészetnek csudálatos adományait mutathatja.

Földje csupa szétporlott tzekbl áll, mellynek alatta

számos sós források. Ezek kutakat képezvén , az es-

meretes sálinak' (a' lakosoknál Salzkothen) neve

alatt különös szorgalom' tárgyai, 's hasznos jövedelem*

kútfejei. Számos téres gömböly épületek jelelik már

messzirl nézve a* sós forrás' leszrését. A' készítést

egészen a' Hallorok zik. Ugy értem , sokféle sajátság-

gal biró népecskét tesznek ezek. Arezvonatjaikban igen

kitn a' szláv eredet. Alkalmasint maradéka az egy-

kor e' tájon szerteszét lakozott, ^s már most csak illyes

apró népszigetekben létez Yendusoknak. Különös va-

lóban, hogy a' legtisztább németségnek közepette, Ven-

dus attyafiaitól örökre elszigetelve még régi nyelvének

's több si szokásainak birtokában megtudta magát tar-

tani e' kig nép ; 's hogy a' bányászatnak egy nemét zi
épen azon nemzet' honjában, melly majdnem egyedül

mivelí Európa' continense' nagy részének, még Ameri-

kának is bányait, olly tájakon is, mint p. o. fels

Magyarhonban , hol ismét a' régibb lakosok csupa Szlá-

vok. Egyéberánt mind e' mellett a' Hallorok közé is

lassankent béliat hl elbb-utóbb mindent elváltoztató
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idk* lelke. Ugy veszem e'szre: ifjúsága többnyire a'

rendes városi öltözetet viseli már; 's az öregeké se

mondathatik se sinek , se nemzetinek , midn egé-

szen ugyan az, a' mi még atyáink' idejében ez orszá-

gokban közönséges vala , 's németnek neveztetett. Be-

szélni is tudnak németül, 's többnyire értelmesen. A'

snaknákon kívül csujján halászattal foglalatoskodnak,

de mind kettvel kizáró szabadékok* birása mellett.

Mondják , hires úszók.

Az emberiség' javára is van még Hallenek a' hires

egyetemen kívül egy kitn nevezetessége , a' roppant

Árvaház , vagy is inkább árvaházi intézetek , a' mint

fü épülete' homlokzata hirdeti rfFranke' alapilványui.'^

Méltán többes számba van téve az alapítvány szó , akár

az intézet' czélját, akár nagynemü tervét, akár küls

temérdekségét nézzük, akár azon jótékony kihatást,

mellyel már több mint száz esztendtl fogva a' szenve-

d emberiség' jajját enyhítni igyekszik. Alkotója fé-

nyes példáját adta annak: mit nem tehet minden akadá-

lyok' ellenére az emberiség' javáért lángoló, istenfél

buzgalomtól melegült, elszánt akarat. Mint szegény,

ön személye' szükségeinek is alig megfelelhet privát ta-

nító kezdette nemes pályáját Franké, bérlett házacská-

ban oktatott ifjúságától fogva néhány nevendéket; 's

majdan Isten annyira megáldotta buzgó törekvését a'

legszebb foganattal, hogy nem sokára tulajdon birtoká-

nak vallhatta az egész települést , mellyet intézete el-

foglalt, 's holta után olly alapítványt hagyhatott, melly-

nél nagyobb maga nemében Némethonban alig létez.

A' f épület bell egész utszát mutat. Az Árvákon kí-

vül benne van különbféle gondviselknek . oktatóknak

lakása ; ben vagyon egy convictus , két gymnasium

,
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typographia , evvel egybeköttetve Kannstadt^ stereotypjt'

biblia számára; ben vagyon egy könyvkereskede's^

gyógyszertár. A' uiellék-e'píetek, udvarok^ kertek

egész város-részt képezne!:. 'S mind ezt egy szegény

oktatónak köszönheti a' közönség! Csak azt lehet saj-

nálni, hogy oliy ritka az illy igaz emberbarát. Száz

esztend alatt, 1695-tl 1795-Íg 4800 árvát ápolt az

intézet. Bir egy 20 ezer darabra men könyvtárt is.

Még nagyobb hír , ámbár külskép sokkal cseké-

lyebb módon mutatkozó intézete Hallenek az egyetem ^

mellynek most én is tagja vagyok* Mind a' mellett,

hogy egy pár év olta nevendékei fogynak ^ *) virágzó-

nak mondhatjttí? , mind több jeles tanítóira, mind pedig

azon számos tudós féíjfiakra nézve, kik itt jutottak fel-

sbb szellemi miveltségökhez. W' fél cursusra 1164 az

academicus. Legtöbb a' theologus , valamint Heideiberg-

ben legtöbb a'jurista. ílalle' egyeteme minden más né-

met egyetemek felett theolog melléknévvel czimeztethe-

t. Különös egyetemi épület nincs, ha csak ide nem

számláljuk a' mázsahivatalt, mellyben van a' legnagyobb

's a' várbei in kívül egyetlen egy nyilvános aiuditorium.

Majdnem minden els rangú oktató maga lakásában

tartja leczkéit, többnyire közönséges nagyságú szobák-

ban. Halle* egyeteme **) ideális, valamint az egykori

római német birodalom' egysége. '8 még is oUy sok-

*) Valamint azolta is, egész' foljó 1837-d. esztendeig. De
más német egyetfmek hasonló esetben vágynak , 's e'

s/erint a% említett fogyás általánosan minden egyetemé-

ket illetá körUlményeknefc lehet következése.

**) Több más társaié is p. o. Jenában, Lipcsében 's a' t.
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iVílc tekintetben erdemesi'tetle mar magát a' tudományok-

ra ne/ve. INem korlátolja küls gát a' szellemi hatal*

mat, csak hozattassék ez a' kifejldés' pontjára.

Akartak azonban alkotni épületet az egyetemnek,

líoldogult Niemeyer, a' híres paedagog okoztalik

,

hogy belle semmi sem lett. Kezébe adatott nagy sum-

ma pénz az építésre. O e' végre a' város' játékszínét vá-

sárolta meg, de azt elbb, hogy építhessen, 3000 po-

rosz tallér költséggel lerontotta. Most se egyeteni, se

játékszín nincs. Híjában volt az egyéberánt jeles férj-

fiu Franké* intézetének felügyelje, míg ez a' semmibl

a' mostani németországi legroppant;ibb árvaházat alkot-

ta; — a' nagy segedelem pénzzel játéks/.inétl fosz-

1á meg a' 26 ezer lakossal bíró várost, . 's egyetemi

épület' bírásának reményétl még messzebbre visszatolta.

Igen helyes szokás itt a* kézszorítás, midn esme-

rsek egymással találkoznak , vagy látogatást tesznek.

A' nnemtl is gyakoroltatik. Ritkább illy alkalommal

a' csókolás ; csak a' szorosb esmersök cskolkodnak

,

de ezek három helyen, homlokon 's kétfell az arczon.

Hallom, Lipcsében nagy pompával ment végbe az

nugsbui'gi vallástételnek ez idei inneplése. Nagy dísz-

menet tartatott, vezetve Krugtl , mint az egyetem* re-

ctorátül. Hermelín- palást lebegett a' híres bölcs* vál-

lain , mert Lipcse' egyetemének kormányozja fejedel-

mi megkülönböztetéssel bír, legyen bár egyéberánt egy-

szer oktató. Nem is híjában tüzel pontja Szászhon

Európa' szellemi míveltségének. A' többi oktatók mind-

nyájan ó német öltözetben mutatkoztak , a' mi Halle-

hen valamint a' bajusz viselése is tilalmas , 's az volt

még Lipcsében is a' múlt nyáron, midn az augsburgi

confessio' keletkezése elször, akkor félbeszakasztatva
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innepeltelett. Meg ricvezetesb, hogy Izraeliták^ küldüiU

sége is csatlalkozott a' dis/.nienethez.

A' S/.ászoktól ez ide'n megtartott reformatioi Jubi-

leum magas 1)0ntu vala. *)

Hallei néparczoli. Egyeteni kihatása a' nép'

re. líicsaponyáshan is^ mint jóban ^ tanulók a

tónadók, JVéjjéldelet. Tánczmulatságok, Verk'

lisek. Fiskálisok,

Folyvást tart a^ szép szi id , várakozásomon felül

ezen szélességi fok alatt, melly már a' pólushoz köze-

lebb esik , mint az egyenlithez. Szorgalmasan sétál-

gat a' csinos nép, nagyobb számmal, mint nálunk a' na-

gyobb 's jóval gazdagabb Po'sonyban. Elég alkalmam

leve már, esmerkedni a' lakosok' kitn jegyékével.

Szelídség 's különös módosság a' maga tartásában , vá-

logatott, nálunk írásbelinek nevezett nyelv a' lako-

sok' nagy részének sajátja, nem tetemes le felé lépcs-

zéssel azoknál is , kik másutt nép' seprejének mondatnak.

Nagy városi charactere azonban e' népnek nincs. Igen

bámulják az idegent még elkelbbek is. Szembetn
a' csendesség még a' nagyobb seregre men adók- vevk
között is, kivált azoknak képzelmében, kik Pesten,

Gyrben , Sopronyban , *s másutt tartott vásárokra ,

*s még nem épen országosokra, emlékeznek. Termetök-

re nézve Hallenek se férjfi , se n neme nem raondatha-

tik szépnek. Lipcsében ^s Drezdában mindenik sudara-

*) Magas pontú valóban , kivált ha citholícus papok i»

résKt vettek benne, mint mondották: ,,Engeszteld in-

nep*' czini alatt.
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sabb. Meg a' lakosok' szójárása is mutatja , hogy itten

tudósok a' tónadók. A' Verh^iltniss , Substanz, \ve-

sentlich szavakat vargáin is forgatja szájában. Maga
ezen becsületes ferjfiu emlegeti, hogy midn k, a'

mostani nemzede'k' eltesebbjei, egykor azt hittek, hogy

szüleiknél sokkal többet tudnak ; gyermekeiktl most

sokat hallanak, a' mit k nem értenek. Meglep va-

lóban , akármi rangú 's kom emberrel ereszkedjem szó-

ba , taj^asztalni az itteniek' e'rtelmi fejlde'sét, illy ki-

terjedésben. Látni ugyan itt is gyakori példáját az ál-

esméreteknek , a' félszeg miveldésnek, ' a' magas' ide't-

len allyasitásának ; de e/ek mind csak egységekbea

mutatkozó beteges jelenetek , az egésznek egésségén ki

nem fogóK. Az írkölcsiség, mellyet legjobban félt-

hetni illy tévedésektl, trhet lábon áll; — nyilvános

mcgesinérése mindenütt biztosítva. Az egész városban

alig van egy két kávéház, ez is nappal többnyire üres.

A' vendéglknél igen szembetn azon gyorsaság, mel-

lyel az ebéd elköiletik, valamint szinte a' csendesség,

még olly helyeken is, hol egyéberánt igen természetes-

nek találnék a' zajt , hol az éldelt gyönyörség ter-

mészete ellen is élénkíti az embert. Méltó megjegyezni,

hogy Halieben nem nyittatnak bizonyos szabadékos he-

lyek, hol az állatiság' legrutább kicsapongásának szok-

nak az emberek áldozni. Még legzajosabbak, 's leg-

elbb bókolnak , legalább a' többiekkel egybehasonlít-

va, Venus' és Bachus' fattyú kellékinek épen azok,

kiknek kevésbé mivelt népeknél is legjobb példával

kellene a* többi eltt tündökölni. Az academicusok

között némelly elcsábított ifjak 's a' vélek szorosb

viszonokban álló közrend lakosok, p. o. Sonnen-

bruderek, ruhatisztítók ezek. Ha ollykor estvefelé
8
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zajló társasággal találkozom az útszákon , bizonyosan

niuzafiak. Annál helytelenebb, ha epén illyenek tá-

voznak el legtöbbször, kivált külsben azon minden

mivelt embereket megkülönböztet diszes magatartás-

tól, melly Szászhonban már annyira eggyé lett a' nép'

uralkodó szellemevei. Danolva menés, sipka, rendsze-

rint ersen öszvegyurt; kezében, vagy szájában hosszú

pipa^, pongyola öltözködés; ha többed magával járkál,

ölelkezve menés , már messzirl megkülönböztetik a' ta-

nulót egyebektl az útszákon. Gyakran látni közöttök

néntellyeket hálóköntösben
,

papucsban. Ez utolsóra

nézve némelly polgárokban is, az ugy nevezett Philis-

.terekben követkre találtak. Több kalmárt vettem már

Így észre boltjában. Otthon még professzorokat is rit-

líán látni déleltt más köntösben. Azonba'n ne higyjük,

hogy illy kevéssé tetszets küls -alatt még durvább

bels lappangna. Illy kóczosság rendszerint csak aft'ec-

tatio, 's többnyire az ifja!)b ac ulemicusoknak , az ugy

jxevezeitroAdknak tiún^dona; különben nem maííyarázhat-

uám, liogy tudnak az idsebbek, 's még inkább a' már

kilépk , a' candidatusok, egyszerre olly csinosakká vál-

ni. St hasznos is, ha ennél fogva idétlen piper 's

fényzéstl mentesb marad az ifjú, el nem puhul, 's a'

drága idt k/méli. Ügy is találom, hogy ezek is,

valamint lipcsei coUegáik , a' mi tanulóink' egykorúinál

sokkal elbbre vágynak a' fejldésben. Nálunk külsre

látszik a' tanuló finomabbnak , itt a' valóra idézve ne-

veztethetik inkább annak. Igen kitn 's épen nem

helybenhagyható az esprit de corps , — testületi szel-

lem — , 's a' nyelv, mellyel magokat más néposztá-

Jyuaktól megkülönböztetik. Mind. n' kett legkevésbé

viseli az itt olly közönségessé vált miveltség' jegyékét.
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Mind a"" mellett, hogy Hallenek 26 ezer lakosa 1200

tanulójánál csendesebben éldege'l , nem mondathatik

holtnak a' népélet. Hallom, a' városhoz igen ^iközel

fekv falukban minden he'ten tartatik különbféle táncz-

niulatság, 's azonkívül a' városban a' téli fél eszten-

dben bálok 's hangversenyek. Míg nálunk illy nyilvá-

nos nmlatozás az évnek csak bizonyos részében szokás

szerinti; itt a' farsang' neve már régen feledékenység-

be ment; de ha a' mi országainkban csak télen szabad

az illy nyilvános mulatság , itt az évnek semmi szaka-

szában sem tilalmas. Talán ez is egyik oka, hogy az-

után illy sokszor ismételhet mulatságok itt nem olly

szerfelett zajosak , nem annyira egésség-rontók, ked-

vünket az éldelet után nem annyira béhamvazók, mint

nálunk. £' mulatságoknak is leginkább a' tanulók bó-

kolnak, komoly irányzatú rendeltetésük' ellenére. A*

zsilipekhez j, Vassendorf^ BüUherg , Diemicz helységekbe

seregenként rajoznak ki illyenkor a' vigság' fiai. A'

házakból is elég zongora- , 's egyéb muzsikai hangok

érintik füleimet, azonkívül a' fátyolos gzkör' fels

rétegei is harsogtatnak le illy zengzetet. A' városház-

nak fedett széles folyosója kiszolgál a' nagy piaczra

;

ezen játszanak a' város* hangmivészei minden héten két,

három izben dél eltt. Békésen viszhangoztatnak ek-

kor a' nagy piaczot környékz épületek, fképen által-

ellenben a' négy tornyú Mária-templom , 's közben egy

'magánosan álló , egykor avval öszvefgg nagy négy-

szeg torony , tövénél lapos fedel , kkarzatu katonai

fvigyázattal ; honnét ismét estvénként hallatszik a'

harmadik vadász zásxlóally' rségének kürt-szózatja.

Azonkívül vasárnaponként a' verkliA munkások', rael-

lyeknek Halle egy fó honja, szerteszét az útszákon.
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csoportonként , többnyire énekszó kísérettel. Nem tud-

tam els vasárnap, mi oka lehet illy különös mutatvá-

nyoknak. A' rendrség által szorítattak e' hangmivészi

automátok a' vasárnapra , keresetök' reníényével. Hal-

lom, hogy a' táplálatot szerz szorgalom verklikkel

hallei lakosok által német földön szerteszet zetik , 's

hogy p. o Bajorországban verklis' látása rendszerint

hallei emberekre emlékeztet. Tehát majdnem minden

országnak vagyon bizonyos tája, mellynek lakosai bizo-

nyos életnemet messze földön mint kóbor jövevények

znek. Méltó volna különös figyelem' tárgyául tenni az

ethnographiában illy szorgalmi költöz szárnyasokat. A'

hangmivészségben ügyes Cseh , a* kép 's gypszalak áru-

ló, a;' majmos t^vés, a* sajt 's szalámi készít, geszte-

nye süt Olasz; az olejkár, csipkár 's drótos magyar-

honi Tót, a' kesztys 's canari-madaras tyrolisi, a'

több e' féle hátánházi szorgalom-vadászok ; mind ezek

nem megvetend characterek lehelnek a' lelkes vizsgá-

ló psycholog' stúdiumának.

MÁV fiscalisokat is találtam Hallében, de a' magyar-

országiakhoz csak névre hasonlítókat. Némellyeket hall-

gatóik közül kiválasztanak a' professzorok , hogy ne-

vökben egyet-mást, tanulókat, 's rendtartást illet-

ket hirdessenek, könyveik' eladására ügyeljenek; s

ezek neveztetnek fiscalisóknak. — Egész Prussziára 's

Szászországra nézve pedig különbözik mi nálunk ta-

láltató rokonától a! pósta-intézveny \ annyiban, hogy

ezen országokban a* levelpósta-hivatal mindenütt külön

vagyon a' póstatartástól
, (ton bcr ^ofí|?aíterci), melly az

utasok' személyét expediálja ; amaz pedig csupán a' szét

küldend leveleket. Meg fog kíméltetni , ha ezt isi emlí-

tem, szíves olvasóm, hasonló esetben azon futosástól,
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inellyi^ek en e^ kIonbözeV nem esme'rese miatt miud-

járt Drezdában alája voltam vettetve.

Novemd. 7-fcc/i.

Mersehurg. Fekvése, Consist» tanácsnoh

Haasenritter. Ilunnenschlacht, Lengyel ajkú

katonák, Síjjka feltevése templomban. A"* donC

régiségei, Catholictis isteni tisztelet prote-

stans domhan. Diplomát szerepem.

Ma tettem els kirándulásomat Hallebl, az ide

csak ke't me'rtföldre es Merseburgba , mostan porosz-

szász tartomány' három kormányszéki városai' egyike'be.

Felette kedvez vala idm, ege'sz tavaszi derlet. Az
utat gyalog tettem meg. Szászhonban vagyok. Senr

ki nem veszi rósz néven , senki nem vet ferde pilláín-

tást az egyszer vándorra. Nenl szükség semmi véd-

szerrel felfegyverkeznem, kezembe elég egy kis pálcza,

vesszké, nem táboroznak a' falusiak' házainál becsüle-

tes, 's nem becsületes idegent egyformán megrohanó uga-

tó rew/óVó'í. Ki a* fáradságtól nem fél, semmi hiánylás-

tól se tartson , ha illy utazási módnak veti magát e' vi-

déken alája. Minden órában pihenhet kellemetes falusi

fogadóban , akár több izben is. Csak pénze legyen , 's

tisztesen öltözzék , olly szoba fog számára nyittatni

mint akármi hintón lejt elkel utas társának. A' gya-

logolás' mozgalma friss szöktetésbe hozá ez alkalommal

is véremet. Széles országút vonul, Au völgy-hosszat,

inellyet az els mértföld' végénél Ammendorfnál Elsler

érint, Skopúndl Sttale, egymással az elsnél egyesülk.

Kisterén 3 boltivü khid viszen ált , a' másikon is há-

rom; mindenike jeles raiv, valamint az t is, mellynek
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természeti megszakadását jeles mive'szeti egybeköte'ssel

biztosítják. Me'g nem sokkal ezeltt nem lehetett Mer-'

seburgba Haliéból jobb utón menni, mint Budapestrl

Esztergomba. 1816 — 18 esztendk' folytában készült

a' jeles tolte's, országos költséggel. Sze'p kobeliskek

jelelik a' me'rtföldeket , távolságát a' két városnak

egymástól, 's azonkívül az ország' f városától Berlin-

tl, Merseburghoz 24 mértföldnyire estl. Egyes csi-

nos házak állnak; bizonyos közre egymáshoz, az útké-

szítk' számára, vagy az útpénz* beszedésére.

Merseburg Hallenéi sokkal kissebb , de még is

majdnem többet mutató város, mert terjedelmes síkság-

ra néz dombon épült. Sok tornyú várkastélyját a' ben-

ne es dómmal együtt tetszets alakban mutatja, ki-

vált Halié fell. Vidékével 1738-ig esztendeig ugy neve-

zett domstift volt, egy örökös szász berezegi adminístra-

torral, kinek háza azon évben kihalt. Most V szá-

mos uj porosz foglalások' egyike. Vára jelenleg kor-

mányszéki épületül szolgál. Vasárnap lévén, a' dómban

még nem_ végzdött isteni tiszteletben részesültem. Épen

consistor. tanácsnok Haasenritler prédikált , kihez Mer-

seburgot látogatásom' f czélja vezérlett. Igen szivesen

fogadott, 's azon bizodalom éleszt egyszerséggel

beszélt, melly a' szász tudósoknak alkalmasint közös,

's annál becsesb tulajdona , mennél bajosb vele birni

azon férjfiaknak, kiknél egyéberánt komoly életnemÖk-

nél fogva a' feszes magatartás annál szokottabb jelenés.

' Nála mint hivatalos dolgai' sokféleségétl ellepettnél

különösen becsülhettem e' tulajdonságot, a' méltán hu-

manitásnak nevezhett. Szives közlékenységgel emlí-

tette soknem gondjait. Azonkívül, hogy a' dómnál

végrehajt minden lelkészi kötelességet , a' kormányszék-
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nek tagja , Halieben a' theologiai karnál biztos , 's ge-

neralsuperintendens ; e' ininémüse'gben felgyelve'n 38

supeiintendesre , 's 800 egyéb lelkészre. Ke'rdezskö-

dött aa erdélyi Unitáriusok fell. Beszélt magyar el-

deinknek Merseburg köri szenvedett veszélyérl. A\
városhoz ÍJ óváya Keischherg falu volt az ütközet' hely-

szine. Itt közönségesen Hnimensclilucht név alatt é

még most is a^ nép' szájában e' nagy vérnap , 's minden

évfoidulatkor említetik a' templomban. H**tl viss/a a

várba mentem , a' templomot , már most üresét megte-

kintend. Csupa csinos>in öltözködött városi nép lépde-

le az útszán, közölte az itt tanyázó 19-d. számii, Posen-

be való , tehát nagyobb részént lengyel eredet gyalog

sorezred' vitézei ; nnndnyájan csinos , ámbár nem pompás

formaruhában 5 a' csákó tisztnél 's közembernél majd-

nem egészen egyforma, különös módon, mint egy lesza-

kadott szalag, mejjig lefügg fejér vitézkötéssel; ama-,

zoknak f különböztet jegyök két más sokkal szebb,

gazdag, ezüst vitézkötés, egy keresztbe men hason-

ló nem vastag sinórral a' köntösnek mejjet fed ré-

szén. A' templomnál felállított rizet a' végzett isteni

szolgálat* díszítéséül tisztelkedett. A' lengyelül beszél

altisztek' szózatja els nem német vala az én füleimben*

niiolta Csehországot elhagytam ; elttök nem kevés-

bé lehetett külsm idegen ncmü , mint nékem az szár-

mát hangjaik Szászhon' kell közepén; reám néztek,

's érthetleg mondotta pajtásának az egyik: „tje tag

m,íorschke" (ez ollyan magyar forma). A' templom hamar

bezáratott, de majdan isrnét megnyittaték számomra

a' nyájas egyházfi által, kitl hamar megtudtam, hogy

is volt nálunk egykor, 18ü9-b. mint ellenség, akkor

katona a' Napóleon' sassainak hatalmas csattogtatása
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alatt Po'sonyt elfoglalva tartott szász hadiseregben.

Sipkásan vezetett be a' templomba, 's csak unszolására

tudtam rá állni, hogy szokás szerint levett kalapomat

izzadt fejemre isme't feltegyem; ámbár nem tartozom

azokhoz, kik a' nagy Teremt' méltóságának, akkor is

tudja Isten, min megsérte'se't lelik abban, ha a' 'szo-

kástól szentelt szertartásokat mások^ botránkoztatása

nélkül ollykor elmulasztják, „llnfer S^txx ©ott nnrh e^

ttid;t üBcI ncí)men ," monda. Azt veszem észre: a'kalap-

levevés szent helyek' tisztelése' jeléül , megsznt e' tá-

jon mindenektl lételes kötelességnek tartatni. Dum
fueris Romae. Prágában bizonyosan nem számolhattam

illy meghivásra. Akármi közönbösek legyünk az olly

szertartások' fel- vagy eltnése eránt, mellyek csak a'

beléjek épi'tett idea által nyerhetik jelentségüket ; 's

akármi természetesnek találjuk bár azt, hogy illy bele-

Tuházással vagy a' nélkül , ugyan azon szertartás két

vidéken egészen egymással ellenkezleg szemléltethetik ,

's a' balitéleteken felül emelkedett idegen által kö-^

rülmények szerint bízvást megtartathatik , vagy elniel-

lztethetik; az bizonyos, hogy mégis szokni kell elbb,

míg a' hazánkban máskép látott szokást meglepetés

,

vagy idegenkedés nélkül tapasztalhatjuk, 's gyakorol-

hatjuk. — A' templom roppant, hanem belsje, mint

minden goth izlés , 's egykor catholicus isteni tisztele-

tet látott protestáns szentegyház ,
pusztult alakúnak lát-

szik. Nevezetes benne az orgona , 4073 síppal , 72 ne-

m hangozattal. Maga a' sipok' tisztítása bele szokott

kerülni 2— 300 tallérba. Láttam Cranach' mivét^ melly-

rl meisseni testvérénél emlékeztem. Krisztus' felfeszíté-

sét és sirba tételét ábrázolja; a' konok' gonosztév képeT

itt még Luthert mutatja. Tehát korábbi mivé a' fes-
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tesznek. Láttam több császároknak, egyházi' személyek-

nek, 's Merseburg' adniinistratorinak sírköveit, mel-

lyeknek , ámbár általam szorgalmasan jegyeztettek, itt

csak noméllyikét említem; p. o. nagy Ottóét, a' tem-

plom' építjét; IV-d. Henrik ellen -császári névvel felál-

lott Rudolfét , ki e' tájon gyzetett meg ellenfelétl.

