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HAZAMHOZ AJ TÁVOLBUL. 

Hová száltok gondolatim 
OIlyan hirtelen? 

Sebes daru sem repül igy-
Őszi éjeién. 

Merre vágytok sóhajtásim , 
Számos számtalan? 

Szellő nem jár csak egyfelé 
Imígy untalan. 

Ezer virág körül leheg 
Mézet szedő méh , 

Fürj és gólya két világrészt 
Választ lakhelyé. 

Csak egy hazát esmér szívem 
Szakadásáig, 

Kapraforgó nap felé néz 
Jíen adásáig.' 

(A* Szerző 1827, Aurr'rnlmn.) 

i 



A* lármás Parisban a' rue-de-BouIoi talán leg-
Mrmásabb utsza, ' s i t t az ngy nevezett Hutel-des-
fermes a' zűrzavarnak mintegy középpontja. In
nen indulnak minden nap 's . majd minden órában 
számos gyorsszekerek az országnak minden része 
fele'5 mint hajdán Eolus barlangjából a' nyugtalan 
szelek; az elutazok és érkezőkitt éjjel nappal 
mozgásban vágynak, a* szivrehatő és v/g scenák 
soka el nem fogynak. Imitt két jó barát Ölel
kezik gyengéden, miglen egy teherhordó talyigája 
felfor ditással fenyegeti őket; amott némelly asszony
ságok franczia elevenséggel beszélgetnek; nehéz 
megkülönböztetni mirul? víszonlátásrul-e vagy el
válásra!? a9 szép nem mind a* két alkalmat egy-
iránt használja ékesszólása gyakorlására. Azon
ban egy siető ]H>sta legény szilaj négy lovát 
egyenesen feléjek vezeti; — minő sikoltással ro
hannak szélyel! 

. ' 1 * ; 
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Én itt á5 temérdek mozgás között magányosan 
állottam; engemet senki sem illetett; csak azért 
jöttem volt ide , hogy innen elinduljak, 's hová? 
hol engem senki sem várt ; •— 's még is 5;ah milly 
öröm az utazás V9 

Hasztalan iparkodtam a' sokaságbul útitár
saimat kiesmerni. Kíváncsiságom utóbb még meg is 
lőn büntetve. 

A' mint az elindulás órája közelgető , elfogla-
lám első helyemet az ugy nevezett Intérieurben. 
Utánam jött egy vastag 9 kis módikereskedőné Di-
jonbul , kedves kutyájával. Rósz szemmel néztem 
a' négylábú vendégre, de ez utóbb csak ugyan 
megengesztelt jo magaviselete által. 

; Azután egy száraz nagy szál asszonyság jött 
komornájátul 's egy nagy fekete kutyátul kisérve. 
d9Már .ess- sok" mormolám magamban, „talán bi
zony minden párisi eb velünk Jön'.9* Szegele
tembe vonulva haragosan tekintgettem a' csúnya 
állatra, melly az utón szüntelen lábainknál alkal
matlankodott > *s vastagsága által temérdek helyet, 
foglalt e l ; igax? hogy a' setétségben számtalan 
rúgást kapott minden felől, do kövérsége miatt 
azokat, a5 mint látszott, nem igen fájlalta. Nyak-
ravaloján réz hetükkel volt irva : „Alexandrine de 
Bazaine de Saint Pétersbourg." Ugyan jo szive le
hetett ennek az asszonynak, hogy ezen undokot 
illy messze földre is elvitte magával. 

Itt meg kell jegyeznem , hogy a* Conductor a9 

kutyákat akármellyikünk kívánságára tüstént a' 
kocsifedélre itélíe volna, de a' franczia udvariság 
megmenté a? dámákat 's kutyájikat ezen kedvet-
lenségtül. 
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Azután egy felette vastag kalmáraé mászott 
a' kocsiba, \s egyenesen mellém ült. „Uram ments 
meg a9 bájtul" mondám magamban, —>. „ugy is 
szörnyű meleg van." —- 9S ime, egy fiatal ember, 
a9 ki utoljára jőve hozzánk, azt a' helyet magáé
nak esmérte, 9s engemet a9 veszedelmes szomszéd
ságiul megszabadított, 

így már hat személy és kát kutya volt a9 hintó 
közepében,' vagy az ugy nevezett Intérieurben; 
elől a9 Coupeban hárman űítek, hátul a9 Botondé
ban vagy Gondoleban ismét hatan, 's felül az 
Impérialen a9 Conductorral együtt negyén, 

Francziaországban majd minden ember, akár 
gazdag, akár szegény, diligence kocsin, gyorssze-
keren szokott utazni; az ülőhely benne különböző 
áron fizettetik k

9 p. o. ha a9 Coupeban (hol igen jő 
ülése vagyon az embernek 9s szabad kilátása) egy 
hely tiz frank *), akkor az Intérieurben hét vagy 
nyolcz frank, a9 Botondéban öt vagy hat frank, az 
Impérialen pedig talán csak három frank, így az 
ur elöl ülhet a9 Coupeban tiz frankért, cselédjét 
pedig az Impérialéra ülteti három frankért. Ennek 
következésedben az országúton ritkán látni másféle 
hintót, mint illyen béres kocsikat, meílyek még 
a9 kicsiny városok között is többnyire actiákon 
alapulva fenállnak, ugy hogy az utaző illyen dili-
gencekocsikon az egész . országot keresztül kosul 
bejárhatja. 

Itten csak rövideden azt fogom megjegyezni, 
a9 mit egész Lyonig futtomban észrevettem. Siettem 
ezt a9 várost elérni, hogy az éjszaki és a9 déli tar-

• *) Egy frank 23 krajczár pengő pénzben, 20 sous egy iran-* 
t kot tt'iszen. *, 
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tományok között való különbség annál jobban tűn
hessék szemembe. 

Aogustus 14-kén (1827.) délutáni öt órakor in-
dulánk el a 'már említett Hőtelbül, melly a'város 
közepe táján fekszik, 's már bealkonyodott , mi
kor kiérénk a* párisi külvárosok sorompójín., Me-
lun-ön még akkor éjjel, Sens-on pedig és Tonner-
re-n más nap menénk által. 

Ezen vidék földmivelése nekem tökéletesnek 
tetszett, legkisebb darab földet sem iátni itt mi-
véletlen. Az ut , valamint a9 szántóföldek is, szil- , 
akácz- és gyümölcsfákkal vágynak körülvéve, sőt 

,a' gabona között is látni gyümölcsfákat sorba ül
tetve. A' tájék csekély begyekbül 's kies völgyek-
bül áll 5 földje agyagos, majd minden kő nélkül. 
A' falusi házak nagy részint szalmával vágynak 
fedve, épen ugy mint Magyarország némelly ré
szeiben, p. o. Pest körül; 5s itt is szintúgy, mint 
Chálons-sur-Marne tájékán, a' csucsosan rakott 
szalma és szénakazalok, a' tövises vesszobül font 
sövények's a ' t . eszembe juttaták hazám szokásait. 

A\ paraszt ember ezen a' tájékon, valamint 
csaknem egész Francziaországban,egy„blouse" nevű 
hosszú kék inget szokott viselni más ruhája felett, 
főképen midőn utón van, vagy valami munkával 
foglalatoskodik. Ez volt, a' mint mondják, a ' régi 
Gaulok közönséges eredeti ruhája, 's e* szerint azok
nak ízlésre nézve tűrhetőbb Öltözete volt, mint a' 
mi bundás parasztjainknak. Nem is sérti nálunk az 
idegen ember szemét annyira semmi, mint egy 

* ollyan alföldi bundás paraszt. *) 

**) Minden hazafi uságom mellett is Jténytelén ragyolc meg
vallani , hogy három esztendei távollétem után, mikor 
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Midőn Sándor 5 orosz császár, Angilában a' 
partra szált, az egész tájékrul oda tódult a' 
nép, hogy ótet láthassa. A1 császár körülnézvén, 
azt monda egy angol úrhoz: „különös, hogy egy 
parasztot sem látok a' nép között" — „engedelmet 
kérek,"feleié az angol , „ez jobbára parasztnép." 
Gondolhatni, hogy a' muszka fejedelem, kinek 
szeme csak szakálos és bundás muszka jobbágyot 
szokott volt látni,* az angol csinos falusi népre 
könnyen reá nem esmért. 

Montbard, hol Buffon régi kastélyát látni, 
valamint Chameaux i s , már a' Cőte-d' Or dé-
partamentban fekszik. Itt a' föld mind inkább he
gyesebb és kövecsesebb, a' házak lapos kővel vágy
nak fedve; az illyen fedél, rendkívül való nehéz
sége miatt , az itten uralkodó erős szelek ellen 
látszik szolgálni. Az ut néhol hibásan van elren
delve , imitt amott felette meredek h veszedelmes, 
kivált olly igen megterhelt szekerekre nézve, mint 
a' miénk volt. 

Az utrul látni némeHy helyett a9 telegraphica 
lineához tartozó tornyokat, mellyek egy szélma
lom épületéhez hasonlítanak, 's olly távolságban 
vágynak egymástul, mint azt a' tájék minémü-
sége megkivánja, a' hegyek közt t. i. rendszerint 
közelebb, a' térségen pedig egy pár mértföldre is 
egyik a9 másiktul. Az illyen telegraphica lineán 
lévő felvigyázók koránt sem értik azon jegyeket, 
mellyeket ők a' szomszéd telegraphus után másol
nak , 9s felölök is elmondhatni, „nem tudják, mit 

Siazámba visszatértem , majám is szinte megijedtem, egy 
ollyan zsíros "bundás ember látására. A.' hajdani nojuád 
magyar lalan nem igen különbözött az illyenlul. 



8 

beszélnek." Ezen a* lineáit p. o. csak a1, lyoni* 
praefecturánál (egy préfect ott majd annyi, mint 
nálunk egy főispán) vágynak olly megbízott fő 
tisztek, a' kik az elérkezett jegyeket megértik j 
V ezen jegyeket sokszor meg szokták változtatni. 
Tudnivaló, hogy a' telegraphus csak nappal hasz
náltatik , a' nagy köd is szintúgy hátráltatja hasz
nálását, valamint a' setétség. Egy párisi hír a' te-
legraphus által 9 minuta alatt Lyonba érhet, melly 
118 franczia mértföidet tészen, vagy is ollyan da
rab földet, mint Pozsonyhoz Pétervárad. 

D Í J O N . 

(lakosai száma 20,000 • de'partement Cofe-d'Or; a' tartomány régi 
neve Burgundia.) 

Dijon elég kellemes város, de kevéssé eleven. 
.,Ce n' est pas une ville commercante" monda ne
kem egy oda való lakos, „c9est une ville noble"*) 
's ugy látszott, igaza volt ezen embernek, mert 
a' város mellett lévő hajókázó csatorna viz nélkül 
szűkölködött. —• Minden esetre különösnek tetszett 
Franoziaországban, hol a' democratia még a' szó
lásmódban is uralkodni látszik, egy polgár ember-
tül illyen kifejezést hallani. 

Rameau, Lulli után Franeziaország legnagyobb 
hangmivésze, Dijonban született. Itt beszélték j 
melly felette kényes volt a' füle; kikerüle egy 

*) E ' nem kereskedő város } hanem nemesi város. 
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házat, melly előtt közönségesen menni szokott, 
mivel ott egy kutya, az ő állítása szerint , hamis 
vagy rekedt hangon ugatott. 

Kiérvén a' városbul , jobbra balra gyönyörű 
szőlőhegyek látszanak, mellyek Burgundiának csak
nem középpontját teszik. Ha kétfelé osztatik az 
a' kettős hegysor ,,melly e* • départementet Cute-
d'Or neve alatt hasítja keresztül, az elsőnek borai 
között nevezetesek a' Clos-Vougeot, a' Romanée-
Conty, a9 Tache - sur-Vosne, a* Nuits, a' Cham-
bertin és a' Musigny; a' második hegysor első 
rangú borai közé pedig a9 Tolnay, a' Pommard és 
a' Beaune-i tartoznak. 

Ugy látázik, hogy itt a' szőlőtőkéket nagyobb 
távolságba ültetik egymástul, mint altalján véve 
Magyarországban, hanem több vesszőt is hagynak 
rajtok. 

Bementünk a' Saőne és Loire départementba. 
Chálons-sur-Saóne-nak gyönyörű fekvése vagyon a' 
Saóne partján. —• Abeiüard itt halt meg egy apát
ságban. :— A' hires emberek, midőn nagy váro
sokban laknak, szinte vesztenek valamit becsekbül 
a1 sokaság között; de ha kisebb helyben tartóz
kodnak, magok is jobban kitűnnek alacsony kör-
nyülményeikben, 's az egész környéket diszesitik 
dicsőségekkei. Ferney és Széphalom juta eszembe. 

Ezentúl a"5 Saőne jobb partján megy az u t , Tour-
nus, Mácon, Belleville, Villefranche 's más helye
ken keresztül. A' vidék egy a' legszebbek közül, 
niellyeket valaha láttam. Jobbra gyönyörű dombok 
látszanak megrakva szőlőkkel és mezei lakásokkal, 
mellyek nagyobb részint régi stil szerint vágynak 
épitve, 's av revolutiő idejében eladatván, most 
haszonbérlők lakásai. A' Saóne túlsó partján 
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felette termékeny *s igen jól inivelt sik&ág terül 
e l , mellynek neve la Bresse. Ezt Csalóközhez le
hetne hasonlítani. 

Mácon vidéken a' köznépbeli asszonyok kü
lönös kis kalapot viselnek , mellynek majd ollyan 
formája van, mint a' magyar paraszt kalapnak, 
csak hogy az a* fejnek tetejét is alig fedezi be. 

Minekelőtte Máconba értünk volna, megmér
ték kocsinkat; minthogy a"* keréktalp négy hüvelyk- • 
nyi volt, háromezer hat száz húsz kilogrammés *} 
terhet vihetett a1 kocsi, melly azonban száz öt
ven négy kilogrammal kevesebbet nyomott. A' 
ki a' törvény által a' teherre nézve szabott ha
tárt álthágja, meglehetős summa pénzt fizet bün
tetésül. Nem szükség itt megjegyeznem, hogy ez 
a' rendszabás az utaknak jó karban tartására szol
gál ; a' nagy terhet vivő szekéren szélesebbnek kell 
lenni a' keréktalpnak, hogy a' földbe mélyen be 
ne vágjon. 

Mácon-on tul Beaujeulaís nevű táj'ékon menénk 
által, hol hasonlóképen jó bor terem. Maisonblan-
che-nál beléptünk a' Bhőne départementba. 

Mivel az nt itt szüntelen egyforma hegyen 
völgyön ment keresztül, 9s mulattatásunkra semmi 
különös tárgy nem szolgált, unalmunkban elalvánk, 
*s nem ébredénk fel előbb, mintsem késő éjjel, 
mikor Lyonba érkeztünk. Én a* Hotel de Milán 
nevű fogadóba™ száltam. — Paristul Lyonig éjjel 
nappal utón voltunk, 's hetvennyolcz óra alatt 118 
franczia mértföldet haladtunk. Talán olvasóim is 
esmérnek ollyan földet, a' hol az ugy nevezett di-
ligencekocsik nem járnak olly gyorsan* 

*) 100 kilogrammos tészen 178 "bécsi fonlol. 
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L Y O N. 
(lakosai száma 130,000; départewieait du Rlione; a* tartomány 

régi neve Lyonnais.) 

Lyon altaljában véve igen mocskos város, ut-
sxáji nagy részint setétek, Volly keskenyek, hogy 
egy kocsi nagy bajjal térhet ki a' másik elől. Kö
vezete csupán oliy emberek számára vagyon ren
deltetve ? kik az itt szokásban lévő faczipőben (sa
hot) járnak, mert igen hegyes5 aprö kövekbül áll 5 

mellyek a' járkálást felette terhessé teszik. Ezt 
azoknak némünémű vigasztalásokra jegyzem meg, 
a' kik talán azt hiszik, hogy egy fő városnak csak 
nálunk lehet rósz kövezete. — A' világítás rósz 
állap otja is távol volt engem azon gondolatra birni, 
hogy Lyon Paris után első város Francziaországban. 
— Négy Öt napi itt mulatásom alatt alig láttam 
két vagy három hintót; igaz ugyan, hogy ez idő
ben a' város legtehetősebb lakosai falukon voltak. 

A' Belle-cour nevű piacz még a' pesti uj piacznál 
is nagyobbnak látszott; ennek két felén két roppant 
épület emeltetett Napóleon alatt a' status költsé
gén 5 mellyek későbben egyes embereknek adattak 
el9 még pedig részenkint. így a' piacz épületei 
egyirányosságba hozattak, a' mi talán nem történt 
volna, ha azokat valami egyes ember saját aka^ 
ratja szerint építette volna. 

Ezen piaczot XIV. Lajosnak szép lovas kép-
Szobra ékesíti; a9 talpkő két oldalán következő 
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felírások vágynak: Ludovico Magnó , Regi , Pa t r i , 
Heroi, Anno MDCCX1IL Továbbá: LudoviciMagni 
statuam e<jvestrem ini<iuis temporibus disjectam 
Civitas Lugdunensium, Regioque Rhodanica instau-
raverunt Anno MDCCCXV. 

A'ló felette szép. Egyik Iába támasszal vagyon 
hátul megerősítve, hogy azon nyugodjék a' 16 
terhe , olly formán, mint Be'csben íl-dik József 
lovas képszobra. Kevéssel a9 szobor lefedése után 
valaki elvette a' támaszt alóla éjnek idején , két
ség kivül azért, hogy ledüljön. Azolta őr áll min
dég mellette. 

A' Rhone, sebessége miatt nem olly fontos 
hasznu a9 kereskedésre nézve, mint gondoltam. 
Felfelé csak igen nagy bajjal hajózhatni rajta. 
Lyonbul Avignonba utaztunkban csak vagy húsz 
hajóval találkozónk, mellyek majdnem egyforma 
nagyságúak a' dunaiakkal , olly különbséggel, 
hogy a* deszka fedél helyett csak vastag vászonbnl 
készíllt sátor vagyon bennek. — A' lyoni Morand 
nevű hidnak hossza csaknem három száz lépés, — 
(a' Rhone vizén) — a' pesti hid hossza mintegy 
öt száz lépés. 

Megnéztem sz. Pál templomát, mellylegrégibb 
e* városban* Góth boltozatja, melly szegletes ku
pola formára vagyon építve, straszburgi sz. Tamás 
templomát juttató eszembe. Innét az Observantia 
templomába vezettek, e* most a' "barom orvos 
oskolának szolgál lerakóhelyül; góth boltozatjai 
már öszveomlással fenyegetődznek. Van benne egy 
kápolna, melly legtisztább romai ízléssel vagyon 
építve; azt állították előttem , hogy annak plánumát 
Michel Angelo készítette. Most ezen szent boltoza
tok alntt nagy halom szénánál nem láüű egyebet, 
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*s a5 régi monostor szomorú udvara vidámul virító 
fa oskolát formál. 

A^ Saöne üilsó partján Saint-Jean vára oinla-
dékit vettem észre, melly, valamint a* status hires 
fogháza Pierre-cise, feldulatott a' revolutió alatt, 
más öt várral együtt, mellyek a' város oltalmára, 
\s néha talán zabolázására is szolgáltak. Noha igen 
meleg volt, mégis felmentem a*meredek sziklára, 
honnét felette szép kilátás gyönyörködtetett á9 

város azon részére, mellyet Saőne vize mos. Saint-
Jean várát igen vastag fal kapcsolá öszve a5 többi 
várakkal <, ~s a"5 mint látszik, ez oldalrul jól meg 
volt erősítve a' város. 

Ezen régi várakat a' revolutió a' tiránság 
képviselőjinek tekinté, 's a' rabszolga, minekutána 
a' jármát nyakárul lerázta, maga is tirán módjára 
vőn boszut mind azon , a' mi hajdani rabszolgaságát 
«szébe juttatá. E' lőn sorsa Zwing-Uri-nak, midőn 
a' schweitzi szövetség lábra állott , ez azon számos 
váraknak*, mellyek Magyarországban Do'sa zabo* 
látlan pártosai által dulatának szélyel. 

így gondolkodtam a' multakrul, midőn a9 

mivházak (fabrikák) lármája, melly egy szomszéd 
dombrul hallatszék, yisszahivott a' jelen időbe. Bé-. 
mentem a' legközelebbik házba, *s megvi'sgálét 
több készületeket, mellyek selyem és gyapot szö
vetek készítésére voltak rendeltetve. 

Eleintén bizonyos tartózkodással néztek reám 
a5 munkások, mert talán idegenfabrikánsnakgon
doltak , a? ki mesterségek titkait ki akarná tanulni; 
de a' tartózkodás csak hamar nyájasságá változott, 
kivált az"asszonyoknál, kik mint mindenütt, ugy 
itt is igen beszédesek. — Megnéztem több mivház-
fean mindent^ a' mi illy nemű munkákban já-
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ratlant érdekelhet. Minden munkások panaszolkod-
fak a' kereset rósz mivoltárul. Ez előtt nyolcz 
kiíencz esztendővel 8—12 frankot nyert naponkint 
egy takács , most pedig nem többet háromnál. A' 
szövőszékek mind a' munkásokéi. Ha valamellyik * 
olly szegény? hogy nem szerezhet szövőszéket, 
a9 mivház tulajdonosa ád reá szükséges költséget, 
mellyet azután bérébül fog ki. A' munkások a* 
szövetekért és szélekért (étoffes et bordnres) réí 
számra, a' kendőkért pedig darab számra fizettet
nek. Egy közülök 9 a' ki khinai „crépon" nevű 
szövetet készített, a;zt mondotta, hogy egynehány 
esztendő előtt egy egy darabért négy frankot 
kapott 5 most pedig csak harmincz soust. A9 gyer
mekek felét kapják munkájok bérének. Azt is állí
tották előttem, hogy itt több magyarok is voltak 
a' munkások között. Egy „tulle-anglais" takács 
panaszolkodott, hogy egy egy référt csak 45 — 50 
soust kap , holott műszere, melly egészen aczél 
1500 frankjába kerül. O 350 frank házbért fizet, 
'skétréfnél nem szőhet többet napjában! Egyébkor 
innen sok illyen tulle vitetett Spanyol, Portugál 
és Olasz-országba, a* mi most már nem történik. 
— A9 nagy concurrentia 9s a9 közép tengeri hajózás 
veszedelnlei okozzák a'kereskedés mostani hanyat
lását. Azt is mondotta egy mivház ura, hogy az 
angol és fránczia biztosok a' szövetek szépségére, 
â  németek és olaszok pedig leginkább az olcsó 
árra szoktak nézni. 

Nem győztem eléggé bámulni azon udvariságot 
és készséget, mellyel ezen emberek számos kér
déseimre feleltek. Az utolsó mivház tulajdonosa, 
kirül szóiottani, olly szivességgel volt, irántam , 
hogy az utszárul, hol őt találtam, felvezete az 
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épület negyedik emeletébe , a r honnét csak épen 
akkor jö%re l e , 5s tudósíta mindenrül, a'inirül kí
vántam. Senkivel sem jöttem öszve, a' ki durván 
bánt volna velem, ámbár kérdéseim előbb gerjeszt-
hetének ellenem bizodalmatlanságot, mintsem vala-
inelly haszonnak reményét. 

Ugyaii az nap estéjén Margat asszonyságot 
léghajóján láttam felszálni, ki azonban csak mint
egy húsz lábnyi magasságra emelkedett fel, azután 
lesxált, 's a'léghajót magányosan hagyá â  le
vegőben elhinni. A' nézők, kik elég számosan vol
tának , felette helytelennek tárták ezen tréfát, 
pesszegének , *s boszusan kiáltozának, sőt a' bevett 
pénzt is el akarák foglalni, hogy a' szegények között 
osztassák ki,'s egyedül csak fegyveres erő segitsége 
által állittatott vissza a' rend, — A' mondottakbul 
könnyű áltlátni, hogy a' lyoni nép heves vérrel 
Mr , — észre veszi az ember, hogy már is déli 
éghajlat alatt van. 

Mindjárt első napon azt az észrevételt is t&ttem^ 
hogy a* lyoni szépnem szeme igen nagy és eleven; 
azonban még is kevés rendes ábrázatot találni; — 
az idevaló fehér nép képe altaljában véve lapos, 
valamint Lady Morgan jegyzése szerint minden 
franczia dámáké. 

Itt és jövetelem közben több tárgyak juttaták 
eszembe hazámat. Chálons-sur-Sáone mellett sok * 
kukoricza földet láttam, ugy mint nálunk, tökkel 
és paszitllyal közbeültetve ;• Lyonban pedig olly nagy 
dinnye rakások voltak az útszán, mint Pesten din
nye vásárkor; de görögdinnyét, valamintPárisban5 

tigy itt seín vettem észre. 
A' fogadókban áltálján olcsón él az ember; 

az eledelek, mellyek a9 v-endégtáblára (table-d'hóte) 
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jönni szoktak 9 számok és nemekre ne'zve majdnem 
mindenütt egyenlők. Minthogy olvasóim között talán 
ollyan is találkozik , a9 ki egy illyen franczia ebé
det szeretne megesmérni, inie itt.előszámlálom a' 
közönséges tál ételeket. Először zseinlyés-, \agy 
riskása-, vagy metélt tészta leves; azután vékonyra 
metszett sódar vagy szalámi; ugy tehénhus, mellyhez 
sokan mártás helyett sárga dinnyét ettek ;azután jö t t 
becsinált csirke szarvasgombával (aux truffes}, ké
sőbb frikandó sóskával; tovább becsinált ha l , azu
tán az itt olly nagyra becsült „gigaut de mouton" 
— ürü czomb — zöld salátával, 's végre igen finomra 
metélt, pirított földi alma. Dessertnek kaptunk 
szőlőt, körtvélyt, reine-Claude nevű szilvát és 
mandolát. Egy illyen ebédért, torra l és kenyérrel 
együtt, minden személy csak három frankot fize
t e t t ; de az is igaz, hogy a' sietségben sokszor 
felébül sem kaptunk valamit, minthogy az ebédre 
csak három fertály óra vagyon engedve, 

Augustus 21-kén este felé felmentem a' Four-
viéres templomhoz, honnan gyönyörű kilátás va
gyon. Tiszta idővel látni innét a' Mont-Blancot, 
jnelly valami 30 mértföldnyi távolságban fekszik. 
A1 körülfekvő tájék némelly részben hasonlít a' 
budai és pesti vidékhez; a' Rhone a' Dunát képzi. 

A5 növevényekre nézve semmi sem characteri-
zálja jobLan azt a' különbséget, melly az éjszaki 
és déli tartományok között vagyon, mint az, hogy 
midőn az éjszaki tájékon a' plánta áltáljában véve 
egyenlő szinü, a' déli tartományokban ugyan azon 
növevények között ebben á' tekintetben felette nagy 
a' különbség; — az árnyékos helyeken t . i. a' plán
ták szinei jobban fénylenek, 's ugy szólván zsiro-
jsabbak, mint nálunk; a' napra szolgáló részeken 
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pedig a' fa szintúgy mint a9 fü száraz és sárga szí
nű , sőt kisebb növésű is. 

A' Fourviéres temploma belsejében sok, szent 
igérétbül adott, rajzolatot, 's gipszbül öntött ke
zet, lábat láttam. Többek között illyen felírást 
olvastam egy darab papiroson „Tous ceux, qui 
verront ce biliét, ser ont priés d' avoir la charité 
de prier la trés sainte vierge pour la conservation 
de deux persónnes qui en ont bien besoin, — Je 
lenr serai obiige'. *) Az utolsó kifejezed jól niutatja 
a' franczia udvariságot. 

Meglátogattam a' collegium könyvtárát, melly 
körülbelül száz ezer kötetet és ezer kéziratot fog
lal magában. Szerencsétlenségemre a' kony tlajstrom 
nem igen vala alkalmatos vizsgálódás ím útba igazí
tására; mint a' könyvtárnok monda, nyolcz napra 
van néha magáriak is szüksége, míg egy munkát 
megtalál./— Ez a' környülállás is eszembe juttatá 
kedves hazám nénieljy könyvgyűjteményeit. —• 
Egyébiránt ugy szeretem hinni, az említett könyv
tárnok maga is ritkaság volt a' maga nemében; 
egy tizenötödik századbeli, elég tiszta franczia Írá
son , melly a' többi között kezembe kerüle , tel-
lyességgeí nem tudott elmenni. Azonban szükség 
megjegyeznem, hogy még csak/ három hónapig volt 
e' hivatalban. —• Ezen könyvtárban sem Magyar
ország történeteire nézve nevezetes munkát nem 
találtam, sem kéziratot a' budai corviniana gyűj
tenie nybül. — A' kéziratok között legnevezetesebb-

*) Keretnek mindenek , k i k e' czédulát l á t j ák , legyenek ol ly 
szeretet tel , esedezzenek a' szent Szűz előtt két személy 
megtartásáért , ki|í.nek erre nagy szükségek vagyon. —» 
Leköteleznek engem. 
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nek látszott egy, melly az 1263-diki keresztes had-
rul szol. 

Elmenetelem előtt való este egy Angolt, Hervé 
urat , látogattam meg, kinek házánál Parisban 
számos víg órát töltöttem. Epén a? párisi theat-
romrul volt a9 szó, mikor a' szakácsné belépett, *s en
nek ábrázatja engemet első pillantatban Talma-ra , 
a' hires színjátszóra , emlékeztetett. Ebbéli kinyi
latkoztatásomra Hervé asszony azt monda, hogy 
ez igen rendes észrevétel, 's a' mi még ren
desebb , az, hogy ennek a' szakácsnénak, ki, már 
mintegy negyven esztendős személy volt , ollykü
lönös színjátszói talentoma vagyon , a' millyent 
ritkán találnL Sokszori kérésemre Madelon asszony 
végre reá hagyta magát bírni 9 hogy valamel-
lyik rollét én előttem eljátsza, 9s nem csekély meg
lépésemre Voltaire ír ene szomorn játékábul ama' mo
nológot választotta, mellyet Irene halála előtt két
ségbe esve mond. 

Eleintén csak a' szakácsnét láttam a' szín
lett Irénében, 's kevésbe múlt, hogy nevetésre 
nem fakadtam; de már az első pár vers után bá
mulásra változott víg kedvem, utoljára szemeim 
könybe bornltanak, 's most a* szakácsnéban való
ságos Irene állott előttem. Lehetetlen kifejeznem, 
millyen igazsággal» millyen tragicus lélekkel adá 
elő ez a' csudálatos személy szivreható rolléját; 
nemes actiója első rangú szinjátszónéhoz illett vol
na. Félénk tisztelettel néztem erre az elrejtett 
genie-re5 melly a' világ előtt elveszett. — Elete 
történeteibül csak annyit lehetett megtudnom, hogy 
ő neki kicsiny koráiul fogva minduntalan nagy 
kedve volt-a' theatromhoz, de soha rendes já
tékszínen fel nem lépett. 



1 9 , 
Lyonban két játékszín vagyon , de a' mellyek 

közül egyik sem ér fel a7 pesti theatrommal, sem 
nagyságára, sem készületeire nézve. A' franczia 
színjátszók áltálján nagyon affectálóknak tetszenek 
annak 5 a9 ki hozzájok nem szokott, főképen a"5 

declamatióban. En csak egy szinjátszónét láttam 
Francziaországban , ki előadásában 's mozdulatiban 
a' természetestül el nem távozott; ez volt a' hires 
Mars kisasszony Parisban a9 theatre-francais-n. — 
Egyébiránt az aftectálás mivészi tekintetben még 
a' nem régen múlt időben is csaknem közönséges 
volt Francziaországban. A' hires Dávid képirónak 
személyei a' játékszínre emlékeztetnek, nem az 
életre ;' valamint a' franczia kerti stil is a'természet 
szépségeibül merő decoratiőkat csinált. 

Augustus 22-kén" reggeli öt órakor hajóra ül
tünk a*5 Saőne sz. Antal neyü partozatján (quai Saint 
Antoine) 's legalább fél órába került, míg e'folyó 
torkolatjához értünk. Ugy látszik, mintha a' Rhone 
sebes vize visszanyomná a 'Saőne t , mellynek fo-

1 lyása lassú és csendes. Alig ért* a9 hajó a' Rho-
neba, szinte háromszorta sebesebben ment azonnal; 
— az evezők nyugodtak. 

Utasok harminczhárman valánk, 's közöttünk 
ot dáma. —> Az idő nagyon kedvező volt; én a* 
hajó egyik végére ültem, hogy annál inkább gyö
nyörködhessem a' kilátásban, mellyet a' Rhone 
partjai nyújtanak. Csinos mezei lakások emelked
nek a' környék dojnbjain, 9s a' szőlők zöldje egye
dül arra látszott szolgálni* hogy a r tiszta ég, 's 
a' folyó habjainak kekjét még inkább kitüntesse. 
Givors-hoz közel találkozánk a' gőzhajóval 9 melly 
rendesen jár Lyonbul Viennebe. Ide másfél óra 9 

vissza pedig nyolcz óra alatt megy; —> mi Öt óra 
' 2 * . ' • 
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alatt érénk Lyonbul Viennebe. Valamint mindenütt, 
ugy itt is rósz szemmel tekintik a' hajósok ezen 
gőzös riváljokat. 

Vlenne városának csak fekvése szép. Altaljá
ban mocskosok és szűkek ezen tájon a' Tarosok 
és faluk utszáji , a' házak pedig régiek és komor 
tekintetnek. A° város előtt látni a' Rhone közepé
ben egy romai hidoszlopot, a9 folyó két partján 
pedig omladékát azon falaknak, mellyek szinte e" 
mivhez tartoztak. Viennen alul terein a9 Cőte-rotie-i 
hires bor« 

Ebédre Condrieux-ben maradtunk. Két hajósunk 
ezen helybül való volt. Olly módon beszéltek egy
mással, hogy én egy szót sem értettem belőle; ázt 
mondták 5 hogy itt szokásban van minden embernek 
gúnynevet adni; igy a' hajósok egyikének, ki Der-
vieux-nek neveztetett, Roquet (kis eb) volt gúny
neve, a' másiké pedig Malamouche (rósz légy) 
holott igaz neve Tonnelieu volt Ezen hajósok 
Avignonba érvén, közönségesen eladják hajójokat, 
9s gyalog mennek haza. 

Mennél alább megy az ember, annál hegyesebb 
a9 tartomány; számos váromladékok koszorúzzák 
a' dombok tetejét; Lyontui Avignonig mintegy 
harminczat számláltam. Ezek azonban, a' mint lát
szik, nem voltak olly erősek, mint p. o. a** Rajna 
partjain lévők Mainz és Coblenz között. — Két
ség kivül a9 városok szövetségei, mellyek Német
országban a9 tizenharmadik században 9s utóbb a' 
rabló vitézek ellen formálódtak, bírták ezeket arra, 
hogy váraikat annál jobban megerősítsék. A' Rhone 
mellett lévő váromladékok jolbbára csaknem ollya-
nok, mint Rezi vára a' Balaton mellett; a? Rajna 
mellékiek pedig p. o. a' Dévéni Várhoz Po'sony 
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mellett, vagy Szigligethez a' Balatonnál, hasonlí
tanak. A'már kihalt Soubise berezegi família Tour-
non és Rochemaüre vá^M inkább erősségek, mint 
nemesi lakások valának. 

Saint-V&llier fekvése igen kellemes a* Rhone 
fcal partján. Itt láttam legelsobben selymet fonni 
egy ház ablakán keresztül. 

Majdnem közepette a' Rhöjnenak áll egy lapos: 
szikla, inelly király táblájának neveztetik. Azt ál
lították előttem, hogy IY. Henrik ezen egyszer 
ebédelt. Eszembe juta a' király táblája a' Király
hegyen Gömör vármegyében, 's ezen intés, jnek1 

lye t abba a? nagy király a' rege szerint saját .ke-* 
zével metszett; ,6Tria sünt, quae regna perdunt, 
privatum commodum, latens ódium, iuvenile con-
silium." Ez a9 mondás itt sem volna rósz helyen. — 
Kétség kivül nagy a' hasonlatosság ezen két nép
szerette király közt, csakhogy Mátyás, nem lévén 
olly bölcs tanácsnoka, mint Sully, annyival nagyobb 
volt 9 minthogy minden javítását ön maga teremte. 

A'szijda déli részén falmaradványt vettem észre; 
talán valamelly romai hid egyesítette itt a' két 
partot. Hajónk igen sebesen ment el a* bal part 's 
a9 király táblája közt. 

Esti hét óra tájban megszeltünk TainJben. Itt 
derék vasdrot-hid vagyon, egyetlen egy oszlopon, 
melly a* folyó közepébül emelkedik k i ; három esz
tendeje, hogy fenáll, Tain vidékén terem a' hires 
Ermitagei bor. Azt állították előttem, hogy esz
tendőnkint nem terem" több 250 hordónál, *) kön
nyű ebbtíl általlátni, mennyi valódi Ermitagei bort 
isznak kedvelőji Európában, 

*) Egy lior&ófcaji öt ako TagyoJi. 
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Reggeli négy órakor kellett volttá ittdulnnnk; 
az eső 5 mellyet felébredtünkor esni hallottunk, igen 
kellemetlenül lepett meg bennünket* 9s egyszer-
sminl északi szél is fujt, melly sokkal erősebb 
volt, hogy sem nekünk kedvező lett volna. Mind a' 
mellett megindulunk öt órakor, de csak hamar kén-
teienitteténk megállni Vaience-ban; mert az eső 
általhatott hajónk vászon tetején, 9s a9 szél is mind
untalan erőszakosabb lett. Elmentem, habár nem 
baj nélkül, a' főtemplomba, több mocskos és szűk 
útszán keresztül. Itt VI. Pius pápának felette 
egyszerű emlékoszlopot emeltek, melly még nem 
látszott egészen késznek. A* gyönyörű mivrül kön
nyű volt megesmérni Canova munkáját. Következő 
felírás olvastatik rajta: 

Sancta Fii sexti redeunt praecordia Gallís, 
Roma tenet corpus? nomen ubique sonat. 
Valentiae obiit 29. Aug. 1799. 

Carracci sz. Sebestyénje sokkal magasabbra 
vagyon függesztve, hogy sém jól lehetne látni; sőt 
rósz karban is látszék lenni. Ezen kivül több neve
zetes rajzolat vagyon itten, mellyek, a'mint gon
dolom, az olasz oskolába tartoznak. Yalence előtt 
egy igen magas sziklán Crussol vára omladékit lát
hatni, mellyek á9regényes Vág-Beszterczét hozták 
emlékezetembe. 

Tizenegy őra felé elmentünk Valence-bnl; az 
idő kiderült, hanem a* szél semmit sem hagya alá 
előbbi díihébül. 

Rochemaure vidékérül láttam a9 fejéren fénylő 
sabandiai havasokat, mellyek tekinteté különös 
módon ellenkezik a9 Rhone jobb partján álló három 
fekete bazalt kősziklával. 
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Viviers-hez közelítvén, legelsőben éreztük a* 
mistralt, nielly, a' mint látszik, az északi pára
kör moz^ásábnl ered, midőn az a' délivel akarja 
a' súly egyént helyreállítani. Ezen szél majdnem 
szüntelen fuj Avignon és Marseille között. 

Épen némelly sziklacsúcsok mellett men
tünk el , mellyékhez sC hullámok nagy erővel 
verődtek, midőn egy igen erős szélcsapás olly se
besen fordítá meg hajónkat, hogy az utazók ijed
tekben mind felkeltek, az asszonyok pedig nagyot 
sikoltottak. Jelentették 5 hogy a9 kormány eltört, 
hanem szerencsénkre ez a' hír hamis volt^ Igaz 
ugyan , hogy azt a' kormányos egy két perczenetre 
kiér észté kezei közül; hajónk a9 folyó meredek 
partja felé fordult; én már készültem köpönyegem 
levetni > hogy könnyebben uszhassam, midőn á* 
kormányos megkapván az evezőt, visszavitt ben
nünket a' folyó közepére, 5s a' csendességet köz
tünk helyreállította. . 

Viviers-nél a' Rhone bal partján meredek kő
sziklák látszanak határt vetni a9 hegyes tartomány
nak , mellyen keresztül jöttünk, 's megnyílik a9 

Vauclusei síkság. Három fertálykor hétre értünk 
a' híres Saint-Esprit hidhoz, mellyen felül a' Rhó% 
ne észrevehétőleg kiterjed, 's bámul az ember ? 

midőn olly sebességgel látja folyni illy merő tér« 
ségen. Ezen kívül, a' hidlábak olly vastagok 's olly 
kevés helyet hagynak a' vízfolyásának, hogy ez 
ekkint öszveszorittatván, felette nagy erővel és se-? 
bességgei rohan elé. Hajónknak e5 hid alatt valá 
áltmenetelre csak egy perczenet kellett. 

Kiszabadulván ezen szoros utbul, mellyet haj-* 
dan nagyon veszedelmesnek tartottak , hajónk olly 
hely felé fordult 9 hol sokkal több veszélynek va-
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Iánk kitéve; számos barna sziklacsúcsok álltak ki 
a' vizbül 9 mellyekhez hajónk könnyen csapódha-
ték , 9s főkép itt keli .a9 kormányosnak ügyességét 
kimutatni. 

Saint-Esprit városánál akarván kiszálni, a9 hid 
harmadik boltja alatt a9 város felől lévő részen 
mentünk által. Hajónkat olly sebességgel vitte a9 

viz ? hogy egy ladikot egészen öszvetört, melly a9 

parthoz volt kötve. — Alig léptünk a9 szárazra, 
azonnal elmentem a9 hidat megvizsgálni. Ennek 
alapköve sz. Lajos alatt September 12-kén 1265. 
tétetett l e , 9s elkészült Szép Filep alatt 1309-ben, 
A9 hid 19 boltjával együtt 997 lépésnyi hossza, 
ezen kivül a9 várossal általellenben lévő részen 
mintegy hatvan lépésnyi hosszúsága bejárás van 
előtte. Minthogy olly időben épittetett, mikor még 
a9 szekerek felette ritkák voltak: azért olly kes
keny, hogy kettő nem mehet el rajta egymás 
mellett (nem szélesebb öt lépésnél); azonban van
nak rajta ollyan helyek, hol a9 kocsik megállhat
nak j míg a9 túlsó oldalra! jövő tovább megy. A9 

boltozatok szélessége harmincz lépés, a9 hidlábaké 
pedig húsz. Majdnem az egész hid faragott köbül 
vagyon építve. Or áll mind a' két végén, a9 város 
felén lévő bemenetelnél pedig fellegvár van, mellyet 
a9 hid védelmére XIII. Lajos épített. 

St. Esprit-rül reggeli öt órakor indulánk meg, 
9s tiz órakor érénk Avignonba. 

Mindjárt más nap egy Angollal elmentem Vau-
cluse-be. Utunk termékeny, éss jól mivelt térségen 
vitt keresztül; itt a9 sze^efj-5 olaj- és íigefákkel
lemes különbféleséget formálnak. Láttam földeket, 
hol a9 bmzér szőlptőkék közéj volt ültetve, olly 
móddal, hogy három sor szőlő után egy sor bu-
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zérra volt szánva, azután megint három sor szőlő 
következett, 9s igy tovább szüntelen felváltva. 

Minekutána Isle városában ebédet rendeltünk 
volna Petrarca és Laura nevű hires fogadóban, 
elmentünk három fertály óra alatt Vaucluse-be. 
Az a' gyönyörű völgy, mellyet a' Sorgue mos , 's 
hol a' fák és növevények mosolygva zöldéinek, 
felette nagyon ellenkezik a' környékező hegyek 
szomorú kopárságával, hol olajfáknál nem látni 
egyebet, 's ezeknek halvány levelei tökéletesen 
illenek a' szikla vad tekintetéhez. Vaucluse hely
sége a' völgy mélyében egészen magán áll, mint 
pusztában a'remete. Kövecses gyalog utón mászik 
fel az ember azon forráshoz, mellynek Petrarca 
ott mulatása örök nevet szerzett. Ez időben sokkal 
alantabb állt vize, hogy sem azon esést formál
hatta volna, melly minden utas bámulását ma
gára vonja. A' viz setétkék szinü volt, hideg mint 
a* jég, 's csendes és tükör simaságú. Háromszor 
ittam belőle, kezemmel merítvén, barátim egész
ségére. Későbben azt haliám, hogy két ifjú Angol 
ott létünk után való napon, a'forrás vizében meg-
ferdett; csak azon örültem , hogy ferdések előbb 
nem történt, mintsem én a' vizbül ittam volt. 
A' hol más valaki egy kis itallal is mégelégszik, — 
már ott az Angolnak meg kell ferednie! — A9 viz 
felső szine homályos üregben tűnik el , mellybe az 
ős kor kétség kivül valamelly istenség lakását hely-
liezé. Már Plinius is dicsérettel szolt rőla, e' ki
fejezéssel: „Nobilis fons orgae." 

Ezen vidék lakosai egy omladékot, melly a9 

forrás mellett vagyon, Petrarca várának monda
nak , de hibásan, mert ezen erősség a' Cavailloni 
püspököké, Yaucluse uraié volt Petrarca két száz 
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lépésnyire lakott a' forrástul, egy szikla alá épített 
házban, mellyet zsiványok pusztítottak el. Itt látni 
azt a9 kisebb forrást, mellyrül gyakran beszél, 's 
azon borostyán fák sarjadozásait, niellyekríil éne
kel költeményeiben. Ez a' nagy ember tiz esztendőt 
töltött e' magányos völgyben, hogy a' szép Laura 
kecsei elől magát elvonhassa; azonban annak képe 
még e' magányba is követte őt. Azok a' látások, 
meÜyekriil szol, okozhatták, hogy utóbb sokan 
Laurát Vaucluse-ben gondolták. Maga Petrarca ál
lítása szerint, egy sincs mnnkáji közt , mellyet 
vagy egészen , vagy részint ezen helyen valá mula^ 
tása alatt nem készített volna* 

A V I G N O M 
(lakosai szama 30,000; département Taucluse ,s a' tar tomány »ég£ 

neve ProTence.) 

Augustus 27-kén megnéztem a' muzeumot, m elly 
a' Benedictinusok régi con-v-entjében van, közel sz. 
Martial templomához. A5 kertfalak hosszában gyö
nyörű borostyánfák állanak, mellyek 150 eszten
dőseknél idősebbek. Azokon kivül még magnolia-t, 
nespulus japonica-t V más olly fa nemeket látni 
itten, mellyek még télen által is megtartják zöld 
szineket, olly mődon, hogy az esztendő e' részé
ben semmit sem változik ezen kert tekintete. Néha 
olly kemény itt a' t é l , hogy a' Rhone befagy, 
hanem a' hideg csak rövid ideig tart. A' délszaki 
fákat a' hideg keménysége" ellen egyáltalján mm 
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szokták aggódva ápolni. Láttam itt, *s nem bámu
lás nélkül, husz esztendős figefákat, mellyeknek 
áltmeYője földszint egy lábnál több vala. 

Mutattak két darab öncsőt , mellyek a' Rhő-
meban Arles mellett találtattak, hol részei valának 
egy vizvezetésnek, melly az ivó viznek a7 Rhö-
nen keresztül Provencebul Langvedocba vitelére 
volt rendelve. Azonban ezeken az öncsőkön kivül 
semmi más nyoma nem találtatott ezen vizvezetés
nek. Az egyik darabon e* szavakat olvashatni: 
C. CANTIÜS. POINHIAUS. FAC. A' múzeum 
több e' vidéken talált régiségekkei vagyon gazda
gítva* Könyvtárában, melly inkább ritkaságárul, 
mint a° munkák nagy számárul nevezetes, főképen 
Lactantius Codex-e a' IX. vagy X. századbul, tűnt 
szemembe. A' város nagy könyvtára körül belül 
48,000 kötetbül 's mintegy 100 kéziratbul áll. 

Vernét Jó'sef tengeri képird, attya Károlynak, 
9s Horácznak nagyattya, Avign ónban született. A' 
város az utóbbiak tiszteletére 18264tf October 10-
kén pompás innepet adott, hol vélek ugy bántak , 
mint diadalmasokkal. Ez alkalommal képgyűjte
ményt akartak szerezni, mellyet Károly segített, 
oda adván római lefuttatását, Horácz pedig Mazep^ 
fáját , kit farKasok xiznek. 

Megnéztem a' pápák régi palotáját, melly most 
kaszárnyául szolgál. Ezen épület talán legerősebb 
mind azok közt, melly eket életemben láttam; a' 
benne lévő földszinti szobák falainak öt lépés a9 

szélek.—Minekutána több szobákon mentünk volna 
keresztül, mellyek a' palota régi templomábul ké-* 
szíttettek V most katona ágyakkal vágynak tele^ 
a' felvigyázó az iidvaron keresztül egy kis kápol-
tóba vezetett bennünket, hol hajdan az inquisito-? 
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rok gyülekeztek öszve, minekelőtte munkájokhoz 
fogjak volnál Még most is látni a' boltozaton elég 
jó karban levő festéseket és felírásokat, V ezek 
a' XIY., vagy XV. századba látszanak tartozni. 
Ezen kápolna mostani rendeltetését megnevezni tiltja 
az illendőség. — Azután igen keskeny lépcsőn egy, 
téres 's magas szobába mentünk. Jobbra a' pado-
laton mintegy három lépésnyi áltmérőjü nyilast 
vettunk észre; ez egy törnlöczbe szolgált. Az in-
quisitiő szálájában valánk. A9 mondott nyilason 
által hozattak ide a9 vádoltak, hagy vizsgálat 
alá vétessenek; a ' t i rákelot tök ültének. Még most 
is látni a9 falon egy veres mennyezetet ábrázold raj
zolat maradványát* Alatta régi felirás van , melly 
iHy szavakkal kezdődik: „Dextra gladium teneo" 
% a5 1.1537. A' boltozatban több lyukat vevénk 
észre, mellyek a' felvigyázó mondása szerint arra 
valók voltának, hogy a' mi a9 szálában történt, 
elhasson az elrejtett tanukhoz. 

Nagy ajtó vezet azon szobába , hol a' kínzás 
történt; még ma is látszik itt a' falban egy kis 
hosszúkás kemencze, mellyben a' kinzó készületek 
megtüzesittettek. Ugyan ezen szobában egy vak 
ablak is látszik, 's annak felső felén mintegy ke-
menczeszájhoz hasonló, de gqth formájú nyilas. 
Ide két lépcső vezet. 1793-̂ ban ezen nyilason által 

, 4ö-nél több egyházi V nemes személyt vetettek le 
a' jégvermi torony fenekére, kik ugyan e' szobá
ban ölettek, 's a' toronyban is körül belül ennyien 
fojtaltak meg. A' vér nyoma a' nyilas alatti falon 
máig is megmaradt. Azt mondják , hogy ezen bor
zasztó eset után ínég harmad nap múlva is hallat
szott némelly még életben lévő szerencsétlen áldo
zatok nyögésé, A' holt testekre oltatlan meszet 
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töltöttek. Ezen gyilkosok , a? mint hallottam, a* 
társaság legalsóbb osztályába tartoztak. 

Ezen hely emlékezetei felette szomorú gondo
latokat gerjesztettek bennem. Itt kínoztattak szám
talan ártatlanok; itt feredtek vérben a' rabokbal 
lett tiránok , a' szabadság 9s türelem nevében. — 
Pártoskodás lelke, te vagy az , melly démonkint 
terjesztesz homályt a' halandokra komor szárnyaid
dal! a' te lángoló leheli eted változtathatja e* földi 
paradicsomot sivatag pusztává! 

A5 jégvermi torony a' mellette lévő jégverem-
tül veszi nevét. Még egy más helyet is megnéztem 
a' palotában, hol, mint a' felvigyázó monda, az 
ország rabjai tartatának fogva. Ugy látszik, beom
lottak több egymás felett volt emeletek, 's most 
az egész egyetlenegy roppant szálát formál. Köze
pette egy kerek oszlop nérneUy maradványait lát
hatni. Ciceronénk azt beszélé, hogy itt egy ellen
pápa tartatott kötözve, 's ugyanitt halt meg éhen. 

Az Avignonban közönségesen fejni szokott 
mistral erejét abbul lehet megítélni, hogy ottlé
temkor egy iszonyú nagy fa keresztet, mellyet a' 
Missionariusok emeltettek a' templom előtt, fel
fordított. Ez a' szél Avignonban tartózkodásom 
alatt egész öt nap egyforma erőszakkal fujt. Regi 
közmondás: Avenio ventosa est, sine vento est 
venenosa, cum vento fastidiosa. 

Augustus 28-kán levevém Petrarca és Laufa 
képrajzait, méllyek a* múzeumban vágynak, '« 
eredetieknek tartatnak. Próbáltam azután a' jég
vermi híres tornyot is lerajzolni, hanem ezt a5 

szél erőszakoskodása meg nem engedte. Csudál-
koztam, hogy ezen régi torony a9 falaiban látszó 
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igen nagy repedések mellett az iszényu szélben 
öszve nem dűlt. 

Megtekintem az irgalmasság templomában azt 
az elefántcsont feszületet is , melly olly igen híres. 
Ha nem hibázom, Jiomellin János avignoni képfa
ragó ajándékozá e* remeket a' poenitentia fekete 
szerzetének, olly feltétellel, hogy ez, az* ő halálra 
itélt öccsének kegyelmet szerezzen. Szükség tudni, 
hogy ezen szerzetnek az a' különös jussa volt, "esz
tendőnkint a' halálra Ítéltek közül egynek megke
gyelmezni* 

E' valóban csudálatos mív. Az arca: jobb f^le .egé
szen földi fájdalmat fejez ki, ez halállal küzdő halandó; 
bal fele ellenben isteni felséges csendességet mutat,, 
's a' mi benne még csodálatosabb, a z , hogy az 
egész a' legtökéletesebb harmóniában egy az idve-
zítő legszebb fejei kö^ül, mellyeket láthatni. 

Midőn Canova Avignonon keresztül utaznék 9 

figyelmezteté a' fogadós 9 hogy nézné meg e' re
meket; hanem megcsalatván gyakran a' helybeli 
hirek által, eleinte nem hajlék szavára, 's csak 
ismételt kérések után határozá el magát annak sze
mélyes megítélésére. Az én mutatóm, a' mint be-
szélé 9 jelen volt, midőn ezt Canova megvizsgálta. 
Ez a* nagy képfaragó legszorgosabb figyelemmel 
nézvén meg a' mivet, így szóla a' mutatóhoz.: „Jól 
őrizzék e'kincset5 mert ha elvesztenék, nehézen 
találnának az egész világon valakit, a' ki képes 
volna annak Mpótlására. , 

Ugyan ezen templomban egy felséges rajzolat 
is van PalmaYecchiotul, melly Aquitania herczegét 
ábrázolja, a' mint előtte álmában egy szűz jelenik 
meg. Lehetetlen rajzolatban több életet látni, mint 
a5 berezeg képében. Ezeken kívül Caravaggiotul 
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egy Sebestyen, 's több más nevezetes rajzolat 
vagyon e1 templom birtokában. 

Ezek után a' bolondok házát néztem meg% 
melly a' templom mellett álL Mintegy százan 
vágynak benne* Vezetőm fákkal beültetett udvarba 
vitt , hol a"* csendesebb tébolyotlottak szabadon sé* 
tálnak. Alig hogy beléptem , azonnal élőmbe jött 
közülök egy, 's kérdezé tőlem, nem tartozom-e 
â  város őrizete köze. Itt meg kell jegyeznem, hogy 
Fi ancziaországban magyar bajuszom miatt, nem 
csak őrültek, hanem okosok is katonának tartottak. 
Egy másik meglátván albumomat, felkiálta „Oh 
utazó uram jegyzéseket tesz ? ?s midőn erre mon
danám neki, hogy az rajzold könyvem legyen, arra 
kért , képrajzát csináljam meg tüstént; nem minden 
nehézség nélkül nyertem szabadságot, e' munkát 
más napra halaszthatni. Kicsinyenkint mind öszve-
gyülekeztek körülöttem a' tébolyodottak, és sok 
fáradlágomba került e' tisztes gyülekezettül eltá
vozni. Micsoda életek lehet az őröknek, kik e9 

szerencsétlenekkel minduntalan be vannak zárva 1 
A' vendégtáblánál minden nap 15 — 20 személy 

eve t t ; a* franczia udvariság még itt is tellyes tisz*-
taságában uralkodik. Senki sem gondolkozik az 
evésrül*, míg szomszédját azzal meg nem kínálja. 
Mint valamelly igen nevezetes esetet beszélték, hogy 
előtte való napon egy orosz ur szomszédnéját egy 
tál étellel meg nem kínálta. Gyakran megtörténik* 
hogy még a' kínálással való alkalmatlankodásért 
is engedelmet kérnek. Sok más tartományban csak 
akkor mentegeti magát az ember, midőn mindent 
megevett, sőt néhol még akkor sem. 

Ebéd alatt gyakran volt muzsikánk* Egyszer a' 
többek közt valamelly TrpuJbadour forma jött hoz-
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zánk , olly furcsa öltözetben, a* millyent csak kép
zelhetni , ?s még több tisztelkedést tévén., mint vá-
lamelly XIV. Lajos udvarabeli nemes, énekét olly 
nevetséges mozgással követte , hogy az egész tár
saság kéntelen volt az evéssel felhagyni 's kacza-
gásra fakadni. 

Azon Angol , kivel Vauclose-be rándultam, egy 
vala ama1 különösek közül , kik e' nemzetnél 
olly közönségesek. Magas termete, kopasz 's szép 
kifejezésü feje, tiszteletre gerjesztő tekintetet adá-
nak neki. Sokat olvasott, 's esze a* középszerűségen 
felül emelkedett. Annál tréfásabbnak tetszett nekem, 
midőn legnagyobb komolysággal monda, hogy ha 
Hollandba megyek, é lne mulasszak Leydenben vagy 
Brüsselben bizonyos tőkét megnézni, mellybe 
nem tudom hány niederlandi nemes vert szegeket, 
nem tudom, melly történet emlékezetére. — Na
gyon halkai beszélt, 's majdnem mindég azon szám
talan dolgokrul, melly eket utazása alatt látott. Ha
nem még sem tetszett ez- nekem olly Janalmasnak, 
mint egy vastag és kövér öreg franczia, kinek piros 
arczát két kicsiny és félig nyilt szem ékesítette. 
Ennek az a' rósz szokása volt, hogy majdnem 
mindent isméÜe, a' mit mondott, 5s ezt hasító 
szóval és fenhangon cselekvé; .'s mivel beszédje 
koránt sem bővelkedett éles észrevételekkel, meg
ítélheti kiki , melly kellemes volt légyen társalko-
dása. Gyakran ugy tetszett, hogy elfelejté, a'.mit 
mondani akart , 's szavait vakogva ismétlé; illyen-
kor hamar útba igazítám, csakhogy minél előbb 
végezze beszédjét. A' hajon olly távol tartőzkod-
tarjitőle, a' mint csak lehetett, 's végre azt vettem 
észre , hogy egyedül maga maradt a 'padon. I' 
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Avigixonbaa (a' mint itt a° melegben szokás) 
az utszák nagy ponyvákkal valtak befedezve, mcl-
lyek az egymással általellenben" lévő házak közt 
mintegy két ölnyi magasságban vágynak kifeszítve* 

A' város előtt a' Rhone jobb partján valami 
külváros formát látni, mellynek neve Villeneuve-
les-Avignon. Itt több, igen régi vár épületek álla
nak tökéletes jő karban, a' mit az építésre hasz
nált kő nemnek kell tulajdonítani. Szint illy tartós: 
köbül van a' város bástyája 's a? pápa palotája i& 
épitve. Ez a' kő világos sárga ? 's agyagbnl -és ho^ 
mokbul látszik formálva lenni. 

A' Vaucluse-i dépa.rtement 9
 rs Magyarország-

Bács vármegyéje közt sok részhen nagy a' hasonló
ság 5 's talán nem lesz unalmas e' két vidéket ösz-
vehasonlítani, mellyeket egészen különbözőknek 
gondolna az ember, ha azon messzeföld szerint 
ítélne, melly azokat egymástul választja. 

Mind a'kettő két nevezetes folyő közt terül el £ 
Vaucluse départementet a' Rhone és a' Durance 
mossa ? Bács vármegyét a' Duna és Tisza. Az elsői 
171 négyszegű mértföldet tesz 9 a' másik 170-et-
Ebben 297,000 lakos, amabban 224,000 van.' Vau
cluse dépártementban tehát egy négyszegű mért-
földre 1311 lakos esik, holott Bács vármegyében 
szint akkora téren 1740 lakik. Igaz, roszul pótolja; 
ki a' Telecskei domb a' Ventoux hegyet; mindaz
által a'földnek emelkedése egyforma irányt követ; 
Yaucluse-ben a* fold két Ötöd része alkalmatlan a' mi-
Telesre , Bács vármegyében csak némelly homokos 
helyek vágynak, mellyeket mivelni nem lehet. Az 
elsőben a' szőlők mintegy tizenhatod részét foglal
ják el a' földnek, a' másodikban körül belül egy 
huszadját. Az erdők Vaueluse département hatod 

3 
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részét fedik , *s Bács vármegyeben is szint illy 
Iránylatban vágynak. Ha az előbbinek gabona ter
méke saját emésztésére nem elég, Bács vármegye 
majdnem két annyit visz ki, mint a' mennyit meg* 
emészt. A' kiikoricza Vaucluse départenteritban még 
kevéssé terjedt e l , Barcs tármégye szinte ebbül is 
visz "ki, de nem termeszt hajdinát, mellyet a' fr&n-
cziá départementban nagy bőséggel látni Mind a9 

két vidékén W e s a' dinnye, és a' bűzért mind a9 

kettő egyiránt termeszti. A' szederfák, melly ék a* 
földmivelés egyik legbizonyosabb és legbővebb ágát 
teszik Vaucluse départementban, Bács vármegyében 
is elég bőven találtatnak, kivált Apatin mezővárosa 
vidékén. Az elsőbfíl majdnem egészen eltűntek a' 
legszebb olajfák, a' másik ezeknélkűl szűkölködik. A* 
folyók bővelkednek hallal min4 a' két vidéken; a' 
kecsege tavasszal mind* a' Rhóneba mind a' Dunába 
felúszik. -

Mi a9 kézmiveket 's kereskedést illeti, erre 
nézve a» a* különbség a' két vidék közt, melly a* 
két ország közt vagyon. Francziaörszág tudniillik 
főképen készítményekkel, Magyarország pedig ter
mékekkel bővelkedik. Bács vármegyében csak vá
szon és posztó készül, hanem termékeibül nagy 
jövedelmet riyer. Nagy kereskedést üz gabonával, 
Szarvasmarhával, lovakkal, juhokkal, gyapjúval, 
sertéssel, bőrrel, festékiiövevényékkel és doháii-
ny&l. Vaiícftise départementban tizenhárom selyenv 
szövő nagy iáivházon 's számos fonó intézetekért 
kivül, vagyon égy v^zon mivház j égyré£~, 's égy 
vas-ágyu öntő mtihefy, egy harang és égy "cserige-
tyü mivház, egy vashámor, fustamivház számára), 
négy gyapjufoíio intézet, öt gyapjútakaró mivház* 
ét papiros malom, három kártonfonás, hat sálét-
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rőmsavany-mivház, 9s végre két kőedény - mivház* 
Ezeken kivül kereskedésének tárgyai még a9 gyü
mölcs, a'gabona, a' festék, vert és lapított r éz , 
bádoglámpás, ásványos savany, cserép edény, 
fa-olaj 5 sárga és őszt baraczk mag, fris és szárított 
szarvasgomba (truffes) íbor, pálinka, viasz és 
viaszgyertya 9s a' t . 

Augustus 29~kétt egy eabriolet-et fogadtam, 
hogy a' híres neves Pont-du-Gard-ot megnézzem; 
hanem olly rósz volt a' ló , hogy az avignoní hidl 
végéhez érvén, kéntelen valék megfordulni. Elha-
tározám tehát magam, a9 gyorsszekérre ülni, melly 
Avignonbul Nímes-be jár . 

Villeneuve4es-Avignon-on tiil egy dombon egy 
régi kápolna omladékiállnak, mellynek hajdan „la 
belle-croix" volt a' neve. Inn§t szint olly kiterjedt 
mint felséges kilátásban gyönyörködik a9 szem. 

Néhány száz lépésnyire azon helytül, hol leg-
elsőbben váltattunk lovakat, egy igen szegénynek 
látszó csekély falut vevék észre, mellynek köze-, 
pébül valami régi épület emelkedett k i , az idő által 
megfeketitett falaival. Azt mondták, hogy ebben 
a9 kastélyban hajdan Templariusok laktak; utóbb 
eAen helység, mellynek most Saze a9 neve, deSade? 
família birtokába jutot t , 9s a9 szép Laurának szol
gált lakásul. A9 mostani birtokos húga, ki velem 
együtt ült a9 gyorsszekérben, azt monda, hogy ő, 
midőn báttyát meglátogatja, azon szobában szokott 
aludni, melly Petrarca szeretőjének, kit e9 Vidé
ken csak „szép Laura" (la belleLaure) neve alatt 
esmérnek, hálószobája volt. 

Délutáni egy órakor értünk azon völgybe, hol 
a9 Gardon kék hullámit kiterjeszti. Lafoux-ban 
vezetőt fogadtam Pont-du-Gard-hoz. Ez egy kis, ki-

'"3 * 
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lenéz esztendős gyermek volt, tele elevense'ggel5 
?s egyenesszivüséggel , mint altaljában a9 franczia 
gvcrmekek. Ez a* fiúcska az 6 pőrnyelvén (patois) 
tüLbek között église, petit, F eau , le vin, dieu, 
mi cheval, un ane szavak helyett igy szolt: j5eglai-
zse, pkzo , Fai , lyu vinh, dyio , uno csivau , azse*" 

Fél o'ra "múlva a' Pont-du-Gard-hoz értem. 
Szükség megjegyezni, hogy mi a' romai épü

letek közül csak azokat esmérjük, mellyeknek 
erőssége az idő viszontagságainak ellene állott, 
az az, a 'régi építők legjelesebb épületeit. Nagyon 
közönséges hiba azt gondolni, mintha a' romaiak 
minden épületeiket akkint épitette'k volna. Azon
ban, ha nem raktak volna is egyéb emléket, 
melly méltó lenne a' fenmaradásra, már ez magá-
tan is elegendő, neveket halhatatlanná tenni. 

Ezen nagy emlék mellett, a' mint Rousseau 
mondja , olly kicsinynek érzi magát a' -néző, mint 
•egy insedt, de egyszersmind büszke érzés lepi meg 
őtet? hogy azon lények neméhez tartozik, kik azt 
emelték voít* 

Három Sórü boltozat tartja a' vizvezetést, 
melly egy hegyrűl a5 másikra megy â  Gardoh vize 
felett. Arra volt rendelve , hogy Uzés forrása fel
séges vizét Nímes-be vezesse, hol abban, nagy 
hőségben fogyatkozás van. Az öt alsó boltozat 9s 
á' tizenegy középső, valódi diadalmi kapuk , —• 
iszonyú nagy faragott kövekDŰi rakva, minden cze-
ment nélkül; a' felső sorban pedig harminczöt va
gyon. A' boltozatok nyilasa középen huszonöt lépés, 
az oszlopok vastagsága pedig hat. A? vizvezetés 
mellett lévő hid 1743-ban épült. — Imitt amott 
számtalan neveket lát az ember e' kövekbe vésve; 
yannak 1656, 1660 *a a' t. esztendőkrül Többek 
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m JLítt látszmak kalapácsok, mellyek hihető sza
bad kőmívcsck jegyei. E' szavak: la tendresse de 
líayonne , la fidelite de Bordeau 's a9 t . , mellyé-
kot koré vésve láttam, hasonlókig szabad kőmives 
lízsikbul valóknak látszanak. — A' környék he
gyei levendulával és télizöldel vágynak fedve. A* 
Gardon. vize, raelly a5 kies völgyben sziklák között 
folyik, olly gyönyörű tiszta, hogy ellene nem 
áílhaték vágyamnak., bsnne megferedni. 

Azt kérdezvén kis Ciceronemtul, valljon mi 
végre készült legyen ez az épület? ő azt felelte : 
,,cö est pour le fairos voir aux voyageurs" (az uta
zóknak megmutatni), 

Lafoux-ban a' fogadós kertében nem 'mindent 
bámulás nélkül láttanf a' körtvélyfákat falhosszár 
ban felegyengetve Is a' napnak kitéve, holott a* 
figefák szabad mezon nőnek. 

Könnyű elgondolni , mikéi) támadhattak Pro-
vence bájoló tájékain a' régi troubadourok ; ámbáp 
talán ezen költők a:* természet szépségeirűl keve
sebbet szólottak, mint a9 hajdani német szerelem-? 
énekesek (Mmnesánger), kik nem olly kellemes 
vidéken laktak. A' Fránczia, már akkor is inkább 
hajlott az eleven tetthez, a" cselekvő szépséghez 9 

mint a* holt természethez. A' troubadour , szerelme 
tárgyán kívül, q? keresztes háborurul danolt, 's a* 
<JibeIlinek részére okoskodott. 

Régi Magyarjainknak nem igen volt idéjek as; 
illyen tréfálkozásra; elő^időnk csak kardot kívánt— 
nem lantot, 
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N I M E S. 

fiakosai s z lmt 40,000 ;' département Ati G a r d ; a' tartomány régi 
neve Laiiguedoc. 

Lafoux-bul hat órakor menvén el 9 nyolcz óra
kor Rímesben voltain. Mivel igen szép holdvilág 
volt, egynehányszor fel *s alá mentem azon gyö
nyörű sétálón , melly a' fogadó mellett terül e l , V 
egyszerre a' régi amphitheatrom előtt valók; — e9 

volt a* legkedvezőbb pillantat annak legelső látásá
ra , mert az ő&kor emlékeihez jól illenek az est 
árnyékai. 

Más nap a' római régiségeket néztem meg, 
mellyek Rómán kivül sehol sem találtatnak olly 
számosan, 9s olly jó karban, mint itt. 

Soha sem felejtem el azon érzést, mellyet 
bennem az ugy nevezett „maison earrée" szült, 
főképen nemes iránylatja *"s csudálatos épenmara-
dása áltaL Ez a' templom Aúgusttis két fogadott 
fijának, Caius ^s Luerasnak, volt hajdan szentel ve • 
Hihető? Hadrián alatt épült, valamint Pont-du-Gard 
is. Ezen két emléket 407-ben résznyire elpusztítot
ták a' Vandálok, de ugy látszik, ezek is szintúgy 
valamint az idő, csak kémélve bántak vélek. A9 

„négyszegű ház" tetejét harmincz felséges corin-
thusi oszlop tartja, mellyek közül a* négyszeg két 
hosszabb oldala egyikén tizenegy van, 's hat a' két 
másikon. • -
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Ezen épület pagy$n különböző rendeltetések

nek volt alávetve; volt egymás után pogány tem
plom , tanácsház, lódl, Ágoston szerzete temploma, 
lerakóhely, 's végre most múzeuma a9 városnak. 
1540-ben kicseréltetett különbféle tárgyakért, mel-
lyek körűi belül huszonöt Lajos aranyat értek; 
ujabb időkben 600,000 franknál többet áldozott a* 
város'ez épület megújítására, *s az előtte lévőpiacz 
kiszépitésére. 

Az amphitheatrora szinte nagyon jő karban* van, 
még most is felette sok kőpadot látni benne, mellyé-
ken közel 20,000 nézőnek lehetett helye. Belseje 
kevéssel ez előtt egy kis falut foglalt magában, hol 
ezernél több ember lakott; már most ezen apró 
házak nem állnak fen. Ny^pn néha bikaviadalofc 
tartatnak a* játékszínen, sőt némellykor ember-
viadalok is , mellyek azonban, a' mint nekem mon
dották , nem igen nevezetesek, mert közönségesen 
«sak ollyan színlett küzdésekbül állanak, mellyekét 
egynehány charlatánok pénznyerés végett visznek 
végbe. Ugyan azért a' nézők száma naprul napra^ 
alább is száll. 

A' legmagasabb pontrul szemlélvén az amphí-
theatromot, melly tökéletes ovál formájú, azt gon
doltam, tesz legalább ezer lépést a' kerülete; meg
nyervén azonban a? felső folyosón , ugy találám, hogy 
mem több 450 lépésnél; külső kerülete tehát mint
egy 5#0 lépést tehet. (O Budán a' romai amphithea-
trom helyének kerülete mintegy 520 lépést tészen). 

A' ki e r két épület jő karban létét szemlélte, 
annak a' fPanthéon, meíly közönségesen Diana tem
plomának neveztetik, csupa omladéknak látszik, 
pedig máshol mindenütt jő karban maradt régiség? 
fiek lehetne tekinteni,, "fizetőm egy helyet mutatott. 
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Iiounét, a5 mint monda, hallatszott régenten a 'Sy-
billa jövendő mondása; Menard szerint pedig ott 
az áldozatokat szokták volt megégetni. így esalat-
nak meg gyakran az utazok Ciceronejok tudomá
nya által. 

Augustus kapuja, valamint a* Porté de Francé 
és a' Tourmagne is, mellyek mind római épületek, 
sokkal nagyobb figyelmet gerjesztenének a' kíván
csi szemlélőben, ha nem itt állanának a' többi fel
séges omladékok mellett -*- A1 nagy szökő kut ala
csony 'oszlopjai a' budai romai ferdőket juttaták 
-eszembe. A' négyszegű ház felvigyázója , egy elég 
értelmes ember, régiségekkel kereskedik. Húsz, har-
jniacz frankjával fizetteti a' három, négy ujnyi ma
gasságú csekély érczfigurákat, 's két három frank
jával a' legközönségesebb emlékpénzeket, mint Ne-
mausi colonia-t. 

Azon veteranusok, kik Augustus alatt Egyiptom-
tan szolgáltak, későbben küldettek vissza Nímesbe; 
ok hozták ide kétség kivül az egyiptomi régisége
ket , mellyek a' romaiakkal vegyesen találtatnak. 

E' városban olly sok nevezetesség van, ho^y 
aBg vevém észre elfolyni az időt, mellyet itt töl
töttem. Innét Arles-ba mentem. 

Belegarde-n tul áltmenénk a' csatornán, melly 
Aiguesmortes-bül Beaueairebe vezet. Ezentúl egy 
térségen mentünk keresztül, inelly a9 Békés vár
megyeihez hasonlít. Ez igazi székes föld, fejéres 's 
tele repedésekkel. Az itteni füvek 's kisebb növe
vény ek neme szint annak látszik, melly a' Tisza 5s 
Koros mellett lévő alföldön terem, kivévén egy 
sárga tövises kőrőt, melly itt legelsőbben tűnt sze
membe. Alig látni ezen vidéken fűz- és tamariska-
fínál egyebet -r az utóbbinak uem ritkán fél láb az 
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áltméroje; sőt ollyanokat is láttam, mellyeknek 
áltmerője egy lábat t e t t Ezen fák eleven terítésül 
szolgálnak a' földeken. 

Camargue szigetén, a* Rhone deltáján, télen által 
szabadon legelnek az ökrök és lovak, \s mint alsó 
Magyarországban, lovakkal nyomtatják a' búzát 
Ezek alacsony 's közönségesen fejér lovak. Mint 
valamelly felette rendkívűles dolgot beszélé kocsi
som, hogy azok soha sem patkoltatnak meg. 

A R L E S , 

{lakosai száma 20,000; départemertt Bo.uclie-du-IUxone; a' t a r t o 
mán j vé%i ne re Provence.) 

Esti nyolcz o'ra tájban értem Arlesba, 'stüstént 
elmentem néhány perczenetig sétálni a' hold vilá
gánál. Ezen, hajdan ollyvirágzó város, most egé
szen leszált régi nagyságám!. Mindazáltal a' főtem
plom góth főajtaja, a' Mansard által épittetett ta
nácsház homlokfala, 's egy gránit obeliszk, melly 
egyedül valo'di a' franciaországiak között, elég 
derék egészet formálnak. 

Más nap a' muzeumot, az amphitheatromot, 's 
a' római régiségek egyéb niaradványit néztem meg. 
Epén ekkor foglalatoskodtak az amph'theatroin ki** 
ürítésével, melly a' Nimesi-né! sokkal pompásabb, 
de nincs olly jo karban. Vezetőm el akará velem 
hitetni, hogy ennek kerülete két annyi- mint a' 
Nímes-ié, de az én számolásom szerint luinumez negyw 
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Ven lépésnyinél nem többel múlja ezt felírt. A5 feu-
tlalis rendszer idejében három tornyot emeltek ezen 
emlék védelmére, melly hajdan egyedül csak játeV 
koknak volt szentelve, 

A"' régi római theatrom helyén csudálatos szép
ségű asszonyfejet találtak fejér márványbal, melly 
a' múzeumban tar tat ig Feltehetni, hogy Artes és 
környéke még számtalan esmeretlen régiséget rejt 
magában, Egy régi monostorban a' főtemplom mel
lett 5 felette nevezetes gőtH tornáczot vettem észre, 
KieUynek egyik falán következő sirirás olvastatik: 

V H E L I A N V A R : 
ANNO : DNI: M : C: LXXXIII : 0 
BIIT: PORCIVS : REBOLLI: SA 
CERDOS: E T : CANONICVS: 
REGVLARIS: E T : OPERABI 
ECCLESII: SANCTI: TROP 
HIMI; ORATE: P R O : E Ó : 

Magyarországban igen kevés keresztyén emlé
ket látni illy régi időbül. 

Az a' hely, melly még ma is elyzeTiimi mezők
nek neveztetik, tele v^n romai sírokkal, mindenfelé 
elszórva. Ugyan ezen helyen uj emlékoszlop is ál l , 
puhány ijemeslelkü tisztviselők emlékezetére , kik 
m 1720 és 1721-diki pestis alkalmával fárado
zásaik áldozativá lettek. A9 felírás atolső szavai: 
?fSic suos habefc CurtiQs Galkla Roma Arelas" ne-
Ĵ em igen sziyrehatőkrjalf tetszettek. Az Arlesi as
szonyok valóban áltáljában véve Igen szépek, 5s e' 
részben re'golta híresek. Fekete szem, tele tiizzel5 

®s felette finoiij szemöldök, jel^seij különböztetik 
íkptr 
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Augnstus 31-kén délutáni három órakor Tara-, 
scon-ba mentem, innét ped'g Marseille-be. Aixen, 
inelly olajárul esmeretes5 a' setét éjben nem tud
tam a9 sétálóhelynél (cours-nál) egyebet megkülön
böztetni. Megjegyzésre méltó, hogy ezen délszaki 
részeken, Olaszország szomszédságában, s/intolly 
corso-ja — sétálóhelye — van majd minden vá
rosnak , mint Olaszországban ; a' Marseiile-i hires. 

M A R S E I L L E , 
( lakosai száma 110,000; département Bouche-du-Rhone; a* ta r to

mány régi siere Provence*) 

Minekelőtte ezen városba értem Tolna, az ut 
mind a' két felén számtalan mezei házakat láttam, 
mellyek közt némellyek igen csinosak. *) 

Itt a9 hegyek majdnem egészen kopár sziklák-
Imi állanak; alsó részek mindazáltal rakva vagyon 
fenyő és'olajfákkal. Marseille-ig majdnem mindég 

• ) Ezeknek a* tartomány heszed.m6d.jan Bast ida , — Tarasco^tt 
v idékén lo m a z , Avignonban lo granzo a' nevek ; Gaeco^-
jie-ban a* mezei h á z , ha csekély száhtóíöjd van hozzá, 
uio Jiazendo-, ha pedig nagyobb a* b i r tok , 's aT m iveB 
számára ház is vagyon ra j t a , uio bordo-nak nevez te t ik , 
a* 1 nnét származik e1 szó „bordier f f , melly azon vidéken 
fSldmivelo parasztot tesz. Szükség megjegyezni, hogy a' Ji 
betű egyedül esalc av régi Ármagiiac. tartqmány pórnyel ve 
i é n .használtatik", a* többi délszaki -vidékeken pedig, wiel-* 
lyeket a" Garonne vize mos , h helyett mindenütt f betű 
l e t e t ik , ugy hogy hazendo, Iienno (asszony) helyett fazen-* 
úo , íeimo-t mpndanak* 

http://heszed.m6d.jan
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lefelé megy az ember, a* mi bizonysága â  száraz 
föld emeltségénok. September 1-ső napján "reggeli 
hat órakor pillantottam meg legelsőbben a' tengert. 
Az ég be volt borulva, ŝ a' felhők ugy öszvefügg-
tfik a' tengerrel, hogy majdnem lehetetlen volt az 
elválasztó lineát megkülönböztetni, A" távolban imitt 
amott fejér vitorlákat láttunk; a' levegő csendes 
volt , 's a' tenger ugy látszott lábunk alatt, mint 
vaíamelly iszonyú nagy tükör. - ^ A' kikötő tele 
volt száz meg száz mindenfele nemzetbeli gályák
kal , a* legnagyobb rész Amerikaiaké volt, kiknek 
hájőji nekem legszebbeknek 's legjobban épültek
nek látszottak. Ezek után az Angolokéi és Spa
nyolokéi ; három ausztriai gályát is láttam itt. 

Bámultam, egy iszonyú nagy machinát látván, 
melly az árboczfák hajóra állítására volt rendelve. 
~ A' kikötő mélysége 22 lábnál nem több ? 's-ugyan 
azért nem is alkalmas a' legnagyobb rangú bajok 
elfogadására* Torkolatját Sr. j^icolas és $t. Jean 
várai védelmezik* 's háború idején be is zárhatni 
lánczaL A9 kikötő vize közönségesen íigen zavaros, 
's nyáron által kiállhatatlan gőzt terjeszt e l , mert 
az egész városbul 's a' szappanfőző mühelyekbüi is 
bele folyik a'tisztátalanság. Ezen kikötőbe mintegy 
1200 hajő fér. 

A' város múzeumában több olasz oskolabeli 
Rajzolatok vágynak. Perrocel, Avignon-i születés 
tanítványa volt Carlo Maratti-nak; Mária koronáz -
tatását ábrázoló rajzolatja mesterének is becsületére 
yált volna, Mignardtul is van benne egy arczkép, 
melly, a' mint mondották, a' hires Ninon de F 
Enclos-t ábrázolja ; azt vettem észre, hogy ennek 
jobb keze egy helyen joyal vastagabb a r balnál. 
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nem tudóm $ &' természetnek, vagy a* mivésznek 
kellje n-e ê  hibát tulajdonítani. 

A' város könyvtárában egy kéziratot találtam 
Thucydidestül, olly kemény olasz papirosra írva, 
juint a' pergamen. Ez ugy látszik, felmegy a° XIII. 
vagy XII»dik századig. Néhány kéziratok Provence 
történeteiről, mellyeket itt találtam, talán foglal
nak magokban némü\ némü jegyzeteket a' Magya
rok X-dik századbeli berohanásárul Francziaország 
ezen részeibe. 

Marseille városa, melly a? Rómaiak alatt olly 
igen virágzott 5 nagyon kevés régiséget- foglal ma
gában ; egy sirko mindazáltal, melly a* múzeumban 
van, 's két centatirushak egy oroszlánnal való küz
dését emelt mivben ábrázolja, véleményem szerint 
sok más dicsért régiséget felülhalad. Sajnáltam, 
hogy senki sem találkozott, a' ki ezen emlékrül 
valami felvilágosítást adhatott volna. 

A^ városon kivül tengeri ferdőintézet vagyon^ 
jgen jó karban. A' tenger vize nekem sokkal só
sabbnaklátszott , mintsem gondoltam. Bizonyossá 
is tettek többen, hogy a9 kczéptenger vize , több 
erővel birván , mint az oczeáné, ferdének sikere
sebb ; *s ezt onnan következtetik, mivel a' kozép-
íenger két száraz föld közé lévén szorítva, a' nap 
hevének jobban ki van téve, "s igy erósebb kigő-
zölgése miatt a' sós elementom nagyobb mértékben 
sürüdik oszve benne. 

Délben csónakra ültem egy szolgával 5 hogy If 
várát megnézzem. Costa nevű hirjpsom két vitorlát 
vont fel; a5 délnytigoti szél menet jövet elég ked-
vezoíeg fujt, de a' habok néha olly erővel verőd
tek a' csónakhoz, hogy én ebben egészen megned
vesedtem. A5 szolga bizonyos félelmet láíssék érezni; 
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több ízben ismétlé, a' matrózhoz fordulva: „Cosfa7 

Costa, igen nevekedik a9 szél.u „Ne feljen semmit^ 
feleié a' vén Neptun mosolyba. — A9 mi engem 
illet, én kimondhatatlan gyönyörűséget érzék, mi
dőn első izben hajóztam ezen hánykódó kék hullá
mokon ; eszembe juta gyermekidőm, mikor a' Körös 
vizein olly kevély örömmel ladikáztam. 

A9 hajós elbeszélé, hogy minden reggel hoz a9 

ferdőbe egy uri asszonyt két leányával, kik köziil 
az öregebbik olly jól kormányozza a'ladikot, mint 
egy matróz , 's szinte örülni látszik, ha a r szél ne
vekedik. —* Althajózásunk egy óráig tartott. A' 
vár felső részében megnéztem azt a' két szobát ? 

mellyekben tizennégy hónapig lakott Marquis de 
Lavalette; kit meg kell különböztetni a'felesége ön
feláldozásárul annyira esmeretes postakormányzótuL 

A' restauratió után, a' vár ezen felső része 
fogházul szolgált Murát király kísérete közül tizen
hét személynek. A9 szobák falai fedve vágynak 
holmi durva rajzolatokkal 9s olasz felírásokkal. Egy 
a' foglyok közül valameüy csinos kis falut rajzolt 
szobája falára; talán születése helye volt a z , vagy 
lakhelye szive bálványának. E9 vár őr-serege csak 
tizenkét katonábul áll. 

A' tengerben If várátul négy mértföldnyire vi
lágító tornyot vettünk észre.•, Ennek őrizete két 
emberre van bizva, kik csak minden két hétben 
váltatnak fel, .V szolgalatjukért két két frankot 
kapnak minden napra. Talán ez a' legszomoruabb 
életnem, mellyet gondolhatni! Körülötte senki, a* 
hánykódó *s hitetlen nagy tengeren kívül , 's mel
lette csak egyetlen egy társ, a' kiben ezen magá
nyosság hasonló szomorú gondolatokat gerjeszt! 
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Háfflm árakorvisszatértem a''városba,-*smégaz 
íiap este nyokz o'rakor megindultam Toulon felé. 
£x?p nyári éj vala, mindazáltal sajnálom, hogy 
ezen pompás vidéket nappal nem láthattam. A'Á 
Oilioules-i híres szoros-ut nagyon meglepi az utazót, 
vadsáp a által; ez közönségesen a'Thermopilei szo
ros tithoss hasonüttatik. Kojár szklák emelkednie 
fel az nt két oldalán különös formákban, egyne
hány fenyőn, 's a' völgy patakja körűi lévő pázsi
ton kivül minden novevényi élet nélkül. A* Vernáti 
szoros tit Gömör vármegyében, ezen vad helyezet-
hez képest, angol kertnek tetszenék. 

T 0 ü-L ÖN, 
(lalfotfeu száma 30,000 5 départeinent du Var $ a' tartomány r^gí 

neTe Ptoreuee.) 

í le t órakor Seggéi értőnk Tonlonba, 'a e* ti* 
xenegy órányi üt a' gyors Szekér belsejében <Sáak 
ötödfél frankomba került. 

Itt tüstént B . ' . . úrhoz mentem , kihez ajánlva 
valék*. Mídőii ez á* fegyvertárba kisért ? észreVet* 
t em, hogy az emberek mosolygva tekintettek re* 
ánk. Igaz i§ , olly különös volt társam formája> a* 
millyfent ritkán láthatni. Ez egy hatvannyolcz esz
tendős ember volt, szerfelett szikár, felette tőre-
dékenynek látSző lábakkal, hanem Valóban fárad
hatatlan. JFején figaró* kalapot viselt, sárga-fekete 
kokárdával ékesítve, melly alul egy igen hosszú, 
9s felette' görbe orr tűnt k i ; testéhez álló fekete 
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frak, hasonló szinü nadrág, *s szürke selyem haris
nya tevék egyéb öltözetét, 's még jobban szembe 
tüntetek idomtalaft k soványságát. Herczeg M . . rül 
beszélt 9 ki két vagy három esztendővel előbb uta
zott Toulonon keresztül, 's bámulni látszott, hogy 
azon semmi rendezimetnem vett észre, meg lévéi* 
győződve, hogy annak néhánnyal kell birni. Midőn 
erre mondanám, hogy huszonöt rendczim ékesíti 
melyét, egész alkatja bámulást mutatott. 

A' fegyvertár kötélgyártó műhelye nagyon de
rék intézet; szemmérték után legalább 1ÖÖ0 lépés
nyi hosszaságunak látszik. 

Megnéztem azt a' roppant Iineahajót is,. melly 
előbb „császárnak", most pedig â  helyett „Lajos 
királynak" neveztetik. Mintegy 130 ágyú volt rajta9 

de a' mai időben egészen el van hagyva. Egy illy 
gálya kétség kivül csudálkozásra birná a' régi Ró
maiakat is. Láttam négy Iineahajót építeni, mind 
egyike nagyobb volt 64 ágyúsnál. Külön állott min
denik roppant fedél alatt, mellyet boltozatok által 
egybefüggő erős faragott kőoszlopok tartottak.. A* 
fedél alatti épités igen nagy hasznú , mert a' nap 
és eső a5 hajó materialéjának felette sokat árt. 

A' gályafogház 4305 rabot foglalt magában,, 
kik közül 1193-an holtokig; 174-en 20 esztendőn 
felül; 387-en 11—15 esztendei; 1469-en 5 — 10 
esztendei, ?s 701-en 5 és kevesebb esztendei rab
ságra voltak itélve. Ezek hat külön helyen tartat
nak zárva, az az három szárazföldi, 's három gá
lyafogházban ; 600-an közülök, kiknek már csak 
kevés idejek volt büntetésekbül hátra, azon*ispo
tályhoz valának rendelve, melly Saint-Mandrier-
hen építtetett. Némellyek kettenkint vágynak ö&z-
yebiíincselve 5 's 18 — 22 fontos vas van a* láboiiüo; 
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másokon csak 9 —10 fontos karika *s fél lúmz 
vagyon ; ismét mások csupán 4 fontos karikát hor
danak ; két fontos karika a' legkevésbé vétkes 9 

vagy legkevésbé veszedelmes rabok számára a5 leg
kisebb nyomaték ? mellyet a* törvény szab. Nap 
felkölte faivja őket munkához az esztendő , minden 
részeiben. Egy darab kenyér, bableves, 5s egy 
kis bor 5 — mellyet azonban csak munka napján 
kapnak — teszi eledeleket. 

Az öreg gályarabok két, szolgálatra már nem al
kalmatos , hajon vágynak , hol fonással 's más 
egyébbel foglalatoskodnak. A' kovácsok műhelye 
itt megjegyzésre méltó , a' szegény rabszolgák ön-
kezeikkel készítik lánczaikat! 

A' beteg rabok számára rendelt ispotály tö
kéletes jő karban tar tátik. Esztendőnkint száz be
teg közül csak öt hal meg; holott a' többi foghá
zakban a' halandóság közép száma, Appert ur sze
rint , százra tiz. 

A'mi a'gályarabok munkáját illeti, e' részben 
1819 olta sok javítás történt. Ez idő előtt, mint 
mechanicus erők, altaljában csak fárasztó mun
kára; használtattak. Most ellenben nem csak azok, 
kik a' társaságban valamelly mesterséget űztek, 
fordittathak tanult munkájokra, hanem kölcsönös 
oktatás hozatott be mindenféle mivekre, ugy hogy 
a' kinek némünémü tehetsége vagyon,.ügyességet, 
szerezhet valamelly mesterségben. Eléggé tapasz
talni, melly hasznos legyen e' rendszer, mind a9 

kormányszékre, mind magokra a'rabokra nézve; 
mert azonkivül, hogy ekképen fizetések neveked
vén, sorsokon könny ebbítnek, a'kiszabadulandók 
életek fentartására is alkalmatosakká tétetnek. 

4 



50 

Ezen rendszer elfogadása reménységet gerjeszt 
egy más rendszabás bevétele iránt, melly aman
nak hasznát tökéletesítené. Ez a' rabok elválasztá
sa volna , több egészen külön álló osztályokra, m e 
lyekben ők erkölcseik 5s magokviselete szerint osz
tatnának el. Nem szenved kétséget, hogy ezen 
hasznos rendtartás az elvetemedett gonosztévőket 
jövendőben meggátolná, megrögzött gonosz indu
latjaikat 's hajlandóságokat szerencsétlen társaik 
szivébe oltani. *) 

Nyugalom órája alatt láttam két illy rabot ol
vasással foglalatoskodni, másokat pedig apró fa-, 
szalma- és szaru miveket készíteni. Egy órakor 
visszahivja okét közönséges munkájikhoz a' harang
szó 9 's illy módon ezek ugyan pontosan követik 
ama' régi parancsot: „Arczulatod verítékében fogod 
enni kenyeredet." 

Több 18 — 20 esztendős fiatal emberek vágynak 
közöttok ? 's majdnem mindnyájan veres kurta kön
töst és sipkát viselnek. — Azt állították előttem, 
hogy ezek naponkint negyedfél frankba kerülnek a' 
kormányszéknek, holott ez, a' fegyvertárbeli más 
egyéb munkásoknak csak 25 — 30 sous-t fizet nap
jában. — A' gályarabok lakásai igen tisztán tar
tatnak , — 's ők hetenkint egyszer vesznek ma
gokra tisztát. **)• 

* ) Xásd : Voyage de M» Appert au fcagne de Toulon. 

**)• Talán* nem fogja minden OIVPSOM felesleg valónak í té ln i , lm 
Francziaország erkölcsi állapotja megesmerése végett n é -
mellyeket azon hivatalos dátumok k ö z ü l , mel lyeket a* 
Oard-des-Sceaux (Pecsét-őr) Oróf Péyronnet Februarius l í -
kén 1827 a' k i rá ly eleibe terjesztett , itten vele köz lök : 

f 
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Touíon nincs olly rendesen építve, min t̂ Mar
seille , mindazáltal igen tiszta 's igen kellemes város; 
mintegy tizenkét vár által védelmeztetik ; hanem 
€Y,en számos erősségek, ngy látszik, csak gyenge 
részeinek nagy számát esmertetik meg. Legerősebb 
vára az , mellynek La Malgue a' neve. * 

Azon tárgyak , mellyek az i$25-dik efztendőnek elfolyása alat t 
az ország minden büntető törvényszékei ál tal e l í té l te t tek, 
több rendű táblákon adatnak e lő : 

Az első azon -vádakat foglalja magában, mellyek az Assises 
törvényszék eleibe terjesztettek; 

A ' második* a' feddő torvényszékek í téletei t ; 
A* liarmadik pedig a1 bátorságra ügyelő törvényszékekéit. 
Az Assisses törvényszékek 1825 elforgása alatt 5653 esetben 

hoztak ítéletet. Ezen számbul 1547 személy ellen, 4106 pedig 
birtok ellen elkövetett vétkeket érdekel; a' törvényszék e le i 
be idéztettek száma 7234 volt. Az egész ország lakosat szá
mát az l$25.ben bévádoltattakéval öszvehasonlitván', ,4211 
lakosra esik egy vádoltatott. Be ha minden départementot 
külön veszünk,"' annyira változik ezen szám, hogy n é -
ínelly helyen 27,342 lakosra, máshol pedig 1001-re jön egy. 
Az első ezen két iránylat közül a' Correze départementé, 
a1 hol lS25-ben legkevesebb vétek követteteít el. E1 dépar-
tement után aT Charente következik , mellyben 9929 lakos 
közül volt egy vádoltatott. A1 Seine départementban (hol 
Paris városa fekszik) 1022 lakosra esett egy. Ez az i rány-
la t megegyezik a* Corsica départementival , hol 1001 lakos 
közül egy idéztelett törvénybe. Be ha nagyon közel i inek 
egymáshoz e' részben ezen départementok , más tekintetben 
igen különböznek. A ' Seine département-ban t . i. 100 v á 
doltatott között csak 10 volt személy ellen intézett vétekért 
törvénybe idézve, 90 pedig birtok ellen intézettért. Corsicá-
ban ellenben 100 közül csak 24 vádoltatott birtok elleni 
vétekkel , 76 pedig személy ellenivel. 

AT személy elleni vétekkel vádoltattak , a1 birtok elleni, vét
kekért idézteitekkel öszvehasonlítatván, ugy ál lnak egy
máshoz ,, mint 29 : 1000-hez. 

A1 L o t , Ariecge, kelet-Pyrenéi , Héraul t , Lozére .Ardeche , 
magas Lo i re , T a r , és Corsica départementokban, (mellyek-* 

4 * 
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Ezen nagy és derék kikötőben négy lineaíiajoa 

's több más kisebb rangú hajók voltak, 

nek geographiai fekvése megjegyzésre méltó) a* személy 
elleni vé tkek száma felülmúlja a* birtok ellenieket. 

•7234 vádoltatott közül 2640-en szabadittattáfc f e l , 's 4594U*a 
í tél tet tek e l , nevezetesem 

halálra 176; 
hol t ig tartó rabmunkára 351; 
ideig tartó rabmunkára 1271 j 
tömloczre 1370; 
pelen egérre 6 ; 
számkivetésre 1 ; 
polgári jus elvesztésére 1 5 
fogságra pénzbüntetéssel , vagy e* né lkül 1359. , 

Végre 58 vádoltatott fiatalabb vol t 16 esztendősnél; ezek b i zo 
nyos számú esztendőkig javító házban való tartásra Í té l te t tek, 

Az egész országot v é v é n , 100 vádoltatott közül 36 szahadi t ta-
- tot t fel , *s 64 ítéltetett él . A ' különböző départementok e* 

részben ol ly iránytalanságot mu ta tnak , hogy többekben a* 
vétkek megbüntetése elégségesnek, sőt talári keménynek , 
másokban pedig gyengének, és sikeretlennek látszhatnék, 

í gy a' Cote-d' Ori törvényszék 100 közül csak 19-et szaba
dított fel j az alsó Alpesi pedig ugyan anny i közül csak 
32-ó't ítélt e l , . ' s . 6S-at szabadon bocsátott. 

A1 gyermekgyilkolással vádoltat tak közül 100-bul 19 becsteleníto 
büntetésre í té l te te t t , 44 feloldoztatott , Ts 37 Önkénytelen 
gyilkolásnak talál ta tván, feddő büntetésekre í tél tetet t , mel~ 
lyek közt legnagyobb két esztendei fogság. 

Altaljában véve gyengébb a1 személy e l leni vé tkek bünte tése , 
mint a* birtok el lenieké. A* feloldoztatott személyek szá
ma az első osztálybeli vádoltat taknál 100-bul 5 0 , a' máso
dik osztálybelieknél pedig 100-bul csak 31 vo l t . 

Azon 141,733 személy k ö z ü l , k i k feddő bátorsági szék eleibe 
idéz te t tek , 23,482 oldoztatott fel, 118,251 pedig eli téltetett , 
nevezetesen : 

egy 's több esztendei fogságra . . . 5 j l l 0 ) 2 2 564 
egy esztendeinél kevesebbre . . . 17,454 j 
pénzbüntetésre . . ; . . . . 95,682 
hivatalában felfüggesztett hajós kapitány . . . 5 

Oszvesen . 118,251 
Ezen vétkek száma 57,002 erdősértést foglal magában , me l lyek-

ért 86,861 személy ítéltetett el. 

& 
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September 4-kén Tonlonlml Hyéresbe mentem, 
melly,csak két órányira van oda, mindazáltal fek
vése miatt jóval melegebb elimával bir 5 mint amaz. 
Hyéres tájéka Francziaországnak valóságos paradi
csoma. Csak egynehány óráig akartam ott, mulat-

A* feddő perek hét nyolczad része a' tett elkövetése után a' h á -
roin első hónapban Ítéltetett meg. 

Itten, több nem csekély fontosságú pontok mellőztettek e l ; p . o. 
a' vádoltattak kora, a* több izbelí vádak megjegyzése , 's a* 
makacsok ellen hozott, V ujra felvett í téletek száma. 

A* Journal des Débats e' tárgyrul a' többek közt kővetkező észre
vételeket tesz; Iszonyodva látja az ember , bogy egy eszten
dőleforgása alatt 150,000 franczia jelent meg a* bátorsági , 

, r a g y az Assises törvényszékek eioU; bogy közül ok 122,000-nél 
többen különbféle büntetésekre , 27,000-en testi büntetésekre 
(fogságra), 3,000-en becstelenxto büntetésekre (pelengérre , 
"bélyegeztetésre), 1,600-an gályára 's így erkölcsi megromlás
ra , 's végre 176-an halálra í tél tet tek. Ekképen az ország 
aninden 200 lakosa közül I-nél több idéztetett törvénybe 

4 egy esztendő a l a t t ; 240-bül megbüntettetett egy ; 1,000-bül 
egy vettetett fogságra; 10,000-bül egy'íog végképen megrom
lan i ; nem egészen 20,000-bül egy fog a' minden hecstelen-
ségek 'e minden gonosz tettek oskolájába (gílyafogság) i k 
t a t t a t n i ; 166,000-bül egy fog az élőlc sorábul pallos ál tal 
Mtorültetni . Két két embert ál l i t minden département 
minden esztendőben , k i k a' társaságért és általa életektül 
anegfosztatnak. — Pedig Francziaország Európának azon 
országa , mellyben legszelídebbek az erkölcsök, és legke
vesebbek a1 vétkek ; Ts minden századok közt bizonyosan 
a ' miénk a z , mellyben legkevesebbet játszanak az embe
r e k életével. — Megvizsgálván a' vétkek e* lajstromában, 
a z o k a t , mellyek nyomoruságbul látszanak származni , ugy 
t a l á l j u k , hogy 100,000 vád közül 80,000 idegen birtok meg
támadását i l lette. Ez majdnem egészen a* szükség szülemé
n y e ; a' többit íadvdatosságnak kel l tulajdonitni. De mind 
az indulatosság, mind a' nyoinoritság orvossága jjcozos, *s 
ez az oktatásban á l l , melly megvilágosítja az erkölcstudo-
jnányt , szelídít i az erkölcsöket, elfojtja munka által a* 
rósz hajlandóságokat, 's gyümölcse ál tal meggátolja az 
éhséget. Az oktatás uj életre szüli a* népet ; mert ugy 
szólván, uj lelkiesjnérelet 's ezen felül karokat ád neki* 
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ni 5 de midőn a* fogadóban a' szobámba felvezettek ? 
9s én annak ablakához léptem, már csak az onnan 
való kilátás is hirtelen elvont szándékorntul, 's négy 
napig maradtam e' gyönyörű vidéken. Kinek ne jut
na itt is eszébe Goethe verse: 

Kennst du das Land , wo die Citrbnen blüh'n 9 

lm dunkeln Laub die Goldorangen glüh'n, 
Wo laue Luft vom blauen Hímmel weht, 
Die Myrthe süli, und hoch der Lorber stebt* 

Már dél felé járt az'idő, V a' nap igen hevesen 
sütött; de én még is felmentem a' váromladék-
hoz , melly á' város felett fekszik, hogy onnan«, 
mint legmagasabb pontrul, az egész tájékot nagy
jában megszemlélhessem. A9 régi földabroszokora 
e' vár Castrum Arearum név alatt találtatik , 's 
I-ső Károly idejében Provence egyik legerősebb 
védbástyájának tartatott. A' szent földre menő sza-
rándokok is közönségesen itt szoktak hajóra ülni. 

A' Hyéres-i szigeteket a5 Rómaiak Stoechades 
néven nevezték; az elsőnek — melly ma Porquerol-
les— hajdan Prote volt a' neve, a' másodiké Mese 9 

<—most Portecros—'s a'harmadiké Hypoea, később 
Isle-d'Or, és Titán szigete, most pedig Isle-du-Le-
vant. Az utóbbin találtató édes vízforrást a'barbár 
tengeri rablók néha néha meglátogatják. A' Gien 
régi vára alatt elterülő kis félsziget azon dombcso
porthoz látszik tartozni, melíy most a' Hyéresi 
révöblöt (ráde d'Hyéres) veszi körül. 