Megsebesítve menekedett 'Merseburg' püspökéhez , hol

véie elfolyt. Láttam, ha igazán az, — levágott jobb

kezét. Láttam trolei Thilo püspök' sírját, ki ártat-

lan komornokját hollótól elorzott gyrjéért lenyakaz-

tatta, 's azután késn kitudván az elvérzett' ártat-

lanságát, töredelmes bánatja' jeléül az egész történet'

képét sírja' catafalkjába vágatta. Mutatta kalauzom

sz. Kunigundának, ll-d. Henrik császár' hitvesének kön-

tösét, 's Luthernek azon fiilönyét, mellyel diszesíte-

tett, midn itt egyszer prédikált.

A' merseburgi catholicns hívek' számára minden

esztendben egyszer, Berlinbl jön lelkész, 's cultusok

a' jirotesians dóm templomban tartatík. Itt már , hála

az egeknek, igazi testvéreknek nézik egyn»ást nap-

nyugottnak két f keresztény felekezetei

!

Elénk 's tisztes társasággal költöttem ebédemet az

„arany kar"-nál. Több kormányszéki tag is volt a' ven-

dégek között; egyikük' mejjét a' vas kereszt' jelediszesí-

lette. Lengyelnek tartván engemet, természetesen a'

Lengyelekrl, 's azután nemzetünkrl emlékeztek, hi-

vatali tónboz ill hidegséggel, de nem szófösvénységgel,

mert különben nem vitatták volna annyit: n kellene

a' Magyarnak, 's minek kelljen nála másképen lenni.

Az hozzájok inkább ill szerepet , a' szófontoló diplo-

nrathoz' illt én vittem , mert szivem fáj mindig , ha

hazámat itt a' külföldön, a' mellett hogy olly fo-
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nákul esmérik, annyiszor vádokkal terhelni tapaszta-

lom; mit egyéberánt nem kellene olly meglepnek ta-

lálnom. A* porosz-lengyel katonaságot dicsérték. For-

gékonyabbak , mondának, minta' mi németjeink, csak

hogy rosszul tisztelkednek a* fegyverrel. Ez ugyan

még nem nagy hiba. Egy másiknak azon kifogása

vala e' vitézek ellen, hogy estvénként már 9 óra

tájban „ki vagy"-gyal rivakodnak a'fe arra elmenkre.

Ez is még igen megbocsátható hiba, ha csak egy] kis

pikkbl (bocsánatot e"* szóért) není teázik, mint Len-

gyelek, német honfitársaik ellen, kiktl hajdani nemze-

tiségk' fentartott emlékezetén 's nyelvükön kívül még
másban is igen sokat különböznek, tömÖttebb termet,

barnább arczszin- , feketébb haj- 's bajuszra nézve.

Kés estve érteni vissza Hallebe, derült kedvvel,

a' nap' jelenetirl szedett tapasztalással, kísértetve egy

karniol szülptésü de Halleben telepíilt , ámbár meg épen

nem porosz szellem jámbor czitromostól , kinek mint

szinte megvallá, velem mehetése az esti homályban

megnyugtatására szolgála.

Notemb, 10-tcw,

Porosz huszárok. Számos hönyv-árverés*

E' napokban láttam az els porosz huszárt. Meg-

lepetésemben majdnem azt hittem : valami- vármegyénk'

nra utaz Halién keresztül
;
privát magyar körül magyar

k^Isj cseléd már jnost ritka. Természetesen készek

vagyunk azonosítni nemzeti öltözetünket nentzetünkkel,

'^8 magyar ruha alatt els látszatra magyart képzelni

:

minekutána olly sok sajátsággal birunk ; ha bár illy

tulajdonságaink is olly sok ellenséget találnak tulajdon

honjokban. Örülhetnék , hogy nemzeti öltözetünk a' kül-
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föd' liadisere|[e lovassága' egy resztnek formaruhájává

leve: de jaj, már többektl hallom: „sok magyarok

huszániihában járnak." Tehát hazánkhoz olly közel sem

tudják, min viselet nemzeti mi nálunk , midn pedig

Poroszhoh' els huszárai valóságos magyarok, 's köz-
lök ne'niellyek az itten e'I nemzedék eltt meg esmcre-

íesek voltak. — Huszár ezrede epén annyi van a'

Porosznak, mint nékünk. Az itt tanyázok kékek, ve-

res hajtókával, mentéjükön feje'r prémmel. Ablakom

eltt a' szép Nagy-Berlin piaczon tgrtják minden nap
'

hadi gyakorlásaikat.

A' sok könyv-árverés emlékeztet ersen, hogy a'

könyvgyártás' f honjában vagyok. Alája bocsátatnak

lij könyvek is, p. o. az árvaház' költségén nyomattak.

Hosszul nem kelhetnek el a' könyvek , különben nem

volna külön hivatalos árverjök , 's nem nyittatnék meg '

annyiszor az eladásnak e' módja. Minap több 8000-nél

elkelt. Itt a' könyv-auctio is valóságos részét teszi a'

könyvkereskedésnek. INálunk ennek legfellyebb elveszett

túborszeme.

Mosolyogva hallom a' hátánházaiknak , trombitafu-

valomnak 's t. e' félének utánzását az utszáló kö'ló'nczök

által. Alig fogják az illy részvétet élesztk képzelni

:

min szerencsés tanitókul tekinthetjük ket ennél fogva.

Talán az oskolai methodust is lehetne illy tanítási mó-

don alkalmazni. Ugy is mindenhez játszva, 's mennél

tertíltebb felülettel kivan most jutni a' világ.
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. Novemb, ll-kén.

Utsza- elme- "s agyvilágitás, 'Érzéki éldelet.

tSer, Lovak. Haute creme» Kordovány lábbe'

lini szemhetünosége, Közsorsu polgárnk^ ölt'

zete. Postások' formaruhája,

A' magában elég setét sziníí Hallenek ejz világítása

is ele'g homályos, 's inkább versenez avval, mellynek

elüze'se're kellene szolgálni , mint a' nap' világával. Ám-
bár a' közönse'ges kissebb lámpákon , szokás szerint a'

házak' oldalaira szegezetteken ki'vl , még az útszákon

keresztbe húzott zsinegeken is függenek már nagyobbak,

még is ert vesz rajtok rendszerint az éji setétség. A' vi-

lágítás itt igen fonák viszonban áll az elmének hasonló

névvel illethet fejldésével , nem annyira me'g^ egy vilá-

gítással , a' szeszes italok által agyunkban terjeszthetó-

vel. Olly vendéglknél , hol inkább elmezavaró mint vi-

dító itallal, legfellyebb pályinkával zagyvált, már ma-
gában kellemetlen izü serrel , 's legfellyebb holmi szédí-

t gyomor rontó, nem ersít liqueurrel kínoztatik a'

szomjuja' enyhítését keres vendég, alig lehet elszólítni

könyvéti {^' kulcsár leányt, valamint franczia stúdiu-

mától a' marqueurt. És a' muzaíiak , de gyakran vélök

tudós mentorok is, épületesen dohányozgatnak az illy

ízetlen italok mellett, minekutána megevék vajas ke-

nyérszeletkéjökkel párosított^ nyers sunkájokat, minért

nálunk bizonyosan az alföld' szilaj csikósa nem adná ki

bográcsából gulyás busát. lUy 'éleményt gyakran nem
vetnek meg sok hires német tudósok, kiknek elmemi-

vei QÜy magasan ragyognak az állatiságon felül emel-

ked miveltség' egén, nem csak széles IVémethonban,
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de rajta tiil a' szomszéd országokban, szinte ege'sz Eu-

rópában; a' ne'pnek külföldön él számos testi, még több

lelki {rokonainál, nálunk is már mindenütt, — váro-

saink' magyar-német polgáritól kezdve, ált a' serény-

professzorokon, a' magyar nemesi bkezséghez illa

szorgalmas könyvgyjt, külföldi literatura által is ér-

dekeltet gazdag földbirtokosokig, a' fkép német, 's

csupán csak német könyveket kedvel mivelt magyar

dámákig. Az érzéki éldelet is mindenben viseli itt a'

földiektl eltávozó szellemiség' tiílbatalmát. Thea 's ká-

vé egyedüli luxus e' mivelt nép' táplálatában. E két

czikkelybl bizonyosan több elkel a' 26 ?zer lakost

számláló HíiUeben, mint hazánk* három legnagyobb vár-

megyéjében. Vágynak házak , mind alsóbb polgáriak-

hoz számíthatók, hol egész nap nem rül meg a' meleg

kályhán álló kávés bögre. Olly családok, kik ebédnél

a' levesen , és soha nem hiányló vajon kívül egy fogás-

sal megelégesznek, napjában legalább háromszor meg-

isszák Arábia' babjának, 's a' messze honu thea' leve-

leinek ideg ingerl szredékét.

A' ser pedig, ámbár igen közönséges ital, minde-

nütt rósz, 's nem ér felíiz ausztriai 's bnjorhoni hasouhí

nem termékkel. Olvastam is a' napokban egy érteke-

zést, mellynek szerzje ersen panaszolja a" serf/.és'

hanyatlását éjszaki INémethonbíKi. Maga az olly hir. s

Breihahn egy kiállhatlan émelygs íz rósz ital. Mind

ez, mind társai, u. m. a* fejér 's barna dupla ser, vala-

mint a' cofent, korsókban adatnak fel, 's igy a' mi

németjeink szerint pluc/er volna, ha itt e' nevet esmci-

nék, 's ha Po'sony' korsó serével mérkezhetne jóságára

nézve ez ital. A' bort csak apró, nálunk tokajinak ne-

vezett üvegben isszák ; az ebédnél még férjiiak' rc'szé-
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ró'l is víz a' rendes ifal. Egy üvegpohár szolgál

ege'sz társaság' számára. A' tiszta Szásznál e' szokás-

ra nem számoltam volna. Igaz, hogy bouteüiábdl

senki sem innék, a' J<ulacs tellyesen esmeretlen. J)e

vagyon minden tánye'r mellett egy kis findzsa-ally,

hogy reá rakassanak a' burgonyahaj, csont, *s t. e''féle

izékek. KönyÖrge's vagy akármi nem vallásos szertar-

tás ^z ebe'd körül szokatlan, étvágy' kivánása sem hal-

latszik, csak végével: „@oíí ffguc bie S!}?aí;Ijcit /' vagy

„id; ívünfd;e eé ^í^neti tvoí;l ju befomttien ," vagy csupán;

„n?o()í bcfoinm'á." Az evéshez rendkívüli sebességgel hoz-

zá lát kiki , 's fkép a' tanulók. Láttam közöttök ol-

lyanokat, kiknek ebédé alig tart 10 perczig. Ezek

többnyi/e nyilvánps vendéglknél ebédelnek; hová mint

akármi más nyilvános helyekre IVémethonnak minden

egyetemi ifjúsága szabadon eljárhat. Estvéli igen rit-

Jkán áll más melegbl , mint theából. — Magában

érthet, hogy ez életmód itt is leginkább a' kÖzép

reridre, a' nemzeti vagy helybéli sajátságnak minde-

nütt legliivebb képviseljére illik csak. Ellenben gaz-

dagabbaknál, némelly professzoroknál, kik a' 26 e/eres

városnak majdnem els honoratiori , esmeretes a/- ugy

nevezett franczia konyha is.

Halle a' lóra szegény Poroszország' városainak al-

kalmasint legszegényebbike. Ez is nevelheti a' város'

csendét. Még nem vettem észre semmi equipagét. Ba-

jos is itt lovat tartani. Egynek tartása esztendt ált

belej legalább is 150 porosz tallérba. Bizonyítják á'

kocsitartók' csekély számát a' szk bejárásu házak. Ke-

vésnek van kapuja , 's az is többnyire zárva. A' bejá-

rást fi;§ak nagyobb, többnyirti hajtott régi aluku ajtók

képezik. Hozzájok közvetetlen utszáról , 5 — S fokú
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'/-,

lépcsn juthatni. A' házak' belseje rendszerint igen

setct. Az udvar igen ritka.

Ilalie nem számi'tathatik elkel városok közé. Nem
találtatik benne a' népek' azon osztálya , mellyet a' -

Franczia (haute crémejne'jd iejfélnek nevez, melly való-

ban a' szokott emberi viszontagság' terhétl leginkább

mentes, aMársaság' felületén mint csupán éldel rész

lebeg. Nincsenek a' különben nagy városban uraságok,

nincsenek hankászok , nincsenek nagykereskedk. La-

kosai az idegent, a' szokatlant, sokkal nagyobb figye-

lemmel szemlélik, minta' lipcseiek; a' nyelv' acccntjé-

nek az ide valótól különbözését hamarább észreveszik,

^s megróvják, mi azonban alkalu»asint azon minden Po-

roszokkal közös eléglett véleménytl is j , melly sze-

rint k volnának a' legjobb német szóejtk.

Igen szemökbe tnik a' szokutlauuhh viselet, Kor-

dovány csizmáimon csudálkozik a' hozzám járó béres

inas (Lohnlakey, itta' tréfás tanalói nyelven ©ticfcU

fud;í) ; ázt mondja: itt senki sei^i visel illyes brbl ké-

szült lábbelit. Pedig csak közelebb van Cordova Hal-

lehez, mint Magyar Hazánkhoz. Ellenben én is meg-

jegyzem minden sajátságaikat. Megjegyzem , bár mint

untassam olvasóimat, a közsorsubb polgárnak' különös

fkötüit, 's leányaik' hajékesitését, itt is, mint több

más általam látott tájokon , a' tájviseletnek még fenma-

radott sajátságiból a' leginkább megmaradott részt. Igazi

a' la Giraft'e formájúak itt a' fkötk , azon különb-

séggel , hogy szélmalom-bokraik nem fel, mint a' mos-

tani *) divatos világban, hanen) le felé állnak, a' nyak-

*) J830-d. esztendübon. Már most, 6 éy múlva ez is egyi-

ke a' módi nemt' számtalan ephemera-szülötteinek , mel-

lyeket az emberiség olíy elragadtatással ölel , 's még
is magátólismét olly hamar elhajít.
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szirtig ; azon különbséggel lipcsei társaiktól , hogy k
csupa redzÖtt bodrokat képeznek, 's igy az egész nyak

szirtet be'fedík. A' XVI-fl. század' több nevezetesebb höl-

gyei , p. O.Stuart Maria, Boré Katalin, Luther' hitvese,

igy vágynak lefestve. Tehát minden divat keresztül se'tál

a' ne'pnek minden osztályain, csak azon különbse'ggel

,

hogy oda fen sokkal elbb eltün , mint alól, hol ki-

halása, mint bevevése, tartós élet, hosszabb vívódás után

adja meg magát a' mulandóságnak. De különös az is,

hogy a' közrendüeknél mind Magyar-, mind Nemethon-

ban tovább megtartják asszonyok, mint férjfiak a' régi

viseletet, megfordítva az elkelkkel, hol a' hölgyek, a*

divatnak hódolást többnyire, mint a' felsbb mivelfségbe

els avatás' els 's legfbb feltételét, ugy nézik. Miolta

porosz 's szász földön vagyok , a' férjfiakon , még a'föld-

miveseken , a' pásztorokon is a' nsost mindenütt felvett

franczia öltözetet látom. Ellenben az említett sz korú

's divattal daczoló fkötket, többféle árnyéklataikkal,

még a' világpolgársághoz annyira közeled Lipcsében is

vettem észre. Minduntalan találkozom házaspárokkal,

az említett módon öltözködöttekkel, tehetsb polgá-

rok közé is tartozókkal ; szembetnknek kell t^arta-

nom , midn ,
otthon nálunk egy franczia viselet férj

mellett divatosan öltözött hölgyet képzelni megszoktam.

Azonban elbb utóbb kondul nundennek órája. Fiata-

labb polgáráé sokkal kevesebb viseli már Halieben is

az illy fkött; hajadonok, még a' legszegényebbek is

egészen az uralkodó városi módon öltözködnek, minde-

nütt szokott szabású, st öltöny vagy is vikler nélkül

egyik se mutatja magát ax útszán , kelljen bár alat-

ta hurczolni a' piaczon élelemszerrel megrakott ko-

sarat.
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Minthogy dpen viseletrl beszélek , emlékezeti fel-

jegyzem , hogy Prussziában a' postások is formaruhában

járnak , setét kékben , narancs-sárga hajtókával , nem
csak szolgák, hanem tisztek is. Szász királyságban

amazok czitrom-sárga kabátot viselnek , setét kék haj-

tókával.

íiovemb.'}l4rkén.

Sziszegés a leczkéken. Süvegek. Süvegek' /e-

lentékeny színei, Robinson asszony, Jlalle kör-

nyéke, Giebichenstein, Hölty széke, Halle Sa-

phoja. Szalmakereszt, Zsidók^ *s Izrael val-
lásu polgárok,

Hallenek most nincsen játékszíne , de vágynak já-

tékszínre emlékeztet sziszegi nyilvános helyen, ám-
bár más jelentséggel. A^ praelectiokon hallatják gyak-

ran magokat, professzor' dictálása közben. Sokáig nem
vettem észre, hogy nem -gúny, hanem da capo' óhajtása

támasztja az illy sziszegést , midn valamit nera érté-

nek meg a^ dictált szavakból a' muzafiak.

A^ találkozók^ idvezlése a^ napnak majdnem minden

óráin; gutcn, vagy is inkább juten SWorien, (az itt fur-

csán uralkodó jottismusnál fogva , a' g bet' rövidségé-

vel). E' melleit az idvezl' keze megmozdul ugyan, de

jó esmersök' részérl csak az idvezlett' keze felé,

nem pedig a' süveg' emelésére. Uralkodjék bár itt még
olly szorgalmas kis városi kszöngetés, a' kalap nem
szenved annyit, mint nálunk, mind a' köszöntésnek

említett módja miatt , mind pedig különösen annál fog-

va , hogy az academicusok nera hordanak kalapot. Ná-

lok ez philiströz. Ellenben annál fontosb része visele-

9
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töknek a' sipka. Ennek többfele sziniise'ge a^ német

'muzafiak' feje'n, minden idegennek szemébe tnik. Azt

azonban nem fogjuk mindjárt észre venni, hogy e' sok-

féleségben öszhangzás is , ámbár csak részleges ; és ye-

letitség vagyon. Ideát rejtnek a' német academicusok

még a* süveg' alakjába is , 's annak különbféle szineit

,

egymással gyakran ellenkezket , igazi tábori jegynek te-

kintik. A' különbféle , Halleben többnyire tilalmas czim-

Jboraságoknak, az ugy nevezett földiségcknek (Lands-

mannschaften) régi idktl fogva létez elklönözéséf,

's részlegben ismét annál szorosb egyesülését jelentik e'

szinek. A' német tanuló nem oll^ s/z érzelm e' rész-

ben , mint a^ mienk. E/. minden társában rokont lát,

eltte még esmeretlen a' párt-szellem, nielly ott kn a'

nagy világ* szinészeinek sokféle törekvéseit egymással

surlódtatja. Amaz már megizlelte a jó 's rósz' tudásá-

nak e' kétes izü almáját. O , kivált ujabb idkben igen

ki-kltekintget azon körbl, mellynek határain egyéb-

eránt a' muzafiaknak legfellyebb iiomályos sejtései szál-

longnak ált. O, ki életmódjában, viseletében olly sok

sajátságot mutat , ki olly örömest félre teszi mind azon

formaságot, mellynek kötelékei egyesítik a' társaság'

tagjait; másfell gondolkozás! irányában, st gyakran

eselekvés,ében is inkább az academián túli élet' sorso-

sa, mintsem azé, mellynek kellene lenni a' muzafiak-

nak, rendeltetésöknél fogva. így elklönözi magát a'

Brandenburgia , Saxonia, Pomerania, Thüringia, West-

phalia , 's az ugy nevezett Burschenschafterek. *) Ezek

*) Szorgalmasan feljegyzett színeikkel , szólás-formaikkal ,

víszonjaikkal nem terhelem olvasóimat. Azt a' hiiJa-

pókból is fogják tndni , hogy miolta e' iiapló Íratott,

lassankint minden német egyetemen eltöröltettek e'
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kö/ütt soha sem áll igazi beké ; ^s altaljában igen ingééi

re'keny félti azon becsületnek , mellynek tiílságig e'kesi'-

tett kc'pzeline az ideáljok. Minap vásárban meglát-

ván nemzeti Öltözetében egy tyroli árust, egy kis hu-

morral, de egyszersmind gondatlanul, 's elég hangosan

mondottam ki'sérmnek : „®ie() ba bie lopale Sanbö^

mannrd;ft," Tüstént rajtam jára nem igen békésen ^

néhány körülöttem andalgó Landsmannschafter' szeme.

Egészen különbözk ezen szines sipkásoktnl a' se-

tét süvegesek (azért, 's elvonultságok miatt obscuran-

sok) Sokkal szelídebbek , közlékenyebbek. Ezek a*

legszorgalmasb academicusok; ezek képezjk szemináriu-

mát azon jeles férjfiaknak, kik az ész* magvát olly szor-

galmasan elhintik hazájokban, kik a' Német nemzeteta'

miveltségnek olly magas polczára juttatták j 's ez által

számára a' túlhatalomnnk legbiztosb , 's még is legtisz-

tesb nemét kivivták. Természetesen k ritkábban lát-

hatók. Amazok által fél philistereknek tartatnak, 's

azért vélük ritkán társalkodnak4

iVlind e' mellett ugy veszem észre, csak értsük

ezeknek is nyelvét, 's ne csiklandozzuk gyenge olda-

lokon , el lehet velk is férni. Én , ki Hazám' ok-

tató intézetein zött életmódomat nem adom fel, sze-

membl itt létem' f czélját el nem tévesztem , vélemé-

nyem szerint magányban áldozhatok igaz hódolattal 'a'

muzáknak ; ámbár e' mellett az 'élet' soknenmleg hul-

lámzó játékai eránt sem vagyok hideg, 's minden esetre

igen érdeklnek tartom a* német egyetemi élet' jelene-

teinek szemlélését.

czimboraságok , ellenkezk valóban mindenütt a%on szent

czéllal , mellynek remt-nyében küldetik nemes pályájára

a' tanuló ifjii.
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E' rajzaim többnyire' csak Halle 's Lipcse* egyete-

mi életének másolása által készülnek leginkább , de ugy

vélem , másokra , kivált az éjszaki 's közép német földi

egyetemekre is rá illenek kevés változtatással. így s:£l-

nak ez eránt más egyetemeket is látott academicus tár-

saim, kiknek száma elég nagy, minthogy a' német ta<.

niiló minden szünetének nagy részét utazásra , 's fkép
más egyetemek' megesmérésére fordítja. Valóban gaz-

dag jelenetü a' német egyetemi élet ! A' mienkhez ha-

sonlítva a' német tanuló egész világpolgár , 6 igen kis

városi nevendék.

Sokat beszélnek most az ide valók Rohinson as-

szonyról, nemrégen elhalt Jakobi professzor*, 's status-

tanácsnok' leányáról , ki egy itt volt éjszakamerikaihoz

ment férjhez , 's avval múlt nyáron új hazájába eluta-

zott. Több hirlapok hirdették, hogy azon gzhajó,

melly az új házaspárt vitte , mindenestl oda veszett vol-

na. De most megczáfoltatik a^ vak hir. jElobinson as-

szony költ is , 's a* „Talve" szerz név alatt meg-

jelent szerb dalok' fordi'tója.

Sugár formán indulnak ki Haliéból több fasorral

csinosan beszegett utak többfelé, Lipcse, Berlin, Bern-

burg 's ez által Magdeburg ; Göttinga , Lauchstatt fer-

d, 's Merseburg városok felé. Mindjárt a' város eltt

csinos faluk kinálkoznak ez utakon, kellemes nyugpon-

tul a' sétálóknak, tánczmulatság' kedvelinek, a' fris-

sít étel-ital' kívánóinak. Egy tekintet ez egymáshoz

olly közel es helységekre világosabban megmutatja ,

mint akármi statistikai tábla, hogy igen népes e' kör-

nyék. Némellyike e' faluknak p. o. Diemicz^ Crelvicz,

BoUberg, alig vágynak egy óranegyedre; Giebichenstein

pedig az ugy nevezett templomkapu eltt a' várossal
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majdnem oszvefügg. Nagyság, szép fekvés, *s más ?i-

szonaira nézve közöltök ez utolsó legnevezetesb. Kez-

detén fekszik azon [ regenyes] hegy-völgységnek, melly

nyugottról jvén Harz hegyláncznak erre kinyúló ága.

Magasra emelked fs Szaale folyamra'{meredeken lenéz

párkányán büszkélkedett hajdan Ciebichenstein hasonló

nev várával, most egy 70 falura men uradalom' f he-

lye, mellyet a* mindenkori porosz koronaherczeg bir.

Vára' fokán mutatják azon helyet, honnét a' benne csá-

szári parancsolatból fogva tartott Lajos berezeg, a'

mélységben folydogáló vizbe rohanva , menekedett fog-

ságából, 's ez által „ugró" melléknevet nyert. Most jó-

tova száraz a' várfok alatt látszó föld. Hosszú 's itt ott

magas sziklák közé szorult völgyben folydogál innét a'

Szaale szinte az 5^ mertföldre es Bernburgig. Mind-

járt a' váron túl mutatják Holty' széket^ egy kpadot,

hol e' korán elhalt költ andalogni szeretett. Még odább

van egy pout, mellyrl Bruchman Louise n dalnok,

szerencsétlen szerelme' kétségbe esésében leugorván,

Szaale' habjaiban találta halálos enyhülését. Igen mos-

toha külsvel birt a' szerencsétlen. Sokáig hitte , hogy

kedveltetik- szive' tárgyától , ki pedig csupán érdekes

szellemisége' kedvéért kereste társaságát. Szegény még

holtában is tárgya leve a' szánakozás' borzadó részvété-

nek ; holt teste egy közel zúgó malom' kerekére hajtat-

ván , azt belé bonyolódásával megakasztotta. Sorsot

utánozva a' folyam* nymphája is gúnyt látszatott zni a'

szerencsétlennel. — ^v •

Azoknak , kik jövevények lévén e' városban , el-

mennek oUy ház alatt, mellynek fedele igazitatik, azt

javasolhatom: nézzenek egy kis lyukas hátú, négy 'lá-

bú székre, mellybe szalmacsutak van dugva ; azt jelel , a'
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mit nálunk egy sinúron hosszasan lefgg sxalma-

kereszt. Olly könnyen, az igaz, fe'lre nem esmér-

heti, minekutána nálunk is szükséges hasonló czélu

társával annyiban megegyez , hogy mindenik mód sze-

rint szalmanyaláb használtatik mint az óvó jelnek al.

kotó szere.

Halieben is laknak Zsidók , ezen világpolgárságra

legalkalmatosb , 's meg is legkeve'sbé polgárosult bujdo-

sók. Poroszhonban tÖrve'nyesen honosulhatnak, e' re'sz-

ben sok más mivelt szomsze'djait pirítja ez ország. *)

Csudálom , hogy ennél fogva számuk nem szaporodik.