Délután aV boldogságos Szűz kápolnájában 
valék, honnét laesszeterjedő kilátással gyönyörkö
dik az ember. Ezen kápolnát számos, szent ígéret-
bűi adott, rajzolatok ékesítik. Van benne egy illyei\ 
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1613-dlk esztendőbül. Egy másik, hullámok közt üsző 
embert ábrázol, evezőkkel mind a' két hóna alatt. 
Az alatta lévő irás azt mondja, hogy ezen sze
mély már már áldozatja lőn egy hajótörésnek, mi
dőn e' kápolna védasszonyának fogadást tévén, 
két evező termett hona alatt, 9s ekként kiszabadult. 

Más nap a' sófőzéseket néztem meg. A' tenger 
vizét egynehány szivattyú és csatorna vezeti egy 
nagyobb viztartőba, mellybűi az lassankint más 
kisebbekbe megy által, 's az alatt a9 viz a' nap 
melegében kigőzölögvén, mikorra az utolsóba é r , 
csaknem tiszta ső marad hátra. A' közép tenger 
vize eredetiképen mintegy negyedfél grádus sőt 
foglal magában, az az 100 rész vizben negyedfél 
rész a' só ; â  több rendbeli viztartókon való ált-
menetele közben pedig 27 — 28 grádusra emelke
dik, *s akkor a' sq kristályosodva ülepedik le fe
nékre egy két ujnyi vastagságban. Egy minau (majd 
annyi, mint egy kila) so, melly körül belül|120 
fontot nyom, idegeneknek itt helyben esakl2sous-
ba kerül , holott azt a* francziák 14 frankjával 
tartoznak fizetni. Ebbül lehet magyarázni, miért 
légyen a' hyéresi só Svéd és Orosz-országokban ol
csóbb, mint magában Hyéres városában, hol font
ja három sous. 

A' tengerparton egy fiatal matrózzal találkoz
tam, ki az Öbölben lévő Serena nevű? norvégiai 
hajón szolgált, melly itt sóval rakodtott. Tökéle
tesen megértettük egymást, noha az ő nyelve 
észrevehetőleg különbözik a'némettül. NeveRuley 
Péter volt; hajója csak 14 matrózt számlált. Fris 
tőkehalat vittek Bergenbül, Norvegiábul, Yelen-
czébe, 's visszatértekben sóval rakodtak megHyé* 
résben. Ezen matróznak havibére nyolcz tallér volt,. 
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melly mintegy harmiacz frankot tesz. Azt állította 
előttem5 hogy hajójok, ha az idő kedvez, öt hét 
alatt visszaér Bergenbe. 

September 5-kén délután Porquellores szigetére 
mentem bataillon-vezér 5s Hyéresi szigetek * kor
mányzójával, Labruyére úrral és ujával. A' szél 
igen erősen *s nem kedvezőleg fujt; két óráig tar
tott általhajózásunk; holott jő idővel fközönsége-
sen félóra sem telik bele. Minthogy nem volt üres 
szoba a' sziget egyetlen egy fogadójában, a' kor
mányzó nr legnagyobb szívességgel adott [szállást 
â  maga házánál. Fi ja , a r ki épen akkor végezé 
oskolájit Avignonban, eikisért , midőn ugyan azon 
este holdvilágnál megnéztem Porquerolles várát , 
melly alkormányzó 's a' szigeti lakosok házainál 
magasabban fekszik. Ezen szigetet még más három 
erősség, 5s több ágyu-sánczok védelmezik. A5 két 
más sziget, Portecros és du-Levant, hasonlóképen 
védelmeztetve vágynak mind azon pontokon, hol 
könnyű volna kiszálni. 

A'. Porquerolles szigetbeli őrizet csak száz 5s 
egynehány ernberbül áll, kik legnagyobb részint 
öreg katonák a' régi hadi seregbül. Az egész szi
get népessége mintegy két vagy három száz em
bert tesz. 

Ezen szép este öszveeiegyedtünk a' sziget több 
fiatal lakosival, 9s részt vevénk játékaikban. Elein
te \qua t re coins" nevű játékot, négy szegles dit, 
játszottunk* A' játszók fa vagy más tárgy által 
meghatározott helyen né^yszegbe, vagy kerekbe 
állnak, bizonyos távolságra egymástul. Egy közü
lök középen van, .'s mig a'többiek helyeiket vál
toztatják. Igyekezik ezt vagy amazt megelőzni 
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az üres hely elfoglalásában. A" ki magát ekképen 
meglepeti, tartozik középre állani. 

Ezután a9 papucsjáték (jen de la savatte) kö
vetkezett. Ebben a*' játszok kerekbe guggolván, 
papucsot jártatnak térdeik alatt, olly móddal, hogy 
annak hollétét eltitkolják egy játszó elől, ki a 'kö
rön kivül állván, igyekezik azt elfogni, 's annak 
helyére ü l , a' kinél azt megtalálja. 

Más nap reggel Porcpierolles vára bástyájára 
mentem ifjabb Labruyére. urraí, a* nap felkelését 
nézni. E' valóban felséges látás volt!-— Annakutá-
na a' sziget egyéb erősségeit nézők meg, 's főké
pen Alicastro várát , mellyben az ottani rege sze
rint a' vas álorczás ember esztendeig tartatott fog
ságban. Lementem azon helyre, melly annak, a9 

mint mondatott, foghelyéül szolgált; ez egy föld
alatti boltozat, hová a' nap sugarai soha sem hat
nak b é , mellyet azonban lehetetlen volt egészen 
megvizsgálnom, mert puskapor tartatván benne, 
gyertyával nem lehet belé menni. A' falat hosszá
ban megtapogatván, felette nedvesnek találtam. 

Semmi s em tetszett nekem olly különösnek, mint 
a' szigeti lakosok véleménye ;ezen titkos személy 
felől. 'Azt állitják ők t. i. hogy maga XÍV. Lajos 
tétetett fogságba egyik testvére által, ki ő hozzá 
tökéletesen hasonlított, 's kinek lételéről mindaddig 
senki sem tudott semmit,—'s hogy ezen testvére az 
ő neve alatt folytatá az országlást. E' változásbul 
magyarázzák ők azon szerencsétlenségeket, meUyek 
XIY. Lajos országlása végét bélyegezték, 

Megjegyzésre - méltó y hogy a* vas álorczá&em-
Ber históriájában, mellyet Delort J. ur legnagyobb 
részint a' külső ügyek levéli árábul vett hiteles iro
mányok szerint 1825-ben közlött, egyálí alján nem 



58 

tétetik említés ezen fogoly Alicastroban tartatása 
felől; mindazáltal talán nem lesz helytelen ezen 
hires fogoly történetét, 's a' fogságát okozd kör-
nyülállásokat rövid kivonatban ide iktatni. 

XIY. Lajos franczia király politikájának egyik 
fő czélja a' volt5 hogy az austriai ház befolyását 
Olaszországba gyengítse. Minthogy pedig Casal vá-
rosa, fekvése miatt, igen alkalmatosnak látszott neki 
az Olaszországba nyomulásra: azért Abbé Estrades, 
franczia követ a' Velenczei köztársaságnál 5 a' Man-
tuai herczeggel, Gonzaguessel 5 olly egyességre 
akara lépni, mellynél fogva ez 5 a9 nevetett helybe 
franczia őrizetet tartozzék fogadni (1677), Az ifjú 
berezegnek ezen alkudozás ügyében olly emberre 
volt szüksége, kiben bizodalmát helyezhetné > 's 
grőf Matthioiiban vélt illyent találni 9 k i 9 minek
utána Mantua előbbi herczege (III. Károly) alatt 
státustitoknok volt, 9s az olasz fejedelmek titkaiba 
mélyen beavat tátott volna. Abbé Estrades előtt 
lelkesen bizonyította kívánságát, a5 franczia király
nak kellemes szolgálatot tenni. *) 

Gróf Matthioli elment Francziaországba , *s No
vember vége felé 1678-ban ért Parisba. December 
8-kán legnagyobb titokban köttetett Versailles-ban 
a' szövetség, mellynek fő pontjai ezek valának: 

1. Hogy a' Mantuai herczeg tartozzék Casal-
ba franczia seregeket befogadni. 

*) MattMoli Ercolo Antonie régi fs országos hivatalokat v i se l t 
familiábul származott Bolognában December 1-so napján 1640. 
F i ja vojt Matthioli Valer ianonak e's Maggi G-irolanxának. 
I V . Ferdinánd Károly Mantua számfeletti tanácsosává t eve , 
mel ly hivatalt nagyaUya Constantino is v i s e l t e , Ts grófi 
rangra emelé mind ő t , mind maradékait . 
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2. Ha a5 környülállások megkívánnák, hogy 
XIV. Lajos sereget küldjön Olaszországba, azon 
esetben az ifjú herczeg legyen annak vezére. 

3. Hogy a' szövetség végrehajtása utáni 00,000 
tallér tűstént fizettessék a' berezegnek, ?s a' t. 

Ennekutána titkos audientiában fogadta el Mat-
thiolit a' király, gyönyörű gyűrűt 's szép summa 
pénzt (400 dupla aranyat) ada neki, még sokkal 
nagyobb jutalmat ígérvén, a rkötött egyesség feje-. 
delmi megerősítetése után. Végre, hogy annál job
ban megvétessék az ő szolgalatja és hűsége, meg
ígérték neki, fiját a' király apródjai közé felvenni, 
's testvérét jo apátságra kinevezni. Louvois min
den környűlállásokát magában foglaló utasítást adott 
neki , az egyesség czikkelyeinek végrehajtására 
nézve, VMatthioli azonnal visszament Mantuába, 
liol reá az'ura Ferdinánd Herczeg várakozott, *&6t 
statustitoknoki hivatalába visszahelyezni Ígérte, h:i 
a' Casal iránti alkudozás szerencsésen ütne kL 

Megtétetvén ekképen a? rendszabások, azonnal 
áltvette MarquisBouífíers, a9 dragonyosok generálja, 
B? határokon öszvegyüit seregek vezérlését. Gya
logság generálja Catinat, ki már több jeles tettek
kel különbözteté meg magát, 's kinek az ő páran-? 
csa alatt kellé szolgálnia, élrejtekezék a' Pigneroli 
fellegvárban, Richemont nevet vévén fel. Dragonyos 
ezeredes báró Asfeld, Velenczébe ment a \ meg
erősített egyezés kicserélése végett, h egyesűit e* 
végre Pinchesn e-vel. Abbé Estradesnek távolléte 
alatt a9 diplomaticus ügyek igazgatójával. Matthioli 
halasztotta a' hozzájok menetelt, 's kevés napok 
nralva jelenté nekik , hogy a9 Mantuai Herczeg lo
vagjátékot akarván fővárosában adni, az egyezd* 
végrehajtását elhalasztotta légyen* 
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A9 franczia seregek Pignerol fele menetele fel
ijesztette egész Olaszországot. 

' Matthioli bizonyossá tévé Asfeld és Pinchesne 
urakat, hogy az egyezés kicserélése Martius 9-kén 
Notre-Dame d* Incréában, Casaltul néhány riiért-
földnyire fekvő faluban, fog megtörténni, 's hogy 
a' Herczeg ugyan ezenho'nap 18-kán Casalba megy, 
a* franczia seregek befogadása végett Asfeld ur 
Pignerolba utazott, hogy magát Catinattal egyesí
tse ; azonban ufja közben elfogatott, 9s a' Majlandi 
várba vitetett, Majlandi igazgató gróf Melgar pa
rancsolatjára. 

Matthioli a' helyett, hogy Casalba ment volna 
a' Mantuai herczeggel, visszatért Velenczébe, 's 
értésére adá Pinchesne-nek, hogy Gonzagues a' Ve-
lenczei köztársasággal egészen ellenkező egyezésre 
lépni kénytelenittetett, V hogy nincs már többé 
hatalmában Francziaországnak tett fogadásait tel-
lyesíteni. 

Abbé Estrades a'megerősített egyezés kicseré
lése késedelmén nyugtalankodván, ira Matthiolinak, 
's jelenté neki Turini udvarhoz érkezését, hová 
Marquis Villars helyett rendeltetett ezen egyezés 
befejezése végett. Erezteté vele egyszersmind azon 
szerencsétlenséget i s , mellynek ő , V a' Mantuai 
fejedelem ki lennének téve. La XIV. Lajos gon
dolhatná, hogy rósz leiekkel bántak vele. 

Matthioli már egy idő olta mindenfelé bolygott 
Olaszországban, 5s gyanús kezdett lenni Franczia-
wszág Jcövete előtt, 's ezen gyanú bizonyossággá 
vált, pidőn Abbé Estrades a? Savoyeni fejedelem-
asszonytui jnegtudá, hogy a' Grőf Turinon keresz
tül utazása alkalmával (December 31-kén 1678) ő 
vele a' Casal iránt volt alkudozást érdeklő iromá-
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nyokat közlötte, sőt a''fejedelemasszonyt ezen di-
plomaticai titok legkisebb környülállásai felől is 
üidositá. Egy időben azt: is megtudta Abbé Estra
des , hogy Matthioli 2000 livret kapott hitszegese 
jutalmául a9 Turini ud vártul, 's ezen felül 500 arany 
tallért a' Majlancji spanyolkormányzatul. 

Ennyi sem kellett egy olly büszke fejedele111? 
a' millyen XIV. Lajos volt , nagy bosszúságának 
felgeijesztésére. Matthioli megrontása el vala ha
tározva. Estrades rendelést kapott a9 királyja ellen 
elkövetett árulásért bosszút állani, *s ha lehet, az 
álnok vétkest elfogatni; Louvois pedig, ki termé
szete szerint kemény és hajthatatlan vala, szint 
azon időben tudosítá Saint-Marst, a' Pigneroli or
szágos fogház kormány ozdját,' hogy fogadjon el 
egy uj foglyot, kit hozzá vezetnek, a9 nélkül, 
hogy azt valaki megtudná. t 

Matthioli Május 2-kán 1679-ben Turintul, fél 
mértföldnyire fekvő helyen titkosan elfogatott ?

 9s 
tüstént a' Pigneroli fellegvárba vezettetett, hová 
felette későn ért , a' nélkül, hogy akár a5 tisztek, 
akár a' katonák esmérték volna az embert, kit ki
sértenek. Kétség kivüi legnagyobb titkolodástkivánt 
a' nemzetek törvényének ezen megsértése, melly 
egy diplomaticus személyen követtetett el. Csak 
ugyani meg is tett Saint-Mars minden szükséges 
rendelést, hogy foglya a' község szemei élői elvo-
nassék, ?s egy tisztre se bizá eleinte annak őrizé-
sét ; de még is kiméivé bánt vele, a' mint meg
kérte Abbé Estrades. — Saint-Mars és Catinat 
egyedül valának e' titokba avatva; ez utóbbi Le-

' stang nevet ada a' fogolynak, mellyel gyakran ne
veztetik a' ministeri levelezésben. 
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Saint-Mars Május 12-kén 168i-ben Exüesí kor
mányzóvá neveztetett, — nielly hely 12 mértföld
nyire fekszik Pignéroltul; azonban csak következő 
Július 13-kán ment el uj rendeltetése helyére, ma
gával vivén azon foglyokat, kik elég fontosak vol
t ak , hogy sem az övéin kívül más kezekre bízas
sanak , az az, Matthiolit "s a' t. Ennek Pignerol-
bul ÜxiJesbe vitetése mindenfelől jól becsinált gya
loghintóban történt, mellybe csak tetején ál talha
tottak be a' nap sugarai; kísérete egy osztály gya-
logságbnl állott. . 

Exilesbe érvén , első gondja volt Saint-Mars-
nak, éjjel nappal két őrt állítani a' foglyok laká
sául rendelt torony két oldala mellé. Szolgák vivé-
nek eledelt nekik ? de hogy semmi közösülésbe ne 
jöhessenek vélek, Saint-Mars tisztje, Yignon u r , 
vévé által egy távolabb lévő táblán a' tálokat, 's 
maga adá a' foglyoknak. 

Betegeskedvén Saint-Mars, 's nem kételked
vén többé e' tartomány levegője egészségtelen vol
tán , sürgette máshová tétetését. — XIV. Lajos 
tellyesíté kérését, V Provencei tengerben fekvő 
Sainte-Margnerite és Saint-Honorat szigete k kor
mányát bízván reá* 

Április 18-kán 1687-ben^ történt, hogy Saint-
JVTars gróf Matthiolit viaszos vászonnal fedett gya
loghintóban magával elvivé. Ez a9 hintő ugy volt 
készítve, hogy a' benne ülő levegőben fogyatkozást 
nem szenvedett, a' nélkül mindazáltal, hogy őt xií 
közben valaki láthatta, avagy vele beszélhetett vol
na, a' mit még a9 katonák sem tehettek. Matthioli 
fogházát csak egy észak felé nyild, 's majdnem 
négy lábnyi vastagságú falba vágott ablak világítá, 
mellyen három vas rostély volt egyenlő távolság-
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fcan. Ezen ablak a' tengerre nézett (Lásd: P Histoi-
re générale de Provence par le P. Papon). 

Saint-Mars kérdeztetvén foglya felől, valami 
mesét szokott vala mondani. Midőn hallá beszelni: 
ez égy elölülő, Cromwel fija, francziaországi had
vezér , királyi herczeg , XIV. Lajos testvére, ber
ezeg Beaufort 9s a' t. örült a' köz vélemény ezen 
változásán. „Azon mőd , mellyel őt őriztem 's ve
zettem egész utam 'alatt ," igy szol Május 3-kán 
1687-ben Louvois úrhoz intézett levelében, „teszi, 
hogy kiki iparkodik kitalálni, ki lehessen az én 
foglyom." 

Estrades, a ' követ, Matthioli szolgáját is he-
záratá, hogy fel ne fedezhesse a' titkot, 5s urát 
szolgálja. Azt beszélik ? hogy meghalván ezen szol
ga , Sáinte-Marguerite szigetén, asszonyszemélyt 
kerestek a* fogoly szolgalatjára , 5s hogy találko
zott egy asszony Manghis helységében, ki magát 
erre ajánlotta, olly meggyőződéssel, hogy ez által 
gyermekei szerencséjét eszközölheti; de midőn tud
tára adatnék, hogy le kellene mondania azoknak 
látásárul, V minden Öszveköttetésrt'il egyéb embe
rekkel, nem kívánt, többé e? fogollyal bezáratni, 
kinek esmeretsége olly felette sokba került, P, Pa
pon, mint bizonyost, ugy beszéli ezt e l , több bi
zonyságoknál fogva , mellyeket ugyaií ott Februa-
rius 2-kán 1778-ban gyűjtött; ;s még ezt ragasztja 
hozzá, hogy talált ezen fellegvárban egy 79 esz
tendős katona tisztre, ki neki elbeszélte, hogy at-
tya, bizonyos dolgok miatt Saint-Mars biztos em^ 
bére , éjfélkor ment be a' tömlöczbe, 's vállain 
vivé el onnét a' megholtat temetése helyére. E25 
eleinte azt hit te, hogy a4..halott maga a' fogoly 
volt; de későbben megtudta, hogy az csak ennek 
szolgája vala. 
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A9 Xantes-i edictuin visszavétele idejében Salves 
nevű protestáns prédikátor záratott be Sainte-Mar-
guerite szigetén. Saint-Mars Junias 4-kén 1692-ben 
Louvoishoz intézett levelében igy szól: „az első 
ezen protestáns prédikátorok közül, kik ide hozat
tak, éjjel nappal fen szóval énekel zsoltárokat, 
egyenesen azért, hogy megesni értesse , ki lé-

.gyen. Minekutána több izben megtiltottam volna 
szokása folytatását , kemény büntetést mértem 
reá 5 valamint Salves nevű társára is , ki a r czin-
edényekre, 's fehér ruhájára bohóságokat i r t , 
annak megtudatása végett, hogy ő itten igazság
talanul tar tátik fogva ?s a' t . " 

Meglehet, hogy ezen környülállásbul szárma
zott a5 következő esmeretes anekdota. Egy halász ' 
a' tengerparton, ez«n fogház tornya tövében lévén, 
egy tányért talált, 's elvivé azt a' kormányozdhoz. 
Ez bámulva kér dezé a' halásztál: „Olvasta-e, a' 
a5 mi itt irva van, 's látta-e azt valaki kezébe t i?" 
En nem tudok olvasni, feleié egyenesszivuleg a' 
halász, a' tányért épen most találtam, és senki 
sem látta azt. Ezen embert letartoztatták mind ad
dig , míg a' kormányozó tökéletesen meg nem győ
ződött a' felől, hogy az olvasni nem tud, 's hogy 
a' tányért senki sem látta. „Menjen", monda 
ekkor neki a? kormányozó., „ugyan csak- szeren
cséje , hogy nem tud olvasni." 

Az irők ezt ragasztják hozzá, hogy a' főrangú 
esmeretlen az ezüst tányérra késheggyelmetszé: 
Bourbon Lajos, Vermandois grófja, XIV. Lajos 
természeti fija.. Június* 23-kán 1698. — Mindazál
tal Voltaire, ugy látszik, Jelette, távol volt azt hin
ni , mintha ezen fogoly Valiére asszony fíja'lett 
volna, mert ezen iro szerint 1661-ben vitetett az 
Sainte-Marguerite szigetére, Vermandois grófja pe-
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dig csak October 2-kán 1667-ben született Saint-
Germainben. 

A' király 1698-ban a' Bastille kormányzójává 
nezvezé ki Saint-Marst .így tehát, minekutána 11 esz
tendeig tartózkodtak volna Sainte-Marguerite szi
getén, akkor vezeté által Saint-Mars gróf Matthio-
lit aVBastillebe; de a' ministeri levelezés nem 
közli velünk azon vigyázati rendszabásokat, mel-
Ijek ezen utazás végett tétethettek; sem az u t , 
mellyen jöt tek, sem a' bátorsági rendszabások , 
mellyekkel a' fogoly körülvétetett, nem tudatnak. 
<— Palteau, Fréronhoz intézett 's Június 19-kén 
1768-ban költ levelében, melly a' literatúrai folyó 
irás ugyan azon hónapi füzetében vagyon kinyom
tatva , következő környülállásokat beszél ezen fo
goly utazásárul: 

„ Saint-Mars ur 1698-ban cserélé fel Sainte-Mar
guerite szigete kormányát a' BastilleévaL Midőn 
ezt általvenni jött volna, Palteaui birtokában, Vil-
leneuve-le-Roi mellett, néhány napig mulatott fog
lyával. A 'vas álorczás. ember Saint-Mars kocsija 
előtt vitetett gyalog hintóban, több lovasok által 
kisértetve. A' parasztok elejbe mentek földes urok-
nak. Saint-Mars ur együtt evett foglyával, ki az 
ebédlő szoba udvarra nyiló ablakai felé hátat for
dítva ü l t ; .a ' parasztok, kiket ez iránt kérdeztem, 
nem láthatták, valljon álorczásan evett-e; azt 
azonban igen jói észrevették, hogy Saint-Mars előtt> 
ki azzal szemközt ü l t , két pisztoly volt tányérja 
két felén (talán kés és villa). Egyetlen egy szolga 
udvarolt nekik P ki az előszobába vitt tálakat fel
adta, szorgosan bezárván maga után az ebédlő aj
taját. Midőn a' fogoly az udvaron keresztül ment, 
jíxindég ábrázatján volt fekete álorczája. Azt jegy« 

5 
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zettek meg róla a* parasztok, hogy foga és ajka 
kilátszott, 's hogy magas termetű 's ősz hajú volt* 
Saint-Mars itr az álorczás ágya mellett hált.44 

Saint-Mars ur September 18-kán 1698-ban ért 
a' Bastillebe. — Nem lehetetlen, ha bár Delort 
ur , 's az általa megnevezett irók, nem is tesznek 
errul említést, hogy e' fogoly Sainte-Marguerite-
bül Parisba vitetése közben egy ideig a' hyéresi 
szigeteken Aticastro-ban tartatott fogva, mert ezen 
vár jó formán utjokba esett, 

Dnjonca, a'Bastille királyi kormányzója napló 
könyvébűi tudjuk, hogy a' szüntelen álorcza alatt tar^ 
tátott fogoly először a9 Basiniére toronyba vitetett 
be alkonyodásig, esti 9 órakor pedig egyenesen ő 
általa vezettetett a' Bertaudiére torony harmadik 
szobájába. (Az á° vélekedés, hogy ezen tornyok 
építő mestereiktül vették volt neveiket). Még azt teszi 
hozzá, hogy midőn azt ezen szobába vezetné, Ro-
sarges ur által kisértetett, kit Saint-Mars magával 
hozott ide, *s ki a' nevezett és a' kormányzó által 
tápláltatott foglyot szolgálni és ápolni tartozott. 

Ezen szint olly szerencsétlen mint bűnös gróf 
Matthioli, minekutána* Tétkéért 24 esztendeig 6 
hónapi és i 8 napi fogsággal lakolt volna, meghalt 
végre November 19-kén 1703-ban esti 10 órakor, 
majdnem hirtelen halállal, V más nap dél után 
4 órakor Marchialy név alatt temettetett el a' Saint-
Paul temetőben. 

Ezen Marchialy névben két deák szó „h i c 
a m y r a l " anagrammáját találák az akkoriak, V 
igy akarák magyarázni: itt fekszik a' hajós vezér, 
vagy itt van a9 hajós vezér, — mert Yermandois 
grófja és herczeg Beaufort hajós vezérek voltak. 
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. Azt is állították , hogy egyedül csak a" holt 
test tíirzsöke temettetett e l , feje pedig darabokra 
vágatva különböző helyekre ásatott. Sőt azt is te
vék hozzá 5 hogy egy főrangú személy megfogadván 
drága pénzen a9 sírásót, felbóntatá a' fogoly sírját., 
's megmutattatván azt magának, a' fej helyén nagy 
követ talált. Ezen környülállások pontosságáért 
(mondja Belort ur) ugyan nem kezeskedhetünk, 
mindazáltal bizonyosnak látszik , hogy minden el
égettetett, a' mit az álorczás használt, 's. hogy 
lakószobája falai levakartattak, 9s újra meszeitet
tek be. Sőt annyira ment a' vigyázat, hogy azs 
általa használtatott ezüst, réz és czin készületek 
is újra öntettek, "s szobájában a' padolat kövek 
felszedettek, félvén, hogy valamelly jegyet, vagy 
czédulát rejtenek el,~meilyrüí a' fogoly megesmer
tethetnék. 

Továbbá azt is hitték, hogy Chamillart ur 
volt ezen különös titokba avatott utolsó miníster, 
's hogy őt halála óráján másod*yezér Feuillade , 
az ő veje, térden állva fcéré, mondaná meg neki, 
ki volt légyen e' fogoly; hanem Chamillart ur ezt 
feleié, hogy 'ez országos titok, mellynek fel nem 
fedezésére esküvéssel kötelezte le magát. 

Még azt is beszélik, hogy midőn P. Griffeí 
és St. Foix írásaikban ezen titok kérdését fejte
ge tnék , 's egymás véleményét czáfolgatnák, XIV. 
Lajos több udvarnokok jelenlétében illy szavakat 
szalaszta ki szájábul: Hagyjanak fel a' vetélkedés
se l ; még senki sem niondott igazat ezen vas álor-
czásruí." E' piHantatban P. Griffet könyve volt a' 
király kezében. 

Herczeg Choiseul vágyván e' titokba behatni, 
megkéré egyszer XV. -Lajost, fedezné fel azt előtte* 

! • . 5 * • 
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A' király soha sem akart neki ennél többet mon
dani : „mind abbul, a9 mit eddig a* vas álorczásrul 
i r tak , egy szó sem igaz, 's mind azon vélemé
nyek, mellyek e' tárgyrul közöltettek 5 távol vágy
nak az igazságtul.44 

Egy utazó jegyzőkönyvében *) ez olvas tát ik: 
Poinpadour asszony 5 herczeg Choiseul által unszol-
tatván, meg nem szűnt XV. Lajost ezen személy 
iránt ostromolni, 9s a' király azt feleié neki, hogy 
ez egy olasz fejedelem ministere volt.— XV.Lajos 
ezen kinyilatkoztatása a' mondottakkal tökéletesen 
megegyezik ? 's reájok nyomja az igazság pecsétét. 

Ezen kirándulásunkban erdős hegyekkel körül
vett kies völgybe értünk; ennek fenekén Apácza 

t klastrom romladéki állanak. Egy .öreg szederfa lát
szott benne fenmaradva, mintha őrizné e' szomorú 
omladványt; egy figefa pedig, melly egészen a' ház 
mellett magányosan állj kétség kivül ÉL klastrom 
kerté maradványa. A'klastrom kutjában még most 
is elég jo viz van. A'szigetiek mondása szerint veszt 
ezen völgy kellemébül egy iszonyu nagy klgyő miatt, 
mellyet itt több izben vettek észre. 

Altaljában igen sokkigyót találni Porquérolles 
szigetén , sőt skorpiót is gyakran; de mind ezeket 
felül múlja a' hangyák nagy száma, mellyek min
den kerti vetemény eket elpusztitnak, sőt evés köz
ben még az asztalra is felmásznak. 

Megferedvén a9 tengerben, 's fáradt lábaim ere
jét ekkint helyreállítván, hat órai járás után visz-
szatértünk szállásunkra. Reggeliztünk 's annak-
ntána felmentünk egy szomszéd hegy legmagasabb 

*) Mémoíres eV un voyageur,, quí se rejposeT. 2. pag. 208. 
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csúcsára, mellyen elhagyatott őrház áll. A' kilátás, 
mellyben itt gyönyörködtünk, bőven megjutalmazá 
nagy hévségben tett fáradozásunkat. A9 láthatár 
egyik fele a' földközi tenger kék hullámit állitá 
élőnkbe 5 a9 többit meg a' kies sziget, mellyen va-
lánk , a' hyéresi öböl, 's a' száraz föld kékes he
gyei tölték be. 

Az őrház fala belseje fedve vala számtalan ne
vekkel és felírásokkal. E J képzelheti bámulásomat, 
midőn egyszerre következő magyar felírás tfntsze^ 
membe „Ez az élet, — a' ki akar, — ez az élet, 
a' gyöngy élet , — a' ki akar jöhet.tfí Ez hihető
képen töredéke egy dalnak, mellyet a' katonák to
borzás alkalmával szoktak énekelni. Ezen felirás 
mellett e' szavak olvastatának „magyar katona/4 

A* legszebb költemény nem tehetett volna reám 
nagyobb benyomást ezen együgyű 's magában ke
veset jelentő szavaknál. Melly különös végezet ve-
zetheté e3 magyar bajnokot hazájátul illy távol 
helyekre. Nem lévén av felirás alá sem név, sem 
esztendő szám i rva , nem nyujthata nekem e* rész
ben világosságot; de mivel a' felírások legnagyobb 
része 1815. és 1814. esztendőről való, hihető, hogy 
ez is azon időben íratott , annyival inkább, mert 
még akkor ez a* hely őrhely volt. 

Azt ,is beszélték előttem , hogy még most is 
van a' szomszéd Portecros sziget őrizete között egy 
öreg magyar, neve szerint Flod, a' ki igen jó he
gedűs. Nagyon vágytam hazámflját látni, de mivel 
az álthajőzás errül a* szigetrül a9 szél változásai
nak vagyon alávetve, sokáig feltarthatott volna en
gem ezen kirándulás, 9s e9 tekintetbül hajóra ültem 
még az nap délutáni három órakor 9s visszatértem 
Ily érésbe. 
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Mai időben már csak alig látni a* hyéresi szi

geteken narancs és - olajfákat. Közönségesen öszve-
zavarjákezen szigeteket/ a' száraz földön, a' tenger
iül egynehány száz lépésnyire fekvő, hasonló nevű 
várossal, melly ezen délszaki gyümölcsökkel bővel
kedik. 

A9 szigetek rakva vannak fenyőfával;" itt a' 
myrthus, valamint egyéb nőve vények is, felette buján 
nőnek. Linné arbutus unedo-ját is. láttam itt 5 melly' 
foldi-eperj fonna gyümölcsöt terem , ?s ezen szige
teken „arbusio"-nak neveztetik. A?' lepkék' közt 
t'úhh ,.nymphale Jafeius"-t vettem észre , melly Eu
rópában csak Gorsicában, 's a' középtenger ezen 
részén találtatik. 

Ezekbxü kitetszik, hogy Schoppenhauer asszony
ság nem jól volt tudósítva, midőn azt irja (Reise 
in das südliche Frankreich}, hogy a' hyéresi szige-
t. k csupa kopár kősziklábul állanak. 

Meglátogattam Stultz urat, egy hajban hires 
londoni szabót, ki egy idő olta Hyéresben, pompás 
házban lakik. Ez az ollók Nabobja ugy fogadott 
engem, mint ha valami fejedelem volna 5 — pedig 
még is csak van valami a' keze járásában , mi a'' 
mértéket venni akaró szabóra emlékeztet. Mindég 
csak Talleyrandrul beszélt, kit barátjának hiva, 9s 
Dánország koronaherczegérül, ki őt a' múlt eszten
dőbe] nieglátogatá 's á?. t. Stultz urat millióji miatt 
igen boldog embernek lehetne tartani, ha nem kí
nozná melynyavalya, melly csaknem minden mun
kás szabók közönséges baja. 

September 7-kén elutaztam Hyéresbül., ezen 
paradicsomim!, hol a° narancs, gránátalma és pál-
ma-gyümölcs esztendőt ált szabad ég alatt terem. 
Ezen fák 1819-ki télen a'."hagy hideg miatt sokat 
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szenvedtek* mikor a9 hévmérő hét gradust mutatott 
a' zéruson alul. Azt mondották nekem, hogy a' pálma 
jobban kiállja a' hideget, mint a' narancsfa. A» 
utolsó nem kivan több ápolást, mint egyéb gyü
mölcsfa , kivévén, hogy esztendőnkint egyszer ineg-
trágyáztassék a' töve köröskörül, 's Martóusban 
és Octoberbenjemetéitessenek felesleges ágai. Csak 
hetedik vagy nyolczadik esztendejében kezd terem
ni. A' narancs leszedése November vége felé törté
n ik ; hanem ekkor még nem egészen érett a' gyü
mölcs , de mivel legnagyobb része távol vidékekre 
küldetik, le keli szedni, minekelőtte tökéletesen 
megérnék* Azon narancsok, mellyek nincsenek el
küldésre rendeltetve, még sokkal tovább hagyat
nak á5 fákon; gyakran egészen értt gyümölcsöt lát
hatni a v még zöld narancsok között. Májusban az 
egész vidék eltelik a'narancsfák virágja illatjával; 
ekkor szokás , a9 fák alatt lévő virágokat öszve-
gyüjteni, szagos kenőcs 's narancs-virág név alatt 
esméretes viz készitése végett. 

Fű ur és Beauregard asszony kertéi legneve
zetesebbek. Az utóbbiban több 5 húsz esztendősnél 
idősebb pálmafa van; egy, inelly már elszáradt, to
vább élt egy századnál.* Azonban a'pálmagyümölcs 
itt igen ritkán érik meg tökéletesen. Fii ur kerté 
1819. esztendő előtt körül belül 30,000 frank jö
vedelmet hozott be narancsba!, pedig legszebb 
darabja itt csak egy sou-ba kerül. 

Ugyan az nap (September 7-kén) délutáni öt 
órakor Touionba értem, 9s egynehány őr a múlva 
megindultam Marseille felé. 

Marseille épitése Roma 154-dik esztendejébe 
esik. — Aristot'eles igen nagy dicsérettel emlékezik 
a rMarsellei első törvényekrüL lm egy, welly va<* 
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lósággal igen nevezetes: 5,A' kik azt fogják gon
dolni, hogy van okok magokat életektül megfosz
tani , tartoznak azt a' tanács elejbe terjeszteni, 
hogy azon esetre, ha okok helyesnek találtatnék 5 

bürök ivásra engedelmet nyerjenek." 
Majdnem egész Marseille íendesen van épitve , 

mtszájí fal mellett négyszegű kövekkel vágynak 
Mrakva. 

Ezen département (Rhone torkolat, Bouches-
du-Rhóne) éghajlatja igen száraz és felette forró; 
megesik azonban, hogy itt is erezni a9 hideg ke
ménységét, 5s a' mistral szél alkalmatlankodását. 
Ez a' szél észak nyugotral faj , fagylaló erővel bir, 
*s mindég beáll, mikor vagy Vivarais-ben, vagy 
Languedoc-ban sok eső j á r t , a' kocsikat néha fel-
forditja,— és még sem mondhatni, hogy a'lakosok 
előtt igen kedvetlen volna; mert tisztítja a' pára
kört , 's számtalan betegségtűi szabaditja meg őket. 
Csudálatra méltó, hogy ezen szél a9 mnlt század 
közepe táján 14 hónapig szakadatlanul fujt. 

A9 mistral nem egyetlen egy különös szél ezen 
vidékeken,'s ámbár a' dél-délnyugoti sokkal gyen
gébb , következései még is sokkal nagyobbak. E* 
kitágitja a' véredényeket, elfojtja a* képzelődést, 
9s a' test minden részeiben lankadtságot terjeszt el, 
melly a' munkára még csak gondolni sem enged. 
niyerikor minden élő állat egyformán elgyengül, a' 
madarak nem énekelnek, a rnyájak elalusznak, 's 
csak egyedül a' beteg személyek érzik fajdalmokat 
nevekedni. 

A9 lakosok áltáljában nyájas , szabad, vendég
szerető és józan characterrel 's természeti eleven
séggel birnak, mellyért néha gorombasággal vá
doltatnak. Izmosak 's elég munkások; hanem a' 
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szelídség, 's haszonra nem vágyás nem fő tulajdon
ságaik; vigak, elevenek j az örömben és.'haragban 
egyiránt kicsapongok; néha kevélyek, szolgálatra 
nem igen készek, gyakran kegyetlenek, még a9 

tréfálkodásban is. Eszek jeles, fejek lángfogásra 
kész, vérek forr; ékesszolok-, de közönségesen al
kalmasabbak a' képzelődés munkájira, mint ollya-
nokra, mellyek gondolkozást 's mély észt kivan
nak. A5 Provencei szdejtés eleven és éles; az otta
ni po'rnyelven az al végsyllaba au-vá változik, pél
dául général générau-vá. 

Nekem ugy tetszett, hogy itt a9 baromtartás 
nem jövedelmi ág. A' szőlőkben majd annyi olajfa 
vagyon, mint gyümölcsfa Magyarország azon vi
dékein, hol nem igen becses, 's kerti név alatt 
esmeretes, bor termesztetik. Ezen vidék bora igen 
részegítő; Marseille vidékén egy palaczk bor két 
sous, sőt egy sou is , — melly ár csaknem szint-
olly csekély, miiit a9 Magyarországi közönséges 
boré. 

Igew híres a' Marseilleí apró fige; nem győz
tem bámulni, midőn egy gyümölcsárosné egy sou-
ért tizenkét finom fris figét adott. Meg is szárítják 
füzvesszőbül font szárítókon. 

Provenceban a9szőlőt lábbal tiporják; a9búzát 
pedig lovakkal 5s öszvérekkel nyomtatják. Ezen, 
utóbbi állatok fáradhatatlanok a' munkában. Apró 
abrakos kosarat kötnek szájokra, olly módon, 
hogy menés Jközben is! ehetnek, ?s kétszer vagy 
háromszor itatják napjában, Vigy négy öt napig 
szüntelen, még éjjel is folytatják a' munkát. Egy 
szép öszvér húsz, huszonöt Lajos aranyba kerül, 
sőt néha még többe, az az annyiba, mint egy jó 
ló. Bretagneban sok öszvér neveltetik. 



74 
Az eledelek jó drágák ezen vidéken* Égy font 

Ims 7, 8 sous (Mce-ben 4 , 5 sous, alsó Magyar
országban alig tenne hármat, Angolországban ellen
ben mintegy tizenhetet). Az örühus fontja 8 —- 9 , 
a' borjúhúsé 12 sous. Egy font kenyér három sous. 

A9 napszámos 25 — 30 soust kap naponkint, 
á9 mi esztendőt által mintegy 500 frankot tesz. Az 
ángolországi napszámos sem kap több fizetést a 
falukon, pedig eledelét majdnem kettős áron kén
telen fizetnL — Provenceban egy szolgáló, tartás 
és némelly ruhadarabokon kivül 6 — 8 frankot 
kap hónaponkint, egy szakácsné pedig még egyszer 
annyit. 

Toulon Marseilletül mintegy 15 mértföld, V 
majdnem 8 posta, 's igy valamivel több, mint 
Bécshez Posony; de mivel az utigen hegyes csak
nem 10 óra kell az oda érésre. A' gyorsszekér ára 
nagyon csekély; a' coupéban 5 frank 10 sous; 
á9 kocsi belsejében 4 frank 13 sous; ar.gondodéban 
pedig 3 frank 10 sous. Ugy emlékezem, hogy a* 
Bécs és Pozsony közt fenállő gyorsszekerek ára 
drágább. — A' kocsibér mértéklett volta okozza, 
a'mintmár egyszer mondám, hogy Francziaországban 
minden ember illy kocsikon utaz, a' mi kétség ki-
vfll nem kévéssé mozdítja elő a' kereskedés eleven
ségét 9 melly ismét a' gyorsszekereket tartja fen. 
Ezek közönségesen egyes emberek %tézetei ; a' rész
vevők gyakran vetekednek egymással az utazók 
hasznára; Amerikában, valamint Angolországban, 
és Niederlandbán szinte mint Francziaországban 
egyes intézetek gyümölcsei az industriának legne
vezetesebb emlékei; illyen még az a' szép csatorna 
is , melly Magyarországban a' Dunát a' Tiszával 
fevekapcsolja. — A' lehető legnagyobb nyereség 
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reménye egyetlenegy valóságos ösztön szorga
lomra. 

Marseilleben a' koznépbeli asszonyok különös 
gondot fordítanak főkötőjökre, melly közönségesen 
Igen szép,"Vnéha 100 frankos csipkével van be
szegve. Mivel ezen csipke nagyon arczokra terül, 
ruhájok számtalan ránczai pedig hátra vetődnek, 
azért egész viseletekben nem sok kellem vagyon. 
Abrázatjok szinében már neg van a' délszaki hal
ványság ; találni mindazáltal sok szép és rendes ar-
czulatot. 

September 11-kén délben elindultam Marseille-
bű l , Beaucairen keresztül Nimesbe. A' hajóhíd 
Beaucaire és Tarascon közt kétség kivül felette go
nosznak tetszenék akármelly francziának, ha kül
földön találná; hanem az én útitársaimban legkisebb 
csudálatot se látszék okozni , pedig bizonnyal állít
hatom , hogy ennél roszabb hidat még kedves ha
zámban sem láttam. Azon felül r hogy semmi kor
látja nem volt, ollyan keskeny, hogy két kocsi 
egymás mellett el nem mehet rajta, 's padolatja is 
tellyes harmóniában vagyon az egésszel. Altal
taljában ngy tapasztalom , hogy Francziaország e9 

részében a'hidak nincsenek olly jo karban, mint 
Németországban. 

A9 Beaucairei vásár, melly Július 22-kén tar-
tatik ? hajdan a' volt Francziaországra nézve, mi 
most Németországban a' leipzígi, a' vagy nálunk 
a' pesti vásár; de már ma naprul napra alább száll. 
Ezen hanyatlás okai főképen a? számos utazó biz
tosok (Commis voyageurs), kik a' portékák mus
tráját városrul városra hordozzák, 's igy a' miv-
iiázak tulajdonosait a' vásárokra járás bajátul meg-
$mnűk* , ' 
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Níniesbe reggeli 8 órakor értem 5
 ?s az amphi-

fheatromot másodszor látogatáin meg egyik uti 
társommal, ki ezen ős emléken tett uj igazításokat 
nagyon helyteleneknek találta. Az ő véleménye 
szerint esak arrul kellene gondoskodni, hogy az 
emlék fenálljon5 és semmit sem kellene hozzára
gasztani. 

Még akkor nap Montpellier-beutaztam. Lnneí-
be érvén, bámulva látám ezen borárul olly hires 
helyet sik térségen feküdni; csupán nyugoti részén 
venni észre néhány alacsony dombokat; azonban, 
minthogy ezen síkság a"5 távolban látszó tenger felé 
hajlik, azért jobban ki van téve a9 nap sugárinak* 
Itt a' szőlővesszők nincsenek karókhoz kötözve* 

M O N T P E L t I E R Í . 

(lakosai száma 40,000; département H e r a u l t ; a* tartomány régi 
neve Languedoc.) 

Hatodfél órakor értünk Montpellierbe, ezen uj 
Epidaurusba. Az itteni orvosi kar már századok 
olta hires. — A9. XII. században tanácsot kért 
attul egy praelatus, kirül szent Bernát igy szól: 
„Cumqueinfirmaretm-jpértransiitusque ad Montem-
pessulanum, ubi aliquamdiu cpmmoratus , cum me-
dicis expendit et qtiod habebat, et quod non ha
bebat." — A' ' XVIII. században pedig a9 többek 
között Rousseau János Jakab is folyamodott az oda 
való orvosokhoz. Toulouseba utaztamban egy Mad-
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ridí asszonyság volt kocsinkon, ki az o beteg le
ányával szint olly ezélbul járt vala Montpellierbe. 

Meglehet ? hogy nem csak az éghajlat magá
ban , hanem az ott olly régolta gyakorlott orvosi tu
domány is okozza azon nevezetes különösséget, 
hogy" a9'városban-.minden 16 személy közül egy 
idősebb $0 esztendősnél. A' Vaud tartományban, 
melly Európa legegészségesebb részének tartatik, 
csak 21re esik egy illy agg korú ember- Ennél 
fogva nem kell azon bámulni, hogy Montpellier 
népessége naprul napra nevekedik. Tiz esztendő 
előtt még csak 30,000 lakosa volt, most pedig kö
zel 40,000. '— A' régi város utszáji nagyon szűkek, 
de mindazáltal elég tiszták, a7 mit felemelt fekvé
sének, *s a' földalatti csatornák esetének, melly 
által a' városbeli tisztátalanság sebes elfolyása elő-
mozdíttatik, kell tulajdonítani. Ezen utolsó kör-
nyülállás kétségkivül még a' város egészséges vol
tát is iiagyon előmozdítja. Ujabban épült részében 
tágasak 5s egyenesek az utszák; a' lakosok mind
azáltal elsőséget adnak a' régi városnak, valamint 
a' régi Romaiak, kik minekutána Nero Roma vá-

* rosát ama hires tűzi veszély után , mellyel ő maga 
vádoltatik, rendes plánum szerint újra felépíttette 
volna, visszavágytak a' szűk és görbe utszákba, 

t mellyekben , állítások szerint, mentebbek valának 
a5 nyár forrőságátul. — A' Montpellieri asszonyok 
a' nap egyik részét házaik előtt ülve, *s munkájok-
kal foglalatoskodva töltik. Ezt tették kétségkivül 
a' régi romai asszonyok i s , kiknek házain a' mim-
kájikhoz' megkívántató világosság bebocsátására 
nem volt elég ablak, 

Francziaország e9 részében egyátalján igen sok 
olly szokás vagyon, melly ezen fold régi birtokosait 
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juttatja eszünkbe, Avignon, Nímes, Montpelííer 
's a' t. számokkal jegyzett szigetekre vágynak el
osztva ; — arrondissement helyett isle, —kétségkívül 
a'Rómaiak „in insulas'' régi felosztásának példájára* 
A? Languedoci szőejtésben még ma is sokkal több 
deák eredetű szavak találtatnak, mint a' franczia 
nyelvben, igy nálok az eke „arayre" (aratrum)? 
a' kert „or t" Qiortus), bnzát lovakkal nyomtatn-i 
„couca" (calcare), a' meny „norau (nurus)> $? 
sógor „cougnat" (cognatus) V a' L 

„Per moia" melly az ezen vidéken szokásban 
lévő esküvések egy neme, némelly tudósok szerint 
a' Saracenusok perMaho-jábuI (per Mahomet) veszi 
eredetét Abbé Sauvage azt a' deák „per Majám" 
(Merkúr annya) esküvésbül származtatja; talán 
természetesebb volna ezen szószármazást nem olly 
távol keresni ? hanem azt gondolni, hogy ez az es
küvés ennyit tesz „par ma foi" (hitemre), azon 
hasoníósá|ruI ítélvén, melly a9 felebbi per inoia, 's 
a' Francziaország egyéb délszaki részeiben is hasz-* 
nálatbanlévó per aheM (öszvehuzott „par ma foiÍC) 
szavak közt vagyon. < 

A' Languedoci szóejtés harmóniáját egy ott di
vatban lévő románcz következő verseibül meg lehet 
ítélni: 

L 'ayga la pus rapida 
Coulaba lantamen, 
Per avedre un aouzida 
De son'dous instrumen. *)'• 

») A1 T Í Z j ** legseTSese'bT) r 

\ * IVlydpgált lassacslcan ^ 
Csak liogy" meghallhassa 

Ax o édes lantját. 
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Sehol sem láttam utazásom közien olly szép 
asszonyokat 5 mintMontpellierben; talán ez az oka> 
hogy némellyek ezen várost Monspuellanmmak hív
ták. Mások a' Montpellier szót Monspessiilusbul 
származtatják (pessulus zárt jelent) *'s ugy válik 
minden felől bezárt helyet tesz* 

Peyrou piacza talán legszebb az egész világon; 
valóban királyi miv! Midőn DL Jósef császár Mont-
pellierben lévén e' felséges piaczot megnézné, tré
fásan kérdezé: hát hol a' város ? 'S valóban el is 
vész az a' néző szemei előtt, ki itt 0gy pontról a* 
keleti Pyr énekhez tartozó Canigout, továbbá a* 
Mont-Ventout a' havas hegyek egyikét, 's a' távoí-
bul kitűnő tengert láthatja. 

A' XIV, Lajos tiszteletére emelt diadalmi ka
pun többek közt egy eraelt-miv látszik , melly a* 
Nantesi edictum visszavételét ábrázolja; a'vallás 
szörnyeteget gázol lábaival! 

A9 Peyrou piacz mellett lévő uj vizvezetés sok-, 
kai nagyobb mint a' Pont-dti-Gardi; mindazáltal 
ezen roppant készítményt â  romai csudálatos emlék
hez még csak hasonlitni sem lehet. Van a\ Rómaiak 
miveiben valami különös iránylat és felség, mel
ly et az uj mivekben majdnem sehol sem találni. 

Peyrou piacza emelt helyérül Maguelonne szi
getét láthatni. 

Montpellier mocsáros vidékén neveltetik egy 
Iá faj, melly a' Camargue szigetihez tökéletesen 
hasonlít. Ez a ' l ó az itteni szóejtésen 3>egas"nak 
neveztetik, kétségkívül a' deák eqtmstuL Az a* 
vélemény, hogy arab faj ; búza nyomtatásra is has$~ 
náltatik. 

Megnéztem ass orvosikar füvészkertét, melly 
kivált déli-amerikai növevényekkel igen bővelke* 
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dik. Egy Jinko biloba , máskép Salisburia adian-
tbifoHa, mintegy húsz esztendős,9s áltme'rője tö
vében egy lábnál több, — Gyönyörű magnóliákat 
is láttam i t t ; ez-a9 név, a' mint kild tudja. Mag
nói Péter hires füvésztül veszi eredetét , a' ki 
Montpellierben született 1638ban. 

A9 kert egy félre álló szegletében, valami 
vak ablak forma alatt, áll Young fogadott leánya 
egyszerű emléke, ezen felírással: Placandis Narcis-
sae manibus. Azt beszélik , hogy a' költő nem 
kapván engedelmet leánya eltemetésére a' városi 
temetőben, éjnek idején e9 helyre tévé le a' lelketlen 
testet. Ejszakájinak negyedik énekében egy helyen 
ezen történetre czéloz, mindazáltal ezt sokan két
ségbe hozzák. Annyi csak ugyan bizonyos , hogy 
akadtak ezen helyen embercsontokra, 9s azokat 
ismét gondosan visszatették. Young költeményeinek 
nagyobb részét e9 kertben készítette. Szereztetett 
<ez IV, Henrik alatt, 25 esztendővel előbb, mint 
a' párisi; ez a' legrégibb füvészkert Francziaor-
szágban, 9s talán egész Európában is. Találtam 
benne egyet a9 Montpellieri név alatt esmeretes 
fák közül (Parbre de Montpellier, — cupressus ho
rizontalis , Linn.) Ez egy ciprusfaj, 9s ágai vizirá-
nyosan terjednek szét. A' Montpellieri kertben 
lévőnek, mellynél többet az egész vidéken nem 
találni, tövében majdnem két lábnyi az áltmérője, 
9s azt állították előttem, hogy már három vagy 
négyszáz esztendős. Fája szerfelett kemény; a9 

kertész segédje egy elszáradt ágának lemetszésével 
egész napot töltött. Héjjá csigaformájunak látszik. 