Azonban itt sem bir minden Izraelita polgári joggal,

's a' statistikai adatokban is megkülönböztetnek Iz-

rael vallású polgároktól a* Zsidók. E' városban 22 csa-

ládra mennek. Itt is majdnem mindnyájan kereskedést

znek. Különös , hogy olly közönséges életmódjává lett

Izraelnek e' foglalatosság, mi pedig, nn'g nemzetisége

tartott, olly esmeretlen életneme vala. Arczszine itt

se tnteti még el az európaitól annyira kiüt jegyékét.

Itt is ritkán mutathat szkét , a' szke Németeknek kö-

zepette. Csak Pernecz bankász fia , 's leánya , egy ének-

virtuoz, távoznak itt egy kis kivétellel hajszinöknek

e' közönséges szabálya alól. Még is a' keletiesen haj-

tott orrot majdnem mindeniken látni. Szombatonként

látom mindig a' kis gyülekezetet, ablakom alatt a' nagy

Berlin piacz* egy szegletében lappangó zsinagógába men-

ni ; mintha napkelet' néphullámának egy kis habja

hömpölyögne elttem. Eszrevehetleg magára húzza a' íi-

^) Csak hogy itt is mutatkoznak már e' részben a' vissza-

menés' jelei. Egy kormányszéki parancsolat mellett ezen-

túl (1836-tól fogva) csak zsidó saját nevet adhatqak

gyermekeiknek a' zsidó szülk.
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gyeimet e* kisded csoport, a' 26 ezer más hilíi között. Mit

nem tesz a^ status in statu ! Azonban az örök igazság**

szabályai itt sem fognak ellenmondássai gátoltatni ellen-

állhatlan kihatásukban. Halle' zsidói' elszigetele'se sz-

nik az ország' ápolásának édesgetése között, minekutána

szabad nékik is a' INemzet' tagjainak vallani magokat.

Vallási szertartásukon ki'vl sokban kezdik már letördel-

ni azon részént ön babonájok által emelt korlátokat,

mcllyek által eddig annyira elklönöztettek keresztény

embertársaiktól , kikkel pedig egy gyökérbl támadott

csemetét bírnak ' legszentebb kincsökben a' vallásban.

Széltében részt vesznek a' többi nép' társalkodásában

,

's közlök többen a' legmiveltebb városi. körnek, a' mú-

zeumnak tagjai. Említett Pernecz bankász' fiát majdnem

minden nap látom a' múzeumban , mint a' tagok' biztos

esmerosét ; virtuóz testvére a' hangversenyeken énekel-

ni szokott.

Noveinö. l6-kán.

Múzeumi bál. A"" szépek, Courmachere'k.

Dr, Lorenz leczkéje. Az öreg desszam', Dr,

Tholuck, hutheröltöny. Szépnem' physiofiomiá"

ja az isteni tiszteleteit, Doctori graduálás.

Tegnap volt az els nmzenmi mríaíság , elször hang-

verseny, azután táncz. Xálunk most alkalmasint üres

minden tánczterem, 's két hét múlva az Advent miatt

még inkább. Prussziában ellenben nincs farsang a' ná-

lunk vett értelemben. sztl tél' végéig szabadon zet-

nek azon mulatságok, mellyeket nálunk 4,5,6 héten

ált, mintegy elbszülve kívánnak egyszerre éldelni.
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Mind e^ mellett itt nem halmozódnak egymásra a^ bálok

annyira , mint nálunk ; egyszerre sem tartanak ke't hti>

rom óránál tovább. így a' tánczoló ifjúság is csak ad-

dig fárasztja lábait, mi'g azt egessége^ rontása nélkül

teheti. On erénye-e ez vagy az uralkodó vélemény' kin-

szerítése , feszegetni nem akarom ; az bizonyos , hogy

semmi bál éjfél után 1 óránál tovább nem tart, st
hogy a' nyugórával haza menni szilárdság* ajánlatos je-

léül nézetik, fiizonyosan , minthogy nem oliy ritkán

,

's az évnek nem valami bizonyos részéhez vágynak a^

tánczmulatságok szorítva , azért nem rugaszkodnak ne-

kik oliy mohón, olly sok virító egésséget feláldozón; 's

alkalmasint innét j , ha csak a^ csendesb német véral-

katból nem magyarázzuk , hogy a' táncz észrevehetb-

ben lassúbb, mint nálunk, hol, a* mint gyakori tapasz-

talás bizonyltja, a' carnevál, fkép végs napjaiban,

szinte beteges ingerültségig élénkíti az idegzetet. Én
itt igen gyors tánczosnak tartatom, midn otthon mindig

hamarább elfáradtam, mint társaim* n^gy része. Oliy

korban pedig már nem vagyok, hogy élénkségem neve-

kedhetne. — A' hangverseny 6 órakor kezddött ; nyolcz

utána' táncz, 11-kor a' nyugÓra; 's ez a' teremet maj-

dan kiürítette ; ^jfél után egy órakor a' társaság' mara-

déka egyszerre egészen eloszlott. A' táncznemek is egy

kevéssé különböznek a' nálunk most divatozóktól. A'

közönségesen esmért lejt , vagy is kereng (Walzer)

háromféle: lassu, friss és orosz vagy is berlini. Egyik

sem éri fel frisseségre a' mi keringsdinket , 's legfel-

lyebb az, n^ellyet mi galoppnak nevezünk. Jártak még:

alexandrinert, ecossaishoz hasonlót; tempétet, min ná-

lunk 1820 körül divatozott, 's cottilliont. A' dámák'

öltözetén azt vettem észre , hogy Halle' szépei nem bó-
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kainak 'olly buzgón a' divatnak, mint a^ mieink hason-

ló nagyságú 's miveltse'g városokban. Petiig azt val-

lották esmerseiin , hogy ez alkalommal a' város' szine't

együtt láttuk. Öltozetök' szabása áltáljában ollyan , mi-

n Pesten, Po'sonyban, st Nagy-Szombatban is több

mint esztendeje megsznt divatban lenni. Ellenben úgy

veve'm észre, érdeklbbek e' hölgyek olly ifjú' számára,

ki már nem egyedül idjárásról, divat, theatrom ,
*»

helybeli törte'netkékrl szeret mulatkozni a' szépek' kö-

rében.

Szépséget egyet sem láttam , 's a' : „^eti«(t bu bai

£anb @acl;fen, wo fcie fdjonen 9!)?abd;cn ivad^fen?" Hallere

bizonyosan nem alkalmazható. Pedig együtt volt nem

csak a* városi, hanem a' környéki Flóra is, mi annál

hihetbb, minthogy a' férjüjfjuság többnyire tanulók-

ból áll , kikre tekintésbl nem kezddik alkalmasint

elbb a' mulatsági cyclus , mint az oskolai cursus* ele-

jén. A' szivhalászatban alkalmasint itt sem restebbek

Éva' magzatkái , mint egyebütt ; a' mit onnét is gya-

nítok, hogy Halle' szépeinek kitn része itt vitézke-

dett muzafinak íessz hölgye. Több mint 7— 8 szemre

való lyánykáról értettem, hogy tanulóval jár, vagy

fog nem sokára járni jegyben. A* társalkodás' tónját

felette különböznek találtam a' nálunk uralkodótól

Az ifjúság koránt sem olly serény az ugy nevezett

udvarlásban, mint a' mienk. A' tánczon kívül nem igen

társalkodik egymással a' két nem ; különvált ntelen

párocskák épen nem látszottak. Meglehet még nem igen

esmeretesek, midn minden oskolai pálya nagy (számú

idegen ifjakat hoz Hallebe. Pedig az academicusoknak

legalább 7 része jelen volt.
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A' múzeumon kívfll még egy társaság ád Halieben

bálokat kasonló móddal, id 's idköx^ megtartásával :

a' szabad komivesi egyesület , melly Prussziában nem ti-

lalmas, st a' mint hallom, a' város* legmiveltebbjeit,

közöttök sok tisztviselket, számlálja tagjainak. Ugy
nevezett redoute-terem nincs , ha csak a' sasfogadót ide

ne'znek nem vesszük ; hol télen fognak tartatni bálok
,

azok' számára, kik az említett társaságoknak nem tag-

jai. Alsóbb osztályuaknak , 's durvább Ízlés academi-

cusoknak számára, a' mint hallom, több honiályosb

helyeken , egész esztendn ált idrl idre hangzik a*

tánczos vigalom' zajjá. A' miveltebbek tavasszal 's nyá-

ron, egy két népinnepet kivéve megelégesznek; azon

csendesb, 's nem mindenektl sejtett harmóniával,

inellyet az újuló 's adományzó szép természet nyújt.

Múlt szombaton látogattam a' többek között privát

docens Dr. Lorencz* leczkéjét. Jelesb ideái Bcckerbl

vágynak véve, azért róla nem emlékezem, hanem in-

kább tanítása' helyérl , melly a' régi várban , az ugy

nevezett residencziában , e' nevek'^ egyikét sem érdeml

füstös együgy régi épületben, Szaale vizére nézben

találtatik; közötte a' dómnak , különben* Reformátusok ;

's a' Catholicuíjok' templomainak. Ezek nevezetes tárgyak

nékem azért, hogy egy csupa evang. lutheránus lako4

sokkal biró városban , 's ugyan azon vallástételt köve*

t fejedelem' lakja' nevét visel épület' falai közt talál-

tatnak. Emi i'tést érdemel az is, hogy az els, midn
a' három f keresztény felekezetek között symbolunira

legszegényebb , nem csak amannál , hanem Halle' többi

templomainál is bellil sokkal czifrább.

Mind ezen épületek eltt egy téres piacz vagyon.

Errl sem igen emlékezném, ha némelly háisfáknak,
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niellyek egykor itt állottak, kívágatása az akkori idk^

szellemére nem emlékeztetne. Oktatóknak 's tannlók*

nak kedves árnyékot szolgáltattak az öreg desszauinak

(igy neveztetik még most is egy porosz hadi szolgálat-

ban volt desszaui princz) e' városi parancsnokságáig.

Fejszére kárhoztatta ket t-' klöncz hadvezér, csupán

azért, hogy ez által Paliász' bajnokait vexálhassa. Mi-

n idk lehettek azok , midn még egy jeles nev her-

c'/.egi hadvezér reá ért vexálni, 's illy módon vexálni

igénytelen éltü *s csak elvonultságokban nevezetes embe-

reket ! Ne csudáljuk azért, hogy azon idben nevezetes

káplári stúdiumnak tartatott a' közvitézek* vuklijának

kimérése , apró lakatokkal beaggatása ; 's a' czopfnak

csepvel kitömése

!

Tegnap eltt az academia' templomában TholucK

predikáczióján voltam. Halle' napi rendje szerint, hol

inost Tholuck et consortes mindennapi beszéd' tárgyai,

bvebb ide czélzó említést kellene tenpem. De még mi

nem értük el, vagy fontosb ügyeink miatt elérni nem

akarjuk azon pontot, honnét Tholuck" nézetei s az álta-

la okozott izgágák közértelmüek 's érdeküek lehetnének.

Ne is emelkedjék köztünk az övéhez hasonló párt. An-

nyi bizonyos, hogy Halieben még nincs sok hive, 's a'

ki van , az többnyire ékes szállása által hajtatva hódol ré-

szére; ámbár az isigaz, hogy még több hódolna, ha ed-

dig mutatott szelíd bánását szigorúbbá tenné a' kormány

azon villongásban, melly nem régiben csakugyan Tho-

luk\ 's barátjainak vádoskodásai által közte ; 's más fell

Wegscheider 's Gesenius között támadott. Indulatot

a' vitajba még eddig más nem vegyített , mint > ki

ellenfele' hiveit máskép mint iQu pogányoknak nem

nevezi.
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A' lelkészek' fels köntöse isteni tisztelet' alkal-

mával az ugy nevezett JjiilheruUöny (Ciit^erttiaiitíl), tulaj-

donképen az egykori Augustin szerzet' formaruhája

,

mellyet Luther egész éltéhen megtartott. Más egyházi

köntösöktl leginkább b ujja által, hosszat számos

redivel különbözik. Egész Poroszországban e! díszes

egyházi köntösben tartja functiojit az evangélikus pap-

ság. A' köz életben pedig ugy viseli magát , mint a'

társasága többi megkülönböztetett individuunii. Az egy-

háziiak, vagy is templomszolgák csinos fekete frakk-

ban jelennek meg, vallókról lefgg tenyérnyi széles-

ség redzött fekete öltönykével. Ki egyszerre egyene-

sen Magyarhon' dunántúli kerületébl j, 's velk ta-

lálkoznék, ket tartaná evangélikus lelkészeknek. A'

prcdikáczira nézve azt jegyeztem meg, hogy a' ma-

gyar reformátusok' példájára ugy nevezett exordium

vagy is elszó 'nélkül nyittatik meg. Az ajtók predi-

káczió közben zárva vágynak, 's az ott álló egyházü

által felnyittatnak ugyan , de ugy hogy a* belép rend-

szerint figyelmet von magára.

A' templomokat mindig megtelve találom, a' mi

nem igen valósítja azok' véleményét, kik azt hiszik,

hogy a' vallástalanság, kivált Németországban, mind

inkább terjed. A' hallgatóság' nagy részének ábrázat-

ján nagy figyelmezést lehet észrevenni a' szónok' szavai-

ra. Még 'a' szépnem sem marad e' részben hátra , 's

ugy hiszem , Isten' tisztelésének illy nem gyakorlása

bizonyos állandó jegyéket nyom a' csupa protestáns la-

kosú városok' leányai' képére, mellynél fogva isteni

tisztelet, vagy más komolyabb foglalatosság' üzése

közben ket a' catholika hit szép nemtl trpasztalt

vizsgáló gyakran megkülönböztetheti. Többszöri gon-
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dolkozás , nyugodtabb , de hidegebb tekintet , hamar

élénkül ügyelem altaljában az illy jegyek. Iliánylik

ellenben szeinök' fényén azon szelíd ábránd' vonala,

inelly amazoknál gyakran olly jól áll , 's a' vallás' ho-

mályosabb érzelmét ragyogtatván a' szép szemeket még

szebbekké teszi. Ott a' bels', itt a" kiilsö szépség tnik

ki illyenkor élénkebben.

Azokról, kiket szivünk' számára jegyezünk el, tér-

jünk azokra is, kik a' faciiltási mintába öntött, czéh^

szabályai alá szorított tudomány üzés kincsével lépnek

jegybe, Ol* doctorokra ; minthogy épen tegnap voltam

jelen egy illy eljegyeztetésen. Zedel nev ifja tudós

graduáltatott, Philosophía* doctorának. *) Bizonyos in-

nepélyességgel megy végbe a' promotio. Kocsin gyü-

lekeznek öszve a' részvevk, kztök ollyanok, kik

egyébkor igen ritkán járkálnak kocsin a* városban. A'

vitatok egyike , academikus esmersöm , Sclieüenherg

tír , furcsán figurázott rendkívüli functiojában az öreg

urak között, kik magok is illy alkalomkor, s ko-

rukhoz képest nem mindennapi derültséget mutattak,

alkalmasint azon tréfás kinos törtetés miatt, nielly ál-

tal nyélvöket a^ latin szózat' ritkábban gyakorolt han-

goztatása által lebilincselve érezték. Mert a^ német tu-

dós még csak illy féle alkalommal használja Róma' ki-

halt nyelvét, azonkívül a' tudomány' legszentebb rejte-

keit is honi hangjai' kíséretével mereszli megjárni;

nem félvén viszont eldurvulástól, mint bizonyos helye-

ken néinellyek , kiknek véleménye szerint a' bölcsesség'

*) Tudom , hogy tanárnak is mondhatnám , de engedjenek

meg , kik igy hallani jobban szeretik ; amaz n^v sokkal

elbb eszünkbe jut, 's általa örömestebb elhiszieUk , hogy

a' tudomány tzabadékog vittze értetdik.
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szent teremé csak holt nyelv' eltompult kulcsa áítal fel-

nyitható. De miért nem lehetne a' bölcsesség' ifjú pap-

ját szinte németül béavatnlök? nem látom ált. Tehát

esak ugyan a' tudományos pályát befejez koszorúnak

idegen földön termett borostyánból kell fonatnia ? Fur-

csán , egyszersmind kellemetlenül is érezhetik nyelvök'

lebilincselését magok a' tudós urak is , épen illy alka-

lommal , midn kitárván elttök nevendék esmereteinek

fiatal raktárát a' promoveálandó , nékik is a' szokottnál

még inkább könnyít módokról kellene gondoskodni

gondolatjaik' kifejezésére. Vagy talán k is még azt

hiszik , hogy az ugy is nehezen érthet tárgyak von-

szóbb 's innepélyesebb szint öltenek magokra, ha közl

jegyeiket is rejtélyesebbekké 's homályosabbakká teend-

jük? — A' költség 90 porosz tallérra, 135 ezüst forint-

ra megy. Theologia' doctorságával csak mint gyjtött

érdemeket megesmér jellel már tudományos fáradozá-

sukról esme/etesb férjliak ruháztatnak fel.

Novemb. 17 'kén.

* Tormaruhás academihnsoh. Kéménysepr,

Ptaczi kiáltó. Polgári vagy nem polgári mes-

terember.

Szembetn jelenet minden mi tlünk jöv' számá-

ra , látni uniformázott academikusokut ^ tanulókat , kik

egyszersmind katonák. Az idevalók ezt fel sem veszik,

de annál inkább mások, p. o. mi, kik sokszori tapasz-

talásból tudjuk, hogy nálunk sok ifjú épen nzért ölt

formaruhát, hogy többé oskolába járnia ne kellessék.

Itt ellenben mint hasznos megkülönböztetést , ugy nézi
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az ifjii az engedelmet, inelly szerint katonáskodó ideje-

ben is futhassa tudományos pályáját , 's e' végre olly

ezredet választhasson, nielly valanielly egyetemmel hiró

városban ianyáz. Illy kedveze'sek mellett nem csuda,

ha nem zúgolódik azon törvény ellen, melly 20 eszten-

ds korában kivétel nélkül minden ép 's egésséges ifjat

katonáskodásra kötelez. — A' napokban két klÖnÖs

életmód' sorsosait láttam : Kéménysepr az egyik. Nem
marad ez is el , mindenütt egyforma füstös mestersége'

ellenére , egyéb hasonló népszakaszoktól , is mint

egyéb közsorsu osztályai a' népnek ; arányzatilag csi-

nosabb a' külKre nézve nálunk találtató élet-sorsosai-

nál. Setét kanafasz vászonból visel dolmányt 's panta-

lont, derekát csinos szélei fekete öv, sárga csattal

szorítja , fejét a' rút brsipka helyett legalább útszán

mentében , szokott formájú kalap fedi. Hasonlít a' mi

bányász praktikánsainkhoz, midn ezek mindennapi öltu>

zetökben járnak.

Megjegyeztem továbbá egy más népéleti példányt,

különösségére nézve alkalmasint csak személye miatt

szembetnt. Kz egy hivatalos^««7/o vala. 'A' kidobo-

lás helyett csenget három izben , 's iigy kiállja a' hir-

detendt, szakadatlanul, kocsizörgés közben is, nem

gondolván vele: ha!lják-e vagy nem: 's e* melleit olly

érthetetlen habarással szaporázott beszéddel , hogy vont

figj'elmem' ellenére mást, min!: „rcrloren" szavat hir-

detésébl meg nem értettem. Még legészrevehetbb a'

habarás közben egy kiálló hosszú agyar nemi'i foga. '

A' mesteremberek' czimén nem veszem sehol is ész-

re nevök mellett; a' „7>o/^«r/V," kétség kívül minthogy

a' városnak minden lakosa annak igazán polgára is egy-

szersmind ; 's minthogy a' czéhek' nem léte miatt mes-
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fers^ge' fizhetése végett nem kéntelen a' polgári szaba-

dékos jog* védpajzsához folyamodni.

Novemö. l9-kén.

JVap"* és éf hossza. Mély csend.

Az is emlékeztet Hallenek Magyar hazánk' minden

városainál jóval fellyebb éjszakra esésére, hogy itt uj

esztend napján a^ nap 8 óra 9 minutumkor kél fel,

''& már 3 óra 58 minutumkor lenyugszik; tehát Budá-

val hasonlítva 20 minutummal rövidebbre szorul Prus-

szia' napja; ellenben nyáron ugyan annyival hosszabb-

ra kinyúlhat.

Többnyire innepélyes csend uralkodik körülöttem

a' nagy Berlinen. Éjjel még távolabb es kapuk' 's

ajtók^ zörgését is bchailom hálószobámba. A^ nyugal-

mat legfellyebb holmi vidor kedv muzaíi* ujjongatása

szakasztja félbe, ha kicsapongó mulatozása' helyérl

haza tántorog. Az éji r' kürtjének furcsa riadásához

,

mint minden fél órában rendesen hallhatóhoz már al-

kalmasint hozzá szoktam. Különösek az illy hangok,

ámbár nem közvetetlen emberiek. Az éji r' életnemé-

nek sanyaruságát láttatnak kifejezni. Mindig azt vé-

lem: valai^i vert, vagy fojtogatástól szorongatott em-

ber ordítja el magát. Szózatját ellenben kíméli az r.

Mást mint az óra' nevét, ,p. o. ()a(& i^ti^ (^al(> einO

nem kiált.
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ISotemb. 22^1cén

i

Enekló Gskolások az iitszúíi» Kinek nem illik

Hallebeu a kalap ? Köszöntések'' formulái.

Professzori érdemdij, KözÖJiséges gyászinnep.

Igémet literatura az Angoloknál. Csépelés.

JVarancsház Scitmid' kertjében. Halle legfiis'-

töselih része.

Szombatonként az útszákon énekeltetés , 24 gymna-

siumi nevendek által. Mindnyájívn csinosan felöltözve,

kaput *s kalappal. Ha köztök ne'hány igen gyenge ko-

rúak nem volnának, nemelly aeademikusokkal egybe-

hasonlitva , ket lehetne ezeknek tartani, 's ezeket

gymnasiumi nevendékeknek ; minthogy ezek viselik az

egyéberánt gyermekesnek tartott sipkáté Ezt is ellenke*

zleg lehet nálunk tapasztalni. így p. o. Sopfonyban

épen a' legfelsbb osztályt tev primánusok' czime volt

az én ottani idmben a' kalap , valamint a' pálczával

járhatás, míg ez utolsó el nem tiltatott. Illy megkü-

lönböztetésnek néztük a' köpönyeg' fentarthatását lecz-

ke közben. £s min jelesen megkülönböztet kiváltság*

nak tartottuk az illy czimzetet ; min büszkeséggel

néztünk le a' nálunknál csak egy osztállyal alább es
rhetorokra ; st ugyan azon osztály' els évii nevendéki-

re, mint ugy nevezett novitiusokra ! €sudálkozunk-e

azután , ha illy gyermeki játékok a' nagy világban

is annyiszor megujítatnak , nem kissebb nevetség

gggel , 's csak , minthogy mindenütt , *s többet áldozó

erlködéssel zetnek , komolyabbaknak látszókkal ? Még
a' philosophus király is , az „öreg Frici ," mint alattva-

lói' gyermekeitl most is neveztetik , szkségesnek tar-

10
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totta a^ szke bajuszú gránátosoknak a^ barnáktól el-

klönözését ! Azután jajgatunk még is, hogy newi z-
hetjük öröké gyermekkori játékainkat ! Olíy ritkán le-

het formasághoz ragaszkodást megóvni nevetséges túl-

zástól , s a' jórend' fentartását játéküzésig kiterjesztés-

tl! itt az academikusok alkalmasint áltlátták a' fény-

zés' kitn haszontalanságáts fkép tanuló ifjakra néz-

ve ketts ártalmát. Azért méltán helybenhagyhatjuk a' mi

felsbb tanuló ifjúságunknak is például szolgálható egy-

szerségét a' viseletben , valamint a' társas viszonokban

is *) A' sipka szinte oUy tisztesen befedi a' fejet , mint

amaz éktelen henger, a' mostani kalap; miért tartsuk

az illy fvegü embert másoknál kevesebbnek ? **) Tet-

szik nékem az is , hogy a' kó'szönte'si hosszas hálálko-

dások , üres szóejtéssel cserg idvezletek , unalmas ka-

lapemelgetések már sokkal ritkábbak , mint nálunk. El-

lenben annál többször, 's ugy látszik szivesübben szo-

rítják egymás' kezét a' találkozók , a' nnemek is. OUy
jól áll ez a* szke szász lyánkáknak. Nem hagyhatom

ellenben annyira helybe, hogy professzornak, ha csak

nem hallgatója , nem igen köszön az academikus ; da

*) Csak hogy az illy egj'szerüs^g ne váljon ism<ít általáno-

san kötelez szabállyá , különben nem kevesebbé nevet-

séges fog lenni annál, mit általa kivánánk elkerülni.

Ezt tapasztaltam késbben Halleben, 's még inkább Je~

nában , hol egykor több, egyéberánt csinos magaviselet

ifjak rósz néven vették , hogy atilámhoz kalapot tettem

fel. Imc kis nem nevetséges új kiadása a' Mózses' 's

régi Róma' öltözetkorlátoló törvényeinek !

**) Jenában még a' jeles Fries, most bels udvari taná-

csos' is sipkában jár ,
's aisért nem kevesebbé becsültetik,

mint hogy ha divatos kalap borttná felséges eszméleteit

kebelez tárat.
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ugy hiszem , már ez inkább az uralkodó egyszerbb-

nek, mint neveletlenségnek következese. Minden esetre

bizonyít a^ mi nálunk létezktl különböz viszonokat

az oktatók 's hallgatók között. A' honorárium , 's en-

nek a' professzor' nagyobb vagy kissebb kedvességétl

függ jövedelmes léte egy nem helybenhagyható füg-

gségbe hozza amazt hallgatójától j ámbár más fell az

is igaz , hogy igy nehezebben fog elaludni annak ipar-

kodása azután is , ha már fellyebb léptetésre nem igen

számolhat, 's ha már hire alapítva van. Bizonyi't illy

igyekezetet azon nagyobb készség, mellyet els rangú

oktatók is, p. 0. az egy leczkéjén 200— 300 hallgató-

számlálót Gesenins i az ugy nevezett privátokon mu-

tatnak, iriellyekért 5 — 10 ezüst tallérral jutalmaztat-

nak félévenként minden hallgatóiktól.

Tegnap Halieben közönséges Gyúszimtep (Sobíettr

fcier) tartatott, minden halottak* emlékezetére. Azon mód-

nálfogva, mellyel végbement, a' legszigorúbb protestáns

sem tehet ez inneplés ellen kifogást. Egyszer Öszveköt-

tetése innepnek az; isteni tisztelettel, távol minden feles-

leg való nélkül , ellenben a' predikácziónak ^s éneklésnek

a' tárggyal megegyez tartása, a' gyászolásban, ugy is

elbb utóbb minden halandóra rá kerülben , az ege's^

gyülekezet' részvevése , 's ez által a' czélzott benyo-

más' bizonyosb 's hathatósb léte ; másfell a némelly

protestáns országokban visszaélésig gyakorlott egyes ha-

lottas predikáczióknak egy czélerányos pótolással igy

eszközölhet elmellzése; — mindezek igen ajánlatos-

nak mutatják az illy halotti inneplést, 's hiszem, hogy

én nem valék egyedül , ki illy eszméletekkel hagyta el

tegnap Isten' házát. Én a' dómban voltam. A' tem-

plom tömve vala részvevkkel , részént a* köz kedvesség
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MimaecAer leilkés?/^ kedvéért. Már tegnap eltt estve 's

teghap délután hirdette az egyébkor ritka ers barango-

lás az inneplést. A' karzatokon ül asszonyok reám

nézve még mindegyre szembetn jelenetet mutatnak.