Szent Péter templomában láttam Bourdon raj
zolatját, melly Simon M^gus esését ábrázolja, 9s 
mellyrül Montpellierben igen sokat beszélnek; azon-
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tan ugy látszik, hogy csak azért olly hireg itt 
ezen rajzolat, mivel szerzője e' városban született* 

A' könyvtár szerencsétlenségemre be volt zárva. 
Montpelliernek , kereskedéséiül igen régi a9 

liire, 's még ma is találkozni egész délszaki Fran-
cziaországban sok Montpellieri asszonyokkal, kik 
apró módi készítményeket árulnak. — Ezen város 
lakosai szagos kenőcs készítéssel sokat foglalatoskod
nak, 's minden lépten nyomon találni egy boltot ay. 
industria e' nemé?.3n. Azt mondták nekem, hogy 
Montpellier vidékén a' fűszeres novevények, mint 
a* levendula, méhfü, 9s a' t. felette nagy erővel 
birnak, a' mi kétség kivül kedvez a' kereskedés 
ezen ágának, 's helybelivé teszi ezt. 

September Ű3kán délutáni hat órakor válám 
meg ezen kellemes váróstul, 's 15kén reggeli nyolcz 
órakor értem Toulouseba. A' vidék ezen két város 
közt nem sok néznivalót mutat, kivévén Narbon-
ne-t, melly hajdan hires város volt. Azt vélik, hogy 
ez.a ' hely felette sok romai régiséget rejt kebelé
ben ; 's az utolsó keresés valóban legszerencsésebb 
foganattal koronáztatott meg. 

Megnéztem itt a' Robine-csatornát, melly a' 
tengerre visz, ?s igen jó karban látszik tartatni. 
Éjjel menvén Beziers-en keresztül, nem vizsgáiba-
tám meg a' hires Languedoc - csatornát, *s csak 
Carcassonne-ban láthatám azt először. Nekem ugy 
tetszett, hogy ez talán felényivel szélesebb a' Sár
víz csatornájánál, V mintegy nyolcz lábnyi lehet a* 
mélysége. A' két felől felhányt gátok, akácz, pla
tán 's egyéb fákkal vágynak beültetve. Mivel épen 
ekkor tisztíttatott, a9 hajókázás két hónapra fel vala 
függesztve. Ez a9 tisztítás Septembeiben és OetCK 
bérben szokott megesni minden esztendőben. 

. , 6 
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A' földinivelés ezen videókén nem látszik igen 
virágzó állapotban lenni, 's más részről a' veres 
agyagnemü fold sem igen tetszik jó mivelésre ked
vezőnek. 

Toulouse Münchent juttatá eszembe, talán 
azért 5 hogy veres téglábul rakott épületei nagy 
részben nincsenek bemeszelve; az utóbbi város
ban mindazáltal több elevenség 's több méltóság 
vagyon. Mivel következő éjszaka tovább menni 
szándékoztam , iparkodtam megnézni ? a' mi e' 
városban megjegyzésre legméltóbb. 

A' Capitol talán egész Francziaországban leg^. 
szebb városház. Itt a? Garonne nincs akkora , mint 
a' Tisza Tokajnál; a' hid rajta inkább erős mint 
csinos; Mansard Ferenczet pedig sajnálni lehetne , 
ha az ezen hid bejárásánál lévő diadalmi boltoza
ton kivül, más épitési plánumot nem készitett 
volna. 

A' természethistóriai kabinetbe menetelért egy 
frankot fizettem; ezen csekély ár tökéletes har
móniában van a' kabinetbeli gazdagságokkal. Ez
után a' muzeumot néztem meg, mellyben számos 
romai régiségek találtatnak öszvevissza hányva né-
melly középkori régiségekkel! 

Basaele malma valóban megérdemli , hogy 
megnézessék; itt a' víz huszonnégy kereket hajt, 
a' nélkül, hogy legkisebb lárma hallatszanék; 
a' búza tisztításra rendelt készületek is szinte 
a' víz ereje által tartatnak mozgásban. A5 búzás 
szekerek egész a' garatig mehetnek, jrnellyhe a5 

Búza öntetik. Egy szóval, ugy van az egész elren
delve, hogy nagyobb alkalmatosságot képzelni is 
lehetetlen. „ 
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Szent István templomának egy része a' bol^ 
fozat szélességéiül nevezetes; nem jut eszembe ^ 
hogy láttam volna ennél merészebb goth építést. 

Éjfélkor Pau felé indultam ntnak a' levélpos
tával, ?s 16kán este nyolcz órakor értem oda; igy 
csak kevéssel utaztam tovább busz éránál, holott 
ezen utat a' gyors szekér 36 éra alatt teszi meg; 
a9 levélpostán 34 frankot, a' gyorsszekéren pedig 
24et fizet az ember; hanem az elébbivel kikerüli 
az ebéd és reggeli költségét, melly legalább öt ' 
frankra menne fel. 

Ezen utat • D'Abbadie nevű Toiüousei úrral 
tettem, 9s annak leányával, egy fiatal és kellemes 
személlyel ? kinek annya angol születés. Ugy ta
pasztaltam, hogy az illyen kevert szüléktül szárma
zott gyermekek áltáljában véve igen jelesek szok
tak lenni ? főképen ha attyok Franczia 's annyok 
Angol. Öllyankor a5 franczia elevenségy fürge ész 
és nemes indulat az angol szelídséggel ?3 megha
tározott characterrél lép szövetségbe, ,'s dicső egé
szet formál. Sőir az angolok magok is felette sokat 
nyernek nem csak társaságbeli magokviseletére 
nézve, hanem egész char akt erekben is, midőn hosz-
szabb ideig tartózkodnak Francziaországban, 's 
igy viszont a' Francziák, ha a' tenger-szűkön tul 
voltak. D'Abbadie urat , valamint sok más Fran-
cziát, nagyon érdeklette Magyarország, ?s megkére, 
tudósítanám őt hazám felől históriai és statisticai 
tekintetben; —• ezen környíüállásos beszélgetés 
okozá5 hogy észre sem vevők utunk hosszaságát. 

A r birtokok ezen vidéken apró majorságokra 
(métairie) vágynak felosztva; a' majorosok meg
osztják a' termést á' tulajdonosokkal, a \ vetni 
való mag felét ők adják, hanem a' földmivelésre 

6*-
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megkívántató szerszámok közönségesen a' birtoko
sok által szereztetnek. 

Szükség eseteben ezen majorosok állapotját a9 

magyar parasztokéval öszve lehetne hasonlítani. A' 
legfőbb ellenvetés 7 mellyet ez utóbbiak helyezete 
ellen közönségesen formálnak , abban áll, hogy ott 
a' szorgalom szükségképen hátramarad, hol a' 
föld nem a9 mivelőé, — mert senki sem miveli az 
idegen birtokot olly szorgosan, mint sajátját; — 
ha valamelly magyar paraszt iparkodik a5 reá bizott 
földet annyira megjavítani r hogy annak jövedelme 
tetemesen nevekedik, földes nra elveszi azt tőle, 
kiszolgáltatván neki a* törvényes kárpótlást y 's ma
ga mivelteti nagyobb haszonnal, a' jobbágy pedig 
elveszti szorgalma gyümölcsét. — Ezen észrevéte
lek â  franczia majorosokra is alkalmaztathatok, 's 
talán itt sem csekély alappal. Valóban nem is lehet 
itten a' földmivelés azon magas nemét észrevenni 9 

mellyet- p. o. ?a? Würtembergi királyságban láthatni. 
Igaz 5 hogy ezen országban a5 lakosok felesleges 
-száma szinte kinszeríti okét a' föld lehetségig leg
jobb mivelésére. 

Keresztül mentünk Anch-on. E* város fekvése 
még magasabb , mint Ems-é Aastriában. A' székes
egyház megnézésre méltó , ámbár njabb izlésü eleje 
nem igen kellemes ellenkezetben áll az épület 
goth részével. Innét a' Pyrenék tekintete felsé
ges 5 valamint a' vidék egyátalján igen szép. A9 

kertekben sok szőlőtőkéket láttam, mellyek fele-
resztetvén a' fákra, „treilles" nevű lúgosokat for
málnak. — Itt a' törökbuzát is igen termesztik. 

Későbben értem Pauba, hogy sem még az nap 
megnézhettem volna az ottani régi várt; csak más 
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»aP reggel gyönyörködhetem annak megvizsgálásá
ban. Melly egyszerű, 5s melly kevés méltósággal 
bir a'Béarni fejedelmek ezen régi lakása, há öszve-
hasonlitjnk az uralkodók mostani palotájivil, 5s 
még is , melly örömöt nem érez az ember annak 
látására, tudván, hogy a', népies és bátor lelkű 
Albret Johanna itt szülte azt világra, ki Franezia-
ország kevélysége v o l t / ' s fog maradni mindég. 

Pompás lépcsők, mellyek oldalait Henrik (Al
bret} és Margit (Valbis) névjegyei még most is éke
sítik 9 vezetnek fel az első emeletbe. Az első szo
bában van IV. Henrik bölcseje, iszonyu nagy bé-
kateknőbül készítve, 's arany szegélyű kék bár
sony vánkosra állítva* A' nép kedvelte emlékek 
sem menthetek meg e* várt a' revolutió dúló ve-
szélyétüí. A' várőrök egyike, ugy gondolom La-
maguére, hallván, hogy még a' jó király bölcse-
jé t is lángba akarják vetni, feltaláld magát, 's 
egy nagy békateknőt állita helyebe, melly egy 
Paui lakos természethistóriai kabinetjében volt, 
9s ez valóban elégetteteit a' piaczon a' dühös nép 
által; az igazi pedig a' restauratió alkalmával újra 
megjelent. 

Minekutána â  régi Navarrai tanács száláján 
keresztül mentem volna, azon szobába értem, 
mellyben IV. Henrik született. A' királyné ágya 
egy roppant kályha mellett állott, bizonyosan az* 
ér t , mivel IV. Henrik télen jött a' világra (De
cember ISkán 1553). Tudva van, hogy a' király
n é , férje kívánságára a' szülési fájdalmak közt 
énekle el egy régi dalt „hogy siránkozó és rósz 
kedvű gyermeket ne szüljön/*' Ezen felül egyne
hány csepp Juran^oni bort eresztett a$ újonnan 
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Született szájába, hogy t természeti véralkatját 
erősítse. — Az illy'en emlékezetek ugy fénylenek 
a1 középkor"homályában, mint a' szelíd csillagok 
a' setét éjben, — 's némellyek épen illy emlékeze
tek miatt kívánják'vissza a' jó ős időt, midőn má
sok áldják a' gondviselést, melly a' világos nap 
hajnalát feltűntetés 

A' vár egyik szegletében négyszegű nagy to
rony áll , téglábul építve, 's tömlőcztoronynafc 
neveztetik, melly a' mint beszélik, legrégibb ré-\ 
sze a' várnak, 's idősebb hatszáz esztendősnél. A? 
kilencz lábnyi vastagsága falakon néhány keskeny 
nyílások bocsátnak bele napvilágot. Hlyének által 
világittatnak meg némünémü módon azon csiga
lépcsők i s , mellyek a' * rendkívül vastag, 5s ke-
resztyasas ajtón belül, felfelé vezetnek. Ki képzeli 
bámulásom, midőn a9.'lépcsők egyikén mintegy 
tizenöt hónapos gyermeket láttam, kis arczát felém 
fordítva ''s n*osolyogva ülni.. A' földszint^lakó to
ronyőr fija volt. Nehéz volna kifejeznem azon 
megiiletődést", mellyet érzék, midőn-ezen ártatlan 
teremtést magára hagyva láttam olly helyen, 
melly csak vétkekre 's büntetésre emlékeztet. 

E*5 lépcsőkön több tömlöczökbe jön egymás
után az eniber, melly éknek nincs egymással kö
zösülések ; kandalló egyikben sincs. —-Melly ér-
dekletes felfedezéseket tehetnének ezen falak, ha 
beszélni tudnának! — A9 vár egyik más tornyá
ban , melly Montauzet-nek hivatik, nem régiben 
örökös tömlöczöket (oublietíes) fedeztek fel, mel
lyek létele már régolta feledékenységbe ment. 

Ez a' vár királyi kormányzóra van bízva; so
kat beszélnek jó karba állittatásáruL — A9 fő kapu 
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előtt egy ház van, a' rege szerint Sully hajdani 
lakása; e' most nevelőintézet kisasszonyok számára. 

Melly felse'ges a' Paui vidék! a' Gave keresz
tül foly a' réteken, 's a' gyönyörű változási! ber
keken ; délszakon pedig a9 Pyrenék láneza látszik 
tellyes felségében. 

A' park 5 melly a' város egyetlenegy sétáló 
helye, a' vidéken uralkodó dombon fekszik. Ezen 
egyszerű sétálónak agg cserfáji a' jó és egyszerű 
IV. Henrik idejére látszanak emlékeztetni, — va
lamint Peyron piaeza Montpellierben, méltóságos 
építményeivel, némünémüképen XIV. Lajos fé
nyes századjára; ámbár az utolsó, ha nem csalat
kozom, csak XV. Lajos alatt épült. 

Már jó késő este volt, midőn elhagyóm e' 
bájoló helyet, mellynek a' hold világa uj ékessé
get ada. 

Más nap reggel azon házat rajzolám le, melly-
ben Bernadetté, Svédország tirályja, született. 
Attya ügyvéd volt a' parlamentnél, 's csak bér
lakos e' házban; mostani tulajdonosa a' ház falára 
következő felírást akara tétetni: 

Charles Jean Bernadotte 
Roi de Suéde 

Appellé au Trőne 
Par le voeu nnanime des Suédois 

Est né dans cetté maison 
l e 26. Janvier 1763 *), 

<*) Bernadotte János Károly 
Svédország k i rá lya , 

k i t 
Af Svédek koz kívánsága 

Hiv ott k i rá lyi polezra, 
E* háztan született 

ÍTanuarius SÖkáii 1763. 
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Hanem a' départenient kormányzója igen sza

bad lelkűnek találván e' felírást, kötelességének 
tartá a5 dolgot XVIIL Lajos eleibe terjeszteni, ki 
azt olly válasszal küldötté vissza, hogy nincs ok 
annak felállítását gátolni, nem lévén benne semmi,, 
a' mi jaz igazsággal meg nem egyeznék. Most ez. 
a' felírás arany betűkkel van fekete mái*ványtáb
lára vésve. 

így tehát Pau csekély városa két országid fe-
jedelmet láta kebelében születni, 's talán mind a9 

kettőt a' környülállások birák vallások megváltoz
tatására, A' vitéz Gassion, Gusztáv Adolf ked
veltje is Paui születés volt. Ezen város lakosainak 
száma felmegy mintegy 12?0í)0re. Sok angol töl
ti i t t a' telet , a' hely kelleinessége miatt. Vidé
két miy eltebbnek, találtam a' Toulouse és Tarbes 
közt lévőnél. Itt az észak cserfája, a' délnek fige-
fájával együtt nő , '--s majdnem minden mezei há
zat fal hosszában feleresztett szőlőtőkék ékesitnek. 
Itt haliam legelsőben a' köznép szájjábul ezen id-
vezletet „je vous salue de tout inon coeur." *) 

September iSkán reggeli 11 érakor elindultam 
Paubul Bagnéres de Bigorre felé. Tarbes-ig a' 
gyorsszekéren mentem., de minthogy a* Bagnéres-
el köze sülő kocsi már érkezésem előtt elment, 
Leteliier {nevű Roueni nrral külön kocsit fogad
tam, melly még az nap elvitt bennünket kívánsá
gunk helyére. Esti nyolez őra volt, midőn ide ér
tünk, 's nem csekély bajba került szállást kap-1 

irank, idegenekkel lévén minden fogadok tele. A* 
Pyrenéi múzeum tulajdonosa, Jalon asszony egész 
üdvarisággal fogadott bennünket, a? mi annyival 

®) Tellves sziveinkül kofzSntOm kegyedet.. 
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kellemesebb volt reám nézve , mert egynéhány hé
tig akartam e' helyen mulatni. Egy igen csinos r$ 
a' Salies forrásra 's Mária Therézia pompás intéze
tére néző szoba, két frankomba került napjában, 
a9 villás reggeli 25 sousba , az ebéd 50-be , egy 
ferdő pedig , ide értvén a' fejér ruhát, 30-ba. 

Más nap reggel a' szépségérül oliy hires Can ^ 
pan völgyét néztem meg. Uti társam LeteUier ur 
volt , kirül már fentebb tevék említést, 's a' k i , 
gondolkozása módjárul ítélve, nem látszott XIV. 
Lajos ugyan azon nevű hires gyóntató attyával egy 
nemzetségbül lenni. Útközben észrevevők , hogy a' 
két felől lévő hegyek felette nagyon különböznek 
egymástul. Balrul, hol a' hegyoldal a' nap hevé
nek egész nap ki van téve, csekély és fonnyadt a' 
növevényi élet, a' sziklák meredekek 's majdnem 
csúcsosak; forrást vagy patakot, melly ezen száraz 
vidéket megelevenítené, sehol sem láthatni. Jobbra 
a' hegyek csak lassan emelkednek; az Adour vize 
több csatornákban kigyódzik a' tölgy és gesztenye 
fákkal bekerített réteken keresztül. Imitt amott 
csinos lakások látszanak, bokrokkal körülvéve ; a ' 
dombokon pedig számos nyájak legelnek , 5s távol-
rul kondulnak a'kolompok hangjai. Csak az Adour 
vize választja ezen oliy különböző két vidéket egy
mástul. 

Tovább menvén, a' viz bal partján a' kapuezi-
nusok Médoux-i régi monostorához értünk; azután 
a' Saint-Pauli volt priorság* alatt menénk eF, melly-
iiek épületét Fosteriur, egy gazdag angol, néhány 
esztendők előtt tetemes költséggel állittatá hegyre. 
r— Utóbb Campan és Santa Maria nevű falukat is 
hátrahagyván, több szerte szét fekvő házakhoz 
er tünk, mellyek ssGryp" nevet viselnek. 
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Egy fogadóban megállottunk, *s egy korul 
Beh'il 12 esztendős gyermeket fogadtunk, hogy ben
nünket az Adour híres ese'séhez vezessen. A' leg-
hiresebbikhez , melly balra egy keskeny völgyben 
fekszik 5 kívánván vezettetni, keresztül menénk 
Artigues-en, mintegy 12, vagy 15 aprókunyhóbul 
álló falu forma helyeeskén. Ezen kunyhók mind
egyikének külön akla van. A' pásztorok nyáron 
által itt töltik az éjszakát nyájaikkal. Minden kuny
hón egy csatorna megy keresztül, melly azAdour-
bul veszi vizet 5 's ebben állanak a9 tej eltartására 
rendelt, *s közönségesen rézbül készült edények. 
Ezen kunyhók egyikében % melly a' mi kis „Bo-
minique" nevű Cieeronénk attyáé volt , felséges 
tejet ittunk. Igen kellemes meglepetés volt reám 
nézve, midőn látám, hogy ezen gyermek még itt 
i s , a' Pyrenék közepette, és Spanyolország szom
szédságában, be volt oltva, ?s a' tanulásban is 
szépen előment. 

Ezen vidék leggazdagabb emberei birtoka mint
egy 30 tehénbül ál l , melly eket September " 27-kén 
szoktak a' faluba visszahajtani, 's Artigues azután 
pusztán marad egész télen által. 

A' vízesés, mellyrül, most szólottam, ötven 
lábnyi magassága lehet, de nem egészen függőle
ges, 's nem is igen méltóságos, kivévén midőn 
a r hó elolvadása vizét megárasztja. 

Kirándulásunk közeikét óráig tartott, 9s visz-* 
szajövet betérvén a' fogadóba, nem érzők magun
kat képeseknek éh gyomorral Bagnéresbe vissza
mehetni. Fogadósnénk, ki Rembrandt annya arcz-
képét juttatá eszembe, 5s 80 esztendejének elle
nére tellyes elevenséggel forgolódott, tej levest, 
főtt tojást, felséges pisztrángot^ szőlőt raka élőnk-
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be. Hanem ezen derék anyósunk, arczvonásai jó
ságának ellenére is , 7 frankot fizettete velünk e' 
csekély mezei vacsoráért! —Már igen késő volt, 
midőn Bagnéresbe értünk. 

Septembér 20-kán Bagnéres szomszédságában 
égy vadgalamb vadászó helyet Iátogaték meg Le-
tellier urral. A' készületekrül ítélve, azt gondolná 
az ember, bogy sokkal föntosabb tárgy végett 
vágynak felállítva, mint a' millyen a' vadgalamb
vadászat. Roppant fenyőszálak emelkednek fel egy 
fa-sor két végén. Ezen építmények mindegyiken 
egy egy embert látni több kiterjesztett szárnyú 
madárforma darab fával felfegyerkezve. Ezen sze
gény emberek 60 vagy Í80 lábnyi magasságban 
keskeny padon ülve töltik az egész napot; még 
eledeleiket is ide hozzák, mert a' lajtorján való 
fel- és lernászás nincs reájok nézve minden veszély 
nélkül. Minthogy ezen hely egy kevéssé el van 
zárva a* hegyek közt, azért közönségesen erre jár
nak a5 sikságrul erdőségbe vonuló vadgalambok. 
Midőn az álláson lévő vadászok észrevesznek egy 
sereg galambot repülni, felhajítják a' fadarabo
kat a' levegőbe/ 9s a'vadgalambok ragadozó ma
daraknak tartván azokat, lecsapnak sebesen a' 
földre, 5s bele esnek a' fák között kerített hálók
ba , mellyeket az apró kunyhókban rejtezett gyer
mekek igazgatnak. Ekképen gyakran faarmincz vad-
galambot is fognak egyszerre. 

Forrón kívántam a' „Pic-du-Midí de Bigorre" 
nevű híres csúcsra felmenni; de minthogy már na-, 
gyón előre ment az esztendő része, kevés remény
ségem volt uti társakat találni. September 21-kén 
hozzám jőve báró K... . egy fiatal burkus tiszt, 
kivel Avignonban esmerkedtem volt meg, 's kér-
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űeze j nem akarnék-e a' csúcsra felmenni ? Tüs
tént megegyeztünk,'s útitársnak egy ifjú amerikait, 
Jones urat, vevénk magunkhoz. Az idő kedvező volt, 
5s a* barometrum reménységet nyujta, hogy kixán du-
lásunk alatt nem lesz okunk időváltozástul félni. Dél
után három órakor már tul valánk Bagnéres-en, 
'« jókor elérénk Gryp-be, hol már egyszer megfi
zettem volt a' fogadósné szi vess égét. Minekutána 
egy kis szűk vacsorával megelégedtünk volna, azon
nal iefekvénk, hogy más nap korán reggel indul
hassunk meg. 

Éjfél után két .órakor már ébren voltam, a* 
esucs láthatása öröme nem engede aludni^ szeren
csétlenségünkre nem tellyesithetők szándékunkat, 
melly szerint a* nap költet a' hegy tetejérül akar
tuk látni; mert a' közel négy óráig tartő mászás , 

'ha setét az éjszaka, mint ekkor volt, felette ve
szedelmes. —' Vezetőnek fogadósnénk fiját vettük 
fel, ki ez utat már több izben tévé ; hat frankot kivánt 
fáradsága jutalmául. —- A' vezetők altaljában szá
mosak a' Pyrénekben, hanem igen, kevesen vágy
nak, kik képesek volnának á* hozzájok intézett 
kérdésekre felelni. Campan völgyében minden lép
ten nyomon akadni aprő gyermekekre, kik a' szik
la-barlanghoz vezetésre magokat ajánlják. —• Mint
egy ötven esztendeje leghíresebb vezető volt a' 
Pyrenékben bizonyos Mahoni nevű ember. Ez egy
szerre gyanút gerjesztett maga ellen, 5s pontos vizs
gálódás által felfedeztetett, hogy ő ezen kirándu
lásai alatt 22 személyt ölt meg. 

Nem kell Mahonit az Asté helységbeli jó „Ja-
cou Hourtigué"-vel öszvehasonlitni, ki arrul hires , 
hogy a r pyr eneT növevény eket mind esméri. Az uta-
mk vezetése, ugy látszik 9 örökös foglalatosság e* 
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famíliában; nagyattya Tournefort~ot, a' franczía fű-
vésztudomány teremtőjét vezeté fel (1685-ben), 
maga Jacou meg majdnem minden nevezetes utazó
kat , kik a' Pyrenéket 50 esztendő olta megláto
gatták ? nevezetesen Ramond-ot, ki legelsőbben es-
mertete meg ezen érdekletes hegyláncz természetét, 
La Peyrouset, a9 hires tengeri utazó testvérét, 
Vidalt, Reboult, Palassout 9s a' t. 

Hatodfél érakor indulánk meg a', fogadóbuL 
Mintegy egy ór.áig lóháton folytatánk utunkat; 
azután egy Bagnéres-bül velünk jött emberre bíz
tuk lovainkat , hogy azokkal a* Tourmaleti szoros 
Tit tövében várakozzék visszatérésünkre. Mintegy 
harmadfél óra alatt értünk a9 d9 Honchet (vagy d' 
Oncet) tóhoz, melly magasabban áll 5000 lábnyinál 
a' közép tenger színe felett. Kékes vize bizonyos 
mélységben zöld foltokat mutat, mellyek valamelly 
növevény nembül látszanak származni. A' pyrenéi 
lakosok azt hiszik, hogy nincs neki feneke;'s va
lóban már több izben próbálták mélységét megmér
n i , hanem, a' mint mondják, minden foganat nél
k ü l , talán azért, mivel igen bajos hozzáférni. Akár 
mint van a' dolog, csakugyan felette mélynek kell 
e* tónak lenni, hogy a' benne lévő viz olly szörnyű 
áradást okozhasson, millyén az '1762-ki volt, melly-
rul alább fogok szólni. Azt mondják 250 öl a' hos
sza, széle pedig 150 , noha felényinek sem látsízik, 
inert iszonyú masszákkal lévén mindenfelől körük 
véve, ezek a9 néző szemp előtt óriási mértéket 
mutatnak, 9s alkalmatlanná teszik valódi irány
lat szerint ítélni. 

A' tő meredek partján lassan ballagtunk előre; 
nz elmúlt éjjel esett hó még bajosabbá tévé utunkat, 
lábunk* gyakran sikámlott; ha elestünk volna5 kv* 
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keríílhetetlenüi bele bukunk az alattunk levő tóba. 
Helyesen jegyzé meg Lüdemann ur Pyrenéi utazá
sában, hogy ezen kirándulásban egyedül e' hely 
fenyeget valódi veszedeleirnnel. 

Nyugodtunk egynehány pillantatig, egy kis 
lapos helyen ülve. Plantade, múlt századbeli csillag
vizsgáló, midőn e' estiesra menne vizsgálatokat ten
ni (1741-ien), eddig hatott elő. El lévén fáradva , 
le akara ülni , 's minekutána körültekintett volna, 
igy kiálta fel: „Istenein, be szép ez ! u 5s szél üt
vén meg, szörnyet halva rogyott le a' földre. Cam-
panban temettetett el, 

A* mászás minden lépten nyomon bajosabb lett> 
's a' levegőt észrevehetőleg tapasztalam ritkulni 9 
kénytelenek valánk minden 15 — 20 lépés után meg
nyugodni. Azonban több utasok állítják , hogy a5 

levegő ritkulását ezen csúcsra mászás közben nem 
érezni; ez kétség kivül a5 személyek véralkatjátul 
's a' párakör különböző változásaiul függ. 

A'mi Burkusunknak illy nemű sétálás nem igen 
látszott Ízlésére lenni, 's hátramaradt egynehány 
száz lépéssel. Az Amerikai pedig gyomjor fájásrul 
panaszkodott5 több izben ismételvén, hogy nem 
gondolta volna a' csúcsot iUy magasnak; hanem 
azért még is mindég elöl ment. 

Ezután egy borzasztó mélységhez értünk, melly 
majdnem a' csúcs tetejétül fogva egész az Espon-
nei völgyig terjed; ebbe a' szikladarabok és hóhal-
mok néha néha menydörgéshez hasonló zajjal, ro
hannak. > 

Utunkat azon mélység jobb partján folytattuk. 
A5 tó felett a9 föld nagy részben füvekkel volt fed
ve, de közelitvén a' tetőhez, egy halom pala (ar-
doise) nemű apró kőnél egyebet * nem találtunk; 
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fellebb sárgás agyagkő nemű iszonyn szikladarabok 
roltak. Végre 11 órakor felértünk a5 csncs tetejére. 
•— Soha sem felejtem el azon pillán tatot! 

Észak felől fákkal *& lakásokkal behintett rop
pant térség terjedt el szemeim előtt; némelly helye
ken eleven fénnyel tündöklők az Adour vize. Egy 
két fejér felhő, mellyek jobbra emelkedtek , az én 
állásomnál égen annyival látszattak alantabb lenni , 
a' millyen magasan lebegnek közönségesen a' föld 
felett. Ez a' látvány a? láthatár egyik felét fog-
lalá e l ; — gyönyörű 's bájoló tekintet 9 ( mint az 
ifjúság ! hanem e' helyrül nézve , két képűnek lát
szik a' föld, mint Janus. Az általelleni félen, melly 
különböző a' kilátás! Ezek az agg sziklák, minden 
nyoma nélkül a' növevenyi életnek, egynhfera lát
szanak halmozva; a5 kőszálak feketés csúcsai iszonyú 
csoportokban emelkednek az ég felé; többek tete
jé t örök hő borítja, Idomtalan zavar, homályos és 
komor tekintet itt az egész. 

Ide látszik a'Maladetta?av spanyol Pyrenék leg
magasabb pontja, —10,722 láb a' tenger szine felett; 
továbbá a* Mont-perdu—10,482láb; a* Vignemale, 
a' Niouvieille 9696 láb , 9s az Ossaui, vagy Páni 
Pic-du-Midi 9186 láb. *) •-':.:-;--

Látni ezeken kivül Marboré tornyát (tottr du 
Marboré), Roland hasadékát (bréche de RoIand)'s a't. 

A' Spanyolországhoz tartozó Maladetta tetejére 
még senki sem hatott fel. 1826-ban két angol utazó 
próbált reá felmenni, hanem elvesztve'n áletét ve-
zetőjek, minekelőtte a5 hegy tetejére értek volna 9 

kénytelenek valánakvisszatérni. Grőf Bylands, egy 

*) A ' magasság ezen meghatározása Keboul urnák a* chemiai és pliy-
sieai folyóirás 1817-ki Júliusi füzetébe iktatott jegyzeté-*-
Imi Tan véve. 
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hollandus ? 1827-ki September havában szinte ezt 
szándékozott cselekedni 5 de midőn bizonyos veszé
lyes helyre ért volna, vezetőji egyáltalján nem 
mentek tovább; uti társa, Witting ur , majdnem 
nyakig merült egy hóval tellyes sziklahasadékba % 
9s igy ez a' szándék sem sült el. Hlyen nemű igye-
kezetbül nem lehet szerencsés foganatot várni, ha
csak számos társaság nem áll öszve , felkészülve 
mindennel, a' mi -szükséges az utazókat egy illy 
ut veszélyeitül megmenteni. Marsát urnák szint illy 
szándék végrehajtására a' spanyol tisztségek 1816-
ban nem adtak engedelmet. Talán gyanúba esett 9 

hogy valami babonaságot akar ezen hires hegy te
tején elkövetni. (Lásd: le suplément á V histoire 
des Plantes de Lapeyrouse 1818.) 

Rámond ur látogatá meg legelsőben a' Mont
per du csúcsát, utána pedig több utasok. 

Sokáig tartott az a' vélemény, hogy a' Pic-
du-Midi- de Bigorre legmagasabb hegy az egész 
pyrenéi lánczon, — kétség kivül különállása miatt, 
melly még inkább szembe tünteti emeltségét, holott 
egyéb nagyobb csúcsok más magasságok között áll
ván, nem annyira vonják magokra a? figyelmet* 
Minekelőtte Reboul és Vidal urak észrevételeiket 
közrebocsátották volna, ez a' hegy közönségesen 
mintegy 9,600 lábnyi magasnak tartatott. Ezen ter
mészetvizsgálók az előbbi számot 9,036 lábra szá
llták l e , sőt Reboul ur a' legújabb mérések szerint 
ezen hegy magasságát csak 8,958 lábra teszi. 

Hogy könnyebb légyen ezen magasságokra! 
hasonlítva Ítélni, ide iktatom több esmeretes he
gyek mértékét: Saussure a' Montblancot 145676 
franczia lábra teszi; Pentland (az Edinburgi new 
philosophical Journalban Jan. Apr. 1830) 15,781 áng* 
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lábra; a' Chimborasso magassága 20,ipö láb; a' 
Nevado di Serata-é a' keleti Kordillerákban (Per.t-
land szerint) 25,250 áng. láb : a'Malahite-eV Pyre-
nékben (ugyan csak Pentland szerint.) 11.421 áog.-
láb; a9 Mont-d' Or-é Bourgogne-ban 6,288 láb: a9 

Puy-de-Dőme-é 4,380 láb ; a"5 Lomníc/i csúcsé Ma* 
gyarországban, Wahlenberg szerint, 2,580 méfres *) 
vagy mintegy 7,800 franczia láb, Beudant ur sze
rint csak 2,400 métres, vagy körül belül 7,300 láb; 
a' Mátráé mintegy 5,000 láb. 

Tournefort sátort vitt fel magával a' Pic-du--
Midi tetejére, 's ott töltött egy éjjelt. Vidal és 
Reboul három nap 's három éjjel maradtak ott, leg
kisebb alkalmatlan érzés nélkül. 

Ezen hegy északi oldala szerfelett meredek; 
rettenve merül a' szem az előtte lévő iszonynmély
ségbe. Saint-Amand ur, egy ifjú tiszt Vivarais eze-
red ebül 1773-ban meglátogatta e? csúcsot, 's nem 
igengyá vizva közelitvén e' részhez, eltűnt egyszer
re , 5s vezetője látá, mint esek szikiárui sziklára. 
Tüstént kiküldettek" egynehány katonák a' vidéki 
lakosokkal egyetemben , holt testének felkeresése 
végett. Ki képzelheti azoknak bámulását, midőn 
még életet vevének benne észre. Fi vitt ék. Barr égé
b e , 's nyolcz nap múlva tökéletesen helyreállítta
t o t t . — A n n y a hallván, hogy fi ja a'Pic-du-Midi 
tetejérül leesett, siránkozva sietett Barrégebe, 's 
azon hallatlan örömben részesült, hogy azt épen 
és egészségesen ölelheté. Van ezen történetben va
lami igen csudálatos, főképen azok előtt, a9 kik 
ezt az irtóztató mélységet látták; azonban meg 

*) Egy métre Itatom l á b , tizenlcettedfél íJjiea. 

7 
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k e l jegyezni t hogy ezen fiatal ember vállán puska 
volt, melly kétség kívül valamennyiben hátráltatta 
sziklákhoz üfodését. 

Mint más nemű csudát, ugy tekintheti az em
ber egy fiatal angol merész cselekedetét, a 'k i 1826-
ban felfogadottt, hagy lóháton megy fel ezen hegy
re , 9s ugyan ugy jön le róla , 9s valóban meg is 
tette ezen utat több tanuk jelenlétében a9 .nélkül, 
hogy földet ért volna Iába. Ez a' vakmerő cseleke
det megérdemlené, hogy Ariosto hőssé csudatörté"-

netei közt ragyogjon. 
Ez a* két eset bizonyságul szolgálj hogy le

hetségesek a' históriában előadott, vagy rege 
álfal reánk szált sok olly történetek, mellyeket né-
mellyek lehetetleneknek, mások pedig valódi csu
dáknak tartanak. 

Felérvén a9 csúcs tetejére, amerikai társunk, 
kit a' felséges kilátás nem igen látszott érdekelni, 
egyedül csak a' felvitt eledelekkel foglalatoskodott, 
kétség kívül, hogy gyomorfájását megorvosolja, 
mellyrül mentünkben panaszkodott. Minekutána 
ebédjét elvégezte volna, illy szavakkal kelé fél 
hely erük „á présent nous pouvons retourner," már 
most visszamehetünk. Igaz, nem e9 volt a' legelső 
hegy, mellyet ő meglátogatott, mert , ha messze-
utas szavának hinni lehet, volt ő már a9 Mont-, 
blancon 9s az Alpesek több csúcsain. Azonban vég
tére még is el esmér é ? hogy ennél érdekletesebb ki
látásban soha sem gyönyörködött. 

A' Pic-du-Midi teteje majdnem egészen * vérkő 
fschist) masszákbul áll, mellyeknek némelly töre
dékei az ide gyakran leütni szokott villám .által lát
szanak elolvasztva leríni. Sem gránitot, sem mészkövet 
nem I$tni itt* Ez-a9 .különösség a9 természetvizsgá-
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Jóknál már számos értekezéseknek volt tárgya. Az 
Alpeseken ?s más eredeti hegyeken a' massza kö
zepe gránitbui áll, ezután vérkő ?s más agyagos 
kövek következnek, végre fpedig mészkő. A' pyre
néken ellenben mind ezek rend nélkül vágynak ösz-
vezavarva. Rámond ezen környülállást a' tenger 
áradása következésének tartja; talán az itteni föld
indulásoknak is lehetn e tulajdonítani. Azonban sem
mi nyomát sem láthatni valaraelly tűzokádó hegynek. 

Cserfát a' Pyrenéken találhatni hat hét száz 
métres-nyi magasságig a' tenger színe felett; bikk-
fát 1,000 métres-nyi magasságig; fenyőt pedig egész 
1,700 métres-nyi magasságig. Varemherg szerint a* 
nyirfa állja ki legjobban a' hideg keménységét; 
mindazáltal Svédországban és Norvégiában hat hét 
száz métres-nyi magasságon felül nem terem meg; 
' s mivel ezen országokban az örök hő határát 1400 
métres-nyi magasság teszi, világos, hogy ott a9 

növevényi élet nem emelkedik ezen magasság felén 
felül. A' Pyrenéken , ?s Beud^nt szerint Magyaror
szágban is 2,400 métres-nyi magasságban van ezen 
határ 5

 9s ennek két harmadát foglalja el a' növe-
vényi élet. 

A' Pyrenéi hegyláncz Spanyolország részérül 
's a9 közép tenger felé sokkal meredekebb, mint 
észak felé, 's nem mutat semmi általmenetelt a' sik-
ság 9s hegyek között, mellyet Francziaországi részén 
lehet észrevenni. A' Kárpátoknál ellenkezőt tapasz
taltam; t. i. Galiczia ? az az, észak felől vagyon 
olly hirtelen emelkedése a' magas hegysornak. Na
gyon különös, hogy a' Pyrenék legmagasabb te
tején kővé vált csfgák találtatnak. A' fő gránit-hát 
arMaiadéttatul Vignemale felé terjed, a' Pie-du-

7 * 
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Midi ezen lineán kívül, másod rangú "hegyek köze 
esik. 

. Minekutána eléggé legeltettük volna szemein
ket az előttünk kiterjedt bájoló' látványon , 's erőn
ket a* velünk vitt eledelekkel megújítottuk volna, 
visszafordultunk délután egy órakor. 

Vezetőnk elbeszélé, hogy midőn egyszer egy 
utazót 9 18 vagy 20 esztendős fi jávai együtt veze
tett volna fel e5 csúcsra, az utóbbi elfáradván a' 
mászásban, olly bőven használt erősitő italokat, 
hogy nem volt többe' képes visszamenni, annyira , 
hogy a' vezető kénytelenittetet azt vállain levinni, 
a* mit alig lehetett nagy veszedelem nélkül megtennie. 
— „Kétség kivül Angol volt az? 44 -— monda a9 

Burkus; „„engedelmet kérek ,4444 feleié a' vezető, 
„„német volt.4"4 Az Amerikai hangos kaczagásra fa
kadt. — így nem egészen fél óra múlva jő kedvel 
értünk vissza a" d? Honchet tőhöz. 

Méltó megjegyezni, hogy ez a' tó egyenlő 
magasságban van a' kárpáti zöld tóval, melly uíób-
birul igy szól Beudantur: „Három négy órai menés 
után ér az ember a9 zöld tóhoz, melly azért nevez
tetik igy , minthogy a' körülötte lévő dombok te-
tejérül imitt amott zöld foltok látszanak a9 viz fe
nekén , melly egyebütt feketés. Közelitvén hozzá, 
észrevevém, hogy ezen foltok csak ott találtatnák, 
hol némelly kis források vágynak, 's hol a5 fené
ken fejér homok látszik, mellj apró csillám (mica) 
darabokbul áll44 5s a' t . 

fjti társaim meghívtak, folytassam vélek az 
utazást legalább Saint-Sauveur-ig. Ennélfogva jobb
ra fordultunk, 's megtalálók lovainkat a' Tourma-
let tövében. Ezután a? Bastan patak bal partján foly
tattuk utunkat egészen Barége-ig. Itt már alig ta-
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lálánk idegeneket., kivévén "néhány katonát* Egy 
ezek közül beszélé, hogy már néhány hónap olta 
minden nap öt fertály órát tölt a' ferdében, 's meg
iszik 12 — 15 pohár meleg vizet Csudálkoztain, 
hogy ezen egy kicsinyt erős orvosság mellett is jól 
érezte magát. 

Barége fekvése szomorú és vad. Télen minden 
lakosai Luz völgyébe vonulnak , 9s csak néhány 
ember marad itt a" házakat őrizni , mellyek néha 
egeszén te tejekig hóban állanak. Az egész város 
egyetlen egj utszábul, *s körül belül nyoíczvau 
házbul áll, mellyeknek külseje koránt sem látszik 
tisztának, 

Barége Maintenon asszony idejében, ki ezt az 
ifju Maine herczeggel , XIV. Lajos ujával látogatá 
meg, 's Montespan asszony korában kezdett elhi-
resedni. Azolta ott számtalan ,bámulásra méltó ,. 
orvoslások történtek. Mondták a' többek között, 
hogy gyakran fűtötték a', szobákat mankókkal, mel-
lyekre a'betegeknek nem volt többé szükségek 9 

a"5 mi nekem legalább anayibul tetszett hihetőnek ? 

hogy itt a' hideg gyakran igen nagy, a" fa pedig kevés. 
Megjegyzésre méltó, hogy ezen hely a' Bastan 

áradásának gyakran ki van téve. Ez a' hegyi patak 
1826-ban 17 házat vitt el. A'. legnevezetesebb ára
dás 1762-ben történt, mellynek alkalmával 1,200 
vendég volt Bar ege-ben, 's ezek mindnyájan el
veszetteknek tárták magokat. Iszonyú volt a9 pusz
títás. A5 viic szörnyű sebességgel áradt meg,5s an
nál nagyobb volt a' zavar, mivel ez éjfélkor esett. 
Beszeltek, hogy egy vén katona azon nagy lármá
ban Baréget ellenségtüí meglepetni gondolván, kar
dot ránta, V szobája ablakába!, melly szerencsé
jére elég magas vala, bajtársait fegyverre szólitá* 
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Ezen áradások a* «F Honchet, és egyéb, a? 

Bastan-on tul fekvő , tavakbal erednek. Befagyván 
tudni illik ezen tavak, a'jégen halommá tornyosodik 
a7 h é , 's ha azután a' szomszéd tetőkrül lavinák 
gördülnek reájok, ez a' massza nehézsége miatt a' 
tő mélységébe merül, 's a' tóban*lévő vizet nagy 
hirtelen kinyomja; .iliyenkor a' Bastan elönti az 

,egész völgyet9 mellyen keresztülfolyik. A' Couret 
d? Honchet, meliy a' hasonló nevű tóbul ered, °s 
a' Bastanba ömlik, iíly eseteken kivüT csak egy 
csekély patak. 

Megnéztük a9 fördő intézeteket, mellyek nekem 
áltáljában véve nem látszattak tisztán tartatni. 
Egy köz-íerdobén, melly itt „piscine"-nek neveztetik, 
hét vagy nyolcz katona hevert egymás mellett ter
mészeti mivoltokban. A' hévség itt majdnem szinte 
öüy nagy, mint a' Szklenói (Hont vármegyében) 
ngy nevezett izzasztó lyukban. A9 köz-ferdőt Bar-
rége-ben csak a' köznép szokta használni. Az ivó 
viz szaga még inkább hasonlit a5 záptojáséhoz 5 

mint a' Bártfai forrásé Sáros vármegyében. 
A9 Barégei ásványos viz chemiai elosztás sze

rint ezekbül ál l : 
Ötven kilogrammé kigőzölgetett viz hagy maga 

után porczelán edényben három grammé nehézségű 
és szürkés szinü száraz részt, mellyek majdnem 
semmi^ nehézséget sem szivnak magokhoz a' leve-
gőbül, izek észrevehetőleg alkalis, kigőzölgések 
pedig lugsó szagú. Tügőzölgés közben sok buboré
kot hány, mellyek könnyű pelyh formában űlle-
pednek le. A' nedvesség mintegy 16 latnyira kigő-
zölögvón, kocsonya formát vesz fel, igen tejes és 
zsiros tapintású. 'A', maradvány különbféle hmm 
jitán következő részeket mutatott; 
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1. Kéngyulat-sav egy ötöd része a' volumennek. 
2. Ketted szénsavas szikag .. 91 szem (graimm) 
3. „ kénsavas szikag .. 27 „ 
4. „ zöldlőgyulat-savas szikag 23 „ 
5. „ kéngyulat-savas szikag 6 „ 
6. Kövér állomány (substantia) 19 „ 
7. Kovag •. 40 5, 

Ezen viz mérséklete negyven gradus. 
Még az nap este elmentünk Luz-on keresztül 

Sajiit-Sauveur-be. Ez a' mély völgy , inellyben a* 
Gave kékes hullámi hempelyégnek, eszembe jutta-
tá a' Gárdont , 's azt a' kies völgyet , mellyen ke
resztül folyik. Semmi *sem lehet szebb Samt-Sau-
veur fekvésénél! csekély számú házai a' Gave me
redek partján díszesen állanak, terebély fákkal 
körül veve« 

A' Saínt-Sauveuri ásványos források nem Igen 
bpvelkednek vízzel; de , a' mint hallottam, kivált 
a' dámáknak igen tetszenek. Tapasztaltam valóban* 
hogy ez a' szerfelett szappanos viz, ollyan érzést 
gerjeszt a9 testen, mellyet nem könnyű kifejezni > 
5s inellynek, ugy vélem, tetszeni kellett volna azoa 
gyönyörűséget vadászó Rómaiaknak, kikrül a'xégi 
irók emlékeznek. 

Minekutána kinyugodtam volna ezen kies he
lyen, hol azonban drágább az élet, mint akár-
Bielíy pyrenéi ferdőben, September 23-kán vissza
tértem Bagnéres-be, uti társaim pedig Lourdes felé 
vevék utjokat. 

Luz vidékén egy kőszáli kecskét láttam, melly 
itt „izard"-nak neveztetik. A' pyrenéi kőszáli kecs
kék kisebbek az alpesi zergéknél; de csak ugyan 
egy fajhoz tartoznak ezen állatok. Azt is hallottam, 
hogy itt a' medvék és farkasok sem oHy nagyok j 
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ki kell azonban Tenni azt a7 medvét, raellyet ekkor 
tájban Öltek meg Bagnéres-de-Luchonban, inért 
ennek {hossza hat láb ''s két tijnyi volt. A' Pyre-
n ékben egészen különös juhászkutyák is vágynak; 
én ezeket erősebb testüeknek találtain a* magyar 
alföldieknél., de szőrök sokkal rövidebb. 

Újra áitmenteiu a' Barégei homályos és komor 
völgyön 5, *s nyugodtam benne égy két perczenetig, 
a? természet csudáji nézésébe elmerülve. 

Bürége-ben ugy látszik , csak egy sétáié hely 
van, t. i. az az egynehány gyalogút, melly a' vá
roson felül fekszik, 's fákkal van körülvéve. -— > 

Utam a* Bastan" völgyén vezete keresztül, melly-
rül már szólottam. Itt ez a' hegyi patak keskeny 
ágyban vad sebességgel folyik roppant magasságú. 
hegyek közt. ^agy' iránylatban áll itten minden 
tárgy; máshol gyönyörködve nézzük az utón ke
resztül tekergő csekély patakokat,— itt dühös hegyi 
vizek látszanak az embert minduntalan megállitni. 
Apró kövecsek helyett, mellyeken a' hegyekbül 
jövő források közönségesen folydogálnak, itt iszo
nyú szikladarabok tartóztatják EL lefelé rohanó 
hullámokat. "Egy keskeny ösvény, mellyen csak 
az itteni lovak-''s gyalogok járhatnak, tekeregve 
emelkedik fel a' hegynek. Alant a r mély völgyben 
nyájak legeltek, míg aVhegy teteje felhők között 
tűnt el. Ez a** nagy látvány néma csudálkozást ger-
jeszte bennem, melly fül gyakran iparkodott veze
tőm alkalmatlan kérdéseivel elvonni. Egy óra alatt 
értem Tourmalet-hez. Ez a9 szó a* vidék nyelvén 
rósz fordulatot jelent. 

A' Tourmálét, .hegyen keresztül kell mennie, 
a" ki Barége-büt egyenesen akar Bagnéres-be utaz
n i Az Adour és a' Bastan , mellyek e' hegy olda-
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lain erednek, egeszén ellenkező irányban folynak. 
Az tit a? hegy tetejéig, melly a* tenger színe felett 
6750 láb , tekeregve megy. A' Tourmalet tulsd fe
lén, egy elég kies Tölgyben, „Tramesaigues42 az 
az „vizek közt" nevű csekély falura akadtunk, 
melly a* felébb emiitett Artigues-hez hasonlít. Este 
hat órakor értem Bagnéres-be. 

September 25kén újra útnak indultam, a* Pic-
de4?Hiéris-re kívánván felmenni. Ennek magassága 
csak 5400 láb; de szüntelen tárgya volt minden 
füvészek fürkészésének, *s Tournefort kiváltképen 
vizsgálódott rajta. Négy érába telt, mig ama' rop
pant márvány sziklának tövéhez értem, melly an
nak tetejét koronázza. 

Mentemben megnéztem egy szomszéd dombon 
egy „trou d'Habouran" nevű mélységet A' bele 
Tetett kőnek rohanását szinte közel egy minutáig 
hallani. Mélységét nehéz volna megmérni, mert 
nem megy egyenesen lefelé. 

Az emiitett márvány sziklánál egy a* széltül 
ment helyen tizenhét növevényt találtam virágjá
ban, ezek közt volt gentiana nivalis, euphrasia 
officinalis, cistus marifolius (Lapeyrouse) , hype-
ricum nummularium, dyanthus attenuatus-pyreneus, 
gentiana acaulis, anthirinum supinum, *s a* t. 

Tudni való, hogy a* virágzás ideje nagyoa 
wáltozika* növevényeknél, a* hegyek magassága kü
lönbözéséhez képest. Lapeyrouse az ottani plánták-
rul áltáljában igy szol: „a9 Pyrenék minden részein 
más meg más nőve vények vágynak; találtatnak 
köztök, mellyek csak egy meghatárazott magasság 
alatt díszlenek; mások kicsiny vidékre szoríttat
nak, vagy, ugy szólván, valamelly különös helyekre 
vágynak ; többek egyetlen egy és csak ugyan azon 
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szikla nemen kényeskednek; alig van végre ollyan 
hegy , mellyen valamelly kirekesztöleg oda} tartozó 
faj ne találtatnék^*' 

E9 szerző kétl i , hogy a' gentiana pannonica 
a' Pyrenéken találtatnék, mint Wildenow állitá 
több más füvészekkel. 

Három neme van a' Pyrenéken a' rhododen-
dron-nak, t. i.,a' ferrugineuin, melly igen közön
séges,, a' hirsutum, ez már ritkább, és végre a 
chamoecistus, melly felette ritka. 

Megnéztem az Arris-i kutat i s , melly a' la
kosok véleménye szerint feneketlen. Némelly irók 
csupán azt mondják róla, hogy még soha sem mé
retett meg. Én tehát nagy követ1 köték zsinegre 5 

*s lebocsátván azt három különböző helyen, csak 
120 lábnyinak taíálám e' hires kut mélységét. Var
jak és kányák tanyáznak belsejében/ 's onnan ide 
's tova szálongnak, mint méhek kas körül. 

Soha életemben nem láttam annál fárasztóbb 
utat , melly et vezetőm Bagnéresbe visszame ne télre 
választa. Bámultam, hogy épen 5s egészségesen ér
tem haza. 

September 30kán a9 „Salut"-i ' ferdőintézetét -
látogatám meg, azután j)edig Medouxt, kapuczinu-
sok régi monostorát, melly Astéi Gramont 'Su'sánna 
által alapittatott, 's most malommá van'változtatva. 
A? „ház mellett lévő kertben olly erős forrás va
gyon, hogy ennek vize a r .malom hajtására ele
gendő. Azt vélik-több írók, hogy ez földalatti 
ága azf Adournak. —? A9 malom tulajdonosa egy 
sziklabarlangba vezetett engem, melly ben, az ő ; 

, állítása szerint, druid isteni tisztelet nyomai látha
tók. Szerencsétlenségemre n a g y í t ó üvegem nem 
volt nálam! 
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A' barlang mellett mintegy hat vagy hét ujj
nyi áltme'rőjü nyilas volt, nieliybül fris szellő len
gett , elég erős a9 környékző növevények szünte
len mozgatására. Meglehet, hogy ezen csuda szellő 
némünémü oszveköttetesben ván az Adour földalatti 
ágiival. " 

Mind ezen nevezetességekhez még egy körül 
belül 150 lábnyi magasságú 5s fenyő egyenességü 
gesztenyefa járul. 

Medoux-bul Astéba mentem , melly egy cse
kély falu a' völgy tulső részén; meglátogattam itt 
az öreg Jacou-t, ki kora ellenére , melly már 80 
esztendőhez közelit, megjárja a' hegyeket füvész-
kedés végett. 

Astéban Gramont urak régi vára omladéki lát
szanak. Ezek , mint nagyobb része azon omladé-
koknak , meliyeket Francziaországban láttam, a* 
mint már egyszer említem, se nem olly merész fek-
vésüek, se nem olly erősek építésekre nézve , mint 
a' Rajna partjain lévők, vagy mint Mtxrány , Vi
lágosvár 5 Sáros, Fülek, Makovicza, Szepesvár, 
Vág-Besztereze, Temetvény, Borostyánkeő, Dé
vény, Visegrád, 's egyebek Magyarországban. 

A' falu megett nem igen nagy, de elég mere
dek 's igen köves hegy emelkedik fel. Itt a9 ma
gasabb pontok egyikén körül belül harmincz lépés 
hosszaságu 's 12 lépés szélességű rendetlen négy
szeg látszik,; már csak a' falak alső része áll fen 5 

azonban még is kiesmerszik déli oldalán egy négy
szegű torony maradványa, valamint két sáncz is5 

mellyek ezen, kétségkivül leggyengébb , oldalt vé
delmezték. A' parasztok ez építményt „Paret de 
Tautou"-nak (Totu-falának) hivják. — Davezae-
JWtacaya ur , Bigorre-rul irt históriai értekezésében^ 
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ezen omladékot druid templom maradványnak véli. 
Azt gondolja, hogy e' szó „Tautou iC, Theuttad 
szóbul jön , melly a' régi Gaulok fő istensége neve. 
A' vidéki lakosok ellenben őseiktül reájok szált 
hír.szerint azt mondják, hogy ez Angolok által 
építtetett csekély vár omladéka. — E' véleményt 
támogatni látszik az a9 kornyülállás, hogy az em
iitett két sánczot környékező hely meg ma is „la 
BataiUeC4-nak neveztetik, kétségkívül valamelly 
csatárul , melly e9 vár ostromoltatásakor történt. 

Minthogy engem ezen titkos eredetű., omladé
kok nagyon érdeklettek, több íróknál kerestem ez 
iránt fel világosítást', 5s azok szerint, .nékem leg-
hihetőbbnek látszik, hogy ezen várat a' Saraee-
nusok építették eredetileg, midőn 732iki szeren
csétlen ütközetek után, mellyben Martel Károly a? 

kevély Abderamot Tours mellett e meggyőzte, visz-
szavonultak a' Pyrenék felé, ámbár nem lehetet
len, hogy ő előttök itt már valami druid templom 
áRotL Tudjuk, hogy a9 Saracenusok számos véd-
pontokat emeltek a' Pyreaéi hegy-láncz hosszában, 
,'s hogy azokbul csak Nagy Károly által verettek 
k i , a ' k i ezen háborúban nyerte első borostyánját. 
Ezen hely elrejtett fekvése, menedékhelyül szol-
gáihata a' Saracenusoknak; — később talán Ango
lok foglalák el az elhagyatott várt, melly Cam-
pan völgye torkolatján némünémüképen uralkodott. 

Záporeső érvén utol, kényteíenittetém bemenni 
egy Astéi parasztasszony házába. Epén ebéd ideje 
Folt, 9s; nekem ahoz jó kedvem, de a' szegény 
asszony rántottán és sült almán kivül semmit sem 
tudott adni. Két fija tökéletesen olvasott és i r t ; *) 

.*'} Af francziországi kézdo (elementáris) oktatasrul ügy szol4**.* 
Journal des Bébats '(.Februarius íső napján 1828); ,,'Fran.-* 
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€gy egy frankot fizetett a' szegény asszony hona-
ponkint mindenikért az oskolamesternek, a' mi 
nekem majdnem hihetetlennek látszott, hanem hi
teles személyek, kiktfíl ez iránt Bagnéreshcn tu
dakozódtam , bizonyossá tevének felőle. Talán 
kevés paraszt van kedves hazánkban, a' ki reá 
vetné fejét, hogy ennyit fizessen gyermeket taní
tásáért. Meg kell azonban azt is vallani 9 hogy a' 
Pyrenéi vizek körül lakd falusiaknak sokféle mód-

cziaország 31,800,000 lakosa k«"zt még ma is leíralábh 15 
milliom vagyon , k ik épen nom imlnak olvasni. Hat m i l 
liom gyermek volna olly korban, hogy oskolába járhatna;-
ele ' alig far másfél mi l l iom, az az esry milliom fiu gyer
mek 7 leány meg csak 500,000. Tgy tehát legalább 4,500.000 
gyermek, 's ezen felül 10 mill iom meglett ember vagyon 
megfosztatva. minden oktatás iul , még a' kezdőiül is. 

„Közel 40,000 kvzség között még 16?000ben egészen hibázik az 
oskola fiu gyermekek számára, leány oskola pedig tálán. 
25,000ben nincs. 

, ,A ' fénállo 27,000 oskola közül csak vagy 4n0hen tanítanak 
visszonyos oktatás szerint , aT többiek a' régi Iiibás módot 
folytatják. Azonban a"1 koz<5nséges oskolák egyikére csak. 
38 gyermek esik , a* visszonyos oktatásu osholák közül pe
dig egyre 104; *s i t t még ez a7 szám is nagyobb lehetne 
minden helytelenség nélkül . Az első oktatás, melly a* régi 
mdd szerint 17 vagy 18 frankba kerül észtendonkint m i n 
den gyermek számára, visszonyos oktatásu oskolákban bét 
nyolez franknál nem jönne többe, azt nem is említvén , 
hogy ebben a' gyermek szint annyi ido alatt többet *s job
ban tanul . 

3,17 milliom forintra beesültetik a' férjfi gyermekoskolák fentar-
tására egyes famíliák 's községek által tett k iadás ; — a* 
kormányszék által eT ezélra rendelt költség nem megy többre 
50,000 franknál. 

9 jTraneziaországban. több társaságok foglalatoskodnak a* "kez&ó 
oktatás javításával és terjesztésével, *s k ivál t a* vissznnyo-
séva l , melly a1 gyermekre nézve nem olly bajos, egészsé
gének inkább kedvez , 's le lki fs testi tehetségeit jobban 
kifejti.£ t 



jok van egy kis pénz szerzésre, 's hogy idegenek-
kel való közösülések egyszersmind jobban érez
teti vélek' az oktatás becsét. Más részről pedig 
észrevehető dolog, hogy ők sokkal inkább nyereség 
kívánók , mint áltálján a' mezei lakosok. 

October lső napján Escaladieu-be (lépcső az 
Istenhez) mentem, melly hajdan híres apátság volt, 
's Beatrix Bigorrei grófné által szerződött 1242ben. 
Szent Bertrand i t t , a? mint mondják, számtalan 
csudát tett. Ez a9 monostor, jó hirérül erkölcs-os
kolájának neveztetett; most kellemes mezei ház? 

's tulajdona egy gazdag birtokosnak. 
Egy szomszéd dombon Mativesin régi vára lát

szik. Ennek udvarába csak lajtorján mehettem fel, 
mert az , a' kapuval együtt mintegy harmíncz láb
bal fekszik magasabban a' körülötte lévő helynél. 
Ezen vár épitése egy a' legerősebbek közül, mel
ly eket ezen földön láthatni; majdnem minden fa
lának hat láb a' szélessége, 's még kivfíl is szá
mos kőtámaszai vágynak. Ugyan azért hajdan be
vehetetlennek is tartatott. A' vár egyik régi urá
nak czimerét a' kapu felett márvány táblán láthatni. 

Ez â  vár eredetiképen a' Bigorrei grófoké volt, 
később Foix grófok birtokába, 's azután az Ango
lokéba került; végre a' XVI. században egy, az 
egész szomszéd vidéket dúló, haramia csoportnak 
szolgált menedékül. 

Olvasóim közű! bizonyosan többek látták a' 
Farkasvölgyi vár omladékot, melly Bécsbe menet 
balkézre esik az uttul Posony tájékán. Négyszegű 
magas tornya messzire ellátszik a' hegy oldalában. 
Ennek a' toronynak falai mintegy tizenöt lépést 
tesznek mindegyik oldalon , a' mint azokat posonyí 
tanuló koromban gyakran megmértem. Valami másfél 
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81 magasságban a' földtől egy ajtót látni kívül a' 
falban, hová csak nagy bajjal lehet jutni. Onnan 
a* fal belsejében, balra , keskeny lépcsők vezetnek 
fel felé. — Épen illyen toronynak maradványát talál
tam a' Sárosi várban Eperjes mellett, szint ollyan 
ajtóval 's bal oldalon keskeny lépcsőkkel. — Egy ha
sonló torony vagyon a'. Haimburgi várban, Posony 
mellett, ott is meg van az. ajtó kivül aV falban , 's 
bal kéz felől a' keskeny lépcsők a9 fal belsejében. 
— Nem csekély bámulásomra a' fellyebb emiitett 
Mativesini várban ugyan ollyan toronyra akadtam; 
oldalai szinte tizenöt lépést tesznek, 's kivül a' 
falon, az udvar felé, ott is egy ollyan ajtó látszik 
's a' t. — Hlyen észrevételek azon gondolatra bír
hatnának, hogy a' régi épitő mesterek valami kö
zös rendszabás szerint. munkálódtak. 

Borostyán fedi most mind ezen omíadékokat, 
's a' mint észrevevém, ez a? növevény különösen 
díszlik e9 vidéken. 

Visszatértembe^elbeszélé a9 vezetőm, k i , vala
mint majdnem minden franczia vezetőjini, kiszol
gált katona volt , hogy ő , mint fogoly, Magyaror
szág nagyobb részét bejárta, volt Győrött, Pes
ten , Temesvárott, sőt Károly várott is Erdély or
szágban. Azt állitá, hogy meglehetősen értette az 
Oláhokat a' Gascognei pórnyelv segedelmével, *s: 
több szavakat hoza elő, mellyeknek valóban nagy 
hasonlóságok van; igy a 'hns oláhul „carne", itt 
„ca r " ; a9 ház oláhul „casa" itt „caso" 's a' t . 
Sőt magam is sok hasonlóságot találtam az itteni, 
*s az oláh asszonyok öltözete között. Rokkájokat 
is egyformán hordják hónok alatt. 

(A9 Grypi fogadóban két gyermeket láttam öt 
kicsiny kővel játszani, melly játék „bikajáték^ 
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név alatt Magyarországban is elég közönséges; 
ők ezt „a peyretcc-nek hívják. Peyreto az itteni 
pór nyelven apró követ tészen. Azt tartom , hogy 
a' Pyrenék inkább ezen pornyelvi szótul 55peyre" 
melly követ je lent , veszik neveket, mint sem 
azon sok más szőszárníaztatásokhul, mellyeket a' 
tudósok nagy mesterséggel fáradoztak felfedezni; 
például, Siciliai Diodor a' Pyrenék nevét RJ görög-
^VQ*C szóbul származtatja, melly tüzet tesz, 
,,m<>rt, úgymond, azon erdők, mellyek a' Pyre-
néket borították, nagy tűz prédaji lettek." 

A' min kiváltképen bámultam, az volt, hogy 
a* Pyrenék némelly helyeinek „Mahourat" (az az 
rósz lyuk) a9 neve, melly kifejezés a' Kárpátok 
bizonyos részeinek megkülönböztetésére is hason
lókig használtatik, —Magura, Maimra. 

Bigorre régi lakosainak szokásaira 's Öltöze
tére nézve, Davezac-Macaya ur Bigorre-rül irt 
históriai munkájábul hozok fel némelly helyeket. —* 
„Hajókat hosszura hagyták ríőni, öltözetek állat-
bőrbül volt. Kurta köpönyegbe burkolódzva, *s 
annak bő gallérját fejekre húzva, kigúnyolták az 
idő mostohaságát, valamint a 'mai Bigorreiek, kik 
fejekbe nyomván sipkájokat, semmit sem gondol
nak a' széllel és hóval.44 , 

A' magyar parasztok bundáját bárány bőr éke
síti hátul, melly hajdan kétségkívül hasonló mó
don fejek védelmére volt rendelve a'fergeteg ellen. 

Macaya ur ezt ragasztja hozzá „A? mi sírjai
kat illeti, ezek csupán csak földhalmok voltak , 
azon helyen öszvehányva , hová holt testeik leté
tettek; vezéreik sirhalmai magasabbak és téreseb
i e k voltak a' többieknél. Hamvaikkal együtt , 
fegyvereiket, 's méltóságok jelképeit is oda temet-
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ték. A' roppant földhalmok, mellyeket meg ma is 
látni a' Montgaillardi , Ossuni , Barbazani és Les-
curryi dombokon, hihetőleg mind illyen sírboltok. 
Ezek azon óriási temetkező helyek, mellyeket a' 
régiségben jártasok 5,tumulus"-nak neveznek; 's il-
lyenekben még ma is gyakran találnak fegyvert.64 

Kinek ne jutnának eszébe, ezeket olvasván , 
azon számos dombok, mellyek a5 magyar alföldön 
„halom" név alatt esmertetnek. 

October 2kán számos társasággal látogatám 
meg a'Bédati hegyben, Bagneres felett, lévő szikla
barlangot, mellynek fenekéig, a'mint mondják, 
még senki sem hatott. Mi igen tágasnak találtak , 
's több helyeken ékesitve csepegő kövekkel. Csu
dáltam három kisasszony bátorságát, kik velünk 
voltak, 's a5 legveszedelmesebb helyeken nagy me
részséggel mentek keresztül. 

October 3kán az ugy nevezett „Eíysée-Cot-
tin"-t néztem meg, meliy Bagnéres-hez közel egy 
órányira magányos és csendes völgyben fekszik, 
meredek hegyekkel körülvéve. Méltóságos cser- és 
hikkfák árnyékozzák azon forrást, melly mellett 
a' jeles Cottin asszonyság gyakorta üldögélt, talán 
,5MathiIdeÍC-jétirván. Egy ezen vidéki parasztasszony 
monda előttem, hogy esmérte Cottin asszonyságot, 
ki mind azok hajlandóságát megnyeré, a' kikkel 
némünémü öszveköttetésben volt; néha gyalog jött, 
máskor gyalog hintón hozatta magát ide, hogy több 
órákig gyönyörködhessék a* völgy magányában. 

October 4kén â  Baudéani papot látogatám 
meg, a' ki a9 már kihalt Baudéani bárók régi vá
rát vette meg, Vmint kisértet lakik ezen ős fa
lak közt. 

8 
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Baudéan hajdani urainak egyike reszt vőn a' 
keresztes háborúban , *s ez az oka , kétségkívül, 
hogy egy hegy a' falu szomszédságában még ma 
is Jerusálemnek neveztetik. Az utolsó ezen bárok 
közül Mária Therézia, Magyarország királynéja, 
szolgalatjában volt, 's még nyugalompénzt is ka
pott tőle. Ez 9 a' mint hallottam, igen kegyetlen 
és durva ember volt; egyéb zsarolások közt arra 
kinszeritette a' falusiakat, hogy a' várbeli kémen-
ezében süssenek kenyeret, 's ezért nagy adót fizet
tetett vélek. Könnyű képzelni, melly édes emléke
zetben tartatik ez az ur a' völgybeli jő parasz
toknál. 

October 5kén végre a' -Campani hires szikla-
barlangot látogattam meg, hová közönségesen leg
először szoktak a' Bagnéresbe jövő idegenek menni, 
A* barlangbeli csepegő kövek is megérezték ezen 
nagy látni-kivánást 5 mert már alig van belőlök 
valami, 

A* barlang mintegy kétszáz lépésnyire terjed a' 
fold alatt majdnem vizirányosan. Számtalan nevek 
és felírások boritják feneke oldalait. Brionne asz-
szony a r nevét arany betűkkel véseté itt egy már
ványtáblára , melly emléket azonban a1 revolutió 
alat t , a' bátorságra ügyelő katonák elvittek. 

October 6kán „Caesar táborát", az az egy 
meredek hegyen, Trebons és Poussac közt fekvő, 
néhány régi sánczokat nézdegéltem meg. Gyakran 
találnak itt romai emlékpénzeket. A' legmagasabb 
ponton egy roppant szikladarab látszik, nagyjában 
gömbölyűre vágva, melly az én véleményem sze
rint árra volt rendelve, hogy az ellenség közé 
eresztessék. Ez a*5 vár a' Bagnéresi völgy torkolat
j á t védelmezte* 
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Bagnéres de Bigorre Tarosa, melly 22 utszát 
*s mintegy 6000 lakost számlál, kies helyen fek
szik. Már a' Rómaiak idejében is esmertetett „vi-
cns aquensis" név alatt. Romai nagy ferdő intézet 
maradványig 's Augustus, Agrippa és Nero sok 
emlékpénzei fedeztettek fel benne* Egy emlékkő* 
vön ezen felírás volt : 

NYMPHIS 
PRO. SALV 
TE.-SVA. SE 
VER. SERA 

NVS.V. S.L. M. 
Egy másikon meg ez olvastatott: 

AGHONI 
DEO 

LABVSLVS. 
V .S .L .M. 

Buliét szerint (Mémoire sur la langue eeltique)? 
^aghon" istenesitett forrást tesz; 5>ag" eelta 
nyelven vizet5 »5on" pedig jót 9

 9s igy őszvetéve 
^jovizet" jelentvén. 

Némelly esztendőben SOOOre is fel megy a' 
Bagnéres de Bigorreban. megjelenő idegenek szá
ma 5 hanem közönségesen csak 4 vagy 5000, kik 
közül mintegy 1500 tartozik főbb rangúak közé. 
Az idegenek öszvesereglése Aiigustus lOdikétül 
September 20dikáig szokott legnagyobb lenni. 

Midőn én itten mulatók némelly Angolok és 
Spanyolok is használták e' ferdőt, az utóbbiak közt 
nevezetesen ama hires szárakivetett Don Martinez 
de las Rosas.— A' főbb rendű vendégek áltáljában 
véve itt is nagyvárosi módon élnek, későn kelnek 
fel, 5s igy a9 szabad természet legszebb pillantat-
jait elmulasztják; dél felé a' ferdőbe mennek, az-« 

8 * 



• 116',;'. 

u tán nyugosznak egy kicsinyt, meg minekelőtte 
elfáradtak volná; u g y a' sétáld helyre mennek, 
melly a' Pozsonyihoz hasonlit valamennyiben; öt 
vagy hat órakor szokott fényes ebédjekhez ülnek, 
9s este a' játékszinbe rándulnak , ha épen valami 
játszó társaság kerül Bagnéresbe.— Franciaország
ban a' kőzéprendbeliek nincsenek ugyan olly szo
rosan elválasztva a', főbb rendektül, mint mi ná
lunk , mert ot t a' pénzes Aristokratia a5 priviie-
giomos Aristocratia helyébe lépett , — de csak ott 
is mindegyik a' magához hasonlóhoz jobban von-
szodik mint más valakihez, 5s igy a' ferdőkben is 
találni ezen különválasztást. A' középrendfek tár
saságokat formálnak egymás között , *s tiz húsz 
személy együtt rándul ki a' hegyekre, együtt 
tánczol vagy vendégeskedik. A' mulatságok igen 
elevenek, a' mint azt a' nemzeti charakter megkí
vánja. Egyébiránt meg kell vallanom, hogy a' 
Pyrenék csudájit kivévén^ a' hires Bagnérest ma
gát , -'á más ottani ferdéiket, nem igen mulatságo
sabbaknak talál tam, mint nálunk a' Pöstényit , 
Trencsiriit, Bártfait vagy Füredit , 's a" franczia 
ferdőket egyáltalján korántsem lehet öszvehason-
litani a' hires Németországiakkal, p. o* a' Wies-
badeni-vel. 

Bagnéresben 27 ferde! intézet vágyon, mellyek 
mind külön forrással birnak. Ezek között az ugy 
nevezett 5JjFrascatia talán legelső. Köz-f erdő egyik
ben sincs, 's á' franczia asszonyságok ujvággyal 
kevert bámulással haliák i hogy minálunk urak 
asszonyok rendszerint köz-f erdőkben szoktak együtt 
feredni. XaSerre forrása vize, mellyet főképen 
májbetegség ellen használnak, következő cheiniai 
részeket foglal magában: 



117 

Szénsavas gáz megmérhetetlen mennyiségben. 
Zöldlőgyulat-savas szikag 1 szem, 15 századszem* 

,9 „ „ keseraj 
Kénsavas mészag 

„ ^ keserag . . 
Alsxénsavas mészag 

„ ?> keserag 
y^ 9j vasacs • 

Kövér gyantás állomány 
Növevényi vonat „ 
Kovag . . . . 
Veszteség - * 

í 4 * 
45 
10 

5 
1 

— 
— 
— 

1 
— 

55 

55 

55 

5? 

55 

5? 

55 

55 

55 

55 

30 
80 
20 
75 
55 
45 
10 
18 
— 
52 

55 

5? 

9? 

55 

55 

95 

5!>-

55 

•59. 

55 ' 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

71 szem , 00 századszeni. *) 
Ez a® massza 25 kilogrammé kigőzolgetett 

víz maradványa volt. Ezen forrás melegsége har-
mincz tettedfél grádus. 

Gutiére ferdőnek, melly ma Frascatinak nevez
tetik ? 37 grádus a' melegsége. Ennek vizébül 25í 
kilogrammé következő resúltatumo.t nyújtott: 

Szénsavas gáz 950 koczkás millímétre. 
Zöldlőgyulatrsavas szikag 1 szem, 56 századszem. 

55 55 55 keserag 8 „ 50 
Kénsavas mészag . . 46 „ 90 

„ „ keserag . • — „ 90 
Alszénsavas mészag . 4 „ —- -

„ „ keserag . — „ 9 0 
Vasacs megmérhetetlen mennyiségben. 
Kövér gyantás állomány -~- r> 12 
Növevényi vonat ?, — „ 18 
Kovag • • • ' * . * 5? 20 
Veszteség f

v . * ~ „ 80 
65 szem, 06 századszem. 

55 

•55 

55 

55 . 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

f ) 0anderax reclierches sur les propríélés pliysíques elc» des eaux 
'minérale* de Baaueres de Bigorre. Par is 18.27. 
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A' Pyrenéi hegysor hosszában 27 több vagy 
kevesebb vendégektüi látogatott ásványos forrás 
van, Vezeken felül közel 40? mellyek mind ke-
vésse esmeretesek* Egész; Frapcziaországban pedig 
mintegy 700 ásványos forrást számlálnak, olly meg
jegyzéssel , hogy â  közönséges regula szerint 9 a' 
melegek itt is hegyek közt , a' hidegek ellenben 
térségeken vágynak. Magyarországban egyedül Sá
ros vármegyében 73 ásványos forrás találtatik. — 
A' Pyrenéi ásványos vizek legnagyobb részint kén
kövesek , például: a' Barége-i, Cautere;z-i v Eaux-
bonnes-i, Eaux-chaudes-i 's a' t . ; a' Saint-Sau-
veur-i szappanos (floconneuse) 9s kénkövet foglal 
magában. A5 Pyrenék leirásában, mellyet Dralet 
á r közlött 9 csak egyetlen egy savanyu ásványos, 
vízforrást találok ? melly Audinac-ban, az Aude 
départementban vagyon. 

A' Pyrenék nagyon bővelkednek márvánnyal; 
a' zöld Campan legtöbbre becsültetik. —- Némelly 
irok azt állitják, hogy a' Carthagó béliek és a' Ró
maiak igen gazdag aranybányákat miveitek ezen 
hegylánczban; most csak vas ásatik nagy haszon
nal ; mindazáltal réz is elég nagy mennyiségben ta
láltatik bennek. Aranynak és ezüstnek csak kevés 
nyoma látszik. 

October 10-kén megindultamBagnéres-bül Tar-
bes felé , hol egész napot töltöttem. A' város mel
lett fekvő csatorna ? a9 mint mondják, fagyán az 9 

mellyet Alaric 5 a 'Góthok királyja, a9 viznek tá
borába vezetése végett ásatott; de ez inkább ter
mészeti patakhoz hasonlít 9 mint mesterség munká
jához, mert folyása tekergő, és semmi nyoma sem 
látszik a5 partokra kihányt földnek. 
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A' Tarbesi menésben mintegy 80 ménló van, 
mellyek közül többek felette szépeknek látszattak. 
Azonban a9 legszebb normandi lovakban is vettem 
észre valamelly bélyeget a' durvaságnak, melly 
az arab lovak gyönyörű formájával szembetűnőleg 
ellenkekezik. A9 ménes hivatal idegenek lovaitöt 
frankért engedi nemesitni 

Tarbesben egy külsőképén igen pallérozott 5s 
nagyon deli fgalant) lyoni fiatal emberrel regge
liztem , ki többek közt ezt kérdezé tőlem: „nemde 
Bréma Magyarország fővárosa?"—IMWs meg azt kér-* 
de , hol kell hajóra ülni , hogy az én hazámba me
hessen?" — Ez a' jő ur szigetnek tartá kedves ho
nomat. 

Következett éjjel Pau-ba mentem , innét pedig 
korán reggel Billére-be, melly égy kis falti mindjárt 
Pau mellett , hol IV, Henrik , dajkájánál tölte első 
gyermekségét. Ezen asszony maradéka, neve sze
rint Lasansan , majdnem szintannyiía látszott ere
detével kevélykedni, mint a' Lewis Berezegek, 
vagy pedig az első keresztyén bárok, a' Montmo-
rencyak. 

Azon ház , mellyben Henrik lakott , semmi 
nyomát sem tartotta fen régi formájának. Tulajdo
nosa egy nagy vasas e's hegyes botot mutatott ne
kem , melly az ő állítása szerint ugyan az volt , a' 
mellyet Henrik a*hegyekbe tett kirándulásai alkalmá
val szokott használni. Nekem ugy látszik, azon ko
rában, mellyet Billére-ben tölte a9 jó király, legalább 
a" kígyóölő gyermek Hercules erejevei kellett volna 
birnia, hogy ezen bunkót használhassa. Előbb kö
vetkező szavak olvastattak e' ház, kapuja felett: 
„Sauve garde du Roi", de ezen felirás a' revolutió 
alatt levakartatott* 
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October I3kán 6 órakor reggel értem Bayon-
ne-ba. Az Adour és a r Nive a' városban egyesül
nek , 's torkolatjök tágasabb kikötőt formál-, mint 
a' Fiúméra, ugy szólván , kikötő nélkül lévő 
Fiumei szabad kikötőnkben; hanem a' bejárás né-
münémü veszéllyel van öszvekötve, egy mozgd fö
vénypad miatt. Mintegy húsz hajót számláltam 
meg a' kikötőben, 9s megnéztem egyet, melly Ha
vannába készült utazni. 

Bayonne, hajőjinak -erős épitésérül szintolly 
hires, mint jőizü sodorárul; megkell azonban val
lani , hogy az utóbbi nagy részint egészen elké-
szitve hozatik ide Béarnrbül, 's kivált Paubul. 

Bayonneban sok paprikát látni. Ebédkor eczet-
be savanyitott apró ugorkával paprikát is adtak 
fel mártás helyett a' húshoz, szinte mint a*5 ma
gyar asztaloknál. 

Itt már több boltoknak van spanyol felirása; 
az a' fogadó, mellyben szálva voltam, „Posada de 
San-Estebano" nevet viselt. 

Ebéd után Biariz-ba mentem „caquolet^-en. 
Ez kettős ülés, egy ló vagy öszvér mind a' két 
oldalára függesztve; ezeknek egyenlő sulyuaknak 
kell lenni, olly formán, hogy aV könnyebb ember 
sulyját addig kell vagy portékával, vagy legalább 
kövekkel nevelni, mig a' túlsó félen ülőével meg 
nem egyez; ez az oka , hogy a ' k é t személy felü
lésének és leszálásának mindég ugyan azon időben 
keli történni , különben az egyik lefordul. Az uta
zás ezen neme Spanyolországból veszi eredetét, a ' 
hol Silleta-nak és Cartola-nak hivják. Az én ellen
súlyom egy barna-arczu bask leány volt , ki i t t a* 
legszebbek közé számiáltatott. 
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Egy ára., múlva Biariz kies helységébe ér
t em, raellynek számos fejér házai a' tengerpar
ton vágynak elszórva* — - A ' tenger setétes köd 
formában álla szemeim előtt; a' távolban imitt 
amott vitorlák fejérlettek. 

Igen szerenesésnek erzém magam, hogy i t t 
Toiilose-i D' Abbadie ur famíliáját njra megtalál-
hatám. Fijai elkísértek a9 tengerpartra, hol az ngy 
nevezett „trou Madame" alkalmatos néző pontot 
formál a'roppant sziklák köpött. Melly nagy és szép 
innen a' tenger! — Noha már October közepében 
voltunk, még is sok angol família tartózkodott Bi-
ariz-ben a' tengeri ferdő használása végett; 5sma
gam is sokkal melegebbnek találtam a' vizet, mint
sem hittem volna, Angustus hava legkedvezőbb á* 
férdesre. Ekkor a' falu alig elegendő az idegenek 
befogadására; kivált a? Bayonne-iek seregenkint 
járnak ide. 

A' két nem itten vegyesen ferdik, egyedül esak 
a' parton van két sátor a* levetkezők száraára. 
A9 már emiitett barrége-i ?>piscine"-n kivül semmi 
más franczia ferdőben nem találtam olly köz-ferdőt, 
mint a5 miilyen nálunk sok helyen van szokásban. 

Az idegenek öszvesereglése sok pénzt hoz Bia-
riz-be, mellynek lakosai halászaton kivül semmi 
foglalatosságot nem űznek; V melly veszedelmes 
mesterség ez! tiz esztendő alatt 150 ember lőn en
nek áldozatja. Még most is észrevehető, hogy it t 
az asszonyok száma sokkal nagyobb a* férjfiakénál. 

Megnéztem a' régi „Visaigue" (tengert néző) 
vár omladékin álló világító tornyot. Ebben éjnek 
idején tizenkét lámpás ég , mellyeknek világossága 
ellátszik három mértföldnyire. A' világító torony 
egyik őre azt állitá előttem, hogy sokkal messzebb 
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látszhatnék az , ha V világító torony üvegei a9rósz 
idő ellen vasdrót helyett cseh üveggel védelmeztet-
nének, mellynek vastagsága ellene áll minden fer-
getegnek* Ez a' világitó torony ki van meszelve, vala
mint azon tornyok is,mellyek a'tengerparton messzi
re ellátszó fejér színek által nappal szolgálnak jelül. 

October 15-kén a' Bayonne-bül Madrid-ba uta
zó kurírral Irun-ba mentem. Ezen 13 mértföldnyi 
utat megtettük négy óra alatt. . . , ' 

Egészen a' határnál egy nagy szakállos szerze
test vettem észre; e' volt a* legelső, kit Franczia-
országban láttam. Az ut mellett ült egy kövön, ' s 
távolrul majdnem határkőnek tar tot tam, melly] â  
két országot egymástul elválasztja. v 

Egy csinos hid vezet a' Bidassoa-n keresztül, 
Béhobie-bul, a* franczia vámhelyrül, Spanyolor
szágba. Ez a' hid az Angouléme herczeg alatt Spa
nyolországba nyomult sereg számára húsz óra alatt 
készült. —- A v Bidassoa igen kicsiny folyó, meliy 
azonban itt a' tengerrel együtt árad és apad. Nem 
messze a' hidtul látszik a' Fáczán sziget maradvá
nya , hires azon egyességrül, melly a' Bourbon 
háznak Spanyolországot megszerezte (1660). 

A9 franczia vámosok udvarisága 's megelőző 
készsége különösen ellenkezik a' spanyol vámtisz
tek gorombaságával, 's nndoritó mocskosságával. 
Ezeknek feje egyedül csak szembetűnőbb részegség, 
*s következőleg még nagyobb durvaság által külön
bözött alattavalójituL A' min kiváltképen bámultam, 
az volt, hogy ezen tiszt tisztátalan kezét élőnkbe 
nyújtotta, mintha alamizsnát kérne, mellyet adtam 
is neki uti társam utasítása szerint. 

A9 mint beértünk a" spanyol földre, az itt tűs* 
tént felényivel keskenyebb let t , *s szélein sehol 
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sem láttunk jő karban tartására megkívántató ké
születet. Az utak ezen rósz volta, a5 mint ugyan 
az az uti társam mondta, annál inkább nevekedik, 
mennél tovább megy az ember az ország belsejébe* 
— Csak attul féltem illyen beszélgetés közben, hogy 
az a ' j ó ember a' mi útjaink állapotja felől fog tu
dakozódni. 

Néha látni ollyan talyigákat i s , mint Váczon , 
mellyeknek kerekei azonban egy darabbul állanak, 
minden küllő nélkül, 's nem lévén kátránnal meg
kenve , busán nyikorognak. Azt gondolám, hogy a' 
legelső szekér van előttem, mellyet a' régiség va-
lamellyik népe talált fel. 

Torok búza földeket is láttam itt közbeültetve 
babbal és tökkel. Néhány biscajai leányok öltözete, 
kikkel az utón találkoztam, felette meglepett, igen 
hasonlitván a' Tisza mellyéken, Szolnok körül, szo
kásban lévő viselethez. Hajók egészen homlokokra 
v,olt simitva, 's fonadékban függött hátul, vállaikat 
veres tarka kendő fedte, 's kék vászon kötény volt 
előttok. Ez a' viselet annyival inkább meglepett, 
minthogy egész Francziaországban nem láttam hoz
zá hasonlót. 

Irun-ban a' dohányt V a' fejes paprikát 
a' házfedél alatt füzérben láttam szárítani , a9 

mi hasonlólag némelly magyar alföldi vidék szo
kását jut ta tá eszembe. Ugyan ezen városban szá
mos'házak kapuja felett van kőbe vésett nemes 
czimer. A' lakosok száma mintegy 4000-re megy. 

Megnéztem a' nagy szentegyházat, melly régi 
épület, 5s belseje igen homályos. Vezetőm, az egy
házi!, a' természetesnél valamivel jobb kedvűnek 
látszott, ?s eleinte azt állitá, hogy deákul szint olly 
jól jbeszél, mint spanyolul, de midőn néhány deák 
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szót intéztem volna hozzá-, megelégedett azon tu
dománnyal , hogy a r utániakat igen jól olvassa. Nyel
ve spanyol, bask és franczia keveréknek tetszett. 
Különbféle Jkérdéseimre, meÉyeket a v szentegyház 
épittetése iránt t e t t em, nem tudott felelni. 

Ezen szentegyház mellett egy régi épület á l l ; a ' 
belőle hallatsző iszonyú gyermekiármánál fogva 
könnyű volt eltalálnom, hogy oskola. A' gyerme
kek mind egyszerre sillabáztak fen szóval; épen 
illyen regula szerint hallottam lármázni kiskorom
ban a' gyermekeket ^ Sz • . i evangelika osko
lákbán. 

Visszamenvén szálasomra, a9fogadó előtt lévő 
piaczon egy utazó kocsit láttam állani két fegyveres 
ember által kisértetve. Értésemre eset t , hogy kö
zönségesen igy szokás itten utazni, a' tartomány 
utjainak csekély bátorsága mijitt. Melly biztató tu
dósítás reám nézve, kinek szándékom vala más 
nap korán réggel San-SebastianJba menni, 's csak 
egy vezetővel, ki t épen nem esmértem, ?s ollyan 
mellék u tón , mellyen csak lovagok V gyalogok 
járhatnak. 

Idegen föld még soha sem gerjeszte bennem 
olly különös, olly kedvetlén érzéseket, mint az 
Iruni fogadó. Most hagyám el a' szép Francziaor-
szag pallérozott 's nyájas lakosait. Itten durva 
szemmel néztek reám az emberek , ' smég beszédem 
meghallgatására sem méltattak. Szobámban kan
dalló sem volt , piszkos benne minden, vs az agyi 
ruha bizonyságul szolgálhata, hogy ezen fogadó, 
siralmas állapotjának ellenére is, számos vendéget 
lát. —«• Be szerettem volna Bécs, vagy Paris hiresí 
gyomorhőseit ezenIruni fogadóba szálitani.V meg
értették volna itt Napóleon ezen mondását: hogy 
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bár melly keveset egyék is az ember, mégis min
dég többet eszik, niint. k e 11 e n e. Az olajnak, mel
lyel i t t minden ételt készitnek, kiállhatatlan avas 
szaga vol t , 's nehéz képzelni az ide való bornak 
nndoritó izét , melly onnan ered, hogy azt közön
ségeseri kátrános kecskebőr tömlőben tartják. De 
mindenütt különböző az izlés; az itteni lakosok 
bizonyosan felségesnek tartják ez #alt . Éjjel az 
utszai vad lárma több ízben felébresztett, V ngy 
látszott, hogy ezt is az ottani nektárnak lehetett 
tulajdonítani,- * 

October 16-kán elhagyám Irimt korán reggel; 
én lovagoltam, vezetőm: pedig gyalog kisért. -Nei»; 
messze Irun-tul egy san -sebastiani kereskedőnével 
találkoztunk, a' ki silletaján portékát hozott Ba-
jonne-bul. Francziául meglehetősen beszélt, 's ál
táljában pallérozottnak és jól oktatóttnak találám. 
Elbeszélé, hogy San-Sebastian-ba külföldrül jön 
minden portéka, kivévén a' cataloniai térdkötőt 
és a ' va r ró selymet. Guipuzcoa, Navarra, Bisca-
j a , és Alava tartományok beviteli szabadsággal 
birnak, egyedül csak a' tengeren jöt t portékákért 
tartozván egy kis vámot fizetni. Ezek azon sza
bad tartományok, melly ekbül a' sikkasztás, az az 
sf tiltott portéka kereskedés, más szomszéd spanyol 
tartományokba főképen űzetik. Egy francziá t iszt , 
ki Spanyolországban sokáig tartózkodott, azt mon
da nekem Bagnéres-ben, hogy a' sikkasztok sze
kereit gyakorta több száz jól felfegyverkezett em
ber kiséri. 

ChaptalurjFranczi^országfiéhai ministere, Spa
nyolország industriája és kereskedése felől igy szól:*) 

.•') De 1* industuie íraneaise etc. Paris 1819. 4-dik lap. 
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„Spanyolország a' XVL században egy volfcEu-
rópa első kézmives nemzetei közül; posztó és szőve-
kötő mivházainak (fabriques de draperie et de bon-
nets} temérdek készítményei mindenütt érdemlett 
hirre kapták , és selyem mivei igen kerestettek. 
Földje termékenysége, éghajlatja szépsége, ké t 
tengerre dűlő fekvése , gyapja legszebb volta egész 
Európában, széksava jeles tulajdonságai, 's borai 
jósága, legnagyobb virágzásra emelek ezen orszá
got ; 's azon felül Európa czivódásaitul is majdnem 
egészen távol helyezé azt saját állása 9s a' t.'* 

„Több okok vesztetek el Spanyolországgal kéz-
mivesi elsőségét, mellyet V. Károly országlása alatt 
szerzett volt magának; egy részrül a' felyilágoso-
dás Európa egyéb nemzetinél sokkal sebesebben 
haladott előre ; más részrül pedig Amerikai birtoka 
ezen gazdag tartományokba vonta Spanyolország 
népességét, pénzét és kereskedését; 's ezolta a* 
spanyol föld mivelése hanyatlott , V a* kézmivi 
szorgalom, melly nem mutatott annyi hasznot, 
majdnem egészen eltörültetett.65 

„A* spanyol kereskedés még nagyobb szeren
csétlenségét a' vámtörvények okozták, mellyek a' 
kormányszék szeszélye és szükségei szerint annyi
ra változtak, hogy ugyanazon íermészetü9s majd
nem egészen egy időben te t t portéka-szerzések fe
lette különböző sorsnak vettettek alája; sok izben 
reggel váratlanul tiltva voltak azon tárgyak, 
mellyek meges te szabadon vitethettek b e ; nagy 
vám vettetett a r ra , &* mi eddig semmit sem fize 
t e t t ; 's minthogy a9 kereskedő semmi portéka vé
telhez vagy eladáshoz nem fog, minekelőtte annak 
kimenetelét jól fel nem vet i , a' Spanyolországba 
intézendők pedig ezen tekintetben legkisebb bátor-
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ságot sem nyújtottak nek i : kénytelenittetve érzé 
magát a9 főváinosokkal egyességre lepni , inellynél 
fogva munkálódását bizonyos alapokra építhesse 9 

's igy tör tént , hogy áz országot ellepte olly kül
földi portéka, mellyért a' kincstárnak semini váiíi 
nem fizettetett 's a' t . " 

Mintegy két órányi járás 'után valami kunyhóra 
, akadánk a' hegyek között, mellyben két őr lakott, 
kiket a' San-Sebastiani felsőség helyezett ezen , az 
i t t elkövetett rablásokrul régolta félelmes helyre. 
Egy fél pesettá-t *) kellett ezen utőröknek adnom. 
Az illy adakozóság ezen tartományban áltálján véve 
nagyon szokásban látszik lenni; — - a z utazd zse
bére minden ember számot t^ r t , a' kolduld gyer
mekek szintúgy, mint magok a' lakosok. Azonban 
az ember szívesen fizet i t t illyen kis vámot, csak 
hogy azon rablásoktul ment lehesen, mellyek, a' 
mint mondatik, a? madridi nagy utón olly gyakran 
történnek. 

Lezo helységébe érvén , leszálánk lovainkrul, 
9s hajóra filénk* hogy áltvjtessük magunkat azon 
öblön, melly a' Los PaSages kikötőbül befelé < 
nyúlik. Menet közben látok a9 Los Pasages ki
k ö t ő t , melly minden időben alkalmatos a*5 legna
gyobb hadi hajók befogadására ; most azonban egé
szen pusztán 's elhagyatva áll. A9 két parton lévő 
tágas ' s magas házak, 's némelly öszvedüledezett 
erősségek, ezen hely régi fontosságát látszanak bi
zonyítani. 

Fél óránál valamivel tovább tartott , míg az 
általelleni partra ju tot tunk, honnét egy dra alatt 
beértünk San-Sebastianba. -r— Mintegy 14 eszten-

*)í Egy pesetta csaknem 24 krajczár pengő pénzben. 
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deje, hogy az egyesült angol e's portugál hajóssereg 
ezen várost lövöldözte 's majdnem egészen feldúlta* 
Most rendes plánum szerint vagyon ujra felépítve; 
utszájinak kövezete j é , 's két felől négyszegű kö-
vekbül csinált gyalogutak vágynak; az mondaték 
nekem ? hogy ez Spanyolországbán a' legszebb vá
rosok közé tartozik. 

Bemenvén egy vas eV réz aprólékos bol tba , 
meggyőződtem azon állítás valóságárul, mellyet uti 
társnémtul a' külföldi portékák bevitele felől hal
lottam* Az ezen boltban volt számos tárgyak között 
cataloniai térdkötőnél, sevillai selyemnél és sara-
gossai csergőnél (castagnetta) , egyéb spanyol k é 
szítmény nem látszott. A ' térdkötőkre holmi verse
ket 's más egyéb mondásokat szoktak szőni > p. <v 

Quanto crece tu hermosura, 
Tanto es mayor mi ternura. 

Reyna eres muj ermosay 
Como el clavel y la rosa. *) 

A' posztó és más afféle portéka Angolország-
feul jő 9 a^vászon Német Alföldrülj Németörszágbul 
pedig vas és rézaprólék. 

Bementem más boltba ? hol nevetséges keve
rékben láttam egynehány eladó könyvet 's réz
metszést, számos cserépedény között. Ezen literatu-
ra nagyobb része felette különös czímü ájtatos 

9) Minél nagyobb szépséged y 

Annál nagyobb szerelmem. 

Királyné olly gyönyörű vagy 5 

Mint a\szegfű és á'jrózsa. f 
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könyvekbül ál lot t ; akadtam mindazáltal benne Te-
lemach és Anacliarzis utazása fordítására is. A* köny
vek igen drágák voltak; Guipuzeoa tartomány egy 
regi földabroszát két pesettával (majdnem két frank) 
kellett fizetnem. 

Az a' proclamatio, mellyet a' spanyol király 
Cataloniába érkezése után , az utolsó lázadásokra 
nézve hirdettetett ki , fel volt minden utszában füg
gesztve; én azonban nem vevém észre, hogy sokak 
figyelmét vonta volna magára , a' min nem igen 
lehet csudálkozni ollyan tartományban, hol csak 
kevés ember tud olvasni. 

Ezen város két szerzetes 's három apáczakla-
stromot számlál. Megnéztem benne két szentegyhá
zat, mellyek rendkívül pompásak; az egyik jóizlés 
szerint látszott felékesítve lenni. 

Dél után felmentem a'világító toronyhoz, hon
nan felette szép kilátásban gyönyörködik az ember. 
San-Sebastian környéke meglehetősen vagyon mi-
velve; még olly réteket is láttam, mellyekre rendes 
csatornákban vezettetik a5 viz. Azt is állították 
előttem , hogy itt a' földbirtok tetemes jövedelmet 
ád. Az az asszony , kirül fellyebb szólottam, az u t 
mellett egy san - sebastiani polgár birtokát mutatta, 
melly csupán egy kertbül, 's csekély szántőföldbül 
Áll, 's tízzel kamatolt százért. 

Azon magas" pontrul,, mellyen állottam, kiter
jedve látám magam előtt a' roppant oczeánt (a ' bis-
cajai tengert) ; balra Spanyolország távolban eltű
nő hegyei Ötlöttek szemembe, jobbra pediga'mesz-
sze láthatáron Francziaország majdnem lapos partjai. 

Szőlő San-Sebastian környékén nem miveltetik; 
mer t , ugy mondják,igen kemény az éghajlat, — 
én azonban szabad mezőn láttam itt figefákat; 

9 
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A' Pyrenék ezen vidéken ollyan magasak, ittint 
a' budai hegyek, kivévén némelly pontokat, mel-
lyek , mint például Santa-Magdalena hegye, majd 
ollyanok , mint a' Mátra, 

A' bort spanyol Navarrábul hozzák tömlőkben; 
a' kecskebőr Szotös oldala befelé fordíttatván , kát-
ránnal nagyon bekenetik, a' mi a' bornak idege
nekre nézve egészen kiállhatatlan szagot ád, melly 
azonban az itteni lakosoknál felséges .jszamatnak 
tar tátik. Az olajt is szintúgy tartják e l ; a'gyümölcs-
boros tömlők nincsenek bekátránozva. 

Ezen tömlők azon időre emlékeztetnek, midőn 
Silén és Bacchus zabolátlan kíséretekkel bejárták a' 
borterraesztő tartományokat. A'Spanyol híven meg
marad ősi rósz szokásai mellett, még ma i s , midőn 
körülötte mindén megváltozott. Senki sem tudná 
vele elhitetni, hogy av nedvek hordókban tartása 
mddja sokkal helyesebb az övénéL •-— A9 „Pösada 
Santelmo de la viuda Gianora" tulajdonosnéja, ki-* 
nél szálva valék, bizonyossá tőn engem, hogy még 
a? spanyol mesteremberek is felette különösen ra
gaszkodnak régi szokásaikhoz. Ha házi eszközt akar 
valaki ezen városbeli asztalosnál csináltatni, hasz
talan tesz elébe mustrának valami *ktilföldi készít
ményt, mert azt mondja mindjárt, hogy ő sokkal . 
jobbat csinál, 's azután meg kell vele elégedni, 
a' mit öntetszése szerint előállít. 

Van itt mindazáltal egy a' maga nemében jeles 
készítmény, melly a' csokoládé. A' legjobb miné-
müségünek fontja két és fél pesettába kerül , hanem 
még ebben is észrevehető a' spanyol izlés csekély 
előmenetele, mert a'formája szerfelett idomtalan.— 
A' kávéházban semmi újság levél nem volt; de azon 
fogadóban, hová a' Bydarti portékahordők szála-
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nak j a' franczia Oonstitutionnel borítékára akadtam, 
*ÍS a' fogadósáé ugyan cSak zavarodottnak látszott, 
inidőn tőle kérdeném ,' mi legyen azV Az az ember, 
kivel San-S eb astianbul visszautaztam, azt állította, 
hogy hetenkint kétszer teméntelen franczia újságo
kat hordanak be titkon e' városba* 

San-Sebastianban nincs játékszín , noha a* la
kosok száma majdnem 15,000-rö megy; hanem a' 
franczia őrizetbeli tisztek ezen hijányt kipótolták * 
ok magok játszván franczia darabokat, a? városi 
lakosok 's kivált aT szép nem nagy örömére. 

A' Pyrenékben létem alatt feltettem magamban 
egész Saragossa-ig menni; a' határhoz közelítvén 
megváltoztatám szándékomat^ 's azt gondolám, 
hogy nem megyek tovább Parnpelixná * n á l ; de 
midőn San-Sebastianba értem, ugy véltem,* ha
tárt kell vetni spanyolországi utáninak* 9s October 
17-kén visszafordultam Frariczíaország felé. 

A'Bayonne-tuI két mértföldnyire fekvő Bydart 
helységbeli lakosok, \s kivált az asszonyok > kétszer 
visznek hetenkint portékákat Bayonne-bul San-Se-
bastianba; egy illy Bydartin-nel, mint közönségesen 
neveztetnek, caquoleten tértem vissza Franczia-
országba. Tizenöt frankért vállalta magára engem 
Bayonne-ba vinni, 's az nton tartásomrul és szála-
somrul gondoskodni. Lezo helységétül fogva fegy
veres ember kisért bennünket Irun környékéig. 