Tiibbször értettem már a' Németek' panaszát, hogy

lileraturájok az Angoloknál igen esmeretlen. Mi Ma-

gyarok épen ellenök hallatjuk e' panaszt. Bizonyos ha-

tárig, ha igazságosak akarunk lenni, nem tehetünk sem-

mi kifogást ; ha szellemi körében is minden nemzet legin-

kább ön háza eltt seper. Igaz másfell az is : mindig leg-

elbb megütközhetünk rajta, ha az erkölcsi hatalommal

legnagyobb mértékben bir nemzet a* föld* legtudomá-

nyosb népének felséges elmemiveit nem esméri.

A' napokban sétálgatás közben egy nyilt pajtába be-

tekintettem. Falun elálmodott boldog gyermeki koromraí

emlékeztem , látván a' csepelesl , az illy foglalatosság-

gal járó készületeket, a' csépektl hatalmasan siijtolt

kévéket, a' garmadákat. A' csépfejek a' nálunk hasz-

náltaknál vastagabbak. Hallom , olasz földön mind a^

két rész vékonyabb , de a' nyél arányzatilag igen

hosszú.

Tegnap délesti együttlétem itt lév földikkel 8cJimid'

kertjenek narancsházáhan volt. Narancsokkal diszeske-

d vendégl ház nem megvetend környékzet olly föl-

dön, hol a' cseresnye is csak Augustusban érik. Még
nálunk illy kellemes vendégl házat nem igen találni.'

*) E' kert az egyetlen mosolygó helyzet , honnét a' ko-

mor alakú város vidámabb szinben mutatkozik , s egé-

szen meglátszik.^ A' nagy részbl tornyot vesztett régi

*) Már inost igen is. Már 1835-dik. nyarán. Pesten gj'ö-^

nyörködve hselteni „Tivoli , EJysium , Aicadia" inive-

szelt déli égallyi berkekben , olly helyeken , hol azeltí
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templomok , a' Móricz , az Ulrich , a' dóm nem tünte-

tik oUy kellemetlenül szemembe csorbájukat; ámbár én

az illy komor alakokban közéleten is sejtek kellemet

;

a' nagynemü régise'g* látásán keletkez édes andalgás

által, mellyet lelkemben költenek. Gyakran több ta-

núság rejtezik komor arczvonatok alatt, mint a' vi-

dámban.

Legsetétebb alakú oldala az egészben is füstös vá-

rosnak a' tulajdonképi Halle ^ 's Glauchu juharosnak

avval egybeütköz része, a' sálinak körül. Halom-

szám látni itt a' feltúrt fekete tzek földet , setét szí-

nével még a' rajta taposók' fényesített lábbelijét is fe-

lülhaladóf. A' házak egészen megfelelnek az igy szag-

gatott föld' szinének. Keskenyek , egymástól mintegy

széttépve, rendetlen csoportokat képezn. Az esti szür-

kületben vulkáni lökdösés' romjainak nézem,' mellyek-

nek üregeiben az emberek sasként fészkelnek.

"Sovemb^. 26-A«ff.

Karszellem az academzlusok között,
^
Pár-

vidali kórság. Miben áll a német tanuló a"

mienk felett? Tlalle" pietistúi. Harangcsend,

A' német tanuló tetemesen különbz a' mieinktl

bizonyos karszellem (esprit de corps) által. E' kelle-

metlenül kitn hibás tulajdonsága annál méltóbb meg-

ütközést éleszt a' külföldiben , mennél inkább igyekezik

oktatója, fkép legújabb idkben , a' szobatudós' feszes

semmi züldet , mint a' billiárd' zöld lapját látni nem
lehetett j örömmel emlékeztem, hogy e' hüselk* egyi-

ke egykori sxobám' ablakára, akkor meg csak untató ala-

kú udvart nézre mosolyog.
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hejazatját magáról lerázni ; 's mennél ellenkezbb leve

erre nézve , nem csak a' vezete'se alatt vite'zked muza>

sereggel, hanem ön magának is elbbi zárt életmódjá-

val. Kivévén néhány szelíd 's korukat felülmúló éret-

seggel birókat , igen ritkán látni ókét más társaságban

,

mint csupa cziniborákból állókban. Ennek következése

azután bizonyos egyoldalúság társas élet' nézeteiben,

's feszes nyerseség , legalább öszvehasonlitva a' minden

részeiben annyira csinosult környékzettel. igaz ugyan,

hogy ennek f oka , az ön erejét érz ifjúi bizakodás

,

némileg mindenütt feltalálható , lassanként a* kor' éré^

sével el is szokott múlni ; 's igy minden esetre nem vá-

lik lételes tulajdonságává az ifjúnak. Már az idsebb

academikusok is sokkal kevesebbé láttatják e' szellemet,

's a' sokszori utazás, raellynek szünideje'' nagyobb ré-

szét szenteli , hamarább, mintsem az illy külsnek el-

s észrevevése után hinnk, 's eléggé kigyalulja a' né^

met tanulót.

Sokkal visszataszitóbb , és helybe semmikép nem
hagyható sajátsága ezen academikusoknak a' pártokra

oszlás , 's a' párviadal" üzése. Mind kett oily társasá-

gi métely, mellynek elhatalmazásával a' közjónak nem
veszélyeztetni lehetetlen. Nem kivánok rólok értekezni,

csak azt jegyzem meg , hogy ezen rendszerint nagy világi

társaság* két nem betegsége az ifjúságnál kettsen ter-

mészet elleni , 's még érezhetbben keseríti az életet

olly körben , hol egy világos czél' aegisze alatt kellene

vitézkedni a' szellemi miveltség által támasztott kis tár^

saságnak; olly korban, hol az ifjúság körül még élénk

nyiltszivség 's bizodalom az emberiség eránt kör-

nyékziben olly hamar ellenséget találni nem hagy.

W két hiba a' német tanuló ifjúságot férjiiasabbnak
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ugyan , de szorosabban vizsgálva az érett korú ferjfiak'

némellykori torzkepének is jnutaíja, 's egyszersmind fe-

lette sokféleke'p korlátolja szabadságát, niellyrl pedig,

kivált erkölcsi tekintelheii a' miénknél minden esetre vi~

lúgósahh i 's mivellehb képzetekkel bir. Nem csak arra

kenteiének tekintni a' különbféle szövetkezések' tagjai,

hogy nem tanulók' társaságát (az ugy nevezett Philistere-

ketj kikerüljék ; de gyakran minden , a' szövetséghez nem

tartozókkal társalkodás is tilalmaztatik káros lekötele-

z«snél fogva. A' különbféle szövetségek között örökös

a' czivakodás. 'S mivel menthet illy tennészet elleni,

a' szelíd tudományok' avatottjaira kettben szégyenhozó

szellem, ha a' veszeked nem ugyan közönséges durva

ember' módjára, tömegben, pele— méle, hanem illen-

dség' sima felülete alá rejtett dühös indulattal egy ki-

jelelt helyre kihív, 's ön maga' vagy ellenfele' életét

több tanuk helyett egy kettnek hidegvér jelenlétében

költözteti az örök létre? Nem csak maga viseletében,

szavában , st arczvonatiban is kell magát ez ifjaknak

szorítni, ha megsértknek tartatni nem akarnak. Vágy-

nak, közüttök sok meghatározott szólásformák, a' meg-

sértés' vagy nem sértés' árbecse szerint .osztályozva.

Vágynak más szólásaik, magokban véve közönbösek , de

a' hozzájok kötött hang vagy arczvonat szerint sértk,

vagy nem sértk. Ki ezeknek cursusát nem tudja , az

ezekkel vagy ne társalkodjék , vagy készen tartsa magát

egy két élet' szelljének egész illendséggel meghatáro-

zandó elfuvására. *) Igaz ugyan : idegenek eránt itt is

*) így ii^oIt ben 9ínb, SCett" (félre azntból) bizonyos ki-

hívást von maga után; nvAniü^y »z ostoba, sKaniár,

vagy akármi iíly nevezetek, leginkább azok, mellyek

a' megbútitaudúnak lelki jeleestf^ét ócsárolják, vagy csak
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van tekintet, igaz: a' legtöbb esetekben csak játék az

illy viadal. Azonban minden esetre különös , hogy an-

nyira vérbe van oltva az elégtételnek e' minden igaz-

sággal 's társas jóléttel ellenkez neme azoknál, kik-

nek egész társasági f czélja a' humanitás , a' tudomány*

szent tüzének kebleikben honosítása, a' szelíd keresz-

tényi érzelem' kitn élesztése.

Mondhatják ugyan k is : mi csak apáinkat utánoz-

zuk. 'S mit felelhettek erre, keresztény népek' megk-
lönbözöttjeí ? Ha ez oldalról akarnók megitélni keresz-

ténységünket, vallhatnók~e magunkat igazán e' szépczini

alá tartozókhak ?

Még Hazánk' tanulói legfellyebb hírébl esmérik a'

tanuló pályával illy homlok-ellenzettel ütköz jelenetet.

Csak lenne egyszersmind közöttök kevesebb az ollyan,

ki hódolni kész e' társasági betegségnek , ha ez nálok

is bé találna kapni , ujabb idkben idegent oUy buzgó-

sággal utánzásunk' segedelmével. *)

kétségbe is hpzni mertíszlik. Ekkor azonban meg több-

féle szabályoknak van alája vettetve mind a' ke't rész.

Három nap' elforgása eltt mind a' kihivásnak, mind az

elfogadásnak meg kell történni. Még az is meg van

határozva : min ruhában (frakkban , mellyben egyébkor

nem igen jár az academicus) kell megjelenni a' sért'

lakásában a' kihívónak , ki maga a' megbántott soha

sem lehet. Megvan határozva az ajtón kopogtatás , 's

több e' féle , valamint a' békülést próbáló phrasisok is ,

ha a' megsértés nem történt nyilvános szándékkal. Mi-

n pedantság ! ha csak béhozatása e' formaságnak azért

ném történt, hogy általa a' kitör indulat fékeztessék í

*) Ne idézzük a' rosszat, magától is megjelen. Kezdi már

ifjúságunk, a' külföldnek több ajándékai között, ezt is

elfogadni, míg sok más, sokkal inkább elfogadható eránt
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Illy nyers emberkék is találtatnak tehát a' szelíd

llalle' falai közt. Ki hinne', e/ekkel esmerkedvcn,

hogy a' mellett me'g is vágynak oUyanok , kiknek ke-

belében ezekével egészen ellenkez érzelmek tápláltat-

nak. Ki gondolná, hogy a* szelíd keresztényi lélekkel

annyira ellenkez párviadal', bajnokival sokszor ugyan

azon fedél alatt is laknak, azoknak olly társaik, kik

ellenkezleg, a' személyt diszesít becsületet egészen

másutt keresik, kik szemeiket legalább látszatilag a'

múló fénynek ez álorczás szinhelyérl elfordítják; kik

a' protestáns keresztény egyháztól czélzott erkölcsi sze-

lídséget is keveselvén , az igaz szelídülést , az érzékisé-

get meggyz ert csak a' kegyeskedésben , az ugy ne-

vezett pielismiisban, különös gyülekezetek által gyakor-

landóban, reménylik feltalálni. Valóban, mennél fe-

szelgsebb valami tulság, annál élesebb ellenzetet tá-

maszt maga körül. Nálunk annyira elhireszteltetik né-

mellyek által vallási hidegsége_'s közönbsége miatt Né-

methon , kivált annak protestáns része. £n ezt nem ta-

láltam igy. Meglehet áltesett már azon crisisen, melly-

nek tisztító rostája alá jönnek minden intézvények olly

zivatarok' alkalmával, mink Európa' társas körét a^

múlt század' végén 's a' folyónak elején rengették. St
bizvást állíthatom, hogy ez országban sokkal ersb vallá-

sos érzelmet tapasztalok még az ifjúságnál is , ki pedig

egyéberánt lelki szükségének az életkor' sajátsága sze-

rint legcsekélyebb izgatása^ miatt -mindig legelbb haj-

landó, kivált erejének tellyes virágzásában, — a' val-

lás eránti hidegségre. Minden templomot rendszerint

tele 's gyakran tömve találok. Minden nem 's rangua-

niég eddig , "közös emberi sorsunk' ptUdájára, sokszor

csekt'Jjebb e'rdekletet mutat.
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I kat hallottam már vallásos dolgokról értekezni. Hallom :

a' Pietislák külön isteni szolgálatot is tartanak. Minden
társasági körben napi renden vagyon a' szóvitaj azon

mozgalmakról , raellyeket mostanában e' vallási klön-
zk támasztanak. Csak gylölsegig ne haladna az illy

súrlódásokban mindig nagy tarkasággal mutatkozó több

rendbeli véleményi különbség. Máskor talán többet fo-

gok emlékezni e' súrlódásokról, minket Hazánkban már

csak mint múlt idk* elmúlt jeleneteit nézünk , 's azért

érdeklknek legfellyebb csak hisztoriai szempontból tar-

tunk. Annyi bizonyos, hogy Prussziában hamar nem
fognak szomorú szakadásokig élesülni az illy súrlódá-

sok ; 's hogy bár ezekbl származtak régente , még sem

iijulhatnak meg azon rettent idk, mellyekben a' val-

lási gylölség' Molochja halom-szám öldöste áldozatait

rettent oltárán. Egy védangyal' rpaizsa fedezi illy

idk' újulása ellen korunkban nem csak Prussziát, ha-

nem minden országot, hol a' f hatalom' részesei ha-

sonló parttalanok e' súrlódásokban. Az országié hata-

lom nem csak közönbös: de legnagyobb szelídséggel vi-

seltetik még mind eddig e' mozgalmakban , ámbár azt

Halle' némelly pietistái, kegyeskedés' örve alatt való-

ságos képmutatók; meg nem érdemelték volna, midn
minden ingerlés nélkül szerencsétlenekké akarták tenni

Halle' több tudós férjfiait, kiket a' közvélemény közön-

ségesen esmért tudományos , 's erkölcsi életök , szeretet-

re méltó characteröknél fogva az egyetem' körébl mes-

sze kitündökl lelki csillagoknak tart. — Még most is

visszatetszik , hogy se reggel , se délben , sem estve

,

innepnapokat kivéve , harangszót nem hallok. Tavai

illyenkor Nagy Sz* városában gyakran egész nap harang-

ísugás döngette füleimet. Ellenben annál több a' torony-
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óra. Ott a' teinplomjárás , itt a* munka felosztás' nyil-

vános hirdeti e'szrevehetbbek. Tnlán sehol annyira,

mint Szászhonban , me'g közéletbe nem lépett a' munkás

éltet szabályzó pontossága, a' nálunk me'g honosabban

nem nevezhet accuratesse.

Novemi. 2Q'kén,

Katonai vjonczok. Bajusz , mint formaruha''

része. Második mulatság a' múzeumban. Tár'

sasági körök* Látogatás LafontainenéU Hotia-

res mutant móres. Tudósok^ diszczimeztetése.

Megszólítás' tisztelked formái, Czimzetvágg,

JVémet nyelv' tisztasága Halleben, Kutak,

Számos katonaujonczok mentek e' napokban erre

ált Erfurtba. Mindnyájan igen jó kedvek. Fel volt az

1100 emberre men szálítvány a* nagy piaczon állítva;

ersen daloltak ; harsányan viszhangoztaták a^ házak'

falaival az „€in freieá í'cben fii^ren »üir", 'sa't. „SBaé ifi:

hti 2)eutfd;en 53atcrlanb" dalokat. Terhes marad ugyan

mindig azon életnem, mellynek elibe mennek, de há>

rom esztend, gondolják, nem mint a' világ. Épen,

minthogy mindnyájan született katonák , 's a' kötelezés

általános , van elég idejök a' mindeneket kötelez szol-

gálat' képzelmével megbarátkozni. A' mi minden vállat

egyaránt nyom , 's magában véve sem igen nyomasztó

,

annak nyomásából igen kevés jut egyre , az a' kevés pedig

nem terhesül az irigységet támasztó kivétel' szemlélése

által ; az nem csak trhetvé , de vidámon viselhetvé is

válhat. Az 1100 ujoncz mind polgári köntösben, ka->

putban
, pantalonban , kesztysen utazott ; 's nem városi

e' csinos öltözet nép, mindnyájan HalIe körül lakq
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falusiak. Azonkívül nem kísértetett semmi fegyveres

csapat által ! Meg könnyebbé tétetett Poroszhönban a'

Icatonáskodás azon ifjaknak, kik ön magok^ költségén

fegyverkezhetnek. Ezek csak egy évig szolgálnak,**)

's tábori katonáskodások után még két esztendeig tarta-

lékban teend szolgálat' terhe alól is fellévén mentve,

mindjárt a* honvéd sereghez (Oanbme^r) jnek , hol 30

éves korokig maradnak , béke' idején csupán azon köte-

lezéssel, hogy minden septemberben az szi manoeuver-

ben részt vegyenek. Azonban ez alól is , ugy veszem

észre, máskor sokan felszabadítatnak ; 's csak most,

midn sok honvéd ezred hadi lábon áll, panaszolja gaz-

daasszonyom' unoka öccse, Déliesek városkában posta-

mester , 's honvédi hadnagy , hogy ámbár hivatalánál

fogva is közvetetlen királyi szolgálatban áll, 's forma-

ruhát visel , még is ez idén a' manoeuvertl nem mente-

tett fel. Másutt a' katona statusba lépés bucsut mon-

dat az ujoncczal minden eddig zött foglalatosságától.

ügy szólván uj világba léj)vén az ifjú, formaruhája' fel-

öltésével sokszor egészen uj képzelmek' pólusa kÖzé

kéntelen eszméi' tengelyét éleszteni ; itt a' tanuló ha

p. o. ma elére 20-d évét , holnap elmegy a' helybeli pa-

rancsnokhoz, magát jelenti, beöltözik, talán tüstént rt
is áll; holnap után ismét leczkére mehet, Mhlenbruch*

pandectáira, vagy Wegscheider' theologia dogmaticá-

jára. — Mars közben kóczperdjeket bornyu-batyujok

mellé dugják a' katonák, batyujok mellett még egy bá-

dog kulacs is függ. Sáros utón 's téli idvel a' szürke pan-

talonra , iwellyben jár minden porosz katona, igen ers

vászon szövetbl készült lábtyüt (kamasche) is kapnak.

*) 1835-tl fogva csak 8 hónapig,
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Kabátja minden gyalognak setét kék, a* kis cllcnztlen

sipkát ugyan azon színbl veres széllel , minden katona

,

még a' tiszt is viseli, szintúgy a' bajuszt is, 's ezt is-

mét, haza szabaduláskor, polgári életbe visszalépése

jeléül , formarnhájával egyszerre leteszi. Rendes alka-

lommal a' huszártisztek is kaputban járnak , 's görbe

sárga réz kardjokkal messzirl a' jiii magyar gyalog

tisztjeinkhez hasonlítnak. —
A' második múzeumi mulatság megersít azon véle-

ményben , hogy e' tájon a' két nem közötti társalkodás

sokkal Szkebb korlátok közé vagyon szorítva, mint

nálunk, 's hogy az ugy nevezett udvarlás^ vagy is cour-

csinálás áltajában ha nem épen illetlennek , de bizonyo-

san szeles emberek' tulajdonságának tartatik. Bizodal-

mas társalkodásra nyilvános helyen csak szOros esme-

retségek között lehet számítni. Bizonyos czélzásu hd-

dolásnak tartatik, ha szépeket mohd az ifjú oUy lyán-

kának , kinek még forma szerint bé nincs mutatva, s

véle már hosszabb idej esmei-etségben nincs. Az ud-

varlás' szép szavait elbb veszik iU^ mint nálunk, való-

ságnak. Bálban aüg, hogy a' táncznak vége van, két

felé válva oszlanak szét a' tánczolók^ a' riemi különb-

ség szerint. Hogy ezért kevésbé becsültessék a' szép-

nem , uíint másutt, hol az ifjak' nagy részénél a* „Coür-

machen" forma szerint zetik , még is kétlem. St azon

szokásnál fogva, hogy az ifjú jobban siet, mint nálunk,

magát szive' édes tárgyával eljegyezni , áltláthatö, hogy

elbb feltalálja ideálját, hogy nem annyira válogató,

hogy elbb hiszi többszöri példányokban feltalálhatását

olly tökélyetesnek a' szépnem' egységei között, ki a'

sziv' követelésének megfelel harmóniát birhassa. Há-
zon kívül épen nem tárisalkodik egymással a' két ne-
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mü fiatalság. Látni bár, kivált vasárnaponként, sok
csinos sétálót, de együtt csak igen jó esmersöket.

Még nem vettem semmi dámát észre udvarló ifjak' kí-

séretében, így van ez, mint hallom, az egész tájon.

Nálunk a' köz mulatságokban annyira szeretjük mutatni

a' német szint ; honnét jóhet még is illy különbözés a' tár-

sasági mulatságnak e' lételes pontjában? Még is meg kell

vallanom: jobban mulatom magamat a' hallei, minta'

pesti bálokban. Több szellemiség látszik az ide való

mulatságokban, 's az könnyen észrevehet, hogy nem
csupán az egy alakú keringés miatt jönnek itt bálba a'

mulatságot keresk. A' szépek között néhány stiftdámát

is láttam az itteni nemes kisasszonyi intézetbl. Bal

vallókon egy fekete szalagbokor által könnyen megk-
lönböztetk.

Tegnap eltt nteglátogattam a' kis Ullrich útszán

lakó Lf/fontamef , a' regényirók' egyik nesztorát. *) Régén

kijött ugyan a' divatból ezen érzelg iró , 's valamint

hivatala elenyészett , ugy szinte elmeszüleményei is

megszntek a' nagyobb világnak , ezen fentebb nem
életnek keblében létezni. O Halieben sok esztendeig

rizeti lelkész' (©arnífonéprebiger) hivatalát viselte ka-

honok czimmel, mellyel neveztetik most is. Minek*

utána Halle ersített hely lenni megsznt^ az rizet'

teínploma is lerontatott , 's e' szerint az hivatala is el-

enyészett. De érdemdijját húzza* Elvonultságban éli

egy földszinti , de csinos lakban utolsó napjait. Itt lát-

ni még inost is gyakran , hálósipkásan , hálóköntösben
^

ablaka mellett olvasgatva , a' még friss arczszín öreget*

*) Bvebben emlékeztem már Lafontaineról Fels M. O.

Minerva' 1834-d^évi 3-d. kötete" 488— 492 lapjain,
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O különös tisztelje a' görög nyelvnek , 's classiciisok-

nak. Fképen szereti Lucziant» Hozzám intézett kérdés

sei közül is ez ^ volt a' legels : hogy jártas vagyok-e a

görög nyelvben? En e' kérdést nem igen vártam volna

egy Lafontainetl , minthogy az munkáiban fképen

kitn irányzat egészen ellenkezik a' görög irók' uralko-

dó szellemével. Az érzelgése, különösen az emberi

sorsot illet, felette különbözik a^ játékszini hsöknek

azon rszellemétl , mellyet sors' neve alatt esmértek.

Egész külseje nem mutatott semmi érzelgést. „A' sir'

szélén talál kegyed" igy szólított ugyan meg ; de ezt a'

legnagyobb lelki nyugalommal 's vidám, majdnem mo-

solygó képpel mondotta. *) E' mellett több izben meg-

újította beszédét kedvelt tárgyáról , a' görög 's latin

cla^sicitásról. De ersen kikelt azon mód ellen ^ mel-

lyel az els még Némethonban is zetik. Kikelt a' mi

latinságunk ellen is , mi ugyan már, miolta Halleben

Yagyok, szokott dolog, ámbár ellenmondást épen nem

költ nálam. **)

A' ,^hotiores mulant móres''' példabeszédnek egy kis

ártatlan alkalmazását illeszthetjük a' német egyetemek'

mentori 's a' tanulók-közötti vi^zonokra. Igaz ugyan

,

hogy ezek sokkal inkább közelítnek a' természetihez^

*^ Nem sokára e' látogatás után » Mart. 9-kén 1831-beii

,

míg én alsó Szászhonban jártam, elhunyt a' derék fe'rj-

fíu. Bétéllyesillt tehát halála' érzete.

**) Már Be'csben sem igen jó ke'pzeleuimel vágynak az em-

berek a* mi latinságnnk eránt. Egy tudtomra ügyes ifjú

csupán az^rt nem lehetett taftító egy háznál, minthogy
mint a' nevendék' afyja vallotta : Magyarországban ma»
latin nyelv vagyon.*' 'S még is mennyire ragasa^«

koduiik e' nyelvhez még most is !



— 160 —

mint nemelly más országokban. Semmi esetre sem kö-

vetel magának tanítványán más hatalmat a* ne'niet profes-

szór , mint azt^ meüyre e'sz , kor 's tapasztalási felsse'ge

által szabaditntik. A' legnagyobb nyájassággal szólítja

vjt,
meg minden leczke' alkalmával hallgatóit ; de me'g is az

udvariságnak egy kis lépcszésével. Ha p. o. a' szokott

megszólítási: „TOcine v^erren" helyett, 9!)?cine ^od;jutjereí;í

renbctt ^crrcn" t mond , 's felülreá magát a' hallgató ifjúság

eltt meghajtja', Akkor bizonyosan nem rendes oktató

,

{professzor ordinarius); hane^n rendkívüli, vagy csak

magános tanító (privat-docent). Rendes erdemdijt vagy

is fizetést ez utolsók nem kapnak. *) A' rendes profes-

szorok, ha idsebbek 's tudomány vagy egyéb személyes

erdeim által magokat megkülönböztelik, egyszer vagy

bels udvari tanácsosi czimniel tiszteltetnek meg. Vi-

tézi rendeket is nyernek, fképen a' lipcsei *s göttingai

egyetemeknél^ Itt llalleben a' poíosz veres sas' har-

mad rangú keresztjét birjá Glaiicha külvárosi superin-'

tendens Thiemaim^ mivel az lij agenda' behozása körül

különös szorgalommal serénykedett. Ez mar valóban

egy kicsinyt szerfcletti megtiszteltetés. Ha jó , 's ha a'

jelesebbektl hasznosnak el van esmérve az uji'tás , nem

, más mj^nt kötelesség tellyesítése annak elfogadása.

Tetszik nékem azonban, hogy itt minden embert hi*

tatala' vagy életmódja' nevénél fogvii lehet a' véle be-

szélgetés' közben is czimezni; hogy itt a' .^ofrat^ , a'

S^zxx Doctor (nem sebész mint mi nálunk), a* ^zxx Si-

tcftor, .^err ^raftbent, nem csak leveleik' boritékain , ha-

nem a' megszóli'tásban is igy neveztethetnek. Mindig

nagyobb megbecsltetésnek is nézheti minden okos em^

^^ Már most a' rendkívüli professzorok sem.