Nem messze a' váróstul hegedű hangok hatot
tak fülembe, 9s azt gondolám, óllyan barna vándor 
hangniivészt fogok látni , millyenek Magyaror
szágban gyakran fordulnak elő, midőn egyszer
re mintegy hatvan fegyveres emberbül állő csapat 
bukkant élőmbe, az xit hajlásánál. Egy kicsiny em
ber , kék ruhába öltözve, 's a' vállán kard* lép* 

9 * ' ;• • 
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degelt élő ttok 9
 ?s mellette láttam á' hegedűst, , a-

ki egy friset játszott , hogy menéseket serkentse; 
a' többiek rendetlenül követték őket ; legnagyobb, 
részint barna ruhába valának öltözve, hanem min
den egyformas,ág nélkül; fegyverkezetek pxiskábul, 
pisztolybul és tőrbül állott. — Mi ezen derék em* 
berekre egy kis bizodalmatlansággal néztünk. Egy 
közülök, a5 k i , a' mint látszott , kedvelője volt a' 
navarrai avas bornak, nagyon megütötte arczát 
lovamnak fejébe. Erre mind a' ketten hátráltak , V 
én már kellemetlen kimenetelt vártam; de a9 bol
dogtalan, uti társaitul hangosan kinevettetvén, 
megelégedett azzal > hogy fogai közt fenyegetődé-
seket dörmöge, Vtovább folytatá útját, 

Kérdezősködém Irun-ban, mi volt légyen ezen 
vad csapat, 9s ime a' tudósítás, mellyet ad tak : 

A' folyó hónap elején Irun-ban a"5 pártütés né-
melly jelei nyilatkoztatták magokat , mellyek a5 

cataloniai Aggraviadosok mozgásával egybekötte-
tésben látszottak lenni. Az útszákon öszvecsopojftoz-
tak az emberek, 's e9 felkiáltás hallatszott: „Viva 
Don Carlos! viva la inquisitioné" 5s a' t. Ezen do
log megvizsgálására San-Sehastianba kiküldöttség 
rendeltetett, melly a5 régi bevett szokások megtar
tását kötelességének vélvén, felfegyverkeztetá a ' 
Terziokat, 's Őrlineát húzott, hogy az iruni királyi 
önkénytesek heve zabolában tartassák. Három fegy
verviselésre alkalmatos fiatal ember közül sors által 
kellett egyet ezen szolgálatra választani; innét ji> 
a' Terzio nevezet, mellyet némelly* ujságirők vala
mi tg párt nevének tartottak. Az iruni fiatal enh 
berek nem alkalmaztatták magokat a5 san-sebastiani 
kiküldöttség rendeléseihez, 's király kezével alá
irt parancsot kivántak látni. Ugy tetszett, niint-
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ha a' királyi önkénytesek vezére 9s az iruni Ex-
Alcade a' megelégedettének fejévé akarták magokat 
tenni. Erre a" kiküldöttség 300 tartományi Terziot 
küldött Irunba, kik a' főczinkosokat elfogák, 9s 
többek közt az Ex-Alcade testvérét i s , ki e'város
ban pap volt. Ezek San-Sebastianba vitetének, 's 
töihlöczben tartattak nyolcz napig. Ekképen lecsil-
lapittatott a' lázadás , 's a' fegyveresek, kikkel 
öszvetalálkoztam, utolsó osztályát tevék a' város-
bnl kiköltöző Terzioknak. 

Őrültem, hogy nem kellé az éjszakát Irunban 
töltenem; este 8 órakor értünk Bydart-ba.— Vezetőül 
közel a' faluhoz egy helyet mutatott, a' hol őt egy
nehány esztendeje öt spanyol zsivány megtámadta, 
és kirabolta; ezek őtet egész nap kisérték a7 ha
társzélek felé, V este a' franczia földre érvén, vég
re hajták szándékokat. 

Ezen parasztnak igen csinos háza volt Bydart-
ban. Minekutána pompás vacsorát adott volna ezüst 
készülettel, szép tiszta szobába szálitott az első 
emeletben, a9 hol ezen kivül még öt jól bútorozott 
szobája volt, — Az iruni posadát tüstént elfelej
tettem, kivált midőn más nap Biarizbe értem. In
nét >z ifjú D'Abbadie-valCambo-ba mentem. 

Még az nap (October 18-kán) elértünk ezen 
kies helyre, melly négy órányira fekszik Bayonne-
tulV 5s férdojérül 's éghajlatja szelídségérül nagyon 
hires. Midőn a*5 pyxenéi vizek mind elhagyatnak, 
akkor seregenkint jőnek Camboba az idegenek. 
Csak nagy üggyel bajjal szerezheténk magunknak 
szálast, noha már October vége felé járt az idő* 

Cambo fekvése egy a' legszebbek közül, mel-
lyeket láthatni. A5 Nive egy mély völgyben 9s ma
gas bokros partok közt kígyózik* Az itteni két 
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ásványos forrás egyike kénköves, másika vasat 
foglal magában; amaz csak 22 grádusnyi melegsé-
g ü , *s következőleg melegitni kell vizét; ez hideg 
's igen kevés vize van. — Ugy tetszik, hogy ez a5 

ferdő inkább csak egészséges, mint beteg embe
reknek valo» 

Más nap (October 19kén) Ategaitze-t néztük 
meg , melly bask sző, 9s rettenetes helyet jelent. 
~ E5 valóban vadon völgy: a' bájoló Nive roppant 
sziklák közé szorul benne. Követvén a r keskeny 
ösvényt ?a'folyó partján, egy gőth kapu forma nyi
lason menénk ál tal , melly a' sziklában van, 5s Ro-

, land utjának (Pas de Roland) neveztetik. A' rege 
erről azt mondja 5 hogy Roland, útjában a' kőszál 
által gátoltatván, hatalmas dárdájának egy szurá* 
sával csinálta e* nyilast. 

Ezen helyen több asszonyokkal találkozánk, 
kik valamelly köpönyegforma fekete ruhába valának 
burkolózva, ugy hogy még fejek se látszott ki* 
így viselik magokat a' bask asszonyok, midőn 
szentegyházba mennek, 

A" „bask" nyelv sem a' franeziával, sem pedig 
a* spanyollal nincs legkisebb atyafiságban. Ha 
igaz ama* régi közmondás : „simplicitate nihil po-̂  
test superius cogitari" akkor ez valóban felséges 
egy nyelv. A* bask , valamint az angol, a' nemet 
(genus) csak az élő lényekre alkalmaztatja, ,,mi 
szükség, úgymond, hogy én a'napot férjfinemünek, 
az éjeit pedig asszonynemünek mondjam, mint a9 

franczia?44 —- 's erre az együgyű kérdésre talán 
nem könnyű alfeleiét. Ezen nyelvben nincsen ok 
lyan hang, melly a' c , ö , ü , zs , q, v , x , vagy 
y betűt megkivánná. íme ne'melly^fő szavak: J a n -
k o a k , Isten; i l a r g i , hold; i g u z k i a , nap az. 
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égen; a i t a , hasonlítV magyar atyához, 'sugyan 
azt jelenti; a m a a' magyar anya.; s . eme , fi ; 
g i z o n a , ember; m e n d i j hegy; eg-un, m a ; 
b i h a r , holnap; n i , én ; g u , mi; 's a' t. A* ra-
gasztékok használását lehetetlen tovább vinni , mint 
ezen regényes együgyüségü nyelvben, p. o. h a n -
d i , n a g y ; h a n d i e h k o , elég nagy; h a n d i a -
go 5 nagyobb ; h an <ii c h a g o , még nagyobb ; 
h a n d i c h a g o t t o , nagyobbatska; h a n d i e g i , 
nagyobb , mint szükséges ; h a n d i c h e g i , kevés
sel nagyobb, mint szükséges; h a n d i eh é g i t t o , 
nagyobbatska , mint szükséges; h a n d i s k i , na
gyon; h a n d i s k i a g o , még nagyobban; h a n-
d i z k i c h a g o , kevéssel nagyobban; h a n d i z k i-
c h a g o t t o , valamitskével nagyobban; h a n d i z-
k i e g i , nagyobban, mint szükséges; h a n d i s k i -
e h e g i , kevéssel nagyobban, mint szükséges ; 
k a n d í z k i c h e g í t t o , valamitskével nagyobban, 
mint szükséges; h a n d i e o r , nagyobb lehetvén; 
h a n d i t a s u n , nagyság; h a n d i g u a , rósz érte
lemben vett nagyság; h a n d 1 g u n a , valami ke
vés nagyság; h a n d i t i a r , h a n d i k a r i , nagyot 
szerető ; h a n d i s z e , nőni; h a n d ,i t u , nagyra 
termett ; h a n d i a r a z , nagyítani *s a9 t. Idegen 
ember könnyen gondolhatja, hogy ezen nyelv
i e n minden szo „a í c betűvel végződik; mivel a 
bask az articulust hátul ragasztja a? szóhoz, p. o. 
me n d i , hegy ; m e n d i a , a' hegy; s e m e , fi; 
s e m e a , a' fi; e t c h e , ház, e t c h e a , a' ház ; 
's a' többi. 

October 19kén visszatértünk Biark~be, 's én 
azután 21kén Bordeaux felé indultam Bayonne-bul 
hat érakor reggel. 
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Keresztül menénk a* Landes-eken , hol a9 nö
vevény! elet csak fenyő- é> dugókérgü cserfábul 
's páfránfübül áll. Ez a' département Franezia-
ország legpallérozatlanabb részének tar ta t ik , 's 
ezen véleményt az utak rósz állapotja igazolni lát
szik; mert az utak áltáljában ugy tekintetnek min
denütt , mint a' pallérozódás bizonyos jelei. — En 
egy parasztot sem láttam falábakon já rn i , a' mi 
különbén a' nagy fövény miatt szokásban van nálok. 

Míg Tartas-ban lovakat váltottunk , egy sza-
kálos gyalogembert láték jönni , sok városi gyer-
raektül kisérve. Kérdeztem, mi légyen az , 9s a* 
fogadósáé azt feleié, hogy az, az ő véleménye 
szerint valami ájtatos szarándok. En őte t , mon
dám 9 zsidónak tartottam. „Oh hiszen látja az ur, 
feleié az asszony, hogy szakála van, következőleg 
nem zsidó/4 Szép ok gondolám magamban; hanem 
igaz, hogy a9 zsidók Francziaországban nem visel
nek szakált. Közelitvén ezen utazóhoz, ugyan meg
lepettem, midcín tulajdon szájábul hallanám, hogy 
© galicziai zsidó, Lemberg mellékérül. Epén ekkor 
tér t vissza New-Yorkból, Gibraltáron 's Madridon 
keresztül, 's örömében elragadtatni látszott , hogy 
velem németül beszélhete. — Egy szolgáló, ki á' kar
ján egy kis gyermeket tárta, a' többi ujsag vágy ok 
közt szinte a' zsidó mellé állott; a' gyermek egy
szer csak bele kap a9 zsidó szakálába, a9 k i ezen 
harátkozáson mosolyogva igy szólott: „néni gon
dolnék vele , ha csak illy pajkosságot követnének 
e l rajtam a 'gyermekek , — de gyakran kövekkel 
hajigálnak.66 

Utóbb csak ugyan kitűnt belőle a' zsidó cha-
raktér ; alkudozni akart a' gyorsszekérbeli ülésért, 
négy frank helyett kettőt Ígérvén, 's minthogy a9 
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kocsitiszt egyáltalján nem akart engedni, gyalog 
folytató utját. 

October I2kén de! előtt tiz óra tájban értünk 
Langon-ba. Itt leszáltam a' kocsirul, 's a9 gőzha
jóra ültem, melly három óra alatt megy innét 
Bordeaux-ba. A' Garonne partjai valóban megér
demlik azon dicséretet 5 mellyet rólok mondanak,: 
Az egymás után szakadatlanul következő szőlőhe
gyek , 9s a' számos falak és majorok ? melly eket a9 

hájórul látni, bájoló egészet formálnak. En mindaz
által részemrül a9 Rhone partjainak, 9s még inkább 
a? Rajnáénak Mainz és Coblenz között, adom aas 
elsőséget. 

B O R D E A U X . . .. . .. 

(Lakosai száma 90,000 j de'partement Gi ronde ; a ' t a r tomány regi 
neve Guyenne;) 

Bordeaux városa hossza a9 Garonne bal part
ján majdnem szintőlly nagy, mint Budáé; tekin
tete valóban méltóságos. — A' kikötőben ? mellyet 
i t t a9 felséges Garonfie formál, több száz hajó állott. 

A9 franczia kikötők közt első a9 marseillei? 
1824ben 5723 hajó szálott bele; mindjárt utána kö
vetkezika9 bordeauxi 5 hová ugyan azon esztendő
ben 3811 hajó érkezett. Az első a9 közép tengerrel 
9s főképen Egyiptommal, a9 második pedig Kelet
indiával 's Mexicoval vagyon kereskedési öszve-
köttétésben. Fiúméba esztendőnkint mintegy 200 
brigantina érkezik, és közel 2000 partikereskedést 
fcabotage) íiző kisebb rendű hajó. 
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Mindenek előtt a* kőJűdat nézem meg, melly-
nek nagysága bámulásra indított. E ' nemben soha 
sem láttam szebbet. Hossza 720 lépés, széle pedig 
16, mellyek közül három három lépés szolgál gya
logutal mind a' két oldalon, mozaik forma köve
zettel. Ezen hid még ama' régi nemzeteknek is fé
nyes becsületekre válnék , kiknek emlékei omladé-
kaikban is bámulást gerjesztenek. 

Ez után szent Mihály templomát V a' székes 
egyházat néztem meg^ Külön gdth harangtornya van 
mind a' ket tőnek, melly egészen magányosán ál l , 
mintegy 15 lépésnyire a' szentegyháztnl. Ezeket az 
Angolok épitették. 

Az itteni természeti gyűjteményt, kiváltt a' 
csigákra nézve , leggazdagabbnak találtam mind 
azok közt 5 mellyeket életemben láttam. 

A' város könyvtára inintegy 100,000 kötetet 
foglal magában. Magyarország históriája ezime alatt 
im ezen munkákat találtam benne 5 

Boníinii rérum Urigáricarum Deeades, Basileae 
1568 in folio. 

Idem r— — — Francofurti 1581, in folio. 
Hulsü (Levini) Chronologia usque ad annuiii 

1597. Norimbergae 1597. 
Lindénbergii (Pet rQ Qoinn&entarii Rerum me-> 

morabilium in Európa. 
^ • Epistola Jacobi Palaeologi, 

Xipsii (Justi) ad lacobum Bonavium Epistola. 
Berunl Hungariearum scriptores varü ectente 

Bongarsio. Francofuiti 1600. 
Isthuaníii historiarum Iibri XXXIY. Cok Agr% 

$ 6 ^ i n íbliov 
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Rerum memorabilium ín Pannónia sut Turca-
rum Imperatoribus etc. gestarum ExégesesV recen-
sente Nicolao Reusnero. Francofurti 1603. in 4to. 

Tuberonis Commentariorum Libri XI . Fran-
cof. 1603. 

Fume'e de Genillé (Martin) Histoire des trou
bles et de la pitoyable perte et ruine da royauine 
de Hongrie. Paris 1594, in 8vo. (Ritka könyv.)' 

Idém avec la continuation de Montreux. Pa
ris 1608. - ; 

Idem the historie of the troubles of Hungarie 
etc. Newly translated ont of french in to english. 
London 4600. 

Histoire des troubles de Hongrie par Tanel. 
Paris 1685—87, in 12. 6 voL 

Lettre de Mr. S. L . . . Seigneur Polonais á 
Mr. le Marquis C. L . a. Fásseftiblé'e des Etats de 
FEmpire a Ratisbonne sur les affaires presentes de 
la Hongrie. Ratisbonne 1683. 

Jean Dohneau de Vize' 9 histoire dn siege de 
Bude. Lyon 1687, in 12. (Ritka könyv.) 

Respuhlica et status Regni Hungáriáé Lugd, 
Batav. ex Officina Eizev. 1634. 

Gabvileri (Hyeronimi) Epitome ete. ortus Se-
renissimi Principis Ferdinándi Ungáriae etc* regis. 
Hag. 1530. 

Matthieu (P . de) Histoire d'Elizabethe fille du 
roy de Hongrie. Paris 1607. (Ritka kónyv.) 

Le Clerc (Jean) Histoire d'Emeric Comte de 
Tekeli. Cologne 1693, in 12. 

La vie du Prince Ragoczi. Paris 1706, in 12, 
Bechet (Antoine) Histoire du Ministére du 

Cardinal Martinusius. Paris 1713, in 12. (Ritka 
könyv.) 
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Baret (Jean) Histoire summaire des choses les 
plus remarquables etc. de Moldavie , composée sur 
les mémoires de Charles Joppecourt. Paris 1620, 
in 8vo. 

'S igy utazásom egyik fő czéljának, melly a9 

Magyarországot illető könyvek és kéziratok ki-
nyomozásában állott 5 csak itt lett egy kis sikere, 

A9 bordeauxi nagy játékszin, a' mint mond
ják legszebb egész Európában, én legalább még 
a* müncheninél is szebbnek találtam. Belseje, mind
azáltal ugy tetszik nem ér fel SL párisi nagy éne-
kesházzal. 

A' kereskedőház nem hasonlittathatik a' pá
risihoz. 

Bor teszi a' bordeauxi kereskedés egyik fő 
ágát. A' homokos földön termett bort nehéznek 
(vins graves), tavinak (yins paluds) pedig a' mo
csáros helyrül valőt mondják. Legbecsesebbek a* 
séguri, medoci és langóni borok; hanem altaljá
ban igén keményeknek tartatnak, ha még nem tet
tek hosszú utat tengeren. Itt a' bort félig földszint 
álló pinczékben tartják. 

Bordeaux-bul October 24kén reggeli hat óra
kor mentem e l , utamat Toursnak vévén. Saint-
André-de-Cubzac-ban bámultam a' Dordogne rop
pant szélességén, V annyival inkább, minthogy 
ezen folyo't a' Rhöne'nál vagy Garonnenál kisebbnek 
tartottam, i t t pedig majdnem szélesebbnek tetszett, 
mint a' Duna Pest és Buda között. Közép mélysége, 
a' mint mondják, 25 láb a' tenger áradásakor, 
melly hét vagy nyolcz mértföldnyire érezhető ezen 
folyón, tiz tizenöt lábnyival emelvén magasabbra 
ennek vizét.- ^ A r Dordogne nagysága annyival 
inkább nevezetes, ipinthógy nem igen hosszú a* 
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folyása, mert csak középpontján ered Francziaor-
szágnak. 

Nem szükséges Don Quixottekint lovon ülni, 
-mint tébolygó vitéz, hogy kalandra akadjon az 
.ember; nekem a' kocsi belsejében volt hozzá sze
rencsém. Hatan , vagy jobban mondva heten valánk 
benne; nevezetesen: egy párisi asszony 8 vagy 
10 esztendős lánykájával, kit a' ferdőbül hozott 
vissza, — egy királyi testőr , egy angol, mint 
múlhatatlanul szükséges személy franczia gyors
szekéren, — egy ifju spanyol, egy ifju fran
czia , Bayonne-bul, —• és én. A' bayonnei ifju 5 

terhére lévén a5 napsugár ok, leér észté az ablak sző
nyeget. Erre az asszony megkéré, hagyná nyitva 
az ablakot ? minthogy az ő beteg leányának a' fris 
levegő okvetetlenül szükséges. Az ifju. durczásan 
feleié, hogy ő is tüstént rosszul érzi magát, mi
helyt reá süt a' nap, 's megtagadá az asszony ké
rését. Ez a7 megtagadás szóváltásra nyujta okot , 
mellyben a' gyermeke mellett szdlő anya eleven
sége, 's a* bayonnei ifju gorombasága vetekedtek 
egymással. 

En csak néztem útitársaimat; a7 katona a' ko
csi másik ajtajára dűlve ü l t , nem látszván részt 
*Venni a' túlsó félen történt csatában; — a' spa
nyol köpönyegébe burkolá magát *s örömében go
noszul mosolygott; az angol nagy hidegvérüséggel 
hallgatá a' heves szóváltást. Mi engem illet, meg
vallom, egész belsőm felháborodott az ifju ember 
gorombaságán. Midőn ez utoljára tele torokkal 
kiáltotta volna, hogy ha húsz asszony lenne is a' 
kocsiban, még sem szenvedne meg illyen alkal
matlanságot, felkelek, ajánlván neki helyemet, 
„a ' hol arcza ment lehet a' nap sugáraitul, mellyektül 
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annyira irtózik/4 Égy kis zavarodással fogadá el 
ajánlásomat, 's a' zivatar megszűnt. Dicsőségemre 
még azt is meg kell jegyeznem, hogy az emiitett 
asszony épen nem tartozott a' szépek k ö z é . — 
Igen elérzékenyillt ez a? csekélységen, ?s kikére ma
gának nevemet 5s lakásomat, hogy a 'mint monda 
ezen tettemért férje is kinyilatkoztathassa köszö
netét. Neve Azevedo vol t , 's férje, ha nem csa
latkozom, kibujdosott spanyol. 

Tours-ba este 11 órakor értünk (Octobeir 
25kén). Itt nekem a5 Loire nagyobbnak tetszett, 
mint a9 Tisza Szegednél; ágya igen homokos. A ' 
Lqire esete Goube u* szerint (az ő Normandia his
tóriájában) 1000 Ölnyire nem több két lábnál és 
hat ujjnyinál,.holott a' Rhőneé 6 láb és 8 ujjnyi. 
A9 hid rajta egyszerűbb mint a' t o rdeaux i , de 
még is igen szép; hossza Ötszáz negyven lépés , 
széle pedig tizennyolcz, mellyek közül négy négy 
lépés szolgál gyalogutul, mind a' két oldalon. Ti
zenöt egyenlő nagyságú bolthajtásbul áll , 5s maga 
a9 hid egészen vizirányos lineát forrnál, 's e' rész
ben jelesebb a' bordeaux-inál, melly a' közepe felé 
valamivel magasabb. 

La Tour-du-Plessis vagy Plessis-les-Tours, a' 
franezia királyok régi vára, mellyrül Scott Walter 
Durward Qnentinjében olly gyakorta beszél, Tours 
városátul fél mértföldre fekszik, a' Loire és Cher 
közt. A9 revolutio' alatt lerontatott a' régi építmé
nyek legnagyobb része; de,a' mimégfená l l , ele
gendő annak* megbizonyítására, hogy a' skdt író 
XI. Lajos ezen hires lakása leírásában elég pontos. 

Nagyon messzeterjedő falakkal van a' várhoz 
tartozó birtok mindenfelől körülvéve. Ez az épület 
kétségkívül négyszeget formált hajdan, hanem most 
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már csak egy Szárnya áll fen égy toronnyal, nielly 
a' főlépcsőket foglalja magában .— A 'min t ezen 
lépcsőkön felfele megy az ember, ine'g most is 
látja á' falban azon vak ablakokat, mellyekbeii 
XI . Lajos alatt a' szentek apró szobrai állottak ; 
sőt még régi felirásokat is láttam i t t , hihetőleg 
ollyanoktul, kik ezen várt meglátogatták; egy 
közülök 1668dik esztendőbeli volt. 

A' fenmaradt épületen a9 város felől hat rop
pant nagyságú ablak van, mint királyi várhoz illik. 
Ezen ablakok felső fele kő rámával van körülvéve , 
's különbfele figurákkal ékesítve góth stylban. 

Hibázik Scott Wal te r , midőn azt mondja, 
hogy a' várnak csak udvarra vágynak ablakai. Éti 
épen az ellenkezőt tapasztalam; az udvarra, leg
alább a r fenálló épületben, egyáltalján nincs ablak. 

A' vár falai leginkább téglábnl vannak épitve5 
5 | nem igen erőseknek látszanak; de ha az ember 
azon keskeny nyilasokba tekint, mellyek a5 föld 
síménél valamivel magasabban vannak, 9s a' pin-
ezekké változtatott földalatti tornáczokba szolgál
nak , bámulva látja, hogy ott a' falak hat lábnyi t 
szelesek, 5s egészen faragott köbül állnak. Ennél 
fogva a' vár szembetűnő része valami nyájas mezei 
lakásnak teszhetett azok előtt, kiket XI. Lajos 
mint vendégeket szép szin alatt magához hivata; 
holott az ő számokra a' vár alatt rémítő tömlöczök 
voltak készen. Ezt a' fejedelmet királyi lakához le
hetett volna#hasonlitani; kivülrül ő is ájtatos, sze
l íd , és jóakaró embernek tetszett, holott szivében 
hitszegés és kegyetlenség rejtezett. 

A' vár kerítését (plexitiiim, 5s innét a' Plessis 
név) formáló falak majdnem egészen fenállanak.— 
Némelly sánezok is látszanak a' vár kerületében, 
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5s én á5 fő kúton kivul még más három kisebbet 
vettem észre, mellyek kétség kivíil arra valának 
több másokkal rendelve, hogy -— a' mint Scott 
mondja — a' várhoz titkon : közelgetők beléjek 
essenek. 

A9 kert egyik szegletében egy kis kertiház van, 
egy kerék védbastya alapjára építve. Ezen helyen 
a' rege szerint titkos tömlöczök voltak, 's ha 
X L Lajos hasznosnak itélte valakinek vesztét , ide 
szokta azt vezetni barátságos leereszkedéssel, 's 
a? szerencsétlen áldozat e' helyen hirtelen és örökre 
eltűnt. 

Egy szomszédságbeli paraszt asszony megmii-
tata nekem az úgynevezett Kardinál de La-Balue 
fearlangját. Meg kell az embernek hajolni, hogy 
ezen egészen faragott köbül épült szűk tömlöczbe 
mehessen, mellyben még most is látszanak régi 
kályha maradványok. Ez az a9 hely, hol, $ mint 
mondják, tiz esztendei fogsággal lakolt a r Kardinál 
azon oktalanságáért, hogy a' Péronnei u t a t X I . 
Lajosnak tanácsolta. 

Du Plessis-tül fertály mértföldnyire fekszik az 
a' régi monostor, mellyet Paulai Sz. Ferencz Mi-
noriták számára szerzett. Tudnivaló , hogy ez a9 

szent XL Lajos idejében lakott ezen helyen, 5s 
képzelhetni, hogy egy szent ember, ollyan királ
lyal mint XL La jos , tellyes egyetértésben nem 
igen élhetett. Csak a' szerencsétlenség napjaiban 
szokott folyamodni ezen fejedelem kegyes barátjá
h o z ; ha ellenben dolgai szerencsésen folytak, ki-
csufolá, V jó kedvében csak „jó keresztyénen ek 
hivá őtet. így midőn bizonyos jeles minémüségü 
körtvélybül akart enni, mellynek fáját a' monostor 
kertében szent Ferencz ülteté, ezt szokta volt 
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mondani: „hozzatok nekem ama j ó keresztyen 
körtvélyébül." '— Azt mondják, hogy az .11 gy ne
vezett „poire de bon chrétien" innen veszi ne
vét. Ha nem csalatkozom ez a' körtvély u g y a n a z , 
melly Magyarországban '„budai körtvély" név 
alatt ésmeretes. Minthogy Mátyás király XI. La
jos idejében élt, V gyakori öszveköttetésben volt 
az utóbbival, más- részrtíl pedig a" magyar király 
híres csillagmagyarázőja Galléotus'Martius későbben 
XI.• Lajos udvarába ment által: nagyon hihető, 

„hogy ezen jeles körtvély faj a' budai királyi lak
helybe ez időbe vitetett, 's hogy ezenkörnyiilállás-
tul vette budai körtvély nevét. -

Ez a' monostor most papi nevendékház. PL 
heimQ lévő papok egy vállcsontot mutattak nekem, 
mint szent Ferericz ereklyéjét, 's bizonyossá tet
tek ÍC felől, hogy a' monostor udvarában lévő ga
lagonya fát maga 'szent-Ferencz ültette. 'Az igaz, ' 
soha életemben nem láttam" illy vastagságú galago
nyát ; törzsökének áltmérője, több egy lábnál egész 
embernyi magasságig, 9s szititolly k egyenes, mint 
akármelly közönséges fa. 

Az a' felséges viz, mellyet a' monostorban, 
valamint Tours városában is isznak, egy csatorna 
által vezettetik ide, a' Cher folyónak ágya alatt. 
Megnéztem a' Saint-Martin-i káptalan palotája ma
rad ványit, • mellynek hajdan magok a' franczia ki
rályok is tagjai voltának. Á° kincses torony, a'mint . 
mondják, Nagy Kár oly tul. építtetett, .V ugy látszik, 
i'emekmivea'gőth'épitésnek. Saint-Julién régi szent
egyházát most egy fogadóban- félszernek használják. " 

A5 Tonraíne-i lakosok egy kis tudatlansággal V 
gorombasággal vádoltatnak altaljában. Az utóbbi 
vádat alaposnak tartanám , ha ciceronemtul itél* 

10 



146 

n e k , ki nekem nénielly rajzolatokat mutatott , 
mellyek a* felállítandó múzeum - számára vágynak 
rendelve, 

October 26kán délutáni öt órakor utaztam el 
Tours-bul. A' Loire jobb partján számos mezei há
zak látszatlak a' meredek dombokhoz támasztva, 
inelly éknek fejeres köve, hanem csalatkozom,'szint* 
ollyan mint a' promontoriumi Buda mellett. Ezen 
sziklába is sok pincze és egész lakás vagyon vágva. 

Blois-on éjjel mentünk keresztül; nem volt 
egyébre időm , csak a5 hid szélességet mértem meg, 
melly tizenhat lépésnyi, 's három három lépésnyi 
szolgál gyalogutul mind a' két oldalon. Nincs olly 
hosszú mint a' tours-i. 

Hé t óra volt reggel midőn Orléans-ba értem. 
A' székesegyházat csak távolrul láthatám. E* vá
rosban is pompás hid köti öszve a' Loire két part
j á t , Saumur-ben is egy. Be óhajtottam volna ezen 
szép hidakat valamelly titkos mesterséggel hazámba 
általszálitni! 

Orléans-ban egy ollyan széles és egyenes utsza, 
mint Tours-ban az úgynevezett „rue r oyale",— vagy 
Pesten a r nagy hidutsza, —• nyúlik a9 hid végétül 
egész a' nagy piaczig. Ezen az orléans-i szűz érez 
képszobrát látni, igen egyszerű, de nagyon jó íz
léssel készült talpkövön. Az én véleményem sze
rint ezen szobor legnevezetesebb hibája abban á l l , 
hogy nem elegendő nagy. 

Orléans-on tul messze terjedő térségen megy 
által az utas ,• a' hol csak nagy ritkán láthat falut 
9s fákat. Ha nem volna ezen föld olly tökéletesen 
jól mivelve, öszve lehetne hasonlítani a*5 Tiszamel
lé ki kiterjedt síksággal. 
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Paris vidékén felette sebesen hajtanak a' posta-
kocsisok ; egy óra alatt három inértföldet mentünk* 
Hét őra volt este (October 27kén) midőn vissza
értem Parisba. 

Altaljános észrevételeim szerint Francziaország 
földje nem olly termékeny , mint Magyarországé; 
Hgy tetszett ? hogy nagyobb részint valamTelly ve
reses agyagbul áll. — Igaz ugyan, hogy Fran-
cziaországban sokkal kiterjedtebb â  tökéletes föld
művelés, mint mi nálunk; mindazáltal még sem 
emelkedett ollyan polczra, mint Németország több 
tartományaiban, 's kivált Angliának nagy részében. * 
Azt hihetné az ember, hogy a' föld ezen jő műve
lése , főképen a' földbirtok sokszoros elosztásábul 
származik, — mert Francziaország (ifjabb Dupiit 
tir szerint) négy milliom földbirtokost számlál; ha
nem Anglia példája, a' hol csak miníegy 30,000 
ember 'bírja az ország egész földjét, *J ellenkezni 
látszik ezen véleménnyel. 

Francziáországban csak három vagy négy 
földbirtokost számlálhatni, ki fekvő jószágábul fél 
milliom frankot huz esztendőnkint; itt koránt sincs 
olly szerfelett gazdag ember, mint Angliában, de 
ellenben annyi szegény sincs. 

Francziáországban mintegy 60,000,000 akő bor 
terem esztendőnkint; — a9 mi hazánkban körülbelül 
20,000,000 akő. 

Francziáországban kétségkívül a 'szarvas mar
hatenyésztés av mezei gazdagságnak leggyengébb 
ága. Bámultam '"'a' tehenek és ökrök csekély szá
mán , mellyet utam közben láttam. — A° szarvasmar
hák száma Francziáországban hat milliomra becsül* 

**} Valljon hánj földbirtokos leltet a' mi taxánkban?. 

10* 
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t e t ik , holott magában Magyarországban van öt-
hat milliom. 

Meg nem tudom 'fogni, mikint lehessen Fran
cziaországban harminca milliom j u h ; mert én ig<m 
keveset láttám utazásom közben, *—• holott Magyar
országban , a' hol csak nyolcz vagy kilenez mil
liom vagyon, inkább szembe tűnnek.— Rendes do
log, hogy a* juhok száma több országokban, mint 
p. o. Spanyol-, Franczia-, Angol- és Magyar or-

- szagokban, csaknem egészen megegyez a' lakosok 
számával* ; 

A' lovakban egy áltálján hijányt érez Franczia-. 
^ ország, mellyet azonban az öszvérek e's szamarak, 

kivált a' délszaki részeken, igen jól kipótolnak. A* 
lovak száma Francziaországban l,200>öööre becsül
te t ik ; — Magyarországban több van 5OÖ,O0Onél. 

Alt nem láthatom, mikint lehessen Francziaor
szágban a5 dohánybul való' jövedelmet esztendőn
kint hét milliom frankra tenni; holott ezt a' nö-
vevényt esak két départementhan szabad termesz
teni/ Magyarországban a? mezei gazdaság ezen ága 
egy a' legtetemesebbek közül, 's még sem terem több 
esztendőnkint 300,000 mázsánál, mellynek ára 
mintegy 2J- milliom frankot tehet, \ 

Az utak áltáljában meglehetős karban vágy
nak , hanem még is ugy látszik, előbb jobb álla
potban tartattak. Francziaországban igen kelleme
sen lehetne gyalog utazni; minálunk ez nem volna 
tanácsos, és pedig főképen e g y ok miatt , melly 
a' külföldiek előtt elég különösnek tetszhetnék, 
éirtem a' ku tyákat , a' magyar falukban â  gyalog 
utazok valódi ostorát. Azt is meg kell vallanom , 
Jhogy a' franczia ebeket igen szelíd indulatuakriak 
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találtam, — mintha ezek is reszt vennének a' köz-
pallérozodásban. 

Malclms *) szerint Francziaországban egyegy 
lakos a' status jövedelme fejében 13 forintot és 
25 krajczárt fizet; az austriai monarchiában pedig 
csak 3 forintot és 53 krajczárt. Nékem magamnak 
több rendű franczia birtokosok mondották, hogy 
ők jövedelmeknek mintegy heted részét fizetik 
ado fejében, kinek p. o. hét ezer forint jövedelme 
vagyon, az ezer forintot fizet adóképen- Ha eb bűi 
egy részrül világos , hogy a' franczia kormány 
sokkal nagyobb jövedelmet huz, minta ' mi monar
chiánk, hasonló népességiül; más részrül kitetszik 
az is 5 hogy nálunk a' kormányzás nem olly költ
séges. Azon kérdés fejtegetése, hogy miképea 
vagyon ezen adózás a9 népre elosztva a' két ország
ban , van-e valami iránylatban egymáshoz a' na
gyobb 's kisebb tehetségű lakos adófizetése 's a' t., 
nem tartozik ezen munka tárgyához. 

Ha az angolok idegenek iránti nagy durvaság
gal vádoltatnak, meg kell vallani, hogy a'fran-
cziáknak egészen ellenkező charakterek vagyon. 
Az ő udvariságok a* vendégszéretés hijányát gyak
ran elfelejteté velem, mellyfájdalom! a"pallérozott 
népeknél mindenütt eltűnik. A7 szegény, durva oíáh 
egy korsó fris vizet tesz ajtaja eleibe 9 hogy az 
ott elmenő utasok szomjokat olthassák ! 

.Mi a' tanultságot illeti, igaz, hogy sok sze
mélyekre akadtam, kik e' részben külső pallérozó-
dásoknak, 9s udvari niódjoknak nem feleltének 
meg; hanem talán épen ezen udvariság okozza, 
hogy a9 tudományok tekintetében is felette sokat 

•*) Hanclbuch der Fiiiawzwisőeiiscliaft und Fiiiaaizverwaltang, 
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kívánunk tőlök; holott más, külsőképen nem annyira 
pallérozott ? tartományokban igen nagyon meglepe
tünk, ha durva szájbul netalán némelly deák szavakat 
hallunk 5 mellyek valamelly tanultságot árulnak el. 

Nem akarom it t fejtegetni ? hogy a' franczia-
országi történetek leirásábul millyen charaktert 
kellessék e' nemzetnek tulajdonítani, hanem az a' 
környülállás, hogy ezt sok idegen, eharakter nél
kül valónak kiáltja, onnan is jöhet , hogy az ol-
lyan idegen az ottani udvariságot időnek előtte vé
vén barátságnak, igen könnyen tesz olly követelé
seket, millyenekre csak a' barátság adna szabad
ságot , 's ha azután várakozásában csalatkozik 7 

boszonkodik az egész nemzetre. Én legalább ot
tani hosszabb mulatásorn alatt ritka szépségű 
eharakterekre akadtam közöttök, ámbár az illye-
nek, valamint mindenütt, ugy ott is, kisebb szám
mal találtatnak* 

Némelly olvasom talán véteknek is tartaná 
Párisrul semmit sem szólni akkor , midőn Franczia-
ország akarmelly re'szérül illy hosszasan beszéltem. 
Ide iktatom tehát rövid kivonatokban némelly le
veleimet, mellyeket ott laktom alatt hazámba több 
rendű esmerőseimhez irtam. Az illyen nézőpont 
akarmelly rajzolatnál is sokat tészen, 's azért re -̂
ménylem, hogy olvasóim azokat kegyesen fog
ják venni. 

Paris , Febr. 6kán 1826Y 

Valahára tehát itt vagyok! Tegnapelőtt délben 
szerencsésen ertünk ide, hét postalegényünk hatal
mas pattogatása közben , 5s egy^ a' Herezeg E. * • 
által bérlett y hotelbe (rue d'Artois, Chaiissée* 
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d"5 Antin Nro 5,) szálottunk. A' palota nem igen 
nagy, 's még is 42,000 frank házbérbe kerül , ide 
értvén minden házi készületet. 

Az uraságok házai i t t nagyobb részint udvar 
és kert között vágynak épitve ? ugy hogy elöl ax 
útszán csak a' kaput látni 5s a* mellékes épüle
tet j" mint p. o. Pesten Valero selyem nnvházánál. 

Ide érésünk után tüstént megjelent a' párisi 
kofák (femmes de la Halle) kiküldöttsége, minket 
köszönteni. Gondolám magamban", ha már ezen el
híresztelt durva asszonyságok is olly-udvariak mi 
irántunk 5 melly módosoknak kell még egyéb em
bereknek lenni! Az emiitett tisztes követség nagy 
bokrétát hozott jó hajlandósága jeléül; — magá
ban értetődik 5 hogy az illyen ajándék igen drága , 
pénzbe kerüL ' 

Utszánk egyfelől a* Boulevard-des-Italiens-re 
veze t *) Legelső menetelem oda volt intézve. A' 
több napig tartott esős idő felette sárosokká teve 
az utszákatf mellyek itt különben sem igen tisz-
ák. Mind a' mellett roppant sokaság tolongott fel 

5s alá a' Boulevard-okon. Ez a' nép járásában, te 
kintetében, nyelvében 's minden mozdulataiban; 
szembetűnő elevenséget árul el. Űgygyel bajjal to-
lakodám keresztül a' sokaságon, 's vaktában jobbra 
vettem utamat. Egyszer csak előttem állott a' pom
pás rue-de-la-paix, 's. a' Vendóme piacz. Az utób
binak közepén emelkedik fel ama', roppant diadalmi 

*) A1 párisi "boulevard-ot, melly hajdan? a' -város sáncza -volt y 

ugy lehet képzelni, mint Pesten az ugy nevezett ország
utat, az Evangélikusok templomaiul fogva egész a'szénapia-
czig , azon hozzátétellel, hogy a"* boulevard-on aiagyobb 
részint két sor ía van éltetve , a' ini Pesten is igen ki--
vánatos volna. 
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oszlop, mellyen a' franczia seregek ujabb győze-
delmei emelt mívben vágynak érczbe öntve. Hajdan 
Napóleon erez „képszobra állott a' csúcsán, most a' 
Bourbonok fejér zászlója lebege ott fen. 

Az oszlop belsejében lépcsők vezetnek fel a' 
galleriára 9 de azok egészen setétek , 9s olly kes
kenyek , hogy két ember el nem' mehet egy
más mellett.' így magam is kénytelen _ valék hir
telen visszatérni , midőn már szinte oda fen vol
tam, mert egy ember pihegve akadt élőmbe, Vaz t 
á l l r á , hogy néki hamar le kell mennie, -mérta ' fe
lesége, ki vele volt , rosszul érzi magát. 

• • • • - " Febr . lOkén IS26, 

Most utazásunkrul egy két szót. — Strasz-
burgban léptem legelőszer -franczia. földre, a' mit 
•ugyan az ottani lakosok nyelvébül nem könnyű 
észrevenni ? mert azoknak- nagyobb része, németül ' 
beszel elzászi szóejtéssel; csak a' főbb rendű pol
gárok élnek közönségesen, franczia nyelvel. •—• A". 
itten lévő Schoepflini könyvtárban Corvin Mátyás 

, királyunk egy régi képét lát tam, igen jó karban. 
Ez inkább a'.Jankovich Miklós gyüjteményebélihez 
hasonlit, mint az Ambrasihoz. — A' város könyv
tárában , melly több .mint száz ezer kötetet foglal 
magában, Isthuánífy és Bonfin egy két régi kiadá
sát találtam. ' ' 

Sayern (németül Zabern) mellett a' mai napon 
is fenálló számos vas és réz hámor Schiller Fri- ' 
dolinjára emlékeztet. — Sarrebourgban legelőszer 
haliám a' köznép szájábul a' franczia nyelvet! Egy 
igen együgyű, szegény szolgáló francziául beszélt 
â  kocsink mellett, a' mi eleintén egy kicsinyt 
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különösnek tetszett , nein azért, mintha az előtt 
soha-sem hallottam volna egyíigyüeii beszélni fran-
cziául, mert azt nálunk is lehet hallani, hanoin 
paraszt leány szájábul a' diploniatica nyelv csak
ugyan szokatlanul hangzott. 

Nem tudom 5 ha franczia ehnésségnek lehet-e 
nevezni 5 a' mit itt egy mesterember czinierén lát
tam. A r festés valami nagy csizmát ábrázolt, melly-
bül egj macska, egy majom és egy szép asszony
fej nézett ki ? illyen aláírással: ??á la botte rem*-
plie de malice44 (gonoszsággal tellyes csizmához). 

Nancyban, az utolsó lengyel király *) hajdani 
lakhelyén, egy templomban ugyan ezen királyna 
sírkövét látni illyen. felírással: „Hic jacet Stani 
Iaus I. , cognoinine Beneficus, per varias sortis hu-
nianae vices jactatus \ non fractiís, ingens orhi spe-
ctaculum, ubicpa.e vei in exilio rex, beandis populis 
natus ,; Ludovici XV. jgeneri complexu -exceptus 9 

Lotharingiam- patris non Domini ritu rexit , fovit, 
exornavít%Hunc paxiperes 5 quos aluit 5 urbes, quas 
instauravit ? Religio 5 quam exemplo instituit, seri-
ptis etiám tutatús es t , insolabiliter luxere. Obiit 
23, Februarii 1766. aetatis 88. 

Az utón lévő franczia vendégfogadók külsőké** 
pen egyáltalján nem mutatnak annyit , mint a' né
metországiak, de roszaknak még sem mondhatni; 
legalább egy ellenkező tulajdonsággal bírnak sok 
hazánkbélivel: nálunk tudniillik néha szívesen meg
adnék az étel árát, ha csak kaphatnánk enni, itten 
pedig szinte esedezni ke l l , hogy ne hozzanak an
nyit , mert kevés is sok pénzbe kerül. Nancyban 

•'*) .Lezcinsky SzanJszlÓ.; 
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egy vacsoráért , hálásért és reggeliért (tíz személy
re} két száz frankot fizettünk. 

Chálons-nál bal kézre a' szép Marne völgye 
terül el , jobbra pedig a' catalauniai mezőség , hol 
Attila Aetiussal megütközött. A' régi csatapiaczok 
közönségesen folyóvizek mellett estek, kétségki-
vül a' számtalan ló itatása miat t ; igy a' Magyarok 
csatája á' Lech mellékén Augsburgnál, a' Tatár-
harez a° Sajónál , a' Nikopolyi nagy ütközet a9 

Duna mellett , a' Mohácsi veszedelem 's a5 t . 
Epernay tájékán egyesülnek az Eau-noire és 

a' Marne, mint Tokajnál a' Bodrog és a' Tisza. 
Epernayt a' champagne-i Bacchus residentiájának ne
vezhetni. Mólt hires pinczéjében negyven ezer tele 
palaczkot találtunk, a' mi nem olly felette sok ? 

ha meggondoljuk ? hogy csak hazánkba is behoznak 
esztendőnkint majdnem tiz ezer palaczkot, ide nem 
számlálván a' hamisat, meliy talán — hazafiúi örö
münkre , — végre épen ugy fogja semmivé tenni a ' 
champagne-i bor becsét, a' mint azt a' tokaji 
bornál fájdalmasan tapasztaljuk. 

Champagne-ban az agyagos föld egy lábnyinál 
valamivel mélyebben kő keménységű fejér masszává 
válik; ebbül i t ten , valamint Buda mellett Proraon-
torban, egész házak épittétnek. Chálóns-sur-Mar-
ne-n tul • (V mint'már egyszer emlitérn) több falu
kat láttam , mellyek engem egészen Magyarország
ba igéztek. A' házak szalmával és náddal vágynak 
fedve (különben a' franczia falukban leginkább lapos 
téglatetőket látni), a' keritések épen ugy, mint ná
lunk, deszkábuí és tüskebül állanak, a' széna bag-
lyák csúcsosak, a' szalmakazalok pedig hosszúak ; 
sőt még a' falusi nép öltözete is , kivált az asszo
nyoké 5 kevéssel látszott nekem attul különbözni 2 
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sneilyet Magyarország némelly vidékein lát tam, 
p. Oé Csallóközben. Hogy a' hasonlóság meg alta
tóbbá tétessék, mindjárt az első faluban, Mateloue-
ban, körül belül busz leégett házhelyet láttam; A' 
mint előttem mondták, ezen faluk még a' régi.stü 
szerint vágynak építve. Tudnivaló dolog, hogydéÜ 
Olaszországban szinte szembetűnő hasonlóságot ta
pasztalni Magyarországgal^ a* többi közt a' búzának 
loval való nyomtatásában, ugy némelly vidéken az 
asszonyok főkötőjében , melly a' veszprémi asszo
nyokéhoz hasonlít. Ez bennünket azon gondolatra 
'bírhat, hogy az a9 kis pallérozódás, mellyet az ir
tóztató háborúk csupán mint tilos portékát .engedés
nek belopatni Magyarországba , nem csak a' tő 
szomszéd tartományokbul , hanem az Anjou házbeli 
királyok, és Corvin Mátyás alatt, Franczia és Olasz-
országokbul is oltatott ide által. * 

Febr. 26kán 1826. 

Egy két héti itt létei után ezen óriási város-
rul Vannak lakosirul még nem mondhatni sokat , 
ha a' kimeríthetetlen tárgyat tekintjük , mellyrül 
szólni kellene; mindazáltal elébe terjesztem kegyed
nek némelly észrevételemet, rövid rajzolatban. 

Paris legvégső utszáji meg nem felélnek az ide
gen várakozásának; három, négy emeletü Vviszont 
apró, csúnya épületek vegyesen állnak egymás mel
lett. Hanem magában a'/'-városbjm áltálján széle
sebbek az utszák, mint Bécsben a5 belső városban2 

V már azért is vidámabbak. A5 nyilvános épületek, 
majdnem kivétel nélkül, nagy és pompás stílben 
vágynak építve. A ' ki a'' Louvre, a' kereskedő ház, 
$? Maríné minister palotája, a! Bourbon palota 
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(követekkamarája), 's egyéb hasonló épületek előtt 
áll , könnyen a5 régi Romába vélné magát igéztetve, 
habár az utóbbinál lévő allonge parókás roppant 
képszobrok hirtelen eszméletre birják. 

Templom kevés van, egész Parisban alig több 
negyvennel, 5s ezek is majd mindég üresek, vagy 
csak érettebb korú asszonyokat látni bennek. — 
A' mit Parisban rosznak mondhatni, az elsőben az 
utszák kövezete, — csak kevéssel jobb a' selyme-
czinél, vagy a' pécsinél; —• továbbá az éjjeli viíá-
gi tás , mellyet egyedül a' késő éjszakáig luegvilá-
gitott boltok javitnak valamennyire;— 9s végre 
a' kenyér, meUynek semmi ize sincs. — A9 viz a?, 
filtrir fabrikában tétetik ihatővá, de még is jobb
nak találom^ mint előre képzeltem, hanem felette 
drága; egy nagyobb háznál két száz frankba is bele 
kerül esztendőnkint.' 

Az ide valő nép egyáltalján későbben szokott fel
kelni, de későbben is fekszik le, mint mi nálunk szo
kás; tizenegy őra félé 9s még éjfélkor is, főképen nyá-
ron,nyitva vannak majd minden boltok, —'s olly nagy 
a? tolongás némelly útszákon, mint nappal. A 'köz 
nép csaknem ugy tartja a'nappali rendtartást, mint 
nálunk* hanem a? felsőbb rangúak közönségesen 
kílencz tiz órakor szoktak kávézni, némellyek lágy 
tojást is esznek hozzá 5s vajas kenyeret ; azután 
délben villás reggeli következik, melly rendszerint 
levesbül, főzelékbúi, egy kis sültbül és gyümölcs-
bili all. Az ebéd öt vagy hat o'rakor szokott tar
t a tn i ; vacsorávaf ritkán élnek. —• A' Palais-Royal-
ban Verry konyhája még most is hires. Itt egy Íz
ben 147 féle ételt számláltam meg a' lajstromon. 
Egy ottani másik Ttaiteur-nél „chez les trbi's íré-
res provenceaux/V— niinap* valakit vendégelvén 4 
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tokaji bort is adattam; egy kis pohárka háronx 
frankba kerül t , egy palaczk 36ba, de igaz olly jó 
volt , a 'minőt nálunk ritkán lehet inni. Itt azért 
nem veszik , mert illy szörnyű drága , ha pedig ol
csóbban adná valaki 5 akkor azt mondják 5 hogy 
nem lehet igazi. 

•',-A' párisiakml most csak ennyit; a' fe'rjfiak 
nekem jobban akarnak tetszeni, mint a 'szép nem. 
Rendetlen vonások és egészségtelen szin az utóbbi
nál igen közönségesek. Csak a' szemet találom a' 
párisi asszonyokban érdeklőnek 5 igen sok eleven
ség látszik benne „'s bizonyos kifejezése a' palléro
zod ásnak , még a' legközönségesebb személyeknél 
i s , mellyet máshol ritkán szoktunk észrevenni. 

Fefar. 26kán 1826. 

Az ezer meg ezer nj , • soha sem látott és soha 
sem hallott tárgyak között ugy élek i t t , mint va-
lamelly egészen nj világban. Minő mozgás és tolon
gás körülöttem! — Midőn tegnap este egy olvaső-
kabinetben az njságokat olvasnám, egy diszescn 
öltözködött asszony ült velem szemközt, mélyen 
gondolkodó, tüdős tekintettel, 9s görbe orrán rop
pant szemüveggel; —, majdnem elnyeléssel fenye-
geté a' Moniteurt. Kivüle még egynehány asszony 
vala o t t , kik szinte njságokkal mulatkozának. 

Néhány nap előtt a' „des-Variétés" játékszín
ben voltam. A' ki a' zájongást és bohóságokat látja, 
mellyek itt a' galleriákon *sa9 földszinti helyeken 
történnek, könnyen elfelejti, hogy ez a*5 szárazföldi 
legmiveltebb nemzete. Egy bizonyos Erimet lépé 
fel, — erre iszonyú szózat hallatszek egy lőzsibul: 
„voüá Brnnet le frippon! " Ez a' kiáltás az egész 
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házban morgást, fütyölést és kaezagást okozolt« — 
Mindjárt erre lárma támadt a' földszinti részen ; 
ugy látszott , hogy kát csinos urnák az iszonyn to
longásban nem volt ele'g helye az egymásra szánt 
ütések helyes kioszthatására. Csak nagy üggyel 
hajjal választathatának el egymástul. Tüstént csen
desség lőn; ekkor két egymásra rohanó kutyának 
morgása, ugatása és sikoltása hallatszott. Ez va
lami tréfás másolatja volt az előbb emiitett vere
kedésnek. Az egész ház kaczagásra fakadt, még a9 

szinjátszok is mosolyogtak. A' felső gallerián az, 
emberek almával 5s más hasonló szerekkel hajgálták 
egymást, — Ezen mulatság tartott esti hét orátul 
fogva majd. tizenegyig. 