— 161 —

ber, ha azon czimmel illettetik, inellyet ün maga e'rde-

inelt magának , mint ha születe'si rangja' nevét, a' sok

„tekintetest, nagyságost" 's a'^ t. akarja hallani. Kön-

nyebben is czimezhetjük igya' velünk beszélt, a' nél-

kül, hogy csuszmászRs' gyanújával terheltessünk. Más
felül az egész néposztályokat illet czinizetekre rendsze-

rint olly sok a' követel, 's az önkényes bitorló, ki

illy születési nevezeteket magának tulíjdoni't , de tulaj-

doníthat is , azon bizonytalan értelemnél fogva, melly

a' „tekintetes , nagyságos" 's más e' féle czimzetek alatt

rejthet , 's legalább erkölcsi tekintetben mindenikünkre

alkalmazható. Hogy ezen véleményemnél fogva nem
pártolom azon czimzetvágyat (íitelfiicljt}, melly a' Né-

metet híreszteli, magában érthet.

Hogy a' nyelvet (természetesen németet) itt hon-

jában tisztábban beszélik, mint külföldön, mint p. o.

ugyan a' németet Magyar hazánkban , nem fogja senki

meglepnek tartani. Csak azt találom különösnek , hogy

a' franczia szavaktól is tisztább , mint nálunk , midn
pedig ide közelebb esnek a' Francziák, mint mi hoz-

zánk. A' mellény itt minden embernél csak Weste, 's

nem chillée; a' frakk Leibrock; a' pantalon, Bein-

kleider.

Kutak, legalább szokott formájúak Halleben nin-

csenek; 1— 2 láb magasságú vékony cskbl folyik ki

a' víz, szabadon az útszára; a' vizmerités esmeretlen fá-

radozás , ez alól fel vágynak mentve a' konyhák' hiva-

talnokai. Csak alája kell a' kibuzgó viznek tartani a'

megtöltend edényt. Ez mindig egy kis türelmet fá-

rasztana, minek azonban alkalmasint örömest alávetik

magokat a* többnyire íiatal 's nnem vizhordók, kivált

esténként, ha egyszerre egész társaság gyülekezék a
11
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e' kúthoz. Illy helyek a' hallei közremlíi hajadonok-

nak, tre'fásan seprknek (Besen) , Stelldicheinje; itt

készülnek , idomulnak vagy gyakoroltatnak sok cselszö-

ve'nykék, az emberi sziv' legszokottabb 's még is min-

dig legkellemesb bábját, a' szerelmet tárgyazók ; itt

közöltetnek a' nap' sok történetei. A' viz két csö-

börbe egy rud által egyesültbe gyjtetik. Fején itt sen-

ki sem hordoz semmi terhet.

Decemb. 2-hin 1830.

A' hosszú reggel. Pontos rendtartás. Fa-

'Vázlat az épületek' falaiban,

A' föld' pólusain kívül tudtomra Halle' academiku-

sainál tart legtovább a' reggel. Éjjel-nappal jó reggelt

kivannak egymásnak a' találkozók. Másoknál itt is job-

ban visszatolatik természeti határa felé a' jó reggel, an-

nyira ugyan még sem, mint a' mi falusi Magyarjainknál.

Másféle idvezlésben, 's áltáljában a' tisztelkedésben íi^így

egyszerséget tapasztalok. Gyakran, midn nálunk,

kivált a' falusiaknál meg sok mindenféle komoly inne-

pélyességgel czifrázott phrazisok használtatnak, itt ele*

gend egy néma kézszorítás , legfellyebb egy pár szó-

kísérettel. A' „magamat ajánlom" megfordítva nem

búcsúzók , hanem találkozók között divatozik.

Sok apróságból is kitundöklik az uralkodó rend,

's anndk minden intézvényekre kiható gondoskodása,

így a' nagy piac/.okon semmi kocsi sem jár keresztül-ka-

sul, hanem megkerüli a' széleket, ha egyik oldalról az

általellenben esre akar menni. Középen szabadon jár-

hat-kelhet a' gyalogoló , and^dloghat akármi elmerültség-
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gel. Biztosabban Siédeleghetnek e'piaczon a' hetedik ég-

ben él pietisták, mint másutt sok apróbb városokban.

IVagyobb épületek' tetején
, p. o. az árvaházén göm-

böly fakar/at, (galleria) nagy nemvé teszi az egé-

szet. Csak közel ne menjünk hozzá. A' rút csontvázként

kifeketül favdzlut mindenütt, még a' roppant árvaház'

falain is, megfosztja ket palota nevöktl, melléét mes-

szirl készek lettünk volna reájok ruházni. Nem tu-

dok a^ házak' e' kietlen alakjához hozzá szokni. Szép

a' növényi világ, ásványoknál elevenebb képül szolgai

a' világ' egészét öszhangoztató titkos ernek , de csak

ini'g benne növénykép, bizonyos éltet képez vegyü-

lettel munkás az illy titkos er. Sznjön meg ellenben

a' belé fuvalt müszerzet' élete , elmarad tetszets küls-

re az ásványok megett. 'S épületben a' fedél alatt ál-

lóban k vagy knemüaz igazi alkotó rész; növényi tag

csak a' fedélnél , itt is csak rejtetten szép. Bell a'

szobákban , 's ott mivészet' szépít kezétl nemesítve

,

tö|)bnyire mint házbutor lehet csak , kellemes egészítje

hajlékainknak a' fából készült mív.

toecemb. \-hen.

A"* hülönhöd Hullorok, Miért nincs a ja-

lousienak német neve? Asszonyi segédek az

árus holtohhan. Szabadalmas Satyrikusok,

Említettem már, hogy a' Hallorok Hallenek szaba-

dékos sóbányászai 's halászai. Még egy különös fogla-

latosságot znek : k kísérik ki a' halottakat vég nyugal-

mok' helyére, múlt század' szabása szerinti fekete öltö-

zetben , három sarkú kalappal. Különös népecske való-
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han. A' föld' gyomrában turkálásra , a' vi// öblében bu-

várkoda'sra is csak k szabaditatnak Halle' lakosai kö-

zül. Ez által az 6 tevségok' köre is különbözik a' töb-

biekétl , %'alamint nyelvök , 's jogaik. Ok szolgáltat-

ják a' minden ételnek fképen izt adó sót; k Ilallebcn

éltünk' e' nap alatti tanyájábób kibocsátó kapunak, a'

halálnak rálló sweiczerei; 's még is ki gondolná, hogy

a' mindenféle népeket egyesíthet kötelékben, Hymen'
szövetségében is MiliJnködik e' kis népmaradék, hogy

csak egymás között házasodik, közepette azon nagy nép-

nek, 'mellytl iigy is nagy részint már elnyeletett ! Al-

kalmasint itt lelhetjük f okát patois nyelvök' 's egyéb

sajátságaik' fenmaradásának. Bizonyosan eltnnének

ezen sajátságok a' kívül is tárgyat keresni mcrészl sze-

relem' édes hangjai között. Nem illy különködk az ide

való galambok , (a' tollasokat értem) kikre pedig bizo-

nyosan elébb veszélyt hoz az emberi vagy állati kör-

nyékzet. Rendkívül szelídek, 's majdnem egészen be-

várják az embert.

Ablakokra is kiterjed az itt uralkodó egyszerség.

Valamint télen nem kettztetnek , ugy nyáron sem fe-

deztetnek jalousiek által. Nem hijában nincs ez ablak-

védnek német neve. Helyettek a' faablaktáblák , annyi-

val inkább , hogy csak földszint vágynak, nem nézet-

hetnek csinos pótlóknak. Ellenben a' nép' kitn szor-

galmának uj jelét találom azon szokásban j melly szerint

a' kalmárboltokban, p. o. fszeresekben, nürnbergi áru-

sokban, sok asszonyi segédet találok.

Ablakaim alatt szorgalmasan exerciroznak a' huszá-

rok. Ers toppantásuk minden fordulás közben, 's több

e'féle mozdulataik furcsán majmoltatnak az utszáló gyer-

mekek , e' szabadalmazott sulijrikusok által.
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Deéeinfr. 7 -kén.

Szüietésuaj)t tisztelkedés. A' zsilipek, ^,4^

ittas. Verklisek, Nyalánksáy , A' Szász keve-

sebbet eszik ; de többször, Kémet kedvélyséy,

Lábtyiikötók táiiczmulatság közben. Hallenek

napóleoni ideje. O német köntös.

Tegnap imilt egy hc^te, tisztel kedtek az acadeiuikii-

sok az idei prorector Grnlernak , a' róla *s Érsekrl ne-

vezett óriás Encyclopaedia* esniéretes kiadójának szüle-

tése' napjára. Az itt tanyázó 3-ik vadászosztály' han-

gászkara zengedezett. De a' tisztel kedes nem csupán

muzsikából állott. Nagy diszmenet irány oztatott, fák-

lyakíserettel a' megtiszteltt' házához, a' re'gi acadennai

dal : „Gaudeaiuus igitur" elmondatott, ekkor e' dal' tar-

talmából vett tárgyra prorector úr egy köszön beszedet

tartott, szavait nyilt ablakán ált, a* regényesen világí-

tott éji homályban ki felé haqgoztatva. Majdan a' disz-

menet visszahuilámzott a' nagy piaczra , hol nagy kör

képeztetvén, az ég fáklyamaradékok egy rakásra há-

nyattak 5 a* „gaudeamus igitur" újra elmondatott , az

academiai szabadság éljeneztetett , 's «vvel a' több ezer-

re men sokaság békésen eloszlott. A' diszmenetet az

egyes czimboraságok' formaruhásai vezették. A' példás

rend, mellyel ez inneplés végbement, meggyze arról,

hogy már az ifjúság is józanon használhatja szabadságát

;

csak ügyes és bizodalmát biró férjfiak által vezettessék.

Az inneplés* indító oka pedig arra teve íigyelmetessé,

hogy ez országban már nem ne'vnjek, hanem a' születés-

nek napja tartatik nevezetesebbnek , s ez tartatik meg.

Környékzim ez estve leginkább a' Hallehez veleni

mintegy egyenln távol Uoau iielveták vulának.
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MuIt szombaton az ugy nevezett Zsilipekéi (bíe v^lcufí

fen) látogattam , egy mulatsági helyet a' Szaale' szi-

gete'n, mindjárt a' város' nyugati oldalán, a' residen-

czián tul. Ez Hallenek legmélyebben es része, hon-

nét bús komorságra éleszt szinzete leginkább szembe-

tn. Énekkor láttam legelször e' részt, ámbár majd-

nem minden héten teszek egy párszor száguldást. Men-
nyi id kerül bele , míg csak egy várost is igazán meg-

esmérhetünk ! 'S azután még is hány iiíazó vagyon, ki

posta' szárnyain országokon áltrepül ugyan, de ha ko-

csija' ablakán néhányszor kitekintgetett, már tájat raj-

zol ; ha a' vendégfogadói néppel esmerkedett, már nép-

charactert fest , 's mind ezekrl vastag könyveket ir

egy két hónapi tapasztalás után. *)

Tiszteletére mondhatom az ide való nyilvános er-

kölcsiségnek , hogy még mind eddig ma látám csak a/,

els ittast. De ez tamdó. Ablakomból hallom a' szom-

széd ház felé irányzott veszekedését. Akármikor, igy

kiabál, készen várja ott lakó pajtását kettsre.

Furcsán zendítik városunk' levegjet , a' vasár-

napi esték' hangászai, a' verklisek. Azonban ezen

nagy ensemble, — egyszerreség , — j bizonysága az

itt mindenre kiterjed rendtartásnak. Legelevenebb il-

lyenkor a' város ; kivált nagy piacza tele van csupa csi-

nos öltözet "emberekkel. De a' mellett kitn csen-

desség ; semmi más hangok , mint az énekszóval kísért

hanggépelyek nem hallatnak. Még az is határozva va-

gyon , hol zengedezzenek, hol t. i. rendes üzetést

*) ilJj' váddal terheltetik mostanában a' hires Chateaubriand ,

Francziaoi's^ságban. Azt mondják : leir, mint látogató
,

olly helyeket, niellyeket soha sem látott. 'S még is most

kijövend nieuioiie-jaiért száz ezereket fog knpni

!
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kapnak ,
per Dreier (három fillér) egyszerre. 'S e' hit-

vány keresetbl még is egy e/.üst tallér adót fizet éven-

ként minden verklis. F aratása ekkor a'conditorey bol-

tosoknak vagyon. Közép nemet tesznek e' sütk a'

czukrászqk , 's a' po'sonyi hires kalácsosok között. Le-

het nálok találni minden nem süteményt : Hallor - Asch-

Macz-Kuchent 's t. e' félét. Megfordul ezeknél min-

den néposztály' embere: a' tanulótól a' fél ezüst ga-

raskáját egész héten gyjtöget pesztonkáig. A' tanuló-

ugy szólván fkép a' kalácsosoknál veszi eledelét. Ilt

lelem egyik okát, miért hogy oUy egyszer ebéddel,

's még vékonyabb estvélivel megelégszik. Ha egész nap

szörböli a' kávét , délest a' kalácsost látogatja, lefekvés-

kor még egy findzsa theával áztatja gyomrát, 's a' mellé

még gyakran egy dorong (Stange , tréfás nevezete a'

hosszúkás korsónak) sert kisziir, akkor, ha ers evés-

re a' mi ifjainkat el nem éri is , nyalánkságra , kényel-

müségre az életmódban azokat sokkal felülhaladja. \a-

lóban házánál kell az éjszaki Nén»etet esmérnünk. Itt

pótolja ki egészen azon hiányt , raellyet szenved ösz-

ves élete, küls fényen, zajos piaczi mulatságokon,

nagy vendégségeken , nem kapásával. Házában minket

Magyarokat, 's magyaros Németeket, valamint ausz-

triai rokonait a' kényelmségre , a' kedvélységnek

(@emíit^Iid;feit) igazi éledezésére^ nézve annyival felül-

múl, valamint mi az Olaszokat. Az Angolok' comfort-

ját már most jobban kezdem érteni. E' mellett a' men-

nyire tehetsége engedi , valóban vendégszeret a? éjszaki

Német. Akármikor látogassam academikus esmerseimet,

megkínálnak egy findzsa kávéval , theával , vagy egy

pohár serrel. A' professzorok el-elhivják theára (^au\ euic

Saffe Zí)ee} kedveltebb hallgatóikat. Nem viseltethet-
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nek e azután erántok ezek is nagyobb bizodalommal ?

E' mellett munkaszeretete't mindenütt kitudja tüntetni

a'Ne'met, 's a' mulattatót hasznossá is teszi. l\em csak

a' miizeumi hangászatoknál , meg Diemiczen, alsóbb

sorsuaktól látogatott tánczmulatság közben az ül nne-

mek' sorában is láttam számos lábtyühtéssel foglalko-

zókat. Nálunk ennek hire sincs.

Me'g gyakran emlékeznek Halle' lakosai a' west-

phali idre ^ midn t. i. k is alattvalói voltak a' pün-

kösdi királynak Jeromnak, tulajdonkepen bátyjának , a^

világrázó Napóleonnak. Szivekben akkor is mindig hiv

Poroszok maradtak. Jól tudta ezt Jerom, 's több íz-

ben fenyegetdzött. A' lipcsei nagy napnak is viseli

emleke't Halle. Több ezer sebesültek ide hozattak, 's

ezeknek nagy re'szet itt e'rte el a' Lipcsénél szörnyen

arató harczi halál. Nagy re'sze elholt a' vérzknek. Kí-

vül a' városon , a' lipcsei 's glauchai kapuk között , fák-

kal négyszögüen körül ültetett helyen nyugosznak ham-

vaik. Obelisk , de még csak fa jeleli közös sirhalmo-

kat. Csudálom , hogy tartósb emlék nem juttatott még
eddig számukra Hallenek hiv porosz érzelm lakosai

által.

Itt jut eszembe , hogy naplóm' folyamában minde-

nütt a' szász sajátság' szabálya alá számítám Hallet , ez

igaz porosz birtokot. Népcharacterre , egyes szokásra

nézve méltán is. Csak ugyan szászé vala e'.jövedel-

mes város szinte a* 17-d század' végéig, valamint

vidéke is ; ez szinte a' közelebbi bécsi congresszusig.

Ez idkig szigetet képezett a' porosz birodalom' tekinte-

tébl , 's alkalmasint azért mind addig : ,)Halle szász

földön" névvel illettetett.
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llegi nemzetiségének sok elhunyt jeleit ismét felele-

venítette ez idkben a' Német , 's szerencsésebben , mint

sok más szunnyado/ók. Csak egy illy jel nem diszlett

,

a' mi ellenben nálunk hasonló hamvazásból tisztelt lét-

re éledett fel. Ez az o nemei kuntJs, mind szabásra,

mind jelentségre a' mi atilánkho/^, vagy is magyarkánk-

lioz igen hasonlító. Még mindeddig renoministaság' jeléül

nézetik, valamint nálunk S** nyi tanuló koromban, mi-

dn ketten, kik azt közöttünk elsk viselték, még tár-

saink által is uton-utfélén gunyoltattak.

Detemb. l5-kéit.

Thohick' félszegüsége.

Múlt vasárnap Tholuck , az itteni mystikusok' feje

,

nagy buzgósággal , de alkalmasint csak állal , az az ha-

missal, 's a' mellett nagy türelmetlenséggel hirdette né-

zeteit. O, ki annyira igyekszik nemesítni azon hi-

tet, mellynek kebelében született, rosszalja a' hangver-

senyek' tartását templomokban , midn pedig illy zenge-

dezés , csak legyen választott tárgyú , 's vallásos érzeU

meket éleszt , különös élénkítést járultathatna az egy-

szer isteni tisztelethez , 's az lír' napja' komoly csend-

jéhez, melly a' protestáns városokat innepi napokon an-

nyira elnémítja.

Decemb. 20-ian.

Veres kötényeseh* Vásárok^ 's mhelyek'^ csen-

dessége, Szánkázás, SzoTtás jótékonysága. Lécz-

hüntetés. Milly disze volt még nem régen Halle

nagy piaczának ?

Itt 's Lipcsében különös jellel különböztetnek a* foga-*

dói szolgák 5 veres ]^hrc\ient Aó'íenye/ikel Ha köntösük is
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abból volna, a/t hinném, azért, hogy ne árulhassák el

még talán oUykor elpiruló arczukat , midn, az utasokat

szemtelenül zaklatják.

A' szorgalom'' két f ágának szokott 2a;ya7 nem igen

hallom Halleben , midn pedig mindkett igen minden-

napi , tehát oliy szükséges , olly mindenütt feltalálható.

A' héti vásárokra hordott áruk, élk 's életnélküliek

»

többnyire nem barmoknak, hanem embereknek vállain

száli'tatnak a' piaczra. Szokás 's vonó marha nem léte

egyformán kénszerithetik az árusokat erejöknek illy tü-

relem' fárasztó gyakorlására. 'S a' tereh inkább válla-

kon 's háton vitetik, emberén 's marháén, amazok olly

esetekben is önként tereh alá görbítik fejeiket, mi-

dn másutt ezekkel vonatnak. A* vizhordásról már em-

lékeztem. Barmok közül csupán öszvér van több, mint

nálunk, ez gyakran seregenként hajtatik, háta kereszt-

be tett nagy zsák liszttel vagy gabonával megrakva.

Nem hallani itt továbbá se kovács se kádár (pin-

tér) '^s t. e' félék' mühelyev' zörgését. Alkalmasint há-

zaikon bell dolgoznak. Nem fogják füstös requisitió-

jok alá az utszákat, 's az arra menket. Azonkívül ugy

látszik , arányzatilag ritkább itt az e' féle mesterem-

ber, 's a' mivszorgalomnak (®c»vcrbfleí^) Prussziában sza-

badon bocsátása olta fképen csak az ollyanok szaporod-

tak , kiknek mestersége nem nagy tkét kivan
, p. o.

szabók, vargák. Még is innen még nem következik,

hogy amazok kevesednének , mert áltáljában minden

sorsú lakosok' száma nevekedik , 's bizonyosan , mihe-

lyest valami szorgalmi életmód' zésében hézag nyilna

,

a' nemzeti szorgalomnak egy könnyen soha sem hibázd

ébrékeny ösztöne mindjárt annak kitöltésére késztetne

néhány fiatal kenyérkeres kezet.
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Már ma ersen szánkáznak , a' tegnap beállott ke-

mény hideg' következe'sében. A' sz-ánkák igen aprók, de

csinosak 's több szinek. F szánkázok az academiku-

sok. Csak most veszem e'szre, hogy a' lovak a* mi

németse'günk' 's ausztdai szomszédink' eliene're nem igá-

sak , hanem magyaréhoz hasonlilóbb szerszámnak.

Szokás uralkodik elhatárzólag mindenikünkön , még

azokon is, kik sok klskép különbözhet alak alatt is

rá esmérnek ugyan azon lélekre. Markemlorf academikus

társam líj esztend napra katona lessz ; *s a' mellett lecz-

kéire ezután is eljárand. A' szolgálat' esztendejének el-

multával , ha vizsgálat aláveti magát a' hadi tudomá-

nyokból, hadnagy lessz a' honvéd seregnél. így örömest

hordozhatja a' mindent kötelez terhet. Markendorf nem

vagyonos , nem elkel , nem nemes család' tagja. Any-

ja szegény özvegy.

A' katonáskodásról a' téved kalpnák' büntetésének

itteni színhelye , a' felényire düledezett Móriczvár ju-

ta eszembe. A' léczbüntetés (2atten|lrafe) a' porosz ha-

di hatalomnak e' különös fenyít módja hajtatik itt vég-

be. Csupa éles léczezettel van egy kamara kipadlózva,

ebbe vettetik a* bnös. 'Hat héti bezárás halálos.

Különös idk lehettek azok , midn még Halieben

is a' nagy piaczon , a' város' kell közepén , katonai

akasztófa volt. 'S gazdaasszonyom még emlékezik reá.

^Halle^ Január. 2-kán 1831.

Syhester estvéje Mersehurghan,

Az ó esztendt Mersehurghan fejeztem be , két es*

niersömnek , 's majdan több ottaniaknak társaságában.

Az unió teremben tartott tánczjnulatságba vezettettünk
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bé, 's ott a' városka' megkiilönböztettjeit találtuk, kö-

zöttük sok kormányszéki tis/.tviselt. Nem magasztal-

hatom eléggé azon szívességet, mellyet mutattak itt is

mindenek, kiktl látogatásunk' kellemitése függött. Az
egybegylt társaság' tónján eléggé észrevehet vala a'

rendszerinti nyilvános bálokban szokatlan bizodalmas

közlekedés. Egy innepélyes cselekvény különös erej

behatást teve reám, s eléggé bizonyítja: mennyire sze-

meik eltt tudják tartani a' mivelt Szászok , zajgó vigsá-

guknak közepette is éltünknek komoly oldalát, 's men-

nyire Öszve tudják kötni a' mulattatót a' komollyal

nem ugyan olly borzasztó módon , mint a' régi Aegyipto-

miak, kiknek asztalánál a' zajgó vendégek* sorában min-'

dig lt egy halálosan elnémult is.^ A* mint éjfélre kon-

dult az óra, tehát, a' mint a' lefordult év sirjába me-

rült, egyszerre elhallgatott a* muzsika, elnémult a' víg-

ság' minden hangja , 's egy tudós férjfiu , a' helybeli

gymnasium' directora az id' nevezetes jelenpontjával

megegyez beszédet tartott. Körbe állottak a' vendé-

gek, 's mély figyelemmel hallgatták a' szónokot. Vé-

ge lévén a' beszédnek , az atyafiak sorban megölelték 's

csókolták egymást; kezet szorítottak minden esmersök.

•Sajnáltam méltán e' pillanatban , hogy nem vagyok *Ver-

sehnrg' lakosa. ISincs a' maga nemében méltóbb innep-

lés , akár módját, akár a' reá viv alkalmat, akár a'

mulatozásból illy okosan kitntetett vallásos e'rzelmct

tekintsem.
Jan. T-Ítéli.

Képetlen czimerek. Kölcsönt törvény, Sült

lud a patrióta hírlapokban.

Nem igea örülhetnek a' képírók az itt mutatkozó

czijneknek , a' mesteremberek', kalmárok' boltjain , a'
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fogad()kon. Kern képpel , hanem csak betkkel fejez-

tetnek ki. Pedig elég válogatottak 's pompásak volná-

nak, mint p. o. az itteni fogadókon, , Zürich, Berlin

városokhoz." Talán épen, minthogy több költségben

kerülne, azért szoktak el a' czimnek képpel kifejezésé-

tl, így az illy pompás titulus felette sine vitulo büsz-

kélkedik ez alkahnazásban.

Az ifjúság itt is alkalmasint gyakrabban hajlandó

a' liölcsüimek fclvevésére, mint visszafizetésére. Van-

nak e' nnatt több törvények , illy káros pénzügyi mun-

kálatokat gátolok. Egy évnegyeden túl nem hitelezhet

semmi polgár az academikusnak. Ha ennek fogytával

visszafizetést nem kap, váddal köteleztetik adósa ellen

fellépni. A' szálások is annyi idvel elí'e felmondat-

nak, vagy felvétetnek.

A' helybeli ypatriotisches Woclienhl(ftt''' czíniü hir*

lapok szeinbetnleg bizonyítják a' nyilvánosságnak fur-

csaságokig gyakorlását. A' legcsekélyebb érdek s es-

meretcs újságokat kihirdetve lelem bennük
, p. o. az

ugy is minden héten elfordula tánczmulatságot Dicmi-^

ezen, BöUbergen , Passendorfon , Apollokertben, de

még ezeken kívül ottan a' vendégekre várakozó tojásle-

pényt, ludsültet, serpenysültet 's t. e' félét. Rendsze-

rint egyszerre csak egy fogás hirdettetik ki. Nálunk

még els rangú vendéglk sem ütik dobra konyhájok'

közhasznú szüleményeit, nálok a' m<ijdnem mindeniknél

rfhosszuságra beirt étekczédulán hirdetés nélkül is ta-

lálhat kiki szájize szerinti étket: illy hirdetményeknél

vagy épen nem, vagy mosolyogva emlékezhetünk a' Mr-

Itq)' czimere. A' szellemiségnek él szász földön illy «j-

ságokra nem igen számolunk patriolai hirlapohhan.
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'S a' iuílsült' hirnoke gyakran ugyan azon alkaloiiY-

nial hirdet sokkal komolyabb nevezetességeket, p. o.

olly vendegeket , kik meg csak bizonyos id múlva fog-

nak enni ludsltet ; vagy epén most esznek, repes

örömmel , szerencse kivánó vendégtl segítetve ; vagy

ve'gre ollyanokat is, kik abban többé nem részesiilend-

nek. Az idrl idre születteket, az j házas párokat)

's meghalálozkat értem. Épen most van elttem ftiind

ezeknek a' lefolyt évben kerekült száma. Az elsk 858-

la mennek, kik között 108 házasságon kívül született;

730-ra az utolsók. Meghiteztetett 224 pár. *)

Január, ll-kén.