Martius lOken 1826* 

Egy itteni követ hitvese minap az udvarnál 
ebédelt, azaz tiszteletére ötvenkét személyre adott 
az udvar táblát , hanem a' királyi familiábul senki 
sem volt jelen. A' vendéglett asszonyság esmerősné-
j i , vagy, a\mennyire lehetett , földinéji közül hat 
személyt hivhata ezen ebédhez saját tetszése sze
rint. A' Dauphine (korona herczeg hitvese) kocsija 
jött é r t e , a' követek bevezetője (introdueteur des 
Ambassadeurs) kiséré oda és vissza. Tábla előtt 

. bemutattatott a' Dauphine-nek• 's az egész királyi 
famíliának. A' Dauphine bemutatáskor bal kezével 
fogta a' vendéglett asszonyság jobb kezét , — a1 

Dauphine leült , 's intett az asszonyságnak, hogy 
ő is üljön le. Egy két perczenetig beszélgettek, 
ekkor bejelentetett a' király; kiki felállt. A' király 
helépe a' körbe, az idegen asszonyság mélyen meg-
hajtá magát 5 's két lépéssel elébe ment a' király-
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n a k , ki erre arczát megcsókolta (V király csak
nem 70 esztendős}. Azután visszament a* király 
*s a ' t . 

Április. 18kán 1826. 

Április 13kán Sgricci Improvisatiőján vol
tam jelen egy nyilvános szálában. Mintegy négy 
száz hallgatója lehetett. ~ Mindenek előtt arra 
Jkéré Sgricci társa a' közönséget, hogy azon tár
gyakat , mellyeket az improvisatornak egy szomo
rú játék alapjául feladni akarnak 5 irják czédulákra 
's vessék az e' végre készen álló üveg vederbe. 
Ezen czédulák, szám szerint mintegy negyven, inind 
felolvastattak Sgricci emiitett társa által a' közön
ség előtt , hogy azon feladások, mellyek köz hely
benhagyást nem nyerendenek, félretétessenek. Egye
bek közt következő tárgyak is fordulának elő: 
Francesca di Rimini, Ignez de Castro, AttiliusRe-
gulus , Virginia halála, Rienzi, Július Caesar, Ca-
juss Brutus , Mas-Angelo, Ugolino , Metastasio, 
Míssolunghi bevétele, — épen e' nap terjedt el a' hir, 
hogy Ibrahim basa ezt a' várt ostrommal elfog
lalta. — Midőn az utolsó tárgy felolvastatott vol
na , a'közönség legnagyobb része iszonyú helyben-
h^gyo kiáltásra fakadt. Sgricci társa, ugy látszott, 
mintha ellenezni akarná e' tárgyat, V monda a' 
többek közt , hogy ez a' politika ellen van. Egy 
ősz ur felszőlamlott erre a? hallgatok közül: ,,ce 
n ' est pas la politique franc.aise." A* tárgy elfoT. 
gadta to t t , az az , a' többi tárgyak közé tétetett az 
üveg vederbe. Most sorsot hnztak. Egy asszonyság 
Imzá „Francesca di Rimini-t" —„non! non!" hallat-* 
szék mindenfelől. Egy másik asszonyság nyújt a9 
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vederbe: — „Ugoüno" •— „ n o n ! non , non !54 hal-
latszék újonnan. Végre egy fiatal szőke leány nyúlt 
hófejérségü kis kezével Pandora szelenczéjébe; 
ujvággyal pillanta — mi i t természetes — a' czédu-
lára5 és mcsolyga, — Missolunghi TOIÍ. — A' szá
la örcimtapsal telt be , mintha már szakálánál fog
va tartanák a' gonosz Ibrahimot. Sgrieci társa siete 
ki a' czédulával, 's egy minuta múlva belépe Sgricci 
a' szálába. Ő közép termetű, majdnem kicsiny , 
gyengéd és vékony alkotású,- haja hosszú 's fekete? 

homloka alacsony de széles, szemei nagyok , feke
ték és lelkesek, orra hosszúkás, egyenes, szája 
j ó k o r a , V a j k a i keskenyek. Régi olasz szabású, 
*s himzett fejér gallérú, fekete bársony öltözetben 
vol t ; nyaka mezítelen. Melyén arany emlékpénz 
függött, mellyet Toskánanagyherczege ajándékozott 
neki5 's rövidszárú csizmát viselt fekete rojtokkaL, 
Azt mondják, hogy bal lábának loköröm formája 
van , hanem igen jól kell azt elrejteni tudnia, mert 
egészen közönséges formájú csizmája volt ; csak
hogy még is valamennyire döczögos a ' járása. Sgricci, 
lord Byron, és Scott Walter derék sántító hármast 
tesznek, de hiszen már az egyik kimaradt közülök. 
Sgricci valami szemérmes bátortalansággal lépett 
be, melly azonban egy keveset aífectáltnak látszott, 
szintúgy mint gyenge lágy szava i s , mellyel a' fel
adott tárgyat a' társaság előtt kétszer elolvasá. — 
Ezen tárgyhoz — monda egypár perczeneínyigon
dolkozás után — néhány tragicus személyt próbálok 
formálni, hanem meg kell vallanom, hogy az egész 
történet nem igen esmeretes előttem; még azt sem 
tudom, ki volt légyen Missolunghi vezére? több 
szózatok nevezek Bozarist. Egy jelenlévő görög ifjú 
egynehány oda tartozó főszemélyt mondott , egye-
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bek közt Josefet, a9 missolunghi-i érseket, 9s ka
pitány Karaiskakit. Ennekutána engedelmet kért 
Sgricci a9 történetbe egy pár asszonyszemélyt is 
felvehetni, 9s nevezetesen egy húgát az érseknek , 
ki 'SóSának hivassák , 's ájtatos és mélázó leány 
légyen; azután még a9' görög kapitánynak is ada 
feleséget. A' törökök részérül Ibrahim..basa nevez
tetett meg, 9s Selves, egy hite cserélt franezia, *s 
végre kart is kapott mindegyik felekezet. A' jele
nés a' tengerpartra tétetek által Themistoeles, lord 
Byron és General Normann sirköveihez közel. Egy 
szomszéd lézsiban három stenographust (sebesirdt) 
vevénk észre , kik a' szomorti játék feljegyzéséhez 
készülének. Minekutána Sgricci a' képzelt szemé
lyeket ekkint elrendelte, 9s a' történet helyét meg
határozta volna , minden további gondolkozás nél
kül megszólamlott, ?s másfél óráig improvisált, 
folyvást nevekedő tűzzel. Engem különös borzadás 
lepett meg ezen különös ember hallására és látá
sára. Hangja világos , tiszta , kellemes, nyelve a9 

legszebb olasz, aetioja bámulatos eleven és kifeje
ző, ámbár néha igen groteszk. Szólása ollyan, mint
ha jambusokban beszélne, vigyáz valami seansio 
formára, 9s némelly helyen, a' hol a' hathato'ságot 
nevelheti, rímeket is vegyit bele. Néha előveszi 
zsebkendőjét, hogy arezárul az izzadást letörülje* 
Megnevezi minden jelenés elején a9 személyeket, 
mellyeket előhoz, de hangját soha seia változtatja 
annak megmutatására, hogy most más személy be
szél ; ezt a' beszélgetésbül kell kitalálni. Némelly 
helyek kimondhatatlan tapsai fogadtattak. — Köl
tése csupa lyrai , 9s a' darabnak a9 cselekedet el
rendelésében , 9s a9 személyek charakteristikájában 
csekély becse lehet, — de még is a' legnagyobb 

I I 
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figyelemre és Bámulásra méltó. Sgricci valami lelki 
kötéltánczos forma, hanem annyira áll a5 közön* 
séges kötéltánczosok felett , a' mennyivel a' lélek 
van a' testen felül emelkedve* 

Április 2ökán 1826. 

Nem fégen a' növevények kertében (Jardindes 
Plantes du Roi) voltam többek társaságában* Ki-* 
mentünkben volt alkalmatosságunk á** város toppant 
kiterjedését csudálni* A' jő magasan fekvő „Pont 
du Jardin du Roi" nevű szép, xij vashidrul jobbra 
és balra 5 kelet és nyugot felé , a' mennyire a' lát
határ terjedj csaknem egy 5s ugyan azon setétek 
házmasszát láttam. Mit nem rejt ezen roppant Iá-* 
byrinth magában! boldogságot és nyomorúságot^ 
érdemet és vétket , minden kigondolható formában 
és szinbem -^ A* bottlevar dókon még alig látszott 
egy zöld fa (Április 7kén) , hanem a' növevények 
kerté már egészen Májust mutatott. Még a' ter
mészet is becsületben látszott ezen saját szentségét 
tartani; itt már az ákáczfák is zöldeltek. Maga 
báré Cuvier vezete bennünket mindenfelé, 's ez 
méltó cicerone a' növevények kertében. Á' legna-* 
gyobb gazdagság van itt V természet minden or-» 
szágábul> csudálatra méltó rendel nézésnek kitéve* 
Üres helyet nem látni, -'s még sem mondhatni, hogy 
itt vagy amott kelleténél több volna öszvehalínozva* 
Egy osztály a5 másik után következik olly sorrenddel, 
melly a' szemnél^: kellemes, 5s a' beavatatlannakis 
könnyen megfogható. A' libanus-i méltóságos ezedrus 
(92 esztendős) felségesen néz le egy dombrul, kár 
hogy csúcsát több,esztendő előtt a' villám leütötte. 
Törzsöke 9s ágai a' cserfához hasonlitanak, tövisei 
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majdnem megegyeznek a' gyalogfenyőjéivel, csak 
hogy vaskosabbak és setétebb színűek. —• Á' "mit a* 
nagy természet a' világ minden végén "*s szegleté
ben nagyot 's nevezetest teremt, az i t t , mint egy 
égő-pontban, vagyon öszvegyüjtve. Felmenvén egy 
kis mulató házhoz, melly egy dombon fekszik 9 

ujrá végig láttuk egész Par is t ; de az én fejemet 
és szivemet a' szép természet jkecsei 5 mellyeket 
épen most csudáltam, annyira elfogtak , hogy ezen 
iszonyú nagy Ninive az ő kilencz száz ezer lako
sával engem csak undorított. — Természetes, hogy 
itt az illy nemes felhevülés nem igen sokáig tart,-*— 
Nem lehet szebb tudomány, mint a'természetvizs-
gálása. Midőn a' többi tudományok a' vélek fog-
lalatoskodők szivét gyakran elfásitják 5s kiszárítják, 
a9 természet esmérete az ő változhatatlan felségé
ben , tanityányit kegyesekké 's jókká teszi. 

Június lOkén 182(5. 

Illy nagy város kebelében csak a' mesterség 
látszik uralkodni,, 9s a' jő anyatermészet csak ak
kor jut eszünkbe , ha netalán valami élő remek-
mivét látjuk. De most hamarjában más termé
szeti szépségeket is láttam , 's lelkem, melly már 
bele fáradt volt a' nagy zűrzavar látásába és hallá-, 
sába, enyhülést talála, mint a9 fáradt vándor az 
erdő forrásánál. Kurirképen valék Mayni Frank
furtba küldve, 's visszatértemben meg nem tartőz-
tathatám magamat, hogy a5 Rajna mellékén egy kis 
kerülést ne tegyek. Mainzbul egy csinos hajon, az 
ugy nevezett vizi diligencen, Coblenzbe mentem. 
A? legszebb májusi idő 5s egy j ő és vig társasága' 
hajon, rendkívül kellemessé tevék ezen utamat, 

%t* 
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Oh milly bájoló tájékok ezek! Meg kell vallanom,,; 
sem a9' szépen változó Vágvölgye a' regényes Vág 
Beszterczével 9 — sem a' keskeny Garanvölgye a? 

Revistyei várral , — sem a' tág^s Hernád •völgye 
Boldogkő setétes omladékaivai nem érnek fel ezen 
tekintetben a' Rajna mellékkel, Mainz és Bonn 
között , a' mi nem nagyobb darab föld, mint Pest
hez. Komárom 9 csaknem ötven vároniladékot lehet 
számlálni. 

Áz egész társaságban csak egy schweiczi ifjn 
volt komor és magába merült. E z a ' Rajna melléki 
hegyeket nem elég magasaknak, magát a' Rajnát 
nem elég szélesnek, aV vizi diligencet nem elég 
téresnek találta , — mi pedig mindnyájan őtet nem 
elég okosnak; későbben sült ki, hogyha' komor if
júnak otthon valami Mimüije volt , 's az attól val<S 
távozás állitotta őtet környülményeivel illyen feszes 
lábra. Egy stuttgardi kereskedő is volt a' hajo'n, 
pallérozott, szép feleségével 's hajadon sőgornéjá-
val. Ez az ember szüntelen gőzmachinákrul és gőz
hajókra! beszélt, mintha valami rósz lélek lakott 
volna benne. Többek között azt állitá, hogy a' gőz
hajózás egyedül csak az apró kereskedést mozdítja 
elő ; meri általa a' kisebb kalmárok.csekély porté-
kájikat 9 mindég hamar megkaphatják, V igy a' 
nagy kereskedőket, kik előbb a' kis kalmárok spe-
diteurjei voltak, minden bizonnyal tenkrö teszik, 
En , az anti-gőzmachinistát, a ' k i , mint későbben 
jnegtadám, maga is nagy kereskedő volt , a' men
nyire lehetett , kikerültem, hogy gőz beszédjétől 
ment lehessek, ümgen-nél láttam ama' veszedelmes 
örvényt (Bijagerioch), melly hajdan Charybdis gya
nánt számtalan hajót nyelt el. Eszembe juta azon 
idő 5 midőn a9 szegény rajnai hajósnak a r bingeni 
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lyuktul, ?s a' Rajna mellett tanyázó sok rabló Io4 
vagtul égy iránt kellé félnie, — ekkor megránta 
köntösömnél fogva a' bohó gőzokoskodó, 's bízó-
dalmasan közié velem, hogy, a' mint reményű, 
ezen helyen több gőzhajó fog elsüllyedni, „i t tsem
mit sem használnak" monda 9,a9 inachinák, V ez 
majd véget vet az egész tréfának.4* —• Hajósaink 
ellenben azt állították, hogy most a' bingeni lyuk 
koránt sem veszedelmes-

Egy drontheimi svéd bányász-tiszt is volt a* 
hajón, igen értelmes ember, k i , mint inineralog, 
t^omsLa^sJtekin-teéb^EuFÓpa. uagy részét beutaz
ta . E ' meg semini egyébrül nem akart beszólnia* 
selymeczi bányamivelésen kivül. Volt végre velünk 
két hollandus kereskedő i s , Seeland tartománybul, 
két phlegmaticus, mi l lyenmég soha sem került 
©lömbe. Ezek se nem láttak, se nehi hallottak sem
mit körülöttök; ugy tetszett, hogy eszek szüntelen 
csak additiőval és subtractióval foglalatoskodott. 
Coblenzbül meglátogattam Ehrenbreitsteint, az óri
ásierősséget, 's ebédre Bad-Emsbe kocsiztam. Emis 
korántsem olly szép, mint p. o. Bártfa , vagy a' 
trencsini ferdő, V még is millyen híres egész Euró
pában. A' német ferdőhelyek a' continens közepén 
feküsznek, \ ez teszi , hogy a' Muszka, vagy Bur
kus*, ha Parisba u taz , ugy nem különben az An
gol, ha az olasz vagy franczia földet már megunta, 
könnyen odakerül. Tiz napi távéilétem "Után1 ismét 
Parisban voltam. : ..' ••;•.-" 

,'.'" Június 28kán 1826, 

• Minthogy most nem' messze lakunk a* hires 
Palais-des-InvaUdes-tül, környékünk .teli van-^inva
lidusokkal * 's én soha sem láttam így elcsonkított 



166 

embereket. Ezek i t t a' múlt háborúknak élő tro-
phaeái! Minden száz embernél legalább negyven, 
ötven láb 5 's szintannyi*kar hibázik. Ezen világ
szerte esmér etes invalidus házat, kivévén a' Dóm
ját , nem találom olly szolid és nemes ízlésű épű\ 
létnek, mint az invalidusok palotáját Pesten* Az 
első emeletbeli szép szobák elfogadó szálaknak, V 
Isten tudja micsoda pompás czélokra vágynak ren
delve ; BL szegény sánta invalidusnak pedig a' má
sodik és harmadik emeletbe kell mászkálni. így 
charakterizálják magokat XIV. Lajos csudamivei; 
mindenütt csak pompa és felség v valódiság pedig 
tevés benne* 

Tudom csudálkozol, hogy még eddig a9 Tar 
lais-Royal-rul semmit sem írtam. Minden idegen ezt 
szokta Parisban legelőször felkeresni, 's megval
lom, magam sem késtem sokat annak megnézésé
vel. De az utazok rendszerint annyira nagyobbít
ják leírásokban az iilyen tárgyat, hogy ez, melly-
rül régolta olly sokat hallottam, várakozásomnak 
egészen meg nem felelt. Egy vasárnap este mentem 
oda legelőíszer 9 azt gondolván, hogy akkor lesz 
ott a* legnagyobb pompa ? azonban épen ellenkezőt 
találtam; a' boltok be voltak zárva, 9s minthogy; 
épen azokbul jön a'legnagyobb fényes világosság* 
a' sokaság csaknem vaktában tolakodott a' sete% 
tes tornáczokban, egynehány nyomorult lámpa mel
let. Ezen tornáczofc az udvar felől az egész épület 
körül vezetnek, 's bele telik majd fél őra, mig az; 
ember végigsétál bennek. A' boltok itt számtalanok^ 
minden kigondolható portékával, de ez nem a'leg
jobb hitelben áll. A' tizenhárom kávéházon kivül, 
több rendű játszóházak is vágynak itten. Ezekkor 
%ül &' 113 ajtó-szám alatt lévőt meglátogatva** f 
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kísérőmet- nem akarták bebocsátani, mert még nem 
látszott huszonnégy esztendősnek. A' kalapot az 
előszobában kell hagyni; illy tisztes helyre nem 
volna illő fedett fővel bemenni! A'„rouge et 'noir" 
leginkább van divatban, de más nemű játékok is 
folynak. A' já tékosok, a' mint gondolhatni, altal
jában nem legtisztességesebb charaktért mutatnak 
ábrázatjokban , nevezetesen egy ottan munkálódó 
Croupier-nek ollyan képe volt , hogy a* miolta őtet 
láttam ? urunk árulóját, Júdást, csak illyen. arczal 
képzelhetem magamnak. — Tudnivaló dolog, hogy 
a'játszóházak árendája mintegy hat milliom fran
kot hoz be esztendőnkint á'kormánynak. - ^ Ha va
laki azt mondja, hogy ez illetlen jövedelem , 's hogy 
a'nyilvános játékot meg kellene tiltani, a' kor
mány védlőji ezt felelik r eá , hogy ha árendát nem 
vesz a' k'armány; a* nyilvános játszóházaktul, a' já
tékok majd minden fel vigyázat nélkül, alattomban 
fognak törtenni, 's a? kormány hat milliom frankal 
kevesebbet vesz be* 

8 A? Palais-Royal-ban sok idegent látni mindun
talan ; ezek között a' németeket, fen szóval folyó 
beszélgetésekbűi könnyű kies merni; a9 franczia 
illy nyilvános helyen halkai szokott szólni. Rendes
nek tetszett , hogy a' német, ki otthon nem sokat 
beszél, a' Palais-Royal-ban illy lármát tesz, a9 fran
czia pedig, ki "bizonyos tekintetben az egész'világ 
tudtára lárttiiz, ugyan ott olly csendesen van, -r-* 
A' roppant épíílet előrészét maga berezeg Orlé-
ans lakja, ki a9 többiért, a' mint mondják, fél 
fíállioin frankot yesz be esztendőnkint házbér fejében* 
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Augustus 6kán 1826V 

Nehéz volna másutt akárhol olly sokfele tár- , 
gyakat egy nap alatt látni, mint a' mennyit én a' múlt 
vasárnap itten szemléltem. Előszer a' Régiségek Mn-
zeumába mentem a' Louvre-be. Viseonti jeles munká
já t f) kezemben tartva , mintegy álomképen láttam 
i t t előttem az o világot. Számtalan képszobor, 
melykép 5 emelt miv, candelabrum's egyéb készít
ménye a* görög és romai- vésőnek , vágynak ezen 
roppant pompás szálakban változó sorban felállítva. 
Most tudom, mint lehessen valami régibe is bele 
szeretni,! Júlia, Augustus leánya, elfelejthetetlen. 
előttem, — képén soha nem heryadó ifjúság, testál-
katjában mennyei báj és kellem, EgyTiber ius , bő 
tógájába felségesen burkolva, 9s a9 legegyszerűbb 
állásban, mellyet romai imperatornak adhatni, sok
kal méltóságosabbnak tetszett, mint ama' Theseus 
Bécsben, melly olly igen szeretne méltóságot pa
rancsolni. Septimus Severusnak egyik melyképe 
csudálatos remekmiv !flSoha sem hittem volna, hogy 
a' hideg, halál sápadtságu márványbul illy eleven 
lényt lehessen teremteni! Ábrázatjában több az élet, 
charakter és igazság, mint ezer élő physíognomiában 9 

mellyeket a9 köz életben látunk, — A' hiu Lucius 
Verus többrendü melyképei mind szembetűnő szor
galommal vágynak készitve ; látszik, hogy , nehéz 
volt a9 mivészeknek a' hiu ember helybenhagyását 
megnyerni. — Rendkívül érdekletes volt reám néz
ve a' Praxiteles hires $aurocton-a (gyik-ölő Apol
lója), melly egy régi hiv másolatnak tartatik 5 —* 

®) Description des antíques d« Mu«ée royal . Par is 1820, 
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?s egy párkány (Fries) töredék , Minerva áthenei 
templomának ezellájábul , melly Phydias plánuma 
szerint, 's az ő felvigyázása alatt készíttetett* Egy
nehány athenei szűz jön haza a* Panatheneekrül, 
's visszahozza az áldozati készületeket az istenasz-
szony templomába. De mit használ itt a' le i rás , 
ezeket látni kell! 

Az előidő ezen szentségébül egy egészen ellen
kező helyre mentem, t. i. a* Pálais-Royal-nak egyik 
kávéházába. Itt az illyénben ritkán biliárdoznak; 
ugy látszik , csupán újság olvasásra 's kávé ivásra 
vágynak azok rendelve. Rendszerint, valami csínos 
dáma ül a' pénztárnál, kinek kötelessége 's fogla
latossága a' vendégek oda édesgetésében áll. A* 
nevezetesebb kávéházakban számos és pompás tük
rök találtatnak, mellyek i t t egy áltálján igen mó
diban vágynak. Egy , körülbelül két réfnyi magas
ságú *a öt negyed réfnyi szélességű tükör , mintegy 
ezer frankba kerül. 

A' kávéházbul az evangelicus templomba men
tem, (rue-des-JBillettes) melly majd egy órányira 
van a* mi hótelünktül. Az isteni tisztelet délután 
egyediéi órátul fogva két óráig tart . A' templom
ban nincsen ol tár , hanem csak imádkozó asztal'9 

mint a' reformátusoknál, de csinos orgona áll ben
n e , melly sokszor másféle muzsikáiul is kisérte
tik. Az oda való egyik prédikátoriul többek között 
azt hallottam, hogy midőn Napóleon alatt , (a9 

mint szokás szerint mindeii esztendőben most is 
történik) a' sokféle elöljáróságok az udvarnál meg
jelentek , Napóleon mindég ugyan azon kérdéssel 
szokta volt, az emiitett prédikátort megszólítani: 
„nemde tizenkét; ezer lelket számlál ekklesiájok/4 

ü g y tetszik, ő is azt hit te: mundum regit numerus. 
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noha ő alatta csak az e g y e s szám látszott ural
kodni, * : 

Visszamenet a' S t . : Honorée utszában azt ol
vastam egy czédulán, hogy egy fertály háromra 
ezen helyen amerikai angol isteni tisztelet lesz, 
így hát epén jókor jöttem* Fen a' házban egy kis 
kápolna van a' presbyterianus isteni tisztelet szá
mára. Egyszerű szalmaszékeken ült i t t mintegy 
nyolczvan diszes asszonybul és férjfibul álló gyüle
kezet. Én is leültem közéjek. A' fenékszinen egy 
alacsony cathedrábul látszott ki a' pap feje. .Nagy 
csendeség volt, ugy tetszett az ájtatossághoz ké^ 
szültek. Egy, négy ed őr a múlva felálla az egyszerű 
fekete ruhába öltözött pap, 9s igen sokáig olvasott 
angol bibliábul. Előttem egy asszony ül t , mellet-* 
tem jobbra balra két ur. Midőn a' pap a' biblia ol
vasást elvégezte , az asszony egyszerre felálla élőt-, 
tem, 9s arczával felém fordult. Szinte megijedtem 
ezen mozdulásán, pedig közben légyen mondva 9 

ábrázatja igen szép volt. Jobb 's. bal szomszédom 
hasonlőlag megfordultak 5 tehát én is hátra forduld 
t^m; az egész gyülekezet a' papnak hátat fordítva 
állott. Most egy nagy, vastag Amerikainak széles 
háta volt előttem j azqnban keresztyén türedelem-
mel vártam a' dolgokat, mellyek majd következni 
fognak. A' pap lassú 's egyforma hangon imádko-? 
?ott. i~t. Jobb szomszédomra kacsintottam, —- ez be-s 
hunyt szemmel ájtatoskodott 5 azután a' balra pil
lantottam, ennek is be volt a9 szeme hunyva; most 
egésa csendességgel fordultam meg, 's a' pap felé 
néztem. A' hátain megett lévő asszonyságra is pil
lantottam fél szemmel, de ennek nyitva volt a* 
szeme, valamint még egynehány más asszonyé és 
ure' is. így tehát ' Is ten neki én is nyitva' hagy Ám 



m 
as enyimet« Az imádság hosszabb volt húsz Mi-
atyánknál. Minekutána vége lett volna, ujolag le-v 
ültünk mindnyájan. A9 pap egy éneket dictált, 
tneliyet az egész gyülekezet egyszerű 's igen szép 
melódia szerint énekle utána. Az előttem volt asz-
szonyság ugy énekelt, hogy -sz. Cecíliát vélhettem 
volna hallani. Az ének után az angol predikátzio 
következett 9 melly szörnyű hosszu volt. Azután 
még egy rövid imádságot olvasott a' pap, 's végre 
négy ora után kimentünk a9 szabad levegőre. Nem 
egy hamar megyek ismét a' presbyterianus ká
polnába! 

Most még a' Louvre-be akartam menni ? hogy; 
a' felső emeletben a' képgyűjteményt még egyszer 
csudálhassam, hanem már ki felé tódult a' nép ; a* 
inuzeumok négy órakor bezáratnak. Búmban ismét 
a ' Palaís-Royalba mentem 9s a' Rotonde-ban or-
geade-t ittam, melly azonban ugyan csak rogz volt. 
Altaljában nem találtam Parisban nyilvános helyen 
(Tortoni-n. kivül) valódi és 30I készült hivesitőt. 
Legtöbbnyire egyvelékek 5 ugy hogy akármelly 
kicsiny magyar városban sem kaphatni roszabbat, 
ha t. i. itten más hivesitőt lelhetni a' fris szellőn 
kivül. 

Hatodfél o'rakor cabriolet-be ültem 's a' Bar-
r iére-des-Combats-hoz mentem , az állatviadalt 
nézni. Előszer 5s hihetőleg utolszor v o l t / h o g y ezt 
láttam. Be sajnáltam a5 szegény állatokat! Nyo
morult sokaság lehetett az a' Romaiaknál is, melly 
a' gladiátorok viadalában gyönyörködhetett. — Itt 
legelsőbben kutyákat eresztettek a' korlátok közé, 
*s egymáá ellen tartották őket ; midőn elég sokáig 
morogtak és ugattak, szabadon bocsáttatának '$ 
ekkor egymásra rohantak, A ' közönség mindég 
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azon kutyát vette pártfogása alá , melly eleintén 
gyengébbnek látszott , ha vitézül viselte magátV 
's rendszerint e' maradt utoljára győztes, mert a* 
felette heves csakhamar kimerité erejét, á9 hideg-
vérüt pedig a* goromba megtámadás hathatósan 
felingerlette. — A' kutyák után egy vadkan j ö t t , 
melly ugyan csak vite'zül védelmezte magát a9 ku
tyák ellen. Továbbá egy farkas következett, melly 
szüntelen nyafogás közben ugy elszórta a' kutyá
k a t , hogy kin volt reá nézni. Most egy simára 
fe'sült csinos szamarat vezettek a9, vivó helyre, nye
reggel a' há tán , mellyen egy nagy majom ült. 
Megjelentek különbféle kutyák 's erőszakosan tá
madták meg a' fülest, de a' vitéz bajnok minderi 
várakozást fellyül múló bátorsággal vedelmezé ma
gát. Mint őrült , ugy szökött első lábaival a' leg-
gorombább kutyára , azután a' hátuísókkál rugdalt , 
i t t is ta lá l t , o t t is talál t , mint hajdan a' dühös 
Roland. A9 majom minden rúgás után egyet ütöt t 

, füle közé tenyerével, mert a9 rázódásért boszonko-
dott. A9 kutyák lassankint mind eltávoztak a* 
szürke oroszlántul, melly az; ő diadalmát iszonyú 
orditással fejezé be. 

Az alat t , mig a' közönség ezen tisztes "viadalt 
legnagyobb részvétellel nézé, haliam a'lózsi-ajtót 
hátam megett igen halfcal nyikorogni. Visszanéz
tem , — egy tolvaj már kézében tartá szomszédom ka
lapját, melly a9 mellék padra volt téve. Szavamra a9 

vendég hirtelen visszavonult mentekező, udvarias 
kifejezésekkel. Szomszédom megköszöné figyelme
met ; ő ez úttal hajadon fővel sétált volna haza *)* 

*) E' volt egyetlen egy e* féle történet, mellyet Parisban csak-
aiejta három eartendei ott létem alatt ön magam tapasztal-
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Áz utolsó vitéz dicsőséges harcza után egy 
iszonyú nagy medvét hoztak a' csatahelyre, melly 
V reá rohanó tizenkét kutyát rettenetesen öszve-
marczangolta. Ezek között egy izmos fekete kutya 
legnagyobb bátorságot mutatot t ; tízszer is elhaji-
tot ta a' medve hatalmas talpával 9 két izben meg is 
harapta csúnyául , h a n e m :az ..„Intrepide" mindég 
njra megtámadá á* roppant undokot 9

 9s végre, va
lóban olly erővel ragadá meg torkánál fogva , hogy 
lizonyosan megfojtotta volna három akkora ellen
ségét ? ha tőle el nem húzzák vala. Szomszédom 
dühösen tapsola kezével, ezt kiáltván: ? ,d«..e9 il 
F a prit d'une belle maniére !" *). — Ezután még 
bikaviadal jö t t ? de a' mellyet én már nem akartam 
nézni. *— Késő este bágyadtan értem haza. 

September 8kánf826. 

September 4kén többek tarsaságában Fontai* 
nebleau-ban voltam. ,A' gyorsszekéren mentünk, 
Mindöszye huszonketten ültünk benne és rajta. A' 
kocsi belsejében hat frankot fizettünk egy helyért 
9s egy frank borra valót. Fontainebleau Parishoz 
mintegy annyira van, mint Bécshez Pozsony (14 vagy 
15 franczia mértföld). A* vidék, mellyen keresz
tül utaztunk, "valóban igen szép, kivált Corbeille 
felé 5 hol a* Szajna nyájas dombok között folydo
gál. —- Szép mezei lakásokat és kert-ültetéseket 
is sokkal többet lá t tap ezen ut mellett, — melly 
Olaszországba vezet 9 •— mint a' Németországba 

tam * holott ellenien Londonban oda érkezésem után mind
járt a1 második este nyilvános útszán megtámadtattam. 

*) O t , ugyan szépen megfogta. 
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vivő körül. A9 régibb allée-k nagyobb részint szilfa-. 
bul állanak 5 az ujabbak platán és nyárfábul. A9 

$5hameau de la Cour de Francea-nál,egynehány mért*, 
földnyire a9, váróstul ? az ut mellett balra valami 
obeliszk forma kőoszlop látszik 5 illy lovagos fel* 
írással „Dieu$ le Roi et les Dam.es." Eredete és-
meretlen. Hihetőleg az titolső toast mentette meg 
a5 revolutiő idejében a' két elsőt "s magát az em
lékoszlopot is a' romiastul. 

Közel Fontainebleau-hoz , a' szomszéd dombo
kon jókora mész-sziklák látszanak, mellyek a" szép 
bikk és cserfa erdővel festős ellenkezetben állnak. 
Imitt amott halavány nyírfák emelik á' többi fák 
setét zöldjét. Noha ugy látszik, nincs a3 francziák-
nak igazi érzések a' természet szépségei i ránt , (tC 
mi azoknak, iránylathoz képest, csekély számábul i$ 
ki tetszik, kik a' Schweiczot meglátogatják) még 
is"hazafiúi elragadtatás lépé meg e 'k ies tájék lá
tására franczia uti társunkat i s , ki ezt szinte most 
látta legelsőbben. Én részemrűl a' vernáthi szoros-
ut ra , a' murányi regényes vadonra ?s a' t . gondol
tam. Hét órányi kocsizás után Fontainebleau«ba 
értünk. Ezen 7—8 ezer lakost számláló k isváros
ban a' kövezet igen j o , a r mi nekünk szegény pá-
risiaknak örvendetes jelenés volt. 

Öt egybefüggő, különböző épitésü kastély tesz 
egy zavaros egészet, melly I. Ferencz, IV. Hen
r ik , XIII. Lajos és XIV. Lajos által részenkint 
építtetett. IV. Henrik két milliomnál, XÍV. Lajos 
pedig öt milliomnál többet fordított építésére. Egy 
angol ezen csuda, épületnek „un rendez-vous de 
cháteaux" nevett adott. A' nagy első udvarban—» 
cour du cheval blanc —-- történt Napóleonnak es-
meretes bucsuzása hív gardájátul, Elbába menetele 

http://Dam.es
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előtt* Vemet Horácz ezen szempillantatot egy 
gyönyörű képben adá elő* — Napóleon Április 20kán 
1814j3en délután egy ora felé lépett ki szobájábul. 
Egynehány főtiszt,— korunk legfényesebb udvará
nak szoimoru maradvány a, -—várakozott reá az elő
szobákban. Hallgatva nyujtá mindeniknek kezét > 
sebes lépésekkel siete le az udvarra, hol öreg 
gárdáji isoronkint valának féllállitva. In utraque 
sorté fideles.— A'dobosok dobszőval köszönték, a3 

gárdák fegyverrel tiszteikedének; ő int — — V 
minden hallgat. Rövid, de érzéssel tellyes beszéd
ben vesz bucsut korának első katonája régi fegy
veres tárSaitul;* kik neki csak néma zokogással fe
lelnek. Bonaparte ezután maga eleibe lépteti Tor-
t i t 5 a 'sas-tartdtj leveszi a' harczjegyet, 's a' sast 
szivéhez tíizesen szőritja; erre mindnyájoknak még 
egy „istenhozzád^ot mond, 's — el siet. — A'min
denben csak magát tekintő vezérnek 9 a9 ki győze-
delmeinek szédelgésében az embereket egyedül 
számjegyeknek tekintő, még is kellett e'szomorú 
órában csekély hiveinek részvételét becsülni tud
n i a , — - m e r t szemeit nedvesedni látták. 

Engem a' kastélyban mindenekfelett azon régi 
szobák érdeklettek ? mellyek hajdan V. Károly csá
szárnak szolgáltak lakásul 5 V mellyekben ujabb 
időkben IV. Károly spanyol király és VII. Pius. 
pápa a' nemzetek törvényeivel elb»kező fogságban 
éldegéltek* Egy előszoba, egy kis ebédlő, 9s egy 
hálószoba 5 mellyben egy szer'sniind misét olvasták, 
voít minden 5 mi az elsőnek az ő őriasi Escurial-
j áé r t , 's az utóbbinak a' vatikán tizenegyezer szo
bájáért kárpótlásul adatott. A' földi semmiség ezen 
emlékezet helyeinek mellékdarabjául szolgálhat a5 

kastély má^ik részében azon szoba, aVhoI Napo-? 
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leon az 6 lemonck) oklevelet készítette. Az a9 kis 
kerek mahagóni aszta l , mellyen azt i rá , a' szobá
ban még most is áll. Elég nagy volt illyen munká
r a ! Mutatnak még más hossza asztalt is Napóleon-
t á l , mellyen rendszerint plánumait dolgozta ki. Az 
aVgalleria, mellyben Monaldeschi — a* svéd Kris-
t ina Bergamije — annak parancsára meggyilkolta
t o t t , több szobává változtatott által. —• XIV. La
jos houdoir-ja, mellyben még az ágy teteje és ol
dalai is tükrökkel vannak kirakva, azon férjfi nap
keleti pulyaságára emlékeztet, kinek charaktere 
hiúság és ész, érdem és vétek egyveleget ábrázol , 
ss a' ki sok szép mivén kivül négyezer milliom liv-
resnyi adósságot hagyott népére örök emlékezetül* 

A' kastélyban sok szoba még most is régi fé
nyében á l l , a' mint bennek IV. Henrik, 's az utá
na következett királyok laktak. A' kastély egyik 
felét egy nagy tó mossa, mellynek közepében egy 
kis mulató ház egyenesén a' vizbül emelkedik ki . O t t 
tartotta IV. Henrik ministereivel 9s a' többivel, leg
titkosabb tanácskozásait. — Egy régi alléé még a9 

Maintenon nevét viseli; aT mellette fekvő domb 
pedig IV. Henrik dombjának neveztetik- I t t min*-
dennek van történeti érdeklete. Még elfeledem a9 

kastélybeli régi játékszint említeni, mélly hason-
lolag meg van előbbi formájában. Elöl a' gallerián. 
jobbra a7 királnyné lozsíja, balra "a' királyé lát
szik; a9 királyi herczegeké pedig a' fenékszinen 
van. A' galleria korlátja igen alacsony, hogy a9 

nézők öltözeti ékessége annál inkább meglátsz
hassák. 

iEste egy más játékszínt látogattunk meg, hol 
se galleria nem vol t , se ékességet nem lehetett 
látni. Ben a' városban egy nagy' udvarban állott 
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egy kis nyomorult játékszín, egy pár ocsmány de-
coratióval. A' meglehetősen számos közönség sza
bad ég alatt ü l t , részint csupa földön, részint pe
dig kerekben alacsony padokon. Egy kis holdvi
lágos egy pár fadgyu gyertya tevék az egész meg
világítást. Egy magános muzsikus régi töredezett 
hegedűn játszott egy omverturet , meliy nekünk 
mélyen szivünkre hatott. Végre felránták a' kár
pitot, melly azonban hatalmas ránczokban egy ki
csinyt fél oldalra függött. Nem tudom, volt-e neve 
á5 darabnak, hanem alexandrinusokban volt irva. 
Egy férjii beszélt benne elejétíil fogva majdnem 
végig lélekszakadva, a1 többi játszó személyek néha 
e gy ^ í g ^ ' V v a g y 5?nem"et mondottak. Mondha
tom, soha sem láttam hazámban ennél nyomorultabb 
játékszint 5 színdarabot ^ és játszó' társaságot. Sáros 
Patakon jutottam egyhez, melly közel járult hoz
zá , de ez is legalább fedél alatt adatott egy kocsi
színben. 

Mas napThomery helységébe kocsiztunk, melly 
másfél franczia mértföldnyire esik Fontainebleau-
hoz, 's legjobb szőlő terem benne az egész vidé
ken. A? falu a' Szajna mellett, szőlőkertekkel kö
rülvéve , kies völgyben fekszik. Minden szőlőkert , 
mintegy embernyi magas fallal vagyon bekerítve * 
mellynek: déli oldalán, valamint a' házakon is ben a9 

faluban, fel vágynak eresztve a9 szőlővesszők. It t 
ezen szőlőfaj „Chasselas"nak neveztetik. HeintI, a9 

szőlőmivelésrül irt munkájában „Malvasier blanc"-
fc nak nevezi azt ; 's ez szint' azon neme a"5 szőlőnek* 

mellybül Tokajban legjobb asszuszőlőt nyernek. 
Ezer meg ezer apró kosarat, mellyeknek mindegyi
kében három font illyen szőlő van, raknak itt ha
jó ra , 's elviszik Parisba. Ennek beviteléért nem 



178 

fizetnek vámot, mert azt mondják , alkalmatlatf 
közönséges borcsinálásra. — Mi öten falusi ebé
dünknél öt frank ára szőlőt ettünk Meg, melly ná-* 
limk talán annyi garasba került volna* 

September 24kén Í82& 

Ősszel és télen tanuljuk a' négy falat becsül
ni , 's a'legegyszerűbb kályha lassankint kedvelt 
tárgyunkká lesz. — It t ajtőn, ablakon keresztül 
fuj a' szél, téli ablakoknak egyetlen egy példányát 
sem látni az egész váróiban- Behdázeriüt minden 
jóra való szobában csak kandallót találni, a' kály
hát éktelen szernek tekintiki Szerencsénkre az ősz 
i t t közönségesen igen kellemes, 's a' tél is koránt 
sem szokott kemény lenni. A' Boitlevard-on lévő 
alléek tekintete még most is igen nyájas; a' szilfa 
sorok, mellyek tavasszal olly későn zöldéinek* 
ősszel kipótolják ezen hibájokat, mert igen sokáig 
tartatlak eL 

Most i t tea nem igen be&zélnek ntásrul, mint 
Cantiingrül, ki a' mint fogta kegyed hallani, egy 
idő olta itt mulat. Hihetetlen, mennyire érdekli ő 
a' közönséget; midőn egynehány nap előtt az olasz 
operában volt , sokkal töbten néztek r e á , mint a' 
játekfezinre. Megváltani, magam is különös érzéssel 
tekintettem ezen , korának leghíresebb emberére $ 
midőn őt egy itteni követnél valő bévezöttetésekor 
legelőször láttam. Kísérője előre lépdegélt fejét 
magasan tartva, Canning gondos képpel 9s lehajtott 
fővel jőve utána, mintha világszerte elterjedt hí
rének sulyja alatt járna* A' szálában épen akkor 
egynehány rajzolat feküdt a' fortepianon, neveze-
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tesen az 1825ki pozsonyi koroházásrul nénielly ma-* 
gyár lovas mágnások képei* Canning az egyikre 
azt monda mosolyogva, hogy két ellenszél fuj a' 
lovasra, mert a* ruhája egyik része erre, a' többi 
meg amarra lebeg* 

Canning termete közép, haját egy kicsinyt 
beporozva viseli t de már igen kopasz , arcza szép $ 
halavány és lélekkel tellyes *, főképen mikor beszél* 
Az ide való Absolutisták azt állitják, hogy igen. 
gonosz tekintete van, á*5 Liberálisok ellenben jám
bornak és nyiltnak mondják , esak hogy szája kö
rül mégis van valami gúnyoló vonás*, melly az Utób
biak szerint természetesen az elsőket illeti. — Már 
most tudja a' közönség, .hogy ő kedves élete tár
sával reggel hat órakor kél fél* hogy téjfagylaltat 
nem eszik, hogy az erős spanyol borokat a' kön
nyű franczia dessert boroknál többre Jbecsüli, ' sa ' t* 
— Kivánesi vagyok hallani, mit fog mondani házi 
orvosunk> a' hires Dr. Gall ? ha Canning nagy fe
j é t meglátja* Ez a' Gáli tréfás ember; néha való
ban Kotzebuera gondol az ember, midőn őt be
szélni hallja. Minap azt monda, hogy a' kicsiny 
fejben kevés velő 9s így kevés ész is van, 'S hogy 
neki igen kellemetlen nagyon kicsiny fejet látni: 
„Nur kein«n kléinen Kopf!" — Egy assaonysa'g 
volt jelen, kinek igen kicsiny feje van, *s ki fé
nyes elmebéli tehetségei által legalább is egy igen 
nagy kivételt formált Gall regulájában; de ezt 
a' doctor nem vette tekintetbe. Nem régiben egy 
lovászmesterrel lókereskedlnél volt egy pár lovat 
venni. Megállott egy lónál 's ugy vélekedett, hogy 
az igen derék állat. A' lovászmester nagyon meg
ütközött ; „Doctor uvu

b monda „hisz ez a ' l ó egeV 
szén hibás!" — „Barátom", feleié Dr. Gall, „nézze 

12 * 
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meg csak5 millyen hagy a' feje!" Erre a ' lovász
mester azt monda ? hogy egy bizonyos szürke ál
latnak is igen nagy feje van ? Vníég sem ér semmit, 
— Dr. Gall feje is természetesen igen nagy. Azt 
mondja, azért nem tudott nszni megtanulni , mi
vel a' feje nehezebb fél fontai, mint lennie kelle
ne. — Csak ugyan szeretném tudni 9 hogyan mérte 
azt meg ? 

Octotjer 5kén 1826. 

Leirom kegyednek röviden azt a' nagy diplo-
maticus ebédet 5 mellyet az austriai követ tegnap 
adott. A' vendégek már két héttel előbb hivattak 
meg. A5 hosszú kerek tábla — negyvenhat személy
re — egészen ezüst evőkészülettel volt megrakva; 
a' plateau kilencz pompás mivü vázábul állt, 5s csu
da szépségű virágokát mutatot t , hanem csak mes
terségeseket, mint diplomaticus ebédhez illik, Har-
mincz inas udvarolt 5 kik közt a' huszár pompaöl
tözetével mindenek szemét magára vonta. Nyolex 
komornyik volt barna frakban, széles arany rojtal, 
a' többi inasok sárga galandös kék ruhában valá-
nak. — Gróf Yüléle vezeté az austriai követ hit
vesét a' táblához ,' 's melléje üle jobbra , balra pe
dig báró Dámas a' külső ügyek ministere. A7 kö-
vetnével épen általellenben ült a' követ, az ő fér
je ; ettül jobbra a' pápa nunciusa, balra herczeg 
Castelciccala , a' nápolyi követ. Egyéb vendégek 
közt jelen voltak Canning, Pozzo di Borgo , Frays-
sinous, az egyházi ügyek ministere, herczeg Croy 
(de gente Croviaca, melly itt ,,Kriija~iuik monda
t ik , nem „Kroa"-nak) , herczeg Laval-Montmo-
rency, báré Rothschild az ő veres consul öltöze-



181 

tében 's â  t. Gróf Viliéle ivott legelsőben a', mi 
fejedelmünk egészségéré , erre mindnyájan felállá-
nak , 9s jobbra balra hajtogaták magokat. A5 szá
mos muzsika banda a' mellék szobában lármás tust 
fujt; azután eljátszá a9 „Gott erhalte Franz den 
Kaiser"-t — 5s a' t. Erre az austriai követ a' fran-
czia király egészségére ivo t t , — újra felkelnek, 
hajtogatják magokat, tus ; — utóbb a' banda játsza 
„Vive Henry quatre", — azután „God savé the 
king"; ugy a' szép Minka melódiáját, mint orosz, 
nemzeti dalt , — a' jelen volt különbféle követek 
tiszteletére. A' tábla este hetedféi órakor kezdő
dö t t , 5s nyolczkor már vége volt. 

A' franczta pompaétkekben egyszerű, éhes 
gyomor nem nagy örömöt talál. Kevéssel ez előtt 
az északamerikai egyesült státusok8 követe Browne 
ur adott egy diplomaticus ebédet, mellynél az éte
leket csupa pompa és fény miatt nem lehe
tet t megenni* „Istenem!6 0 monda panaszkodva 
az angol követné a' mellette íilő úrhoz, „egy fa
latot sem tudok ezen tudós étkekbül enni, bár 
csak azt a' sült galambot kaphatnám ide!44 Szom
szédja kieszközlé egy inas által , hogy a' galamb 
a' szegény éhes asszonynak jutott. Midőn haza felé 
mentek, igy szőla Canning ur az angol követnéhez 
(Canning lelki testi barátja az itteni angol követ
nek) „engem már régolta nem boszontott meg 
senki annyira, mint ma kegyed, a' táblánál." A9 

követné egészen elbámulva kérdezé, „hogy hogy ?" 
„már jő darab időtől fogva" monda Canning „ka
csintgattam egy sült .-galambra , melly nem messze 
állott tőlem; a' többi étkekbül semmit sem nyel
hettem le , ,'s a' galambotskával akarám- vesztesé-
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gem pótolni 5 's irae megdöbbenve láttam , hogy 
kegyed azt magáévá tevé.'V 

Octaber 20^án 1826. 

Tudja kegyed , hogy az itteni színjátszók a* 
franczia anyaszentegyház kebelebül egyes egyig k i 
vágynak zárva, meg azok i s , kik a? királyi já ték
színen játszanak, 'a következőleg királyi szolga-* 
latban állnak; - « csak az énekes játszók nem! —<• 
Francziaországban a' színjátszók kizáratása az Av-?> 
lesi conciliumban rendeltetett , melly 314ben tar-t 
tátott, Fleury munkája harmadik kötetében ezen, 
szavakkal adja ast e lő: A' színjátszók, vaumig 
$b|>en a' mesterségben maradnak 9 ki vágynak zárr* 
va az ur asztalaiul. Bossuet e' részbeli vélemény át 
imígy adja elő: „Az egyház a' színjátszókat kár
hoztatja; ezen elhatározása világos a 'Rituáléban 
( i t t egy párisi Rituáléra mutat) , annak gyakorlás^ 
állandó; a' szentségektül életben halálban meg-i 
fosztja azokat , kik színen játszanak, ha inester-i 
ségekrül le nem mondanak; ai' szent asztalnál el-i 
mellőzik őket 9 inint nyilvános bűnösöket; kizárják 
őke t , mint becsteleneket a' szent rendekbűi; *$ 
enn^k csalhatatlan következésében megtagadtatik 
tőlök Í*Z egyházi temetés," (Bossuet, Maximes SUP 
la Com^die.) A' párisi Rituálé igy szól: „Fideles 
omnes.ad. sanetawí éojnmunionem adinittendi sünt 
exceptis iis 9 qui iusta ratione prohibentur* Arcendi 
autem sünt pxiblice indigni, quales sünt interdicti„ 
infames, ut compedi (Rituel de Par is , de Eucha-* 
rist ia, item de Communione infirinorum). —- M.U 
dőn nem regiben egy színjátszó inegh^lt volna, a' 
papság az illendő tem.éte'st megtagadá tő l e ; dö 
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mintegy 15,000 ember követte a' holt testet , % el
kísérte a' koporsót a' nyugalomhelyre. 

NovpmW 9ken 1826. 

Igen rövid n ekein az; idő ebben a9 nagy ko-
niédiaházban, de kegyed leveleit meg is alig 
tudom várni , a' mi kétségkívül annak jele , 
hogy ritkán érkeznek. Azért is ollyan valakirül 
írok most kegyednek, ki az írásnak nagy barátja, 
5s kit az egész világ szeret. Folyó' hónap ötödikén, 
a9 Hótel-Windsor-ba mentem , hogy Scott Walter 
urat meglássam, á' ki oda szálott, 's a' mint 
mondják, esak egynehány napig fog Parisban ma
radni. A'kapnsné azt monda, hQgy Scott ur leá
nyával együtt kiment a' városba, hanem délután 
őt órakor haza j ön , 's azután hat órakor az angol 
követhez megy enni. Midőn öt orá tájban ismét a' 
Hotelbe mentem, a' Bar.onet már otthon volt. 
Beszéltem tehát inassával az iránt, mikint láthat
nám Scott urat* a' nélkül, h[Ogy látogatással kelle
ne terhére lennem. Ez azt tanáesolá, hogy hat éra 
felé az entrespl-ban várakozzam. Többi között azt 
beszélé , hogy Scott ur legjobb indulatú 's legegy
szerűbb vendég, kit ő valaha szolgált; '§ hogy min
ijén bizonnyal keveset alszik éjjel, mert a? gyertyák 
reggel mindég egészen ki vágynak égve. Az nap 
reggel már hatodfél órakor hivatá ot^s több levelet 
ada neki ál tal , mellyeket hihetőleg azon éjjel irt. 
Monda tovább, hogy mindég jegyezget otthon, 'g 
igen keveset beszél? de a5 leánya annyival beszéde
sebb; a 'm i igen természetes, mert csak kell vala» 
kinek valaniit beszélni. 
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Hat órakor az entresol-ba állottam közel a'lep-* 
esőhez. Itt jól láthatám ő t , a' mint a*5 lépcsőkön 
lefelé jött 5 's azután is egy folyosón végig kellett 
előttem elmennie , még pedig gázlámpák legteliye-
sebb világánál. Mondák: „ jön!" Elöl leánya, Miss 
Anna ment 5 18 — Í20 esztendős, egészen gyászban , 
angol módra fodorított, bogárfekete hajjal, 's feke
te tüzes szemekkel. Egy szolgálóhoz beszélt ele
ven 's majdnem férjfi hangon. Szerettem volná hosz-
szabb ideig nézegetni, de attya mindjárt utána jö t t 
csendesen sántikálva, 's igy a' beszédes feketét 
minden további vizsgálat nélkül hagyám magam 
előtt elmenni. Scott Walter termete meglehetős 
magas és szikár, fejét előre hajtja (55 esztendős). 
Csekély haja, ugy látszik, valaha szőke volt, most 
ősz. Apró, eleven, szürke szemeit erős szemöldö
kök árnyékozzák , homlokának különös háromszeg 
formája van. Ábrázatja egyes részeiben igen közön
séges ; de az egész még is mélyen gondolkodó* lel
ket árul el, V van rajta egy vonás, melly régi btíra 
látszik mutatni. Még nem láttam ollyan arczképét, 
mellyet csak szenvedhetőnek is lehetne mondani. 
A? Palais-Royal-ban Angofország mai legjelesebb 
Srójinak hat képrajzá vagyon, '& ezek közt az öve 
i s , hanem akármellyik az öt más arczkép közül 
szinte jobban hasonlit hozzá, mint a' magáé. Gyö
nyörű gyűjtemény! 

Scott jobb lába térdén alul kifelé van görbül
ve ; azt mondják, hogy ez a' köszvény következése ? 

melly őt gyakran kinozza. O maga azt mondja, hogy 
kicsiny korátul fogva mindég sánta volt. — Durward 
Quentin szerzője nem jól beszél francziául, fekete leá
nya pedig attya kifejezése szerint, ezen nyelvben 
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„toute muette" *). Hanem anyanyelven bezzeg kipó
tolja ezen veszteségét. Midőn az atya és leánya her-
czeg Galitzinnéhez esti mulatságra voltak hiva, ott 
minden asszonyt skót öltözetben találának, 's az urak 
snelyrevalója, nyakkendeje ,'s a ' t . hasonlólag skót 
Szinü szövetből vala. 

December 7kén 1826, 
Itt Jnár beállottak a' teli mulatságok. Nálunk 

most minden kedden van társaság, niellyen 2—300 
személy jelenik meg. Kevesen kártyáznak, —csak két 
vagy három asztalnál 9 — egyedül beszélgetésekkel 
*s képekkel mulatkoznak, mellyek a9 réz- és kőmet-
szét kereskedőktűi csupán e' végre bér lel tétnek ki. 

Azt könnyű észrevenni, hogy az ide való tár
saságban áltálján csakugyan több elmésség és nyá
jasabb elevenség uralkodik, mint sok más helyen. 
De van is elegendő tárgy a' conversatiőra. A' bé
csiek azt mondják, hogy Pesten Budán a' téli mu
latságban rendszerint először a1 hidegrül van 
sző , azután a' Duna jeg érül, hamar fog-e megálla
ni, vagy soká tart-e még, avagy, hogy immár, hála 
az egeknek! elment 's a9 t. Ezek, igaz , mind 
meglehetős hideg tárgyak , 's talán ollyan a' rolók 
való beszélgetés is. Azonban ép egy Francziátul 
a' bécsi mulatságokrul hasonlóképen azt hallottam, 
hogy ő nem tudja , miért adnak ott fagyialtat, hi
szen, úgymond, ugy is csupa jég ott a9 conversatió.— 
Parisban, hol az asszonyok is politizálnak, a' con
versatió tárgya kimeríthetetlen. Midőn a' théátre-
Ámbigu elégett, mi csak más nap reggel tudtuk azt 
meg az ujságbul, 's alig tevődött róla emlités be
szélgetés közben; nálunk az illyen eset legalább 

ö ) Egészen néma* 
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arra szolgálna, hogy jó darab ideig senpni másrul 
nem volna szó. 

A9 társaság i t t tizedfel órakor kezdődik, éjfél 
tájban fagylattal 's a9 t. szolgálnak, 's egy óra 
felé kiki haza megyén. Egy üly alkalommal esrae? 
rétes hazánkfija, az ifjú Liszt is jelen volt^ 9s for-
tepianón csudálatos ügyességét bőven megmutatta. 
E z , inast esztendeje, attyával együtt Angolország-
]ban j á r t , a' hol h^rona hónapig tartózkodott. Csal^ 
egyetlen egy concertet adott , mellynél azonbai* 
8000 frank tiszta bevétele volt. Egyébiránt némelly 
este három négy társaságba is ment játszani , 9s 
közönséges honoráriuma 1$ — 20 guiriée volt. Az 
angol király ? k i maga is érti a9 muzsikát, kivitető 
ötét Windsorba, 9s felette leereszkedő volt iránta* 
Az Angolpkrul azt *jtÜitá az öreg ^Liszt, hogy az q 
HiLivész pártfogások nem egyéb, mutogatásnál; gyak-> 
ran a' legközönségesebb helynél dühpseii. tapsol
t ak , ha ez vagy amaz elkezdett tapsolni, a' leg
szebb helyeket pedig fel s$ui vették. Hanem „dq 
gustibus V a' t . 

Carafa, Kaikbrenner és Cherubini J*ire$ hang-
mivészeket is gyakran látom. Kalkbrenner három 
^sztepdps korában kezdett klavirt játszani. Ötödik 
esztendejében már a' burkus királyné előtt játszott. 
Még igen jól emlékezik, monda $ hogy a' királyné 
a ' já tszás vegével felkele, egy asztalhozí inene 9s 
ijeki e' szavak közt ,,der, kleine Schelm darf micl| 
i^icht vergessen" egy arany órát ajándékozott. A9 

királyné tökéletese^, elérte czélját! —T Kalkbrenner\ 
kellemes és finom pallérozottságu ember. Parisban 
Qsupán kész jövedelmébül él, nielly, mint mondják^ 
40,000 frankra réá megy; nem ád órákat , V egy-
áltálján igei* nagyot játszik, Az ujabb angol forte-
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fianókat rendkívül dicséré ; ezekben, monda > va
lami énekforma van, mi a9 bécsieknek nem szo
kott tulajdona lenni; azonban a* Grafftul valókat 
erejek miatt magasztalta. Beszélte a' többek közt, 
hog j őt egyszer Bethoven Bécsben szokott heves 
módja szerint-az útszán vállánál megfogta, 's ezt 
monda neki : „Mondja meg kegyed Cherubiní-nek 
szíves köszönetemet 5 hogy Rossini meghívását el 
fiem fogadta." Rossini t. i. pgy izben vendégséget 
adott , mellyen Paris minden jeles hangmivészei je
len voltak. Természetes 5 hogy Cherubini is hiva
talos volt, de nem jelent meg. **** Ő , ki egy ne* 
inesebbp nagyobb nemben szinte az , mi Rossini a' 
magáéban, vagy még több, . ^ Rossinit egyáltalján 
nem sziveiheti, Hect^ra Priamidem 's a' t. Cheru
bini alacsony, sovány „ keveset beszélő emberke 5 

gondolkodó, igen okos ábrázattal. Egy főasszonyság 
énekle aző jelenlétében; felette nagyon tapsolt min
den , 's midőn minden hallgata, ő egy egyszerű 
„bient" mondott, a7 minek csudálatos fontossága 
voít? 

Januarius 3kán 1826. 

A' mi utszáinkban még most is pezseg a9 sok 
uj esztendei ajándékot vásárid pmber. Itt uj esz*? 
tendő előtt 's utána két hétig, ugy szólván^ közönsé
ges országos vásár van. Talán nincs senki egész 
Parisban, a' ki ez úttal valakit meg ne ajándékoz? 
na , vagy pedig valakitűi ajándékot ne kapna. Ve-? 
zethetnélek csak ezen iszonyú boltvilágba, elmen
nék veled á' hű juhászhoz -r- au fidele berger —* 
a' Lonibarde utszába. Földszint egy szip canfiturer 
magazin van; az első emeletben pedig egy nagy 
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szála tündöklik , mint kristály világban , csupa czti-
kormivtül. Nyolcz deli lyánka áll itt, vagy inkább 
iiie 5s tova szökdel a9 vendégeknek szolgálni. A'raelly 
ízletes gyümölcs a' világ őt részében terem, az i t t 
mind legszebb módon van czukorbul mímelve, ' s 
ebez járul a* számtalan gyertya, tükör 5s arany 
és ezüst ékesség fénye. — ?S még is szegény koldus 
a9 fidéle berger, Giroux Alfons, Lesage 's több 
mások fejedelmi készületéhez képest. Lesage-nak , 
a9 bútor és bronzmü kereskedőnek, ugyan azon 
szobákban vagyon lerakóhelye, mellyekben hajdan 
h e r c z e g M . . . l akot t , midőn itt követ volt. Nyolcz 
egymásba nyiló szálában állnak legszebb rendben 
a9 legpompásabb bútorok, ó rák , candeiabrumok 9 

's a' fényűzés mindennemű 's formájú tárgyai. Száz 
meg száz ember jár i t t fel és a lá ; sokan vesznek, 
mások pedig csak bámulnak mindent; én az utób
biakkal tarték bölcsen, mert Lesage ur á ra i , va
lamint készülete, valóban fejedelmiek. 

Délután egy nyelvmesterrel a' pompás Passage 
Vivienne-be mentem 5 még egynehány szép boltot 
megnézni. Ez a' Passage ollyan, mint a5 párisi ut-
sza Pesten, csakhogy ennél nagyobb és szebb, — 
's még más huszonegy illyen üvegutsza vagyon a9 

városban. —- Alig érénk ide , iszonyú szélvész ke
rekedék azonnal, mellyet sebes'zápor követe. Sok 
ember szaladt e' nyájas menedékhelyre. Többek 
közt két kisasszonyt — mintegy 18—20 esztendő
seket — vevénk észre, kik egy kis lyánkával ál
lottak a' bemenetelnél, 's a' rósz idő miatt kétség
be látszottak esni. A' jelenlévők közül némellyek 
szitkozódtak, mások nevettek; — igy pezsgett a' so
kaság a' tágas tornáczban fel és alá, 's a' fergeteg 
nem akart megszűnni. íme fel és alá járkáltunkban ta~ 
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1 átkozunk a'fellyebb emiitett kisasszonyokkal. Egy
szerre felem fordul az egyik, 's idegen szoejtéssel 
mondja francziául: „oh, azúr, a9 mint hiszem, egyike 
bátyám barátinak; bátorkodom kegyedet ké rn i , 
legyén olly jő, szerezzen nekünk kocsit, hogy haza 
mehessünk; legnagyobb zavarulatban vagyunk e' 
rósz idő miatt" Ts â  t . Vizsgáló tekintetet vetek 
a' kér önére — mert Parisban van az ember — 's 
tüstént akarék menni, hogy béres kocsit hozzak , 
mit azonban kisérőm meg nem engede , ;reá beszél
vén , hogy én maradjak addig az ü^yefogyottak-
ná l , mig ő kocsit szerzend. Elment, mi beszélge-
ténk. A' leány kérdeze, régolta nem láttam-e bát-
tyá t? én felelém, nem tudom, kit véljen. — „Sir 
Hastings"t. — Nincs szerencsém esmérni. „Micsoda, 
de kegyed Aidé u r " ? — Engedelmével, nem vagyok 
az* „Oh Istenem, minő tévedés, ezer bocsánatot, 
uram !„ ~ Hogy ez tévedés volt, én már régen ész
revettem. A' kisasszony elpirult., 's a' beszélgetés 
csak hamar csendesebb Ion. Megtudám, hogy a9 

kisasszonyok Hubert asszony „rue-basse-du-rem-
par t"4 pensionatjábul, melly Parisban egy a' leg-
hiresebb leánynevelő intézetek közül, jönnek, 's 
ismét oda akarnak menni; engedelmet kértek volt 
az elöljárőnétul a' boltok megnézhetésére, 's i t t 
lepte meg őket a5 rósz idő. En magamban gondol
tam valamit az elöljárőnérul 's a' hires intézetrüL 
— Kisérőm olly kellemetlen hirrel tért vissza, 
hogy kocsit tellyességgel nem lehet kapni. így te
hát oda nyujtám karomat a5 szegény gyermeknek, 
ajánlván őt haza kisérni; társam is szinte e/A cse-
lekvé a' másik leánnyal, 's a5 száraz nyelvmester 
legbeszédesebb emberré lett a' világon. Fertály 
órányi búcsújárás után elérénk az intézethez, 9s a9 
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kisasszonyok gyengéd pirulással köszönték meg lö-* 
vagoskíséretünket* . 

Az illyen pensiönátok itt számtalanok^ 9s ©1* 
lyan is van közöttok, mint gondolhatni\ melly neiít 
annyira a* jó nevelésnek Ü mint sem a' világi örö-
möknek látszik szentelve lenni; ngy nem különben 
némelly pensiönátok nem csak a9 fiatalsága hanem 
az érettebb korú asszonyi személyek elfogadására 
is szolgálnák. Az illyet majd ugy tekinthetni* mint 
valamelly apáraaklastromot; semmi férjfi sem la-
kik benne. Özvegy asszonyok és árva leányok ott 
valódi menedékhelyet t a lá lnak ;— a' lakásért, ele
delért és szolgálatért lionaponkint előre fizetnek a9 

ház tulajdonosnéjánák. Mindegyik kedve szerint 
vagy á' maga szálasán eszik , vagy a' közönséged 
táblánál a' köz-szálában, hol * esténkínt is együtt 
szoktak mnlatkozni. Ha egy ottani lakosné valami 
attyafiját látogatoképen ezen társaságba be akarja 
vezetni, szükséges, hagy azt elébb a' ház tnlajdo-
nosnéjánál bemntassa. ..A' melly lakosné irfagEivisele-
tében legkisebb kétségre okot ád4 annak az ot-

* tani lakás tűstént felmondatík. Vegyítve találtat
nak itt minden íiémzetbeli asszonyszemélyek. Töb
bek között egy illyen pensionatban két konstanti
nápolyi igen szép görög leány is tartózkodott, kik 
megöletett attyok ntán örök gyászban jártak. 

A' Hastings név kedvéért még egy történetets* 
két közl ik , melly talán érdekelni fog tégedet. Lady 
R .*nek j Marqnis Hastings, máltai kormányzó 
testvérleányának, November 22kérül 2$kára vir* 
rado éjjel igen eleven álma volt. Egy hasszn folyo
són ment ő végig, nagybáttya csendesen jöt t elei
be , nyájasan mosolyga reá , 's iriegszoritá kezét* 
^Istenem !4Í monda ő , „nagybátyám, be hideg V 
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kfeze!a „Jó gyermekem", Melé ez reá , „tie esti* 
dálkozzál rajta, hisz én holtévagypk; n e m o l l y 
b a j o s m e g h a l n i , m i n t g o n d o l j á k . " — 
Erre az asszony nagyot sikolta *s felébfrede* An
nyira érdeklé őtet Bzéíi álom, hogy hideglelésbe 
esek. **— Egy idő mülva nagybáttya egyik esmérőse 
érkezek Nápolybiíl olly tudósítással, hogy a* Mar-
quis November 22rül 23kái,á virradóra csak ugyaft 
meghalt. Midőn kimúláshoz közelgetne, még egy
szer felemelő fejét, kezet foga nyájasan jelenlévő 
barátival, 's e9 szavakkal: n e m o l l y b a j o s 
m e g h a l n i , m i n t g o n d o l j á k — kiadá lel
két. — Ezen dolgot itt minden társaságban beszél
ték , 's valóban különös kis tör tettet. Én részemrül 
ugy tekintem, taint ternot vagy ijuaternot sorsjá
tékban; it t a5 számok helyett egy pár sző Yfié-
hány mellékes környülmények ütnék öszve. 

Martius 21ken 1S27* T 

Humboldt Sándort nemde ugy lehet tekinteni 5 

mint a' mai tudományos világ főhérosát. Három 
világrészben ragyognak érdemei, tudománya ha
tártalan. Tegnap vala szerencsém őtet látni. Ar-
czulatja, jő formán közönséges vonások mellett, 
még iá mélyen gondolkodó tüzes észt árul e l , ki
vált ben ülő szemei. Közép termetű, jó testes, 
sebesen és világosan beszél, tele elmősséggel, 
melly a5 szóbeli személyek árnyék oldalát gyakran 
igen furcsa "s tréfás 'módon világítja meg. Ez a5 

tulajdonsága, mint mondják, oka annak, hogy 
nem kevesen lehetségig távol maradnak tőle. Az ő 
ábrázatja 's magaviselete egyebek közt egy tiszte* 
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létre felette méltó asszonyságban kellemetlen ér
zést okozott. 

Beszélé, hogy egész amerikai utazásában, 
(niellymintegy Öt esztendeig tartott} csak egyet
len egyszer volt beteg, 5s akkor is csak következő 
okbuL Midőn az Andesi őserdőket já rná , hálóhe
lyet csinált magának a' földön fekvő félig rothadt 
fa-levéibül, 's el lévén fáradva egész éjjel aludt , fejét 
karjára téve. Béggel ijedve vette észre, hogy kar* 
j a r inelly a' földet é r t e , egészen fonnyadt és me-
revény , 's maga is kábult és erőtlen vala. Tovább 
menet javult állapotja, hanem karját csak nagy 
bajjal állithatá helyre. — A' levegő mérsékletének 
legsebesebb változása, — midőn az Andesek hovi-
dékeirül a' rekkenő völgyekbe mene le,—legkisebb 
ártalmas befolyást sem okozott testében, jól érzé 
magát mindég, V m é g csak a' feje sem fájt. 

Ennek testvérével Humboldt Vilmossal, a9 bur
kus Statusministerrel is megesmerkedtem egy 
tudós társaság ülésében. Mellettem ül t , 's minek
utána egyrül másrul, 's többi között az ott jeleit 
lévő sok idegenrül beszéltünk volna, azt kér de 
tőlem t hová való vagyok. A' mint hazámat megne
vezem, azt monda nékem, hogy ő is tanult egy
szer magyarul professzor Márton urtul Bécsben. — 
Literaturánkrul volt azután a' szó. A9 másik szom
szédom azt állította, hogy rósz helyezetünk v a n , 
a' Töröktül nem sok j ó t tanulhatunk, 's csak épen 
Bécsen keresztül jöhet hozzánk egy kis világos
ság* T Ez, úgymond Humboldt, nem sokat tesz ; 
Anglia puszta tenger között fekszik, Fráncziaor-
szág Spanyolországgal 's két tengerrel határos , 'ás 
még is ezek elöljáróji - az európai miveltségnek, 
9s a9 t. 
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Martius 30kán IS27. 

Az aústriat követ a" .inult télen Három pom
pás tánc/mulatságot adot t , mellyekré iniiítepy 
négyszáz személy volt mindég ineghiva. Az öreg 
herczeg Talleyrand első szokott lenni a' megjele
nők között, 's közönségesen legkorábban ment ei. 
Néha német tánczot is j á r t ak , nolia itt ezen tánc% 
ellen furcsa előítélet uralkodik; a r lejtőst 'felette* 
illetlennek tartják 5 minthogy a' tánczosné olly ba
rátságos szomszédságban forog tánczosával. A' fraiv^ 
czia társaságokban csak asszony mer németül tán-* 
czolni, leány soha sem. Minap kérdem egy angol 
leánytnl, ha tánczolt-e valaha németet? ,Jstei* 
ments meg , úgymond, inkább meghalnék." Angol
országban még nagyobb ezen előitélet4, mint i t t ; 
csak a' legfelsőbb rangn társaságokban, mellyek 
sokon tul emelkednek 5 tánczolnak néha németet; 
de még ott is ugy nyilatkoztatá ki magát többek 

. között herczeg Bevonshire, hogy lehetetlen volna 
magát ollyan leány elvételére határoznia, a9 ki va
laha németet tánczolt. 

Nem régiben társaságban voltam a9 hires Jo-
mard-nál, az itteni geographica társaság egyik ne
vezetesebb tagjánál, kinek neve azonban talán nem 
hatott el a' Duna partjáig. Többek közt azon negy
ven fiatal Török közül is volt ott két példány , 
kiket az egyiptomi basa küldött ide, hogy az eu
rópai miveltség titkaiba béavattassanak. A' tanez 
is szoba jött . Kérdé valaki az egyik Egyiptomitui, 
mint tetszik itt neki a' táncz ? „Igen jői6 \ monda 
ez , Jia másokat látok tánczolni5 de én magam 
nem akarnék benne rézsesülnu E*5 nálunk csak ko
médiások dolga." 

13 
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Tegnapelőtt este legelőször voltam báró Gé-
rardnál, a' király első képírójánál, esti mulatságon. 
Gérard igen finom pallérozottságu kis ember, ré
gies (antik) fejjel; felesege gömbölyű eleven asz-
szony. — Gérard minden szerdán ád társaságot, 
mellyet a' legjelesebb tudósok látogatnak meg. így 
van a' dolog Jomard-nál is. Talán bizony ezt fogja 
kegyed kérdezni: hát kegyed hogy akadt oda ? •— 
Mind a ' ke l helyen bizonyos Choris, jó barátom , 
vezetett be, a ' k i 1-815—18 esztendőkben Kotze-
bue Ottóval a' világot körülhajózta, 's igy ennek 
valóban sok vidám órát köszöngetek. 

Az idevaló képírók között báró Gérard és Ver
nét Horácz a' legjelesebbek. Gérardban talán na
gyobb a' tanult-mesterség, Vernetben a'geniali-
tás. Az utóbbival j a' mint beszélik, minap szépen 
járt egy angol. A' lord kétségkívül ugy tekínté a' 
képírót, mint kész köteles mesteremberét , 's ennél 
fogva angol büszkeséggel parancsolt készíttetni al
buma számára egy kis rajzolatot, — „de a' legna
gyobb sietséggel*, mert neki kevés nap múlva to
vább keli m'ennie." Vernét előállítá a'• rajzolatot a5 • 
megígért időre, ?s midőn a' lord az ár felől tuda
kozódnék. Vernét ötven Louisdort kívánta' cse
kélységért. A9 kevély Angol megdöbbent, 's még 
egyszer teszi a9 kérdést, azt vélvén, hogy talán 
rosszul érti a' mivészt: Vernét ismétli az Ötven 
Louisdort, vagy is ezer négyszáz frankot. A' lord 
hazafiúi szitkozódások alatt lefizeti a' nagy summa 
pénzt, mellyet Vernét mosolyogva ott helyben a' 
lord inasának ajándékoza. 

Néha este egy Hervé nevű angol képíróhoz 
is járok, kiben a' régi egyszerű jámborságot az 
ujabb pallérozottsággal és classicus tudománnyal ritka 
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egyeségben találtam. Jó angolosan iszunk nála három 
négy óriási findzsa theát 's vajas kenyeret eszünk 
hozzá, azután sakkozunk, beszélgetünk a' Mistres-
sel és t é t leányával. Az Ángolnék, valamint a' mi 
asszonyaink i s , jobban szeretik a'házi életet; de 
a' franezia asszonyok mindenben részt vesznek. 
Egy Madame Boissard, kit i& esmérek, majdnem 
könyv nélkül tudja a' követek kamarája tanakodá
sait , jobban nünt a' férje; 's ez nem valami kivé
tel , iUyenek itt rendszerint minden asszonyok. 
Kétséget nem szenved* hogy ezen környülállás igen 
neveli bennek azon nemzetiséget és hazaszeretetet, 
mellyrül a' Francziánék olly igen esmeretesek , habár 
azt sem lehet tagadni, hogy e' miatt sokszor elvész 
bennek azon nemesebb asszonyiság (Weiblichkeit), 
jnelly kivált a' németországi asszonyok tulajdona, 
9s mellynek kifejezésére a' Francziának alkalmatos 
szava sincs. • 4 • 

Április I9kén 1827. 

Épen most beszélt előttem valaki egy látoga* 
tásrul, mellyet ő gróf Genlisnénál tett. *) Genlis 
asszony egy nagy katulya elküldésével foglalatos
kodott , mellybe számtalan papirosbul metélt tájék, 
állat, ember 5s a' t. vala elrakva, 's mellyeket ő , 
mint saját keze mi vét, herczeg Berryné-nek ada 
ajándékul. — Genlis asszonynál nagy volt a' ren
detlenség. Íróasztala tentával befecskendezve, 's 

*) Tudnivaló , hogy ez volt a* mostani franezia király I . Filep 
nevelőnéje; meghalt December 31kén 1S30. Nevét "Zsan-
l isz-nek kel l olvasni , nem Zsan l i -nek , a*1 mint külföldön 
rendszerint türiénik. 

13* 
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rajta Irományai legnagyobb zavarban. A^ szerzoné 
kezein tentapiszkon kivül még egyéb avult szeny 
is látszott. 

Magaviselete és beszéde egészen természetes 
volt és iryiltszivü; egyébiránt saját érdemeinek ér
zetében nem felette szerény. így többek között 
midőn nyelvhídományárnl volna szó, ezt monda 
„engemet az Angolok magok is mindég Angolné-
nak tartottak." Jó és szép emlékező tehetségét is 
magasztala ? „une mémoire bonne et belle"-nek 
monda azért5 mert ő minden roszat elfelejt, a' 
mit olvasott vagy megélt, a' szépríil és jórul el
lenben igen elevenen emlékezik. Genlis asszony 
most nyolczvanadik esztendejében van. Társalko-
dásában igen vidám és tréfás; igy , midőn a' mos
tani Davoust palotárul volna sző , ezt monda, hogy 
hajdan annak helyén a' hótel-Monaco állott, 's ő 
ott több esztendők előtt igen jól mulatkozott. 
„Mintegy hatvan esztendeje lehet, hogy ott utol
szor tánczoltam, de még most is gyönyörködve 
emlékezem reá." — * 

Ezen jámbor asszonyság az utolsó időben igen 
sokat vesztett tekintetébül a' párisi község • előtt, 
résszerínt antiliberalis okoskodásai, 's öndiesére-
t e i , résszerint pedig szerfelett számos, *s talán 
nem épen sokat mondd munkáji által. 

Május 2kán 1827. 

A' kies Po'sony gyönyörű környékével most 
tavasszal valódi édenné lesz; még Paris, ez a' rop
pant házmassza i s , mellybül a' természet számki
vetve látszik lenni, mintegy megifjulva áll. Sétáló 
emberekkel van minden te le , kivált a r Tttileriák 
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fterte, hol az Angolok is nagyobb részint megje
lennek. Ezen nemzetbeli asszonyokat a" franczia 
asszonyoktul mindjárt első pillantatra meg lehet 
különböztetni. Az Angolnék rendszerint nagyobbak, 
karcsúbbak, 9s feszesebbek, nagy lábokkal nagyo
kat lépnek , inkább hosszúkás , fejérebb és rende
sebb a' képek, öltözetek közönségesen egy kevéssé 
különös, inkább becses, mint csinos , *s majdnem 
mindnyájan hordanak fátyolt kalapjokon. A' fran
czia asszonyok magok tartása felséges, lábok igen 
szép 5 fejek egy kicsinyt vastag , szemek felette 
eleven, orrok fitos „retroussé, a. la Roxolane",•—* 
ez múlhatatlanul szükséges franczia asszonynak, a' 
ki szépnek akar tartatni; ékesség dolgában valódi 
jiiinisternék. — A' férjfiak közt nem látni olly 
szembetűnő különbséget, *s nehéz volna meghatá
rozni ,. ki légyen hiúbb 's hasztalanabb, egy angol 
fashionable dandy^e, vagy egy franczia petit-maítre. 
Nálunk az illyen úrfit legalább kötéltánezosnak 
néznék. 

A' Franczia koránt sem szereti annyira a' ker
t e t , mint a' Német avagy az Angol. Magában Pa
risban , valamint környékén, kevés kert vagyon, 
más nagy városokhoz képest, 9s â  nyilvános ker
tekben i s , mint a' Tuüeriák vagy a7 Luxembourg 
kertében, szinte több idegent látni, mint Fran-
cziát. Igaz, hogy itt felette sok azjdegen. A' Pa
risban lakd Angolokat most mintegy tizennyolcz 
ezerre teszik, a' Németeket pedig huszonöt ezerre. 
Egynehány francziává lett Magyarra is akad
tam , nevezetesen egy Le-Blanc nevű szabóra > kit 
hajdan Fejérnek hivtak. 

A* fen említett nyilvános kertekben , valamint 
a* Palais*HoyaI udvarában is. számtalan szalma szckct 
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találni három vagy négy sorban felállítva, honnan 
az ember kedve szerint nézheti a' fel 's alá sétáló
kat* Egy ollyan ülésért két sous-t kell fizetni az 
árendás asszonynak, 's ezen árenda csak a' Tui-
leriák kertébül harminczezer frankot hoz be a' ki
rálynak. Ugyan ott mindenféle újság levelet is kap
n i ; ' egy egy darabnak olvasásáért egy sönt fizet
nek. Hlyen sokféle itt a' kereset! — Megjegyzésre 
méltó, hogy itt a' templomokban is vágynak illyen 
szalmaszékek , mellyekért szinte két sous-t kell fi
zetni egy ülésért, de ezekbűi hihető nem jő be 
annyi árenda, mint a' Tuiíeriakkertében lévőkért. 

Május 20kám 1827. 

Tegnap a9 Cimétiére dn Pére-Ia-Chaise-ben 
voltam. Minekelőtte oda érne áz ember, számtalan 
képfaragd, kőfaragó, lakatos és asztalos műhelyt 
5s virágkereskedőnét lát kész koszorúkkal és im-, 
inortéliekkel ? mellyek mind azon nagy temetőbeli 
halottak számára vágynak szánva. Egy nagy kapu, 
franczia izlésü jelképi ékességekkei, szolgál fő be
járásul. A9 kapu egyik felén e' szavak olvastatnak: 
Q_ui credit in me, etiamsi mortuus fuerit, vivet. 

Ezen számtalan, sűrűen egymás mellett lévő, 
9s legnagyobb gondossággal fentartott és ékesített 
sírboltok látása valóban szivrehatő. Egy emberi 
élet nem lenne elegendő mind ezen feliratok olva- * 
sására, mellyéknek, mint magában értődik, leg
nagyobb része franczia ; vannak mindazonáltal an
gol , spanyol V deák nyelven Írattak is, 's egy né
met, gróf Türkheimé. Következő sirirás már a* 
jobbak közé tartozik. 
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Henri — Justin — Cécilie Philibert. 
Du paisible sommeil de la douce innoeence 
Dans ce triste berceau tu dors 5 o mon enfant! 
Eeoute — e'est ta mére! o ma seule espéranee, 
Reveille-toi ? jamais tu ne dors si longtems! *) 

Abeillard és Héloisenek nagy sirboltjok Tan 
góth stílben építve\ mellyet nekik egy apátasszony 
emeltetett a' La Rochefoucauld nemztetségbül. A' 
hosszú felirat mostani betüjegyékkel van készítve, 
melly a' régi izlésü sírbolthoz nem jól illik. Azt 
az ideát sem tartom egészen szerenesésen válasz
tottnak 5 hogy a ' k é t szerelmes egyházi ruhájában 
a' sarcophagon f e k v e állíttatik eló. En a' térdelő 
helyezetet ? melly a' középkori sírköveken gyakran 
fordul elő, a' fekvőnek minden esetre eleibe tet
tem volna.. 

Delilíe Jakabnak igen egyszerű sírköve van, 
minden epitaphium nélkül. Nevén kivül még csak 
születése 9s halála esztendeje sincs kitéve. Tanto. 
nomini nullum par elogium — mondhatni i t t , 's ta
lán több jussal, mint M....... sírkövénél. Azonban 
születése helyének nevét 5s élte időszakát illő lett 
volna feljegyezni. 

Meglátogatám Generál Foy sírboltját. Száz ko
szorú fekszik még most is rajta, 's az ideig óráig való* 
egyszerű követ is hasonlolag számtalan immortelle 
koszorú ékesíti. A' kövön ezen felírást olvasni: 

• ) Az édes ártatlanság csendes álmát alszod gyermekein , e' 
gyászos ltflcsobeh ! Lalid anyádat egyetlen reményem, ébredj 
fel , soha sem alszol le i ü y sol:á í 



11 se repose de ges travanx et ses oeuvres le suivent. 

Ilier, quand de ses joiirs la sotirce fut tar ie , 
La Francé eh le voyant stír sá conche étendu, 
InipIórait un accent de cetté TOÍX cheVIe ? — 
Hélas! aix eri plaintif, jeté par la patrie, 
C'est la premiere fois qu/il n'a pas repqndu! *) 

Gay Delphine kisasszony a' szerzőnéje ezen 
felírásnak, mellyben talán egyedül a' „Hier" szó 
nincs a' maga helyen. 

Ezen roppant temetőben alig látszik egy kép-
Szobor a* sírköveken., mellyeknek száma, mint 
mondják, huszonöt ezerre reá megy; többnyire csak 
egyszerű talpkő (piedestal) formájok van. A' sir
hoz tartóié föld fa vagy vas rostellyal vaíi beke
rí tve, mellyen belől cziprusfák virítanak 5 a' sírbol
tok nagyobb része edényben álló virágokkal is ékes
kedik, *s áltáljában igen tisztán tartatik. — E' sza
vak „concession a perpétnité" sok kövön látszanak 
rs azt jelentik, hogy az a* bekerített föld örökre 
el van adva. Ha a* sírbolt helye nincsen e'képen 
örök időkre megvéve, öt esztendő múlva újra fel-
ásatik, 's a' ki szedett csontok más köz helyen te
mettetnek el. — Ezen temetőből gyöyörft a? ki« 
látás. v 

*) Tikén munlcájí után , ">« mi vei ko re t ik . - . 

Tegnap ? midőn napjai forrása elszáradt , ágyán Jcif eyulre l a t 
r án ot Francziaország, esdekiék e' szeretett szózat egy 
hangjáért , — 's jaj I a' baza panaszos kiáltására most első 
izben nem felelt! > 
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Megesmerkedtem egyetek közt a' hires Bal
tival , kinek ethnographiai atlása olly roppant tu
dományt 's olly sok észt árul el. Ez a' hires em
ber egy padlás-szobátskában lakik fijával együtt, az 
f/tödik emeletben. Csak egy ágyra vau benne hely; 
az atyának tizenhat esztendős fijával együtt kell 
hálnia. Kérdem Balbitul, hol eszik közönségesen? 
Néha itt, néha sehol sem, vala a' felelet. — Mun
káját Sándor császárnak ajánlotta, kitül azért egy 
Irilliántos szelenczét kapott Az a' munka keveset 
hozott be , nem lévén mulattató olvasás; a' szép 
szelenczét pedig nem szeretné eladni, következő
leg a' jzükség nem esmeretlen előtte. — Ha zá-
varulatban vagyok, monda, egyet szippantok a* 
szép szelehczébül, V azt gondolom, mindent elfe
lejtek :*r- de a' rósz gondolatok csak hamar vissza 
térnek. Ebként itt is vágynak tudósok, kik — 
hogy érthetőleg fejezzem ki magamat — csonto-
kon rágódnak, 9s még is nálunk sok tudőska gon
dolja, hogy csak a' magyar haza. az, melly fijai-
nak érdemét meg nem tudja becsülni. 

Egy időiül fogva a' csillagvizsgáló épületben 
Arago ur alatt a' popularis Astronomiát hallgatom 
kétszer egy hétben. Mintegy százötven hallgatója 

.van, ,'s ezek között berezeg Orléans legidősebbik 
fija, Chartres herczeg, ki felette szorgalmatosan 
jegyezget. Gróf Daru, Velencze históriájának iroja, 
, 's Napóleon alatt hadi minister > szinte meg szo
kott jelenni három leányával együtt; — áltáljában 
sok más asszonyság is eljár ide, 's valóban senki sem 
adhatna elő egy olly tudós tárgyat nagyobb vikU 
gossággal, mint Arago ur. A? sziv és az ész az itteni 
zűrzavar után szinte kipihen egy illyen felséges tu-
ífoniány hallgatására. % . • • 
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Június Okén 1827. 

Tegnapelőtt, az az pünkösd hétfején ^ egy 
rózsás leányt — Rosiére — láttam Nanterre-ben 
megkoronázni. De ezt bővebben kell elbeszelnem. 
Harctérre egy csinos falu .> melly körülbelül egy 
órányira fekszik innét. Nem mutat ugyan semmi 
nevezetességet -9 semmi omladékot, semmi emlék
oszlopot; mindazáltal itten nagyon szop hire van P 

nevezetesen a' nanterre-i kalácsrul (gáteau de Nan-
terre)9 melly ollyan forma, mint a' millyent alsó 
Magyarországban a' paraszt lakadalmakon szoktak 
enni, csak hogy valamivel finomabb és Ízletesebb. 
Délutáni bárom órátul fogva ötödfelig azzal muiat-
kozám y bogy a* nagy tolongáson keresztül vergő-
dém , melly a' helység keskeny utszájit 5s a' tem
plom előtti píaczot egészen betöltő. Előnyomakodá-
som közben egy czimen e' felírást Iá tani: „Piche-
reau, connu pour la coupe des cheveux 5" a' jó em
ber nem akará egyenesen kimondani 5 hogy ő, haj-
fodorító. — Egyébiránt csak abbul állott minden 
észrevételem ? hogy itt czivódást és perlekedést, 
amott tréfálódást és ne vétkezést ? 's mindenütt olly 
csevegést és lármát hallottam*, mintha az egész 
falu egyetlen egy zsinagóga volna. Ötödfél órakor 
értem a' templom ajtajához; itt még várakozni kel
lett. Előttem egynehány fiatal ember állott 5 kik 
unalombul minden pajkosságot elkövettek ? á' mi 
illy csekély helyen végbe vihető vala. Egy az előtte 
álló ifjúnak galléra alá iszonyú nagy tulipánt du
gott hajfonadék gyanánt, 's migő ezen munkálattal 
foglalatoskodott, addig egy harmadik, ki háta ille
gett álla, hevenyében ugyan azon szereteti szolgá
latot tévé neki; de már ez a' harmadik olly vigyá-
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zékony volt, hogy kezét hátul sajátgalléránál tár
ta 5 ne hogy valami negyedik szinte illyent köves
sen el rajta. — Végre megnyilék a' templom ajtaja, 
most minden a' bejáráshoz rohant, mint ostromnál, 
hogy a' templomban jó helyet szerezhessen. Örül
tem magamban, hogy a' természet jd masszábul 
alkotott, mert < egyébkint ebben a' rettenetes to
longásban ezer darabra törethettem volna. A' tem
plomban igen jó helyet kaptam épen a' főoltár mel
lett. Ot órakor megkondult minden harang, kivül-
rül tábori muzsika hallatszott, a' templomban az 
orgonán *— ki hinné ? — Xapoleon koronázási ihar
sát játszották; min ! ez öszvérévé ollyan lármrít 
csinált, a' minőt már régen nem hallottam. Most 
megnyitá a9 rendet egy feltarkázott ^chweiczi, után a 
több énekes gyermekek jövetek ? erre a' papság, 
?s végre a' helység Maire-je, Jcarj^p a' koronázan
dó rózsaleány. Ez mintegy húsz esztendős lehetett, 
egészen fejérbe öltözve, He—főkötő volt a5 fején. 
Itt a' hajadon fejet valami illetlennek tartják. A' 
rózsás leány neve Lanclouet Margit, 's ő egy föld-
mives leánya. A' Maire egy emelt székhez vezeté 
ő t , a' helység papja rövid beszédet tárta, melly-
ben kiváltképen a' rózsás leány két dicséretreméltó 
tulajdonságárul szóla, szerénységérül és szorgál-
márul. Meg nem foghatám, hogy a' leány nem sirt, 
arcza egyedül csak zavarulatot fejeze ki, holott az 
én szemeim, valamint a' többi körülállókéi is, konybe 
borultak. Ekkor előhozák aV csinált fejér rózsa
koszorút egy ezüst tányéron. Egy főrangú asszony 
vévé azt kezébe, eleibe lépé a9 rózsás leánynak «> 
ez térdével egy vánkosra álla, *s a? dáma által a9 

koszoruval megkoronáztatok, egyszersmind termé
szeti fejér rózsa is tűzetvén keblére. Most újra meg-
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harsant az előbbi muzsika, a* tréfának vége Ion, 's 
mi is haza menénk/— A' teinpÍQmbui kimenet kér
dem egy öreg paraszttal., szegény-e az a' rózsás 
leány $ — 's ekén nyíltszívű feleletet vevém tőle s 

hogy ezt a* tiszteletet mindég csak a' leggazdagabb 
lakosok leányai szokták elnyerni. Tehát itt is urak 
kodik a* pártfogás mérge ? í 

• % . - Június 30kán í827. *) 

A' miolta Parisban lakom, már többször hal
iam ezt a' kérdést, esmerem-e híres neves ha-
zámfiját, a' tudás Mandelyt? — Felette külö
nös embernek mondották, de mostani szálasát senki 
sem tudta. Minapában Revue-Britannique nevüfran-
czia folyóírásban (Maj. 1827.) e' következendő tu
dósítást olvastam, melly a* New Monthly Magazi-
nebül vagyon kivonva: 

„Egy tudós Magyar élete Parisban." 

5, — „ Egy fábul épült kerti házhoz jöt tünk, 
(mond egy angol utazó) mellynek egyik oldala 
egy szomszéd épülethez vagyon támasztva; által-
mérője lehet vagy hét lábnyi. Ezt a"* kis hajlékot 
a' ház tulajdonosa ingyen engedte által Mentelli ur
nák ; (az Angol igy irja a9 nevet). A9 társam ko
pogatott 's beléptünk a* bölcshez. Mi hárman alig 
találtunk helyet a' szűk kunyhóban. Jobb kéz fe
lől egy fejér fa láda állott a9 szobának csak nem 
egész szélében* A' Philosophus egy deszkán ült 's 

e ) Eza ' levél a" Tud. Gyűjteni. iS27dikí XI. füzeiében is meg
jelent. 
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lábát a' ládában tartotta, mellyben egy ócska gyap
jú takaró feküdt. — Háta annak a* háznak faláhpz 
Tolt támasztva, mellyhez a' kerti ház hozzá van 
építve. O előtte valami kis asztal állott a5 ládán , 
's azon egy iró kőtáblát láttunk, mellyre ő theoré-
májit 's megfejtéseit írdogálja. — Az időnek mos-
tohasága az üvegablakot és a' deszkafalat nagyon 
megrongálta; a' Philosophus az illyen lyukakra és 
hasadékokra holmi papiros darabokat ragasztott, 
mellyeken a5 legcsinosabb görög és arab irás lát
szott. — A' láda mellett balra egy régi karszék 
állott, mellynek karfája, valamint a' szobának na
gyobb része, mindenféle nagysága könyvekkel volt 
elborítva, a' nagy folio daraboktnl fogva egészen 
a' parányi kis 18ad rétig, melly Blaeü sajtója alul 
kijött. — Ezt a' karszéket hajdanában kardinál 
Fesch adta volt Menteilinek. — Egy darab czin, 
melly edény formára volt öszvehajtva, függött vas-
drdton az asztal felett 's mécs gyanánt szolgált. Ezen
kívül egy setét szegletben egy bádog fazekat vet
tünk észre, nem különben egy vizes korsót és egy 
darab fekete kenyeret." 

„Menteili u r , móndá barátom, minekutána sze
mélyemet megesmértette volna vele, Mentelli ur 
épen ugy beszél angolul, mint te vagy én, noha 
talán kettőnkön kívül soha sem látott Angolt." — 
Ez igaz is volt. En velem nagy könnyűséggel be
szélt , igen válogatott kifejezésekkel, minden fran-
czia idiotismus nélkül, 's a' mi legcsudálatosabb-
nak látszott, semmi idegen accentussal. Ez a' külö
nös embef egyenlően beszél deák, német, régi 'g 
uj görög, tot , arab, sanscrit, persa, olasz, ma
gyar és franczia nyelveken, 's a'többi esmért nyel
veket is nagyobb részint érti. A' sinai nyelvet is 
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tanulta, és mintegy három ezer jeleit esméri; leg
jártasabb pedig a' mathematikai tudományokban és 
a5 Statistikában. — O az életnek minden gyönyö
rűségeit tanulásra való vágyának szentelte, — 
Minden héten egy leczkét szokott adni a' Mathe-
sisbül , 's azért három frankot kap. Ezen a' pénzen 
megveszi egész hétre való élelmét, melly két 
kenyérbül és egynehány földi almábui áll. „Hogy 
h a , úgymond , minden nap fris kenyeret vennék, 
sokkal többet el tudnék költeni; a? kemény kenye
ret azért szeretem 5 mert nehezen lehet megemész
teni." Egyszer kétszer a' hétben bádog fazekában két 
vagy három földi almát főz magának ar mécs láng
jánál , 's már azt is luxusnak tartja. —• Egy vastag 
flanel ruha volt rajta. Télen a9 ládájában hál, 
nyáron csak karszékében. Hlyen nyomorult élet
mód és a' sok éjszakázás legkisebbet sem árt egész
ségének; ábrázatja vidám, szine fris és egész
séges , képvonásai nyiltszivűségre mutatnak, teste 
épen nem sovány. Hosszú haja vállára csüng l e , 
barna szakála valami méltóságot ád ábrázatjának, 
melly a' régiség charaktereire emlékeztet. Girodet 
festőműhelyében gyakran modelnek szolgált, 9s 
igy is szerzett magának valamit. Kérdezem, 
nem unja-e" élete módját? ő azt felelte, hogy épen 
nem, hogy már húsz esztendőtül fogva igy él, hogy 
az életnek örömei igen kívánatosak ugyan, de mint
hogy azoknak megszerzése végett kéntelen lett volna 
aMrága időt az unalmas leczkeadásra forSitani?inkább 
csak igy akarná folytatni tanulását, mellyre még most 
sem talál elegendő időt, .ámbátor ugyan az egész 
napot és a9 fél éjszakát a' tudományoknak szenteli. 
Egyébiránt épen nem tartja magát szerencsétlennek." 
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„így tehát koránt sem a' különösség affectá-
lása vitte őtet ezen kemény reguláju életre; ő csak 
tudományos8 kincseket akar egymásra halmozni, 
azoknak szaporításában talál mulatságot, a' fösvény 
ember példájára, a' ki minden nyugalmát 5s 
egész életét a7 pénznek áldozza fel." 

„Azt beszélte nekem, hogy Angliát kivévén, 
Európának minden tartományait gyalog öszvejárta; 
~ hogy a' franczia Akadémiának némelly tag
jai legjobb baráti, 's hogy mind a' mellett is , 
hogy ruhája olly rósz állapotban van, ők épen nem 
átalják karon fogva vele sétálni, 's társaságokban 
is szivesen látják. — Ez ugyan például szolgálhat
na aristokraticus Universitásainknak, és sok dan
dy (hetyke, csecsebecs) Professorainknak, kik 
olly szép számmal vágynak Angliában. Nálunk a' 
ruha szükséges áltudomány ékesitésére ; Angliában 
megvetik a' talentumot, ha rongyosan jár." 

„ A' szegény Mentelli €gy kis históriát beszélt, 
melly talán ide fog illeni: „Minapában, úgymond, 
egynehány barátim minderiféle ruhát küldöttek aján
dékban. — Egyszer kétszer magamra vevém, de mint
hogy az uj könyvet még inkább szeretem, mint az 
uj ruhát, csak hamar arra szántam volt magamat, 
hogy az ajándékozott portékát eladom^s az árán egy
nehány könyvet veszek, mellyek után már régen so
pánkodtam. Magamra vévén tehát régi köntösömet, 
az uj ruhát egy zsibároshoz vittem, a' k i , mi
nekutána a' finom portékát nyomorult öltözetemmel 
öszvehasonlitotta volna, nekem esett 9s mint tolvajt 
a' Pölicziánál bevádolt. így arestomba jöttem 's ott 
ültem egy egész hétig holmi kóborlók között, mint
hogy balgatag cselekedetem miatt szégyenlettem 
barátimat szomorú állapotom felől tudősitanL — 



20S 

De végtére észrevévén, hogy az időmet igy el vesztege
tem, csak ugyan pennát fogtam, — 9s esmerőseim tüs
tént kiszabadítottak. — Hogy ha egy különös töih-
löczben tanulásomat szabadon folytathattam volna, 
azt olly könnyen el nem hagyám vala. Igen al
kalmatos helynek tartom; az ember ott ingyen él, 
és minden idejét tanulásra szánhatja." 

„Az én barátom Menteili urat néha ebédre 
hívta s de az illyen vendéglésnek rendszerint vesze
delmes következései valának az ő egészségére néz
ve; egy pohár bortul forró hidegbe esett." 

„Angliát igen kívánta látni, — „jól tudván,' 
úgymond , hogy ott drága az élet, száz ötven fran
kot akarok szánni erre az útra, 's ottan való 
mulatásomra." — En akaratom ellen is nevetésre 
fakadtamV bizonyossá tévén őtet SL felöl, hogy 
Angliában ennyi pénzel beérni tellyes lehetetlen
ség. — „Én Qúgymond a' Philosophus) a' propor-
tióhoz képest ezen summának harmadrészével az 
egész Continenst bejártam* Tudom, hogy Angliában, 
az eleség igen drága; — nekem csak kenyér kell, 
meg viz; — éjszaka, ha mezőn vagyok, holmi sö
vény mellett is elhálok, a9 városokban pedig és a' 
falukon a' templom ajtajához fekszem." — Ugy de, 
mondám en, Angliában legnagyobb bűnnek tartatik 
ám az, ha az embernek pénze nincsen. A' ki sze
gény , az szükségképen bűnös i s ; — törvényeink 
csak a* vagyont oltalmazzák, nem pedig a' szegény
séget, — Ha valami fának árnyékában fog hálni, 
majd akkor költik fel, mikor a* tömlőczbe viszik. 
A9 béke bírája ugy bánik az úrral, mint valami 
kóborlóval, vagy egy contrabandistával. Ha az ur 
megmondja, ki légyen: ő az ur rongyos ruhájára 
fog mutatni, 's azzal okvetetlenül be fogja bizo-
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nyitani, hogy az ur hazudott. Ki tudja , végre ta
lán valami kemény büntetés is fogja érni gondatlan 
lépéséért. En esmérek egyneiiány birákat a' Pro
vinciában , a' kik az urat nagy hirtelen pelen-
gérbe vetik, csupán csak azért, mert feko ruhája 
nem ér tiz vagy tizenkét guineát. — Mikor az 
ur Angliába megy, vigyen magával gazdag rnhabeli 
készületet, és ne morogjon , ha mindent , a' mire 
szüksége lehet, öt vagy hatszorosan fog fizetni." 

„Ez az intés nem maradt siker nélkül; Men
téül egészen lemondott ideális plánumárul. — Ké
sőbben is gyakran láttam őtet Parisban való mu
tatásom alatt. Arra kért , hogy egy sanscrit munkát 
szereznék meg neki Londonban; fájdalmamra azt 
ott meg nem kaphattam." 

„Minthogy nagy dialectikával bir, sokszor igen 
rendkívül való állitásokat hoz fel, 5s eszét azzal mu
latja. — Magaviselete szelid és elragadd, hosszú 
szakála 's eszes és méltóságos ábrázatja azokra a' 
képekre emlékeztetnek, mellyeket Titian, a' maga 
idejebeli emberekrül készített vala. — Mind a1 mel
lett , hogy az embereket és a' társaságot szereti , 
ínég is egész életét, 9s minden örömeit tanulásra 
való hajlandóságának szenteli. Talán soha sem élt 
egy ember i s , a9 ki a' tudományokat illy enthusi-
asmussal imádta volna, minden haszonkeresés és 
minden kérkedés nélkül. Őtet a' tudományok tár
házának lehetne nevezni. O földmérő, természet
vizsgáló , nyelvtudó; ő mindent olvasott, mindent 
tud/Kérdezze meg valaki, hogy a'régivagy ujabbirók 
mint Ítéltek légyen Hlyen vagy amollyan tárgy felől? 
azonnal elmondja saját nyelveken 's tulajdon kife
jezéseikkel mind azt, a' mit a' különbkülönbféle 
oemzetbüi való prosaicusok, vagy vers-szerzók ezen 
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dologrul irtanak. rS igy Menteilire valóban reá illik 
Pic de la Mirandole mondása: ő beszélhet „de omni 
re scibili." — Tudományának roppant