Haranf)0%ás póioléha. Est modus in rebus.

Éjszaki fény. Bányák, Zenebonák,

A' nagy toronyban az ugy nevezett veresben, melly

magánosan áll a' nagy piaczon, napjában két izben óra-

ütés után még két ütés kondul a' harangon. Eleinte a'

kalapács' bomlott szorgalmának tulajdonítottam e' visz-

hangászt, de most értem, hogy ez készakarva történik

régi szokásként jeladásul imádságra. A' IVfehometiekre

emlékeztet. Pótoléka a' hétköznap hiányzó Iiarango-

zásnak.

Jó rend' jele , hogy házában nem háborgattatik sen-

ki a' koldusoktól. Azonban ne higyjük , hogy itten koldu-

sok ne volnának. Minden törvényt ki lehet kerülni. A' tör-

vény, védelmezzen bár még olly hathatósan, szaporítja

*) Bvebbien nem kedveskedem olvasóimnak. Ludsültre sta"

' tistikai táblák egy kicsinyt felette száraz confectül szol

gúl hatnának.
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az álthágók^ cselszövényei' számát. Itt, hul minden vi-

seli az általános csinosulás^ jelfáit, nem csuda, ha a^

koldulás is raítinirozottabb. A^ napokban kaptam egy

levelet , meliyben 8 porosz garasnyi kölcsönre felszdli-

tatom. Több esmerseim kapták e' levélnek szóról szó-

ra másolt példányát. Üj esztendre egy markos Hallor

gratulált nálam, úszómesternek adván ki magát. Holmi

barátságos víszonoknál fogva szednek több illy született,

de annál inkább csupán tituláris úszómesterek e^ féle kis

adókat az academikusoktói. Kégenten, midn még az

ifjúság inkább vitézkedett öklével, mint fejével, a* Hal-

lorokkal állott szövetségben a' többi polgárok ellen,

's általok gyakran hathatósan segítetek. Ingyen termé_

szetesen semmi szívesség se történik ; 's innét az illy

kis adók. Most szokás szerint az ok megsznvén , az

okozottat még is fen kivannak néniellyek tartani. A' ba-

rátkozás egész tézésig bizodalmasult hajdanta íC külö-

nös szövetségesek között, kik egyéberánt másra, mint

szabadok birásra nem hasonlítottak egymáshoz.

Az útszákon itt-ott a' zugolyokban utszáló gyerme-

kek , a' városon kívül gyermekeket hurczoló asszonyok

által csak ugyan szólítgattatunk adakozásra, de soha sem

más, mint e^ kifejezéssel : „ajándékozzon valamit nékünk

az r." —
Múlt héten éjszaki yeny derült Haliéra. *) Életem-

ben elször láttam. Mindenek tzi veszélynek tartották.

Épen ezeltt egy pár nappal gondolkoztam róla. Villo-

•) A' mint tudva van, e* jeles tünemény, melly a' pólu-

soknál rendszerinti , de a' mérsékelt égöv alatt annál

ritkább, azon idben ^ 1831>ben egésB közép-Europárá le"*

bocsátkozott.
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gó fellegeket képez derülete, lánghalomként tornyo-

sult a' láthaláron ,' két veres siijtástcl álthatva.

A* napokban esek csak tudtomra , hogy Slézián kí-

vül még a' thiiringi vidéken , szász nev tartományá-

nak nyugati szélén is bir Prusszia ezüst bányát. Teg-

nap eltt láttam egy porosz tallért j egyik lapján illy

„felírással : ©cgcn ton 9!)?v3nnáfclD" Tegnap és ma pedig

eislebeni bányász muzsikusok járkálnak a' városban

,

tisztelkedni itt székez fnökeiknek : a' bányakapitány-

nak, 's a' tanácsnokoknak. Bányász öltözetük felett gal-

lértalan köpönyeg lebeg, fejeiket ellenztlen, tollas,

két sújtassál diszesül , ell gömböly réztáblácskán két

rézkalapácsot mutató süveg bontja. A'Thüringiek' hang-

mivészi tehetsége éjszaki Némethonhan oUy hires: mint

keletiben, 's nálunk a' cseheké, kikkel azonban kön-

nyüségre nehezen tehetnek fel. Hogy nálok különös

szorgalommal zetik e' nemes tehetség, bizonyítja azon

körülmény, raelly szerint, mint a' napokban Dewette-

ben olvastam, a' tökély' ideája áltáljában azon tehetség,

szerint képzeltetik , mellyet különös szorgalommal fejlít

valami nép , vagy népiaj. Thüringiában úgymond , leg-

nagyobb becsület , valami muzsikai kar' tagjának lenni.

Ellenben nem az e egyik f gátja a' hangmivészet' felvi-

rágzásának Magyarhonban, hogy annak, bár magában

olly köz kedvességet nyert kellemes vad virágai egy fél

%'adságban él népfaj' kebelében , a' czigányokéban nyíl-

nak közöltünk?

Minthogy porosz tallérokról emlékezem imént , já-

rásukat, keringésüket, ugy nevezett cursust könnyí-

t kis testvéreiknek, a' garasoknak szörny törpeségét

is említhetem. Alig birunk arra képes érzéki mszert,

hogy hozvipjok férhessünk, midn ket kezünkbe akar*
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juk szorítni, *s bizonyosan nem kivánjuk ollyanok* kezei

kö/é , kiknek ujjai mágnes ervel bírnak minden lap-

pangó, rizetlen pénzdarab eránt. Pedig ez országban,

hol a' drágaság elég nagy, ugy hogy majdnem minden

apróságnak több garasnyi árbecse van , kettsen szük-

ségtelen az illy felváltó apró pénz, annyival inkább,

minthogy arra rézpénz is vagyon, 12 fillér egy ezüst po-

rosz garasban , ámbár nem oliy bséggel, mint nálunk.

Szász királyságban , tehát Hallehez nem igen mes-

sze környéken a' bányák 64,075 mark ezüstöt szolgáltat-

tak a' muIt 1830 d. esztendben; 2700-al többet mint

1829-ben. Markját ^ fonttal számi'tva 32,037^ fontot,

vagy is 320 mázsát tesz e^ mennyiség, tehát több mint

száz mázsával kevesebbet azon atyjafíánál, melly Magyar

hazánknak kedveskedik évenként. Azon országban 9000

bányász^ nevében nyújtatott be az uj esztendei tisztelkc-

'és hódulása ez idén a^ királynak.

Halle nem tisztelkedhetík senkinek hasonló j<>

kedvvel ez idei líj esztendre. Ege kettsen borult.

Múlt Sylvester éjjel 's azután még egy izben csejidessé-

ge megzavartatott. Ennek következésében a' Merse-

burgban tanyázó poseni ezred benyomult. Királyi biztos-

ság nyomozza a^ nyugtalanságok' élesztit. Máson azon-

ban'^ mint néhány ablaküvegen nem próbáltatott meg

egyik alkalommal is a' zendülés' vad szabadsága. Mint

rendszerint szokott történni, az e' miatt mindenek ál-

tal nyelend" keser pillulák itt is czukroztatnak vidor

elménczség által. így beszélik : a' napokban nagy szor-

galommal látszatott valamit keresgélni egy valaki a'

nagy piaczon. „Mit keres?" kérdezek a' körülállók.

„Zendlést ,** feleié amaz. Furcsább vala a' másik.

Egy utazó éjjel talált haza menni szálasára. Eszébe
12
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jut , hogy zendülesi állapotban van Hallc. Borzadván

elre azon szörnységektl j mellyeknok ninrtniéka le-

hetne olly esetre, ha a' városon uralkodó inartinlis tör-

vény álfal, mint illyenkor gyakran történni szokott, ár-

tatlanul sújtatnék, nem kivánt egyedül haza menni, 'a

inagát két éji rök által kísértetni tanácsosabbnak vélte.

Os/-vetalálkozik illy biztos állapotban nénielly renom-

!ni.<tákkal, kik azt hívén, hogy fogoly, képzelt fogsá-

gából kiszabadítják* De épen azon szempillantásban ér-

kezik egy katonacsapat, melly az idegent, mint közbá-

torság' sértjét , valóságos fogságba hurczolta. Beillik

ohai-acter fest anekdotának, ha bártalán másutt ültek

is hozzá az originálok.

Fef/ruar. G-kún.

Göríiczi gazdálkodás. Hangnyomás,
Idjárás.

E' napokban esmérkedtem Moser boncztudományi

prosectorral , kivel azonban ez alkalommal nem physi-

kki, hanem morális testet bonczolgatánk. Születése'

városáról , Giirliczrul értesített. Említette annak gaz-

dag birtokait , de egyszersmind tisztviselinek szertelen

vágyját : az általok repraesentált persona morálisnak gaz-

dag életerejét egységeik körül középeS^ítni. 28 nemesi

jószágot bir a' város, 120 esztendei vágásra osztott fáj-

szással , ebbl 25 ezer tallér esztendei jövedelem jönne

hé, 's még is rövid id alatt, a' békének közepette egy

2//27/40»i adósságot vontak a' város' nyakára ! Szép gaz-

dálkodás! Ezen urak bé akarták bizonyítni, hogy az

erkölcsi személynek homagiuma is legnagyobb, mert

mindenütt legadakozóbb részvéttel tiszteltetik a' köKség-
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rovásban. így a* hallei, még eddig tisztán kép/elményi

egyetem-épület 16 ezer tallérba jött, 's képzeleti létével

egy, realitást is elnyelt, az egykori játékszinházat.

A' drezdai 's lipcsei szásznék' beszéde nem keveset

lehet énekl, mert hallei afyjokfiai is megesmérik, ám-

bár még k is ersen felviszik a' mondat' végén hallató

hangnyomást (bie 23ctonunö-)

Az idjárás felette ingatag. Alig volt egy. pár hé-

tig igazi tél, midn pedig egyébkor, mifit mondják,

nem ritka a' 18 — 22 foknyi hideg Reaumnr' hévmérje

szerint. A' köd honíiusítja magát e' magában is fül-

ledt levegj városban. 'S még is nem hallani semmi

uralkodó {nyavalyáról. *) Semmi köhögés. Nálunk il-

lyenkor a' templomokbán alig Ithet a' szónokot megér-

teni a' sok köhögök miatt. Meglehet, csak kivétel e'

jelenség is a' szabály alól.

Február' 7-kén.

Kuru%solások az igazsággaL

Tegnap a' miizeumban heiligenstadti Weinrich Já-

nos az tle feltalált PsaUmelodiconon fújdogált. Szé-

les clarinethez hasonlít e' fuvószer, számos oldallyukak-

kal szinte elöntve. Két darabból áll, az egyik alól

*) Annál inkább a' következ tíílen, miáííii a' Cholera , leg-

elször e* vídííken Hallebe kapott , 's ott fél esztendeig

piiszti'tott. Alkalmasint már akkor történt fogantatása ^

nem szükség Orosz birodalomból, Berlinbl, Magde-

burgból oda hozni;* midn e' két város, 's Hál le között

több tartományok, az országnak, st Némethoijnak na-

gyobb része, még a' szomszéd vidékek is, Erfurtig, *a

Casszelig mentesek maradtak.
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trombitában végzdik. Ezeken kívül me'g hónalja alatt

jobbra balra ket apró mszert tart rejtekben a' niivesz

,

's ezeket, ha végezte fuvalmát, a' nyilvánoson alattom-

ban hangoztatja, míg az elst szájától jelentleg elnioz-

<1ítja , elhitetni a' ne'zkkel , hogy a' bébonyolódott

hang játszadoz me'g a' már pihen Psallnielodiconon.

Valóban kosz is ezt hinni a' ne'z , a' látás' csalatásá-

nak meglépésében. Azonban illy csaljátok gyanússá te-

szi a' mivész' valódi hivatását. Minden esetre talál-

mányával is azon számtalanok közé tartozik, kik

íigyességöknek rejtélyes külszint tudnak adni, a' vilá-

got találósHguk eránt el tudják hitetni, némelly fogásoii'

leple alá húzódván , eredetiség' álhüvelyébo merészelnek

öltözni. *) Éneke, mellyel második mutatványát kísér-

te, megíiríté körülötte a' teremet. **)

Minthogy épen csalatkozásról beszélek, még egy

pár példáját hozhatom ez úttal fel értelmünk' e'

gyakori kísértetének. Már majdnem egy évnegyede,

hogy ugyan azon szobában lakom , 's még is csak e'

napokban tudtam meg , hogy hibásau/tartottam vasszint

mutató, 's alól az igaz, vasból készült kályhámat egé-

szen azon anyagból készültnek. így a' bécsi divatjour-

*) Hogy másokat még ügyesebben el tudott ámí'tni Weinrich ,

bÍKonyítja az IS.HS-diki Honi Ve/er68.dik lapján. Nevet-

tem 's boszonkodtam , a' vélünk mindenfele alakban ját-:

szadoKui tudó ámí'tásAak ez ujabbi pt^ldaján. 'S W.
nak szabadeka vágjon e' találmányára a' porosz királj-

tül ! .lobban láttatnak t esmérni polgártársai Heili-

gcnstadíban. Még 1831-ben ott megfordulván , kérdezs-

ködtem felle, 's gnnyoló hangon hallottam említni.

Talán azért nem kedves spk próféta az hazájában !

**) 'S költnek neveztetik a' Honi Vezérben.

!
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nálban olvasám : Harczgerodeben , Anhalt- Bernburg*

földjén igen jó természeti csi/jnaniázt találtak a' föld'

gyomrában, melly már hatalmasan kiállutta a' próbát.

Gyász hirdettetik a' csizmaniáz' gyárnokinak. Épen an-

halt-bernburgi academicus társam lakik velem egy fedél

alatt. Megkérdem, 's azt feleli: még csak közönséges

brre se lehet vele mázolni. Hlyen az emberi esméretek'

bizonyossága !

Február.
.
\^-káv.

Móriczvár 's Rezidenczia, Magyar latiii'

ságimk* hitele, Theázás Dr, Diecknél, Pósta-

legény dala. Magyarok'' hírneve a német

egyetemeken,

A' mihez legközelebb esünk *s legkönnyebben hoz-

zá juthatunk , a/l gyakran legkevesebbé méltatjuk fí-

gyelmíinkre. A' legtevsebb ujságvágyat eltompítja a'

szokás ; vagy elaltatja a' minden órában hozzájuthatás-

ban bizakodó halogatás. En is Hailenek egy osztályát,

az egésznek szinét leginkább visel városrészt , a' Mó-

riczvúr' környékét csak múlt hónapi 26-kán látogattam

elször. £z az, mellynek iSzaale folyamra néz pusztult

c^dalát még itt létem' els napjaiban láttam a' zsilipek-

hez vagy is ereszekhez mentemben. Szegletein gömbö-.

lyün elre nyúló' bödön tornyai. Az egész igen regé-

nyes tekintet, de puszta fészek. Csudálom, hogy

V-d. Károly császár, 's Álba berezeg nem ebben, ha-

nem az igen csekély tekintet, 's nem is városi fénylak-

hoz, hanem falusi majorhoz, vagy serfz udvarhoz in-

kább hasonlító rezidenczia épületben szálásoltalv, azon

alkalommal , midn a' mühlbergi fényes gyzedelmok
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nital szétrombolt sinalknldi szövetsége lealázott tagjai-

nak legjelesebbike, hesszeni Philipp kénszen'tetttérdhaj-

,^—^ását tette a' hatalmas császár eltt. Vagy talán akkor

niás alakkal birt e' nevének 's említett vendégének olly

kevéssé megfelel épület. Azt hihetnk : a' harmincz-

_^ éves háborúban pusztítatott el, de mellette áll a' doni,

tornyát kivéve srégi roppant alakjában. Szembetnleg
eltörpül a' templom mellett nem csak a' rezidenczia . de

egy közel álló más templom is. Talán önként nem akar-

ták Halle' régi urai pompásabbra alkotni tulajdonképeni

lakhelyöket udvarjok' azon részénél', mellyben a' föld-

nek legnagyobb halandói , 's ezeknek legutolsó alattva-

lói egyformán kenteiének megalázni magokat a' minde-

nek' ura eltt. — Móriczvár most tábori betegeknek

,

testben , — 's erkölcsben sorvadóknak ád hajlékot ,
—

ezeknek a^ léczbüntetés által. Hozzá általellenben , , a'

keleti oldalát ísörnyékz diszpiaczon , áJI az egyetemi

könyvtár, Hallenek egyetlen egy igazán új alakú, 's

városhoz ill izlésü épülete. Tegnap eltt látogattanK

Nyitva áll, 'á könyvkölcsönözéssel kinálko/ik minden

héten kétszer. Fiatal nyárfákkal van körülvéve. Nyá-

ron kellemes ellenzetet mutatón játszadoztathatja ezek-

nek szép zöld szinét a' setét alakú épületek között.

Sokáig egynek tartottam e' két várnenut lakot, a' Mó-
riczvárat 's a' llezidencziát. Nincsenek is egymástól

messze. Kétségkívül a' fejedelmi lak' tágas udvara le-

hetett hajdaft a' már most privát házakkal sürün be-

épült tér. Mosolyogtam a' megtekintés' napját felváltó

reggel , emlékezvén , hogy utóbbi éjeni' álmának tárgya

Móriczhida vala , csekély kis helység hazánk' Gyr vár-

niegyéjében. Regényes szinben ragyoglott elttem, llly

meglepn társasít álmunk mindenféle képzeleteket, de
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minden meglepsepie mellett mindig egy kis vadvisszás

vegyülettel.

Kinos állapot , ha oUy sokszor kell igazat adni má-

soknak, midn pedig születésíinkne'l fogva a' megtáma-

dott tárgy' számára természeti kötelezéiíiink miatt íigy-

védke'nt kellene vitézkednünk. Mi sokszor jövök illy

esetbe , ha e' föld' értelmeseivel hazámról értekezem !

IV«m tartozom én azon háládatlan kakukkok , vagy kétes

buzgósága honíiak közé, kik hazájokat vagy bnös hi-

degség által megtagadják , vagy hevök' félre lobbadozó

lángjával elpeczselik , épen reménylem visszavinni szi-

vemet hazámba; de szemeimet sem hiinyhaloni be gyen-

gélked intézvényei eltt, 's mindig, valahányszor hon-

fiúi érzelmem felszólitatik , egy más hangot is hallok

keblem^ mélyében: földi hazámon ki'vl van még egy

felsbb hazám is , mellyre számolni kell minden ember-

iiek, ki léte' idvességét óhajtja. Az igazság* szent honja

ez. Azért nem felelhettem semmit pirulásom miatt, mi-

napában egy academikusnak, midn ez holmi hooi la/m

irományaimat, latinság' jeles hirében álló honfitársaink-

tól készülteket olvasván , konyha-deákságunkon hango-

san nevetett! Pedig ezen ifjú még sehol, mint a' schuK

pfortai gymnasiumban , latin nyelvet nem tanult. „Mi-

ért nem teszitek inkább egészen anyanyelvetekké e' ró-

mainak nevezett nyelvet ,í' monda, legalább nem látsza-

nék olly furcsának !" így valóban már nem csudálom

,

ha sok idevaló esmerseim a' deák (készakarva nevezem

itt 's nem latinnek) nyelvet hiszik anyanyelvünknek.

Kinos valóban, különösen a' külföldön.

Mi .sokféle az izlés mindennapi éltünkben is ! Ot

izmos jú ehet keletfrieslandi asztali társaim nagy fa-

radsággal rlik fogaik küziitt a' szilva' magvai ,
''& ott



— 184 —

hagyják a' sokkal táplálekonyabb , 's könnyebben hozzá-

jutható huvkahejat. A' mi egyiknél izletes bél, a' niá-

siknál ízetlen szél.

Tegnap inult egy hete íheepartMere voltam hivata-

los dr. Dieckne'l , váltójog' rendkívüli professzoránál.

Hitvese, egy kellemes fíatal alak h példánya a^ szász

hölgyek' mintájának , melly ket olly vonsxqkká teszi

,

kivált azok eltt , kiknek kebele nem sorvad ugyan a'

dór lyánkájának eped *s epeszt tüzelgésben úszó sze-

mei után, de tartósan érz szi'vvel annál inkább bir,

's a' szerelmet inkább az állandóság' mérséklett mele-

gében , mint a* pillanat lobbantotta h érzelem' emész-

t tüzében keresi ; ki a' Német által olly jól nevezett

,

nyelvnkben még tudtomra fel nem találtató „^áuélid;»

íeit" jeles tulajdonságot lételes minémüségnek tartja a'

lyánkában ; 's ki a' szépnemet csak akkor tartja igazán

szépnek, ha is osztozik velünk lelkünk' felsbb kép-

zésében. Beszélgetésünk tárgya, mint rendszerint min-

den hallei körben, hová hivatalos vagyok, Magyar ha-

zánk vala. Mindennek , még legárnyékosabb életjelene-

teinknek is tnik ollykor szemnkbe egy kis tetszet-

sége. Magj-^ar hazánknak olly szomorú terra incognita-

sága illyest tapasztaltat velem gyakran mostani életkö-

römben. Bizonyosan máskép nem beszéltetnének róla

engem annyiszor, 's én pedig annyira szeretek itt a'

távollétben is hazámra emlékezni ! Ha semmit mást nem

nem' tudnék is, mint hazám felületes esmeretségét,

könnyen mulathatnám egész esi vénként a* kandi Poro-

szokat, olly igen szeretnek rólunk valamit hallani. 'S

fájdalom , olly esmeretlenek vagyunk elttök ! Hol pedig

valamit tudnak fellünk , ott szintolly ritkán marad ke-

ser vegyület nélkül , azon érzett örömöm , hogy nem-
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7.c1iinkrl kivannak valamit hallani. Az esmeretien tárgy

itt is többnyire balitéletek* tárgya , még miveltebbek

eltt is. Illy bal ítéletekbe kell nékem is iiiyenkor

minduntalan botlanom. Minden álhiedeleni , mindig in-

kább rosznak, mint jónak hivésére készteti az embert,

kivált ha nemzeteket tárgyaz; mert az egyetlen egy el-

kép , mellyen hasonló esetben az illy idegen nemzetek-

rl kés/.ült esmereti rajzolatok alapulnának , azoknak

valami zajosan kitn tulajdonsága, vagy a' régi idk-

ben létezett durvaság; 's ennek szennyében vélik léledz-

ni az elzártabb nemzetet aMobbiek , mindaddig, mig

ujabb tapasztalás állal, mellyhez csak sokoldalú köz-

lekedés' segedelmével juthatni , az ellenkezkrl meg
nem gyzetnek. Azért nem hallotta St. Elme asszony is,

a' Contemporaine emlékirat' szerzje tulajdon bizonyí-

tása szerint, a' Törököket máskép, mint valami ször-

ny popanczoknak, rémbáboknak rajzoltatni, minthogy

eddig még ezek is épen nem igyekeztek , magokat ujabb

idbeni szelidlésektl fogva más európai népekkel es-

mértetni. Még nálunk , az szomszédjaiknál is van

elég ember, ki ollyanoknak tartja ket. A' kIÖnczrl
igen örömest mondanak mások rosszat , akár egyes em-
ber legyen az , akár egész nép. Minden esetre lelki

birtokunk' esmértetése, 's ill méltatása egész nemzet*

nek is, valamint egyeseknek számára, a' közönség' vé-

leményén épül, a' nemzet' tapsoló, vagy helytelenít

publicuma pedig másunnan, mint a' többi nemzetekbl,
nem támadhat.

Még a' pósíulegényekneí is tágasb gondolati kör látr

szik itt uralkodni. A' nálunk szokott: „Fahre, fahre'*

helyett, a' „2Baá ifi bcá 2)eutíd;cn <eatfrlatil" dal' nótáj^í

fújják.
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Mi kellemes Grzes,.ha osztozhatunk 'mások'j hiie-

ben , különösen azon társaságéban, azon nemzetében,

mellynek tagjai, vagy külföldön képviseli vagyunk.

Mi jól esik, ha a' rokonaink által szerzett renommé
reánk is visszahárámlik ! Semmi nem hat vissza jótéko-

nyabban külföldön létünkkor büszkeségünkre, 's erkölcsi-

ségünket kalauzoló becsületérzésünkre. Hála Isten,
mi Magyarok a' németországi egyetemeken , különösen

itt igen jd hirben állunk. Már több szálásadóknál értet-

tük: senkit olly örömest, mint Magyart bé nem fogad-

nak. Adás-vevésben is hitelünk legersb. Már igy

büszkén 's édes érzéssel vallhatjuk magunkat Magyarok-

nak. Hallatlan , hogy ellenünk panasz támadjon. Ez a'

leggyzbb ellenvetés azon fájdalom számos ellenkezk-

nek , kik nem örömest nézik ; ha nemzetünknek felsbb

miveltség után törekv fiai noni csak az anyai méhes kö-

rül, hanem odább mások'' mrúnyam is döngécselnek

,

gyjteni a' tudományok' édes mézét. Épen mi küzdünk

legszám^b akadállyal e^ hasznos lelki telkekre szálha-

tásunk eiánt. — Hajtunk kívül a' Helveták említetnek

legnagyobb dicsérettel, 's még eddig a' Frieslandiak is;

de ezeknek jó hirneve már hanyatlik.

Február. 25-kéji.

Látogatás Lipcséhen. Tzschirner 's Gellert'*

sírja, Krug s Herrman ^ HaJm^ Tittman, E-

gyetemi sajátságok, Paulmum, Tamás osko-

kola. Plet'sse?iburg. Csillagász-toroíiy, Lip'

cse vérnapjai.

Tegnap múlt egy hete háronr földi megszólított:

akarnék e velk Lipcsébe menni. Tökélet, indulás né-



— 187 -^

hány pillanat' mivé vala. A' tavaszi kelleinmel mosoly-

gó nap gyalogolásra bírá a' társaságot. Dclután indul-

tunk. Már hatodfélkor Skeitdiczot értük, 's meg lehet-

séges lett volna ez nap Lipcsébe eljutni. De nem lát-

tak szükségét 5 fárasztással elzni a' sétálásul tett gya-

logolás' édességét. Megháltunk Skeudiczban , nloniba

szenden'tetve Magyar hazánkat 's különösen ennek pari-

páit dicsér szives fogadósunk által.

Szép idó kedve^zett más nap is utunk' czéljának

érésekor, kísértetve egy darabig két" más gyalogolótól.

Egyikök közelget halálát hirdette Skeudicz' furcsa pol-

gármesterkéjének, kinél néhány nappal elbb egy erdélyi

földivel fordultam meg. A' másik egy földinkrl emlé-

kezett, ki tudja Isten, hány esztendvel ez eltt egy

egész éltére vett uti társával utazott Marburgból, erre

keresztül, haza felé. — GoJdisz falu 's a' város kÖzÖtt

egy gyepet kedvetlenül emlegetett orrom. Számos kis

ágasokon firniszes vásznat szoknak ott szárogatni, az

arra menk' gyötrelmére. Ez alkalommal üresek valá-

nak. Érkezvén a' városba , elször is szepességi földin-

ket Klein urat kerestük fel. *) Evvel a' grimmai kapu

eltt es nagy temetbe mentünk ki. Tzschirner jeles

iró 's egyházi szónok' halálának évfordulatos napja lé-

vén, gyászinneprl beszéltek. Erre azonban hijában

várakoztunk. Sirját mintegy öl magasságú Öntött vas

koczka jeleli, a' melly vas korláttal van körülvéve. A'

koczka' fels lapján látni egy kitárt könyvet , e' szent

Írásbéli idézéssel: 2. Tifrt. 4. 7. 8; 's ez alatt borostyán-

koszorút; más oldalán pedig ez egyszer felírást:

*) Magyarország' törtenetei' jeles Írójának , azolta nS35-b.)

e!hunjt Klein Sámuel lelkes/nek hát.
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Tzschiiner geb. d. 14 x\ov. 1778. gesl. d. 17. Febr.

1828. Az evfoi'dulatos nap' jeléül téli zöld guirlanddal

vala ékesítve a/, emlék. — Szemléltük a' sir' szfimtalaa

társait; sok a' temetfalakat érinti, csak moxdíthatú

fedéllel borítva, vas rostéllyal környékezve. Láttuk

Gellert'^ sírját is illy felírással : „Híer ruh't Frchte-

gott Gellert, Professor der Philosophie, — geb. den

1. Jul. 1715, — starb. den 13 Dec. 1769. Mellette

fekszik egy báttya. Más sírkövek között Kmlascheff

herczeg , 's Schewüsch orosz hadívezérekéit 's Slein Ed-

vardét , a' lipcsei theatrom' alapítójáét jegyeztem meg.

Másnap' délelttét hospitálásban töltöttük. Elször

a' derék Krugot látogattuk. Eladásáról most is azt

mondhatom', mit a' múlt sszel. Száraz, de igen világos

's értelmes. Csudálom, hogy olly kevés a' rendszerínti

hallgatója. Ennek egyik oka : minthogy munkája nyom-

tatásban meglévén , a' hallgatók, kik minden rendszerin-

ti társaik' példájára inkább a' s/avat , mint a' szellemet ke-

resik, így könnyebben ki-kímaradozhatnak ; míg másutt,

hol dictáltatik a' kalauz, sokan csak azért járnak el,

hogy kézirataik semmi ablakokkal se nyiladozzanak.

Ugy szólván kárára szolgál Krugnak dicséretes eltávozá-

sa a' helyben nem hagyható szokástól. E' pontban mond-

hatom fbb oskoláink clttök vannak a' németekéinek.

Mennyi drága id elvész a' sok íirkálásra ! Ha még olly

jól megérthetné is a' tanuló a' dictáltat, elrestül az egy-

alaku mechanismus alatt , 's épen az élénkebbek , kik-

nél különben legelbb gyümölcsöznék a' lelkes oktatás,

járnak így legelbb az illy csak felényire lelkinek mond-r

liató foglalatosság által* Mintha nem létezne már ugy

is elég könyv nyomtatásban, hogy illy közép kor' könyv-

mázolóihoz ill idveszt munkával jussanak kézi
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lionyvökhüz a' hallgatók. Hogy az oktató' gondolati

folyamát az eladandó tudományról megtudhassák , felál-

doztatik az eladás' s/ahad szárnyalása, a' mi pedig szük-

séges feltétel , ha elmenetet akar a' hallgató renicny-

leni. Fejezze be bár szerencsésen a' cursus' végén kéz-

iratát , még akkor kezddik vele a' legnagyobb baj.

Olvasni akarja, *s nem igazodik el rajta. A' nagy siet-

ség miatt, mellyel irnia kellett, számos rövidítésekhez

lett kéntelen folyamodni ; ha érthetlen tizedelt szózavar-

rá törpi'tni nem kivánja a' compendiumot. Mennyi mun-

kájába kerül azután a* firkálás' hieroglypháinak felfej-

tése! — De hát miért nem nyomatjaki kézi könyvét a'

professzor ? Semmi sem könnyebb , azonban erre azt

mondják , csak kevéssé legyen jeles , reá rohannak alat-

tamosan ragadozó vadként , a' lopnyomók , 's megfoszt-

ják az irót fáradozásának igazságosan reménylett jutal-

mától , jövedelmének lételesen éltet ágától. Már ezek-

nél , az igaz, nincsenek veszedelmesebb rablók, annál

inkább, minthogy ragadományukkal a'miveltség' tekin-

tetébl mindenütt egyformán becses kincsnek áldoznak j

's e' szerint igazságtalanul gyjtött vagyonuknak igazsá-

gos czimet tudnak adni. Ám kövessék ez esetre egy ná-

lunk fáradozó coUegájok' példáját ; nyoimják minden tij

hallgatójok' kezébe a' kézi könyv* egy példányát, 'a

megvan illy iinom indirect adó által a^ veszélyezett ér-

demdij mentve^ *)

Meglátogattuk még azon dél eltt Herrman ^ Huhu , 's

Titíman urak' leczkcit. Az els jeles nyelvész , nem csak

érti, hanem, a' mi német egyetemeken ritkasága kön-

*) Legújabb (1836 észt.) nemet sssövelségi vt'gzés* ereje

szerint ezentúl tilalmas l^sssen aa egtísz német földön

a' lopnyomtstás.
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nySseggel is ejti a' latin nyelvet, e's pedig a' mi magyar

s/óhang/Rsunkhoz közelít értelmes kerek kimondással.

A' lipcsei egyetemi szokásként, hol a' latin nyelv mind

eddig több tudoníányi ágnak, fkép nyelvészetinek szá-

mára megtiutatott, e* nyelven magyarázta Pindárt jó

nagy szárnu hallgatóinak, olly tisztasággal, min ná-

lunk, a' konyhadeáksíignak ntolsó, de hatalmasan ápo-

ló menedékénél nagy ritkaság. IVyájas magas termet
férjfiu, minden arczvonatival kifejezte az eladás' érde-

kessé tételét níelegit buzgóságát. Ezt azonban megle-

pnek csupán azért találtam nála, minthogy egyéb

kíibcjé a' professzori türelemmel olly ellenkez világ-

fiáé. Kurta divatos szabású fejér köntöse , sarkantyús

ágyucs-sarui, ha útszán találkozom vele, nem igen sej-

tették volna velem a' professzort. Szorgalmas lovag-

ló, 's mondják: gyakran a* lóról j egyenesen lecz-

kézni , kezében suhogtatván a' korbácsot. A' többi pro-

fesszorokon is igen észrevehet Lipcsének a' haileinél

sokkal városiasabb, tehát feszelgsb tónja, mind a' mel-

lett, hogy az oktató^, 's tanuló közötti viszonok itt is

a' némelly más országiaktól annyira különböz patriar-

chai szinben osztoznak* Hogy azonban a' hozzájok jut-

hatás bajosb , az igen könnyen magyarázható Lipcsének

nagy néphullámzásából. Azonkívül a' professzor, ki-

nek mejjét már vitézi rend' czime diszesíti , bizonyosan

nem olly közlékeny, tartsa bár meg népszeríísége' kül-

s jeleit, még fél nevendék ^ 's még minden világi meg-

kíilönböztetés' küszöbén kívül álló , nagyobb részent

plebejus hallgatói eránt.

Ha/in egy furcsa ugrancs emberke. Nevét jclent-

leg viseli. Els tekintetre mutatja , hogy egy pártnak

szenvedélyes elküzdje. Minden gyiimokait teste* indu-
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latos pergetesevel 5 vagy elre-hátra, zsidó módra hajlon-

gásával , kísérte , st ollykor HvSztalát csattantó ököl-

ütéssel pecsételte. Halavány kepén tüzelg s'/eniei

,

borzas fekete*haja illn megfeleltek torz alakusag felé

túlzó magatartásának. Délelttiink' tartós komoly idtöl-

tését tudta nélkül vidámságig fszerezvén , fonák állít-

mányaira magunkban támadott cllenmondásinkat önként

elhallgattatá.

Tittman praelatust, a' hasonló nev theologus' fiát

küls auditóriumában hallottam csak. Beszéde azonban,

minthogy csupa practicumokat tárgyazott, annál érde-

kesb vala. Kályhájánál melegedve, .állva beszélt a' kö-

rüle sereglett ifjakkal , bizodalmas hangon , mint vala-

mi privát társaságban. Egész valója , beszéde' tónusa ,

nézetei, még külsje is igen felelevenítek bennem sop-

ronyi lyceumunk' sok esztendei rectorának, R. Péternek

képét. Ersen panaszolta a' privát gyónás' elenyészé-

sének káros következéseit, kivált a' lelkészek' küls jó-

voltára árad()kat. Azonban csak addig csudált,am illy szor-

galmas visszaszálongását az, oeconomiára , mi'g kísérnk

fülünkbe nem sugá, hogy tiz ezer ezüst tallért éven-

ként behozó praelaturája* daczára sokféle adóssággal ter-

heltetik. Valóban, > ha illy helyzet férjfiak illy nemte-

len önzést árulnak el , dupla szigorúság' megrovatását

érdemlik.

Délután az egyetem' két jeles , 's nálunk is esme-

retes férjfiainak Pölicznek 's Krugnak kivántam lenni

Jlátogatására. Az els alig ha nem elkelségig üzi el-

vonultságát. Most sem leczkézett, y^ilamint a' inult

ósSbkor, azonkívül mida már küszöbén állnék, ajtaján

olvasám : csak sürgets tígyü látogatókat , 's illyeseket

Í5= csak vasárnap 11 — 12 óra között fogadhat el. Én
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bar mt örömest tartam látogatásom^ ügyet fontosnak,

niegemleke/.tem , hogy a' mi vesszlovunk nem mindenik-

nek vcssziova; szere'nyen visszavonultam, az elkel
tudóst alkalmasint soha se látandó.

Szerencsésebb valók látogatásommal KrugftúL Elvo-

nultnnk, mint sokan hirdetik, nem találtam, elég nyá-

jas volt. Szokása szerint sok gallérú setétkek köpö-

nyegbe burkolva fogadott engem j». Épen pipára gyúj-

tott^ nyilt kályhájánál. Szótalannak sem találtam. So-

káig az igaz, nem alkalmatlankodtam rajta; két rend-

béli más látogató jelenté már az alatt magát. Azonban

ugy hiszem , illy nevezetes férjfiakról néhány pillanat-

nyi esmerkedés után is mondhatunk sokat Hadd emlé-

kezzek én is hosszasabban Kriigról, Nála az arcz

hiv tkÖre a^ léleknek. Termete sovány, magas. Ko-

moly , de szelíd nyugalom ül képén. Arczvonatin a' mély

gondolkozás' nyomait viseli. Még ellenségei is meg-

esmérik azt, hogy ó tiszteiéire méltó. *) Illyennek ta-

láltam házában, valamint a' tanítószéken. Kömgsberg-

heu méltó következje volt Kantnak a' tanítói széken.

Onnét hivatott Lipcsébe, hol mind eddig rendes oktató

a* Philosophiában. **) Mint ember is nagy kedvességben

áll mind azoknál, kiktl közelebb esmértetik. Tisztel-

ve neveztetik minden alkalommal a* népes Lipcse* la-

*) így jegyékeztetik a' többek kÜKÖtt egy utazó áhal (lásd

BK 1831-ki lipcsei „Allgenieine Literatur- Zeitung*' havi

Írást), ki pedig t más s/.avatban , mint gondolkozás-

módjának homlok-ellenzetét , egy homoksKemmél agyoa.

ütni renie'nyli.

*•) Az 1834-diki jenai Allgem. Lit. Zeitung szerint a' múlt

1834-d. évben rendes oktatói hivatalát letette, Ezután

csak rendkívül fog adui leczkéket, mint rendkívüli ok-

tató. Sajnálni lehet.
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kosa áifa!', inegkíilönbözteti t maga a' kormány. Be-

bizonyosult ez múlt eszlendei rectorságakor, a' zürzaia--

rok' alkalmával 5 midn nmazokfól egy díszes selleggel

ajándékoztatott meg ; ettl pedig különösen megke're-

tett : tartaná meg rectorságát e' zixataros idben leg-

alább fel esztendvel tovább. Leginkább neki köszön-

heti a' város, hogy nem leve meg komolyabb zavargá-

sok' tanuja, hogy a' rend' helyreálli'lásában majdnem

legkitnbben serénykedtek a' tanulók, kik egyébkor

épen olly fogékony tajilul nézetnek^ mellybe legelször

bele esik a' fenálló rend' alkotmányát megemészt zen-

dülés' tüze. *)

A' múlt esztendben alkalmasint culminált az ér-

demkörének diszpolc/.a. Emlékeztem még annak idejében
,

hogy múlt octoberben j minekutána egy az eránti mrs

igyekezet füstbe ment , rendkívül fényes innepléssel ülte

meg az augsburgi vallástéteP harmadik százados innepét

Lipcse. Pompás diszmenet tartatott, vezetve Krugtl ,

az egyetem' mostani rectorátl, mint hivatalánál 's tudo-

mányos érdemeinél fogva a' miveltség* legels képvise-

ljétl. Hermelin köntösben diszeskedett. Hly ékes öl-

tözetben festett képe már árultatik a' képtárokban. O-

römmel lehetett látni bizonyságát e' jeles megtiszteltetés-

nek , mellyel Szászhon' fejedelmei írtár ezeltt két-há-

rom századdal kívánták országjok' tudományosságának

f képviselit ékesítni. Meglep volt , fejedelmi köntös-

ben, fejedelmi diszjelektl környékezve látni a' bölcset,

ki egyébkor ön személyének vitézi rend' czimével sem

kivánja ékesttését; mintha ez által azt kivánta volna bé-

*) Mind ezekrl bvebben emlékeztem Emlékkt^peim' Krugot

rajzoló czikkelytfben. Lásd: F. M.O.Minerva 1834, IV-d.

köt.

13
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bizonyi'íni : mennyivel keve'sbé kell egy igaz bölcsnek

küls inegkiílönbüztetés után kapkodni, annal igaxibb

disz az n szeiiiélye'nek , ha mint a* miveldés' f képvi-

selje tiszteltetik meg. Alkalmasint néki lehete azt íh

köszönni , bogy e' fényes nap nem egyedül egy feleke-

zet' inneplése maradott ; hogy ennek emlékezete a' kép-

zés^ minden igazi baratjainak keblében nyájas viszhangra

falált; hogy más vallástételüek is részt vettek az innep-

lésben. Szépen magyarázta e' részvét, hogy az, ki illy

inneplk' diszmonetét vezeté , terjedettebb felekezetnek

képviselségét birja, mintsem azvala, mellyért az el-

nevezés szerint Ítélve , az inneplés tartatni látszatott.

Tudományos pályája *s érdeme eléggé csméretes mi

nálunk is, mindenek eltt, kik a' józan miveldés 's

tudoníány által érdekeltetnek. Königsbergi híres elz-
jének ^legkönnyebben nyitó kulcsa. Remekül tud a'

Philosophiában leghomályosb eszméleteket legkönnyebb

érthetséggeil eladni. O Kant* systemáját többekkel

megesmertette , mint annak minden más tani'tványi , mint

maga Kant. Az philosophiai szótára maga olly

szolgálatot tesz a' philosopbia' kedvelinek , mint Brock-

haus' társalkodási szótára, ez olly sokféle munkaiaktól

alkotott roppant raktár, szolgált áltáljában minden né-

metül értknek, kik a' tudományok' mezején körlte-

kinthetésre juttató szempontra óhajtanak szert tenni.

Mint publicista is szélesen kiterjedett hirrel diszes-

kedikKrug. Repkc irásai nem méltatlanul foglalatoskod-

tatják az olvasó közönséget. Egyik legszerencsésb 'smér-

séklettsége inialt legtisztesb védje az ész' hasznosan

korlátolt szabadságának azon bagolyhsek ellen , kik a'

már nagyabb részént szét oszlott elmehomályt sírjából

ismét elidézni bátorkodnak. Felette érti bennok a' ke-



— 195 ~

v-ssel sokát , ^s meg is világosan ejthet kifejezést. Ha-
mar kerekítve'n e' szerint a' megkivántató ege'szet, fo-

lyamatba is elbb hozhatja , 's a' gyors cze'Ier^s által

kettsen e'ri a' czélt. Mind ezen repkékkel még eddig

mindig új koszorút nyert azoktól , kik t e'rdeineinél

fogva tisztelni megszokták.

Lipcse' egyetenie're most, minekutána a* szomsze'd

Hallét olly közelrl esme'rem, még szembetnbbnek ta-

lálom azon visszahatást , melly teá a* városról háramlik.

Valamint ez a' nagy városok közé^ st a' benne meg-

forduló sok honu, nyelv j öltözet 's szokású idegenek'

látásánál fogva ax t népszámmal tetemesén felülmúló

több társaihoz számi'tathatik; ugy a' keblében találtató

testletek ^s intézvények^ ^s különösen az egyetem is

sok tekintetben visflik a' nagy világi tón' bélyegét

Tanítók , mint tanulók több gondot fordítnak kisejök-

l*e , szorgalmatosabban öltözködnek , társalkodásban a*

külvilág* formáit nagyobb pontossággal megtartják; ta-

nítók ritkábban hivják meg hallgatóikat házi körökbe

;

ezek kzött a' „te'' megszólítás nem olly általános , 's

csak most, a' múlt sztl fogva élénkül ^ *8 népszerb-

bekké válto/ió társalkodási súrlódásoknál fogva kezd job-

ban terjedni; az egyetem* nevendékei kzött legtöbb az

encyclopaedista , a* tudományok' rövid öszvelegben ált-

nézje , á' tudomány' minden ágában megjelent elmemi-

Teknek czimrl esmerje. £z utolsók' számos létének

okát különösen a^ hely' kzépletes könyvkereskedésében

könnyen feltaláljuk. ISyomassék ki akármi elmemiv

Némethonban , 's német nyelven beszél akármi más

országban , az Lipcsében megkapható , az helyet talál az

könyvárusai' raktárában. Ez szerint az alkalom is igen

kedvezi, st meghivó az egyes elmemivek' esméreté-
«
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le. — Az academlkusok között számosa' külföldi , közöt-

lök töbl> göríí^, kik egyjmr évtl fogva Haliéból egészen

kimaradnak. Több a' tehe\s szülk' gyermeke, több van

jtt, ki évenként 5 — 600 ezüst tallért elkölt, mint Halle-

l)en, ki azon idközi tudományos pályára 400-at alig

fordíthat, *)

Egyes jirofesszorok' hallgatói' számára nézve azt

lehet itt és'/re venni, hogy ámbár 60— 100-al többre

megy az acadenn'kiisok' száma, mint Halleben , oktató

pedig nincs több, még is nem látni egy^ auditóriumban

is egyszerre annyi hallgatót, mint amotjt , hol több pro-

fesszoroknak, p. o. Wegscheidernek, 'Tholncknak^ Vld-

maniiak rendszerint 100— 150 hallgató öszvegyl egy

collegiumára , st a' közkedvesség Gesenivsnak 300 is.

Lipcsében 60-non túl egynek sincs. Alkalmasint, mint-

hogy az oktatók is jobban osztoznak a' kedvességben.

Csak hely' kényeimüségére volt még eddig Lipcse'

egyeteme amannál is hátrább. Birt ugyan egy Panlhinm

nev, szép fekvés, a' grimmai bels kapu' környékét

elfoglaló épülettel. De sem külsje' sem belsjére nem
felelhetett meg rendeltetésének. Tulajdonképen csak

apró, füstös, 's már rozzant épületek' öszvelege volt ez,

bell setétes , teremé egy sem elég téres , éis szells.

*) A' ntmet pontosságnak nevezetes jele, hogy minden skü-

lü kiszabja egyetemre men fiának a' summa p<ínKt, mel-

;. lyet néki 3 évi pályája* folytában adand. Részént, az

igaz, polgári köteleztetés' következése e' szokás, mint-

hogy felsbb tudománj'os pályára senki nem bocsátatik ,

ha bé nem bizonyítja, bizonyos értéki jólétét. De erre

nézve nincs bizonyos mérszabály , nem kivántatik bizo-

njos summáig hágó évenkénti költség' tehetésc. Tudok
Halleben ollyaiiokat, kiknek évpénze csak 140 tallér, 's

íiem tapasztalnak gátlást a' pályafutásban.
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A" Theologiát hallgatók gyakran téniitííi/eti viszolgá-

sukkal küszködenek, minthogy az Anatomiiit iizk' aj-

taja eltt kellett elmenniek, 's a* holt-szag szinte te"

remeikbe elhatott. Mind e' hiány ezentúl orvosoltatik.

Augusteum név alatt diszes líj épületet fog kapni az

egyetem. Már épül is derekasan. Templomát kivéve

egészen lefog rontatni a' régi; a' convictus is. csak

ideiglen hagyatik meg.

Néhány kis muzaiiak , a' Tamás oskolai növendé-

kek, Hallevei megegyezleg, régi szokásként itt is éne-

kelgetnek minden héten az útszákon, de járkálva, meg

nem állván egyes házuk eltt. A' nagyobb világ, melly-

nek árnyékálan élnek, reájok is visszahatott, annyi-

ban, hogy haliéi társaiknál még csinosb ruhában járnak,

níind szép fekete frakkban. E' felett kurta fekete palást-

kákát hordoznak ; talán azért, hogy észrevehetbben hir-

dessék az általok gyakorlott intézvény' régiségét. Nem
igen helybenhagyható az illy nyilvánosan gyakorolt

éneklés, közepette a^ csupa világi foglalatosságot z,
világi eszméletekben jöv-men sokaságnak. Hogyan

érhessék el a' szent czélt; midn hiszen buzgóság szán-

dékoztatik a' cselekvény által? Felntt ember is elvo-

natik komoly eszmélete' tárgyától minden lármás kör*

nyókzet által , legkönnyebben Lipcse' népes utszáin

;

mennyivel inkább a' nevendék kor? *)

•^ Inte'zvenyök' helyteleustíg-'t magok a' nevendékek is látsza-

nak érezni , .'s ha bár helyben nem hagyhatúlag , kimu-

tatni. Nem sokára e' látogatásom után palástkáik ellen

zenebonáskodtak. Vonogatták azoknak felvevését. Czél-

eránytalan viselek valóban. Már maga a* frakk niadar-

vagy haiformát ád ax embernek^ az ill}' rövid palustku

az aszószáriiyiiak nézett ruhuszárnyat kettzteti.
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Van Lipcsének egy várkastélya is, az iigy neveztítt

Pleissenhurg , egykor fejedelmi lak. Hallei társától ez

sem igen különbözik. Csupa füstös épület-darabokból,

nem igen magasabbakból áll, valamint a' Paulinum ál-

lott, 's ugyan azért épen nem tnik ki a' csinos város'

magas épületei közüU Altaljában e' tájon a' felsbb

rangúak^ lakjai koránt sem különböznek annyira egyéb

polgárok' hajlékaitól mint másutt. A' Pleissenburg is,

valamint a* hallei rezidenczia, catholikus hívek' templo-

mát foglalja magában ; mutattatik még benne azon te-

rem, mellyben Luther, Eckkel Ingolstadt' theologusával

vitatását tartotta. Bástyáján a' csillagvizsgáló tornyot

hordozza. Ebbe felmentünk a' földikkel, körültekint-

ni Lipsia' körét , mint két elválasztó ütközetek' véres

helyszínét. Azon nap' reggelén , ^s ebéd után , barátsá-

gos beszélgetés közben olvasgatván a' nagy vérözönök'

leirását, annál könnyebben megérthettük a' toronyr'

elég hív rajzolgatását, ki már 38 évtl fogva szálásol e'

magasra emelt hajlékban, 's e' szerint az 1813-d. év'

16-d. 18, 19-d. octoberének szemmel látó tanuja vala.

A' torony' magassága 288 láb , vagy is , a' mint Szász-

honban beszélni szeretnek: 144 rf. Az egész egy nagy

bödönt képez, 's oldalain bell elég szellsen tekervé-

nyezi csiga-hágcsóját. Messze azonban nem lehet róla

látni , mivel a' város semmivel sem fekszik magasabban

a' sik környéknél. így p. o. nyugottnak csak az 5

órányira es Lüczeut lehet látni. Ejszak-nyugott felé

,

inint a' toronyr hiszi, világosabb idvel messzelátó

megmutatja Halle* három nagy tornyait. Ellenben lá-

baink alatt a' szélesen kiterül népes sikságnak annál

több tárgyain legeltethettük szemeinket. Lelkem azon-

ban inkább a' multakon lebegett , azon rémít napokra
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emlékezésében, luellyek itt annyi halanrlóra vészt hozá-

nak, mellyek azonban kétféle szabadság' bajnoki által

vivának igen fontos következésíi gyzedehuet. Tellyes

erejében éreztem a' nevezetes helyek' látásakor keblünk-

ben élemed innepélyes benyomást. Láttam lélekben a*

fél milliomot számláló halálsereget, képzeltem a' sok

ezer halált, mellyet az kölcsönösen osztott 's vett; lát-

tam fejedelmünk' dics czime alatt vitézked eleven véd-

bástyánk* sorait, közöttök mugyar ezredeinket, hogy se-

gítik intézni Kuropa' igazságosan boszuló karját a' ha-

nyatló óriás ellen; képzelem, hogy viaskodik Gyuláink'

hadi teste Lindenaunál; hogy nyitja meg három izben

e' hs sereg a' véres viadalt. Látom a' jobb sorsot 's jobb

ügyért viaskodhatást érdemlett hs Poniatowszkyt. Ott

lebeg panaszos árnyéka, Pleisse" tunya habjain, mint

egykor szerencsétlen Lajos királyunké' Csele' iszapján.

Ilijába kondított \apoleon a' cs.ata' els estvéjén gyzel-

mi hangokat Lipcse' minden harangjaival. Másnap a'

íSkeudicz 'sHalle' fell érkez Blücher négy vtres rakétá-

ja, és az éjszakról nyomuló Bernadotte' fegyvereinek

tompa morajjá hamar elárulták a' kora tapsolás' hiu vol-

tát. A' rakétákat meglátván a' toronyban szemléld

franczia general-stabi tisztek : „oda van minden" kiál-

tással lefutottak, 's többé vissza nem jöttek.

lily események' tanuja valál , te két rendbéli szelle-

mi julás Jeruzsálemé , vértanuja a' szabadságnak , niek-

kája a' néplétnek , melly Európa' népei' számára , E^i-

ropa' majdnem minden népeinek véres szarándokolása ál-

tal találta falaid körül feltámadását ; — most is sok or-

szágokból , sokadalnmidra hsöket, a' szorgaloméit , de

békéseket gyjtöget , hires Lipsia! Méllán körülötted

tartotta diadalmát u' néplétet ment t^zabudság, niidu
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az 6 legbiztosb gyáma , az eszmiveldés , kebeledbon

gyjti leghatalmasb eszközeit, az elmeiniveket, legna-

gyobb számmal! — A' toronyban többek között egy ké-

szülben le'v frauenhoferi messzelátót is vettem észre.

UczscJmeider úr' vezérlése szerint készül, L bett ké-

pez , 's fagott fuvószerhez hasonlít.

Vidám idtöltéssel fejeztük be a' tapasztalással olly

gazdag napot , a' játékszitv' látogatásával. Csinos bel-

sje a' prágaihoz igen hasonlít. Ez volt els theatrom

,

inellyet Szásuhouban látogattam. Szembetn helybeli

sajátsága, hogy földszinére, a' szoros értelemben neve-

zett parterre nnem nem Jár. Vágynak az igaz ezenkí-

vül itt is zárt székek , az ugy nevezett parquetten mind

a* két nem' számára, de amaztól elválasztva. Sonett

czinuí vigjáték adatott , 's azután a' mesteremberek' in-

nepe. A'Jargon, mellyel a' színészek élnek, általunk,

déli német szóejtéshez szokottak által nem igen vala

érthet.

Folyvást kedvezett a* szép idjárás, könnyen elha-

tározhattuk magunkat, a' visszajövefelt Hallebe szinte

gyalog tenni. Nyájas útkészítk, többnyire kiszolgált

katonák jobbítgaták az ess tél által rongált utat. Ka-

lapjokon viselik királyi rendelésbl állandóvá lett élet-

nemök' jelét , az illet országok' czimét ; a' porosz ré-

szen lévknek azonkívül formaruhájok is van , kurta

kabát veres gallérral , kalapjok' karimája félig felhaj-

tott, azaTisztriai pattantyúsokéi' mintájára ; hajlékaik az

úthoz egymástól bizonyos távolságra építve, Skeudicz-

tól Hallenek , Magdeburgig , 18. — Észrevettem a^ régi

porosz-szász határt is, bellyebb egy mértfölddel Halle

felé, Groszkugel helységnél. Nyomát még mutatja egy

emlékt Ihagyoít határk. Méltán legnevezetesb tárgy-



— 201 —

nak tarthatom a' jelenkorra nézve ez «t körül LiUschma

falut, Speck báró*jószágát, neFU annyira igen csinos vol-

táért , nem is elkel parvenü urának pór nevéért, ha-

nem minthogy faluhoz képest valóban pompásnak mond-

ható vendégfogadójáén idrl idre rendes hangverse-

nek adatnak ; 's minthogy a' versenezk nem valami el-

kelk , hanem a' környék' polgárai , 's földmivel lakosai

!

Valóban minden emlékeztet, hogy a' mivelt Szászhon-

ban járok.

Halle^ Mart, 2-Un 1831.

B úsofig á s.

Testben , elmében újulva jöttem vissza Lipcsébl

,

vígan töltöttem nség egy pár napot, 's nem sejtem: mi-

n gyász kés/üle az alatt reám , otthon , a' Magyar ha-

zában , a' szüli ház' forrón szeretett körében. Az én

kedves nemzm nincs már többé az élk között! Vélet-

lenebben nem sújthatott volna e' csapás. Nem volt ugyan
élte' virágában többé; de betegségtl majdnem szakadat-

lanul menten maradása , ers testaikotása sokkal hos-

szabb földi pályát látszattak néki Ígérni. Vigasztalhat-

lan vagyok. Olly atyát vesztettem el benne, min va-

lóban ritkaság. Ha birom az embert legszebben diszesi'-

t kincsnek, a' miveltségnek egy kis részét, — egye-

dül néki köszönhetem. Olly ritka jelesek közé tarto-

zott , kikben csak az kár, hogy nem kivonják mago-

kat házi 's hivatalos körükön felül kitüntetni. „Non vi-

deri, sed esse" maximát soha senki által szeretetre mél-

tóbb következetességgel kivinni nem tapasztaltam. Esz

és sziv, minden jókat hódító szerénységgel legtökeV

lyesb viszonban egyesülve valónak benne. Az buz-
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ditása' ^s bülcs vezetésénél fogva futom mostani pályá-

mat is, melly egé&z erkölcsi életemnek olly magas

irányt adott, melly a' nagy életnek olly széles helyszí-

nét tárta ki elttem. Ah ! 's annál leverbben gyászolnak

zúzott szivem' bús érzeményei ! Oda van ifjúi pályám*

vezércsillaga, igazán jövevény vagyok mármost minde-

nütt, szét vágynak tépve a' földi éltem' jótékony közép-

letét együtt tartó legszentebb kötelékek ; nem int már

ezután számomra a' földnek egy kis rejteke is, pihenést

nyújtani vándorságim után. Méltó, hogy e' soraimban

emeljek számára egy kis emléket , néki , ki egész élté-

ben érdemeihez olly szemérmes tartózkodással kikerült

minden emlékszerzést , nevéhez olly méltán illt. Béke

hamvainak ! ! ! *)

Mart. l3-kán.

Tizenkét napjai a' gyötrdésnek egészen eltompí-

tották tevségemet ; veszteglett bennem minden munkás

igyekezet, csak az enyészet' sirképe lebegett elttem,

melly ngy is elbb utóbb mindentl megfoszt bennünk,

a' mi elttünk kedves. A' halál' setét nyugalma vesz kö-

rül , 's ez eltt hasztalan minden tevség. Szétvonu-

lásom is, a' mi volt, darab idre megsznt ; az acade-

iiiiai leczkék* Félévi pályája épen tegnap fejeztetett bé.

Ki kell mennem a' nagy világba , esméretlenebb köröké

be; talán jön enyhüle's bánatomra a' figyelem' ujabb

táplálatától.

Mart. l6-kán.

Nincs semmi baj e' földön, a' mit egyáltaljában or-

vosolliatlannak állíthatnánk , csak ne hagyjuk bánatunk*

*) Hogy itt a' gyászoló fiu' Vizelem nem nagyított , bizonyít-

ják aK 1831-dik' 8-dik marcziusán költ po'sonyi hiiiapok.
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duIó vészét az élet' fajának velejéig, az észig behatni.

Hit, szeretet, remény legyen kalauzoló jelszavunk ez

életnek minden zivataraiban

!

Simítsuk öszhangzásba bels éltünknek illy fentar-

tóit, a' kivirl jöv, a' ki felé ható tevséggel. Ser-

kenj te is, bánatos sziv e' sorok' gyászoló írójában!

Ne ragadtasd el bal sorsod' szélvészétl felzudítolt

éleltengííreden lebeg sajkádat! Ébredj ujabb tev-

ségre! Mozdulj állapodásodból , olvass odább az élet'

nagy könyvében , utazás által legkönnyebben megérthe-

tben. —
Ali határozatom. Nagy utat fogok tenni , éjszak

felé.. Meddig, még nem tudom. Reá szánok egy pár

hónapot. —

Lipcsei magyar, Vj utam terve,

A' vándorságról jutnak újra eszembe némelly sze-

gény földik. Magyar honunk' minden szülöttjei között

külföldön legtöbbet kóválygók , a' drótosok. Minap

Lipcsében kettvel találkoztam. Még sokkal több járt

az eltt e' tájon , de a' porosz birtokokba egy idtl
fogva , minthogy csavargóknak nézetnek , nem ereszteti-

nek hé. Természetesen , mert nem legitimálhatják sze-

gények küls fénnyel, e? nagy hitel utilevéllel, becsü-

letes voltokat, *s jó járatban létÖket. Már több iübeii

megkérdeztettem felölök, micsoda legények lehetnek e' ^

különös idegenek , magokat magyaroknak vallók. A^

külföldre szakadott magyar* honszeretésének «gy példá-

ját juttattják e' szegény vándorok eszembe. Lipcsében

él egy GitUman nev földink , Po'sony vármegyei szüV

letés , mint sebész , Ilahnemannak buzgó 's s/orgalmas

követje. A' város' f utszái' egyikén diszes els eme-
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létben lakván , 's volt hazája' einleke't kebleben hordod.-

ván , hamar e'szre veszi a' magyar utasokat, 's gyak-

ran ebédje're meghívja. Meghívta minapi ott létemkor

három academikus földinket is. *) Bélépnek hozzá, 's

asztalánál látják az "^említett két drótost. 'S Guttman

nem tartozik azon honfi társaink közé, kik a^ távol-

létben igen méltó epedéssel sóvároghatnának vissza ha-

zánk felé. O Izraelita.

Mart. 19-*e'».

Kész már utam' terve. Éjszaki Némethon' virágzó

városait fogom látogatni. Elször AnhaW tájával es-

merkedem, JVienhurghau Szaale mellett, Bernlurg 's

Cölhen között fogok tölteni néhány napot. Egy jó szí-

v academikus társamnak , Rosenhagen urnák szüli-

nél vagyok hivatalos. A* szíves jóakarókból álló csalá-

di körben reménylem enyhülését bánatomnak , melly ri-

deg magános életemnél fogva , kettsen nyomasztó. Azu

.

tán odább szándékozok menni, Magdelurg , Qiiedlin-

hurg , Halherstadt , Wolfenhüttel 3 Braunschweig ^ HU'

desheim , Hannovera, Bréma, Hamburgé '* Lübeck vá-

rosok' megtekintésére. Holnap megindulok.

•) Ujabb látogatásomkor , meg azon esztend' septeniberén

reám is kiterjesztette Cuttman e' ritka jú szivüsi-gct.



Tartalom.

Lap.

I. Elzmények. — — 5 — 14

Utam' terve- Biicsi'ive't a' hontó?. — — 5 __ JO

Becs' nagysága e' látogatásamkor. A' nyugtos óriás. 10 — 12

Bécsbl Nicolsbtirg fele. Faluk' királyai. Gauners-

dorf. Poisdorf. — — , — ~ 12 — 14

II. Morva, Csehország. — 15 — 58

Nicolsbiirg. Méltán dicsekedhet rallási békekötéssel.

Morva' szemfénye. — — — 15 — 17

Brilnn. Gyárok. FerencKhegy. Jeles esmerkedés.

L'ts/.ák' nevei. Játékszín. Tájék Igiau felé.

M«serits. Bitesch. — — " — 17—23
Iglan. Kaland a' steckeni útban. Stellwagen. Cse-

hek' Dunája. Házfedelek. — — 23 — 28

Prága. Fekvése. Óváros, lljváros. Carolinavölgy.

Kisoldal. Hradschin. Vissegrad. Ennek egyen-

kiizüsége a' mi Visegrádunkkal. Dom a' llrad-

schinen. Egyetem. Könyvtár. A' tannlók.

Cseh character. Drótos* becsületessége. A'

drótos' aristocratismusa. Uti Politia. — 28 — 49
Prágából eh Lobosicz. Töplicz.* Ártatlan öszhang-

zás. Aranynyerés salakból. Vagdalkozás leve-

gben. Apostol az utas' számára.
,
Zongora a'

vendégházban. Culni' -emléke. A' nnllcndoríi

t^tó. A' határ. Csere útitársaimmal. — 49 — 58



Lap,

III. Szászhon. — — 5S — 90

Érkezés. Berg-Gies/.hübel. Elsó btfnj'oinások. A'

két héttel elóbb zendült Jázzadás' nyomai. 58 — 62

Drezda. Tiszta nyclvli bérkocsis. Zeiidiilés' nyomai.

ImprovÍKált rök. Diszépülelek. Zöld kabinet.

A' szépnem' szava' véghangjai. Német tanu-

lók' nyelve. — — — — 63 — 71

Meissen. Meisseni tájszólás. Hid. Dom. Porczelláu-

gyár. — — __ __ _ 71 _ 77

Oshacz. Liippa. Wurzen. Wurzeni hid. Szásü kö-
szöntések. — — — .

—

77 _ 81

Lipcse kis alakban igen nagy ert tápláló város.

Rosenthal , Gohiísz. A' viselet' nesztorai ;
^

a fejkötk. Tudományos látogatások
-, Kriig «

Beck. Könjvkereskedés. A' porosz hatan Csi-

nos beavató a' haílei életbe. — — 8l — 90

VI. Ilalle, egy tél ezen városban

*s környéken. — — 90 — 204

Fallázak; hajlékok' kén^-elme 's hiánjai ; hálóka-

marák. Academia' ujonczatnak beavatása-, ne-

vetés a' latin szóejtés miatt. Élelem 's étek-

rend. Schmid' vendégl kertje, 'templomok.

Adó az ebekre. — — — — 91 — 100

Haliéi szóejtés. Tanulók' nyelve. Német pipák.

Franczia jegyzés billiárdozás közben. Fogadó-

sok miben hasonlitnak Izraelhez ? Professzo-

rok' leczkéi. Múzeum. A' város' részel. Tót

ivadéku bányászok a' németség' közepén. Fran-

ké' alapítványai. Niemeyer nem nagy épít-

nök. Köszöntés' symboljai. Inneplés Lipcsében. 100 — 112

Hallei néparczok. Egyetem' kihatása a' népre.

Kicsapongásban is, mint jóban , tanulók a'

tónadók. Népéidelet. Tánczmulatságok. Verk-

lisek. Fiskálisok. — — — 112 — II?

Merseburg. Fekvése. Cönsist. tanácsnok Haascn-

ritter. Hnnnenschlacht. -Lengyel ajkú kato-



Lap.

nák. Sipka' felteve'se templomban. A' dom'

régistfgei. Catholikus isteni tis/.telet prote-

stáns dómban. Diplomát szerepem. — ]17 — ]22

Porosz huszárok. Számos könyr-árvere's. — 122 — 123

IJtsza- elme 's agyvilágitás. Érzéki éldelet. Ser. Lo-

vak, Ilaute creme. Kordovány lábbelim' s/eni*

betünsége. Közsorsu polgárnk' Öltözete. Pos-

tások* formaruhája. — — — 124 — 129

Sziszegés a' Icczkeken. Süvegek. Süvegek' jelen-

tékeny színei. Robinson asszony. Halle kör-

nyéke. Giebichenstein. Hölty' sze'ke. Halle'

Saphoja. S/almakereszt. Zsidók 's Izrael val-

lású polgárok. — — — — 129 — 135

Múzeumi bál. A* szt'pek. Courmacherek. Dr. Lo-

rencz' leczkéje. Az öreg desszaui. Dr. Tlio-

luck. Lutheröltöny. Szépnem' ph^'siognoniá-

ja az isteni tiszteleten. Docinri gradualas. 13 — 142
Formaruhás academikusok. Kéménysepr. Piaczi

kiáltó. Polgári vagy nem polgári mester-

ember. — — — — — 142 — 144

Nap' és éj' hossza. Mély csend. — — 144

Énekl oskolások az útszán. Kinek nem illik Hal-

leben a' kalap? Köszöntések* formulái. Pro-

' fesszori érdemdij. Közönséges gyászinnep.

Német literatura az Angoloknál. Csépelés.

Narancsház Schmid' kertjében. Halle* legfüs-

tösebb része. — — — — Í45 — 149

Karszellem az academikusok között. Párvtadali

kórság. Miben áll a' német tanuló mienk fe-

lett? Halle' pietistái. Harangcsend. — 149 — 155

Katonai ujonczok. Bajusz, mint formaruha' része.

Második mulatság a' múzeumban. Társasági

körök. Látogatás Láfontainenél. Honoresmu-
tant móres. Tudósok diszczimeztetése. Meg-

szólítás' tisztelked formái. Czimzetvágy. Né-

met nyelv' tisztasága Halieben. Kutak. 155 — 162

A* hosszú reggel. Pontos rendtartás. Favázlat az

épületek' falaiban. — — — 162 — 163



Lap,

A' kiilönködó Hallnrok. Miért nincs a* jalonsienak

német nere ? Ass/onj i segédek az árusboltok-

han. Szabailalnias satyril^nsok. — 163 — IG4

Szftletésnapi tisztelkedés. A* zsilipek. Az ittas.

Verklisek. Nyalánkság. A' Szász kevesebbet

eszik, de többször. Német kedvélység. Láb-

tyükötk tánczmiilatság közben. ílallenek

napoleuni ideje. Ó német köntös. — 165 — 169

Tholiick' félszegiisége. — — — 169

Veres kötényesek. A'ásárok' 's miihel3'ek* csendes-

sége. Szánkázás szokás' jótékonysága. Lécz-

•büntetés. Milly disze volt még nem régen

Halle' nag:y piaczának? — —. 169 — 171

Sylvester' estvéje Mersebnrgban. — — 171 -^ 172

Képetlen czimevek. Kölcsöyi törvény. Sült lud a'

patrióta hírlapokban. — — — 172 — 174

Ilarangozás' pótoléka. Rst modiis in rebus. Éjsza-

ki fen}'. Bányák. Zenebonák. — 174 — 178

Görliczi gazdálkodás. Hangnyomás. Idjárás. 178 — 179

Kurnzsolások az igazsággal. — —• 179 — 181

Móriczvár 's rezidenczia. Magj'ar latinságnnk' hi-

tele. Theázás dr. Dieckncl. Póstalegény' dala.

Magyarok' hirnere a' német egyetemeken. 181 — 186

Látogatás Lipcsében. Tzschirner 's Gellert' sirja,

Krug , Herrman , Hahn, Tittman. Egyetemi

sajátságok. Paulinám. Tamás oskola. Pleis-

senbnrg. Csillagásztorouy. Lipcse'rérnapjai. 186 — 201

Busongás. — — — — — 201 — 203

Lipcsei magyaj. Uj utam' terve. — — 203 — 204



A' 1. 1. aláirók' nevei.

Buda-Pe sten:

40
10

Heckenast. Gusztáv, Könyváros úrnál

Trsztyánszky István , PosKtókeresk. úr.

Eperje sen:
Benczúr és Schmid Professzor uraknál

:

Benczúr 's Schmid Prof. urak' könyvkeresk. 10

Burgovszky János, Oktató.
Csupka András , Professzor,
FröhHch Eduárd , Oktató.
Kapy István , Sáros várm. Fjegyzje.
Lehotzky Ödön , Ügyvéd.

,

Okolicsanyi Lucián , Táblabíró.
Schaulik József, Oktató.

Batta József

Példány.

BohuB Pal
Csizy Sámuel
Frank Károly
Glacz Béla
Koricszánky Lajos
Kun János
Okolicsanyi József
Rnttkay Károly
Szent-lványi Adolf
Szent-Iványi. Jósef
Szontagh Béla
Tomka Alajos
Vachott Imre

Répássy Flórián,
Soltész Bálint

Bánó Miklós
Bartók Imre
Büdösknti Zachar
Csanády .Tános

Darvas József
Gligoresco Miklós
Hegeds Zsigmond
Hellner Péter
Kerepessy Márton
Sthymmel Sámuel
Szathmáry Barnab.
Szirmay Lorincz
Teöreök Sándor
Zoltán Mihály

Jászán:
Praemonstrati Nevendék Pap.

W5

Kassán:
Ellinger István , könyvkereskedésénél 1 példány.

Kovacsáczy Mihály wr, Táblabirú 's hites Ügyvédnél i

Szemere György , Táblabíró*
Szemere Péter, u. a.

Szirmay Mihály, Táblabiró.
"Wigand 's Cserneczky' könyvkeresk.

A' Szerznél:
Bárczay (Bárczai) József, Torna várm. másod AIispán}%.
Darvas József, Táblabiró.
Gr. Csáky Jánosné, született Klobusiczky Cornelia.
Gr. Pláy (Fái) István, Máltái yitézi Rend* Keresztese.



Görgey (Görgei) Constantin.

KelcK (Filletinc/i) István , Aliaúj várni. Fo-sz. bírája.

Klobusiczky (Klobiisiczki) János, több várm. Tábla bírája.

korponay István O. Comissarius, 2 példány.

B. Ijuzséns/.ky (Regliczei) Pál.

Meiczer (Kelemesi) Alajos, Táhlabiró.

B. Meskó (Széplaki és Elnyiczkei) Irene Klsaíízony 2 péld.

B. Meskó (Széplaki és Enyiczkei) Jakab.

B. Meskó Jakabné, szül. Gr. Fáy Mária, 12 példány.

B. Meskó (Széplaki és Enyiczkei) Zenaide Kisasszony 2 péld.

B. Miskéné, szül. B. Horráth-Palocsay Anna.

Patay (Patai) Sámuel Táblabíró.

Gr. Péchy (Péch-Újfalusi) Constantin, F-Herczeg Károly* 3-d.
" szániu dsidás ezredében Hadnagy.

Gr. Péchy Józsefné, sz. Gr. Fáy Mária, csillagkereszt. Dáma.
Péchy ( Péch-Uj falusi) Tamás, Abaúj várni. Fó-sz. Bír.

Reisz Károly, Gr. Barkóczy' Titoknoka.

Ilboll Antal.

P. Sahlhausen Leopold.
^ .,

Szabó Károly, Herczeg Breczenhelm tállyai uradalmi Ugyr.
Szentimrey (Krajnai és Vajda-Szeatimrei) András, Abaáj várm.

Fü-sz. birája.

Gr. Sztáray Ferdinánd, Miklós Cs. huszár ezredbéli Cadét.

Kolo''svárott:
Bárra György Könyvkeresked úrnál 10 példány.

Tilsch J. és fia Könyvkeresked uraknál 10 — —
Kszegen :

Hrfibotcztky' (Hrabowai) Jánog j Táblabíró és Ügyvéd úrnál:

30 példány.

Hrabotptzhy (Hrabowai) Sámuel úr, több várm. Táblabirája'$

a' dunántúli kerületi törvényszék' Iktatójánál

:

Ádám (Felsó-Eri) Ferencz , több várm. T. birája, 's kir. táb-

lai Ügyvéd.
Bertha (Fels Eri) Antal, Vas várm. l-só Aljegyzje.
Bezerédy (Bezerédi) Lászjó , u. a. 2-ik Aljegyzje 's Törvény-

tanár.
Csernél (Csernelházi) Ferencz, a' dunántúli ker. tábla* birája.

Egy hevetlen.
Gaál (Alsó Szilvágyi) József, a* dunánt. ker. tábla' számfeletti

Birája.
Gotthárd (Ileriuyi) Mihály, több várm. Táblabírája.

Graff Károly, Vas várm. T. birája, és Kszeg város' Taná-
csosa.

Gyiirász Ádám, táblai h. Ügyvéd.
Hralowszky (Hrabowai) Sámuel, mint fellyebb.

Gr. Hugonáy Gusztáv, a' dunánt. ker. t. tiszteletb. Birája.

Kovács Marczell, Szent Benedeki Szerzetes és oktató.

Kubovics János, Vas és Soprony várm. T. birája.

Magasy Dávid , Kis-Somlyai evang. Prédikátor.



Nagy (Fels-Btiki) Sándor, tiibb várin. T. bhaja.

l'aal János, Vas és Soprony várin. T. biiaja.

Stfllyei Elek, a' dunánt. ker. T. Birája.

SkalkaCandid, Szent Benedeki Szerzetes és Oktatu.

Sinidt wSzörény u. a.
,„ ,. -

Somogyi (Gyöngyösi) Ignaez , Vas varm r. biraja.

Gr. Venkheim József, a' dunant..ker. t. tiszteletb. Biraja.

Vidos (Koltai) Imre Vas várm. T. biraja.

Vidos rKoltai) József, A^as várm. Fjegyzje.

Weörös (Budakeszi) István , «. a. T. biraja.

Weörös (Budakeszi) József, u. a. T. u. a.
^

Zárka (Lukafalvi) János , több várm. T. biraja s Vas varm.

vólt orsz. gylési követje.

Mi skó Iczon :

Némethi/ Fái Rector-Frofettzor úrnál

:

Barkassy György.
Birbrönner Pál.

Bdy András, hites Ügyvéd.

Cházár Gergely, tanuló.

Dobozy Antal Táblabiró.

Fleischer Gábor, Orvostanár-

Tfendel Károly.
Hunsdorfer Pál , Nevel.
Kun Miklós, h. Ügyvéd.
Malagécz Antal , u. a.

]\9ólnár Antal , nyárádi Pap.

Némethyi Pál , mint fellyebb.

Noszticzins János Táblabiró és Ügyvéd.
Okolicsányi Bmmanuel, Aljegyz.
Payer Ilúgo , tanuló.

Perje András , oltó Orvos.
Soltész Nagy János, Táblabiró és Ügyr.
Teörek Gyula , tanuló.

Török Alajos, hites Ügyész.

JVy treff t/ házán:
Jurányi Sámuel Profetszor Urnát:

BalIa Sámuel, Gyógyszeráros.
Bottó László , Káplán.
Farbaky Dániel , evang. Lelkész 's Alesp.
Galanek Dániel, Keresked.
Juhász Dániel ,* Földmér.
Jurányi Sámuel , Professzor.
Karlowszky Lajos, Orvos Doctor.
Kobílicz Dániel , ^Gyógyszeráros.
Kralowanszky László, Chemia' Doctora.
Kubinyi Ignácz.

Mikuss Sámuel, evang. Leik.
Pozsonyi János, Orvos Doctor.
Tesenszky Eduárd.



Simonyibaii: (Vas várm.)

llrabowszky (Hrabowai) Lajos úr, a* kir. tábla' h,

Jegyzój^ntfl. 9.

<S. A, Újhelyen :

Nyomárkay József, Zemplén várm. Táblabírája.

Temesvárott:
Ormot 'Sigmond i/r , Temes várm. Aljcf^yzjénél

:

Balya Imre , megyei írnok.

B. Bedekovics Móricz , Aljegyz.
Boros József, Ügyvéd.,

Csiki Emmanuel , Esküdt.

Csiki Emmanuel , Táblabiró.

Csiki József, Ügyvéd.
DessewíFy Antal, Al-Ispán.

Ferenczi János, örök hagyományi uradalom ügyvédje,

Jeszenszky Ferencz, Al-Ügyész.

Károssy Imre , F-biró.
Kövér János Fobiró.
Mattyasowszky Imre, Kameralis Asscss.

Meskó Dienes, Táblabíró.
Muslay László , Al-jegyz.
Papházy Eiitbym , Al-Ügyész.
Radványi Miklós , Táblabiró.
Schreiner Mihály, Ügyvéd.
Tárkonyi Ádám , F-jegyz.
Vizkeleti Ignácz , Táblabiró.

TJngh váron:
Bogáthy (Bogáti) Ferencz ,

Stankóczy (F. Döpszai) Zsígni. Ügyvéd.

V ác zon:
Buttínger Antal.
Ilrabowszky (Hrabowai) János , Váczí Megye' Nevendék Papja.

Nyomtatási hibák:

Lap. tor. helyett olvasd

20—29 - - - - nézi — nézik

35 — 17 - - - - le élpítóje — el épi'lóie

V 57 — 32 - - - - miat — mit

60 — 24 - - - - seö — es
119 — 7 - - - - é — él

147 — 13 - - - - sza'mlálrft — Számláld

162 — 1 - - - - e' kúthoz — kuJhoz

173 — 20 - - - - elöíordula — elíordulrf.
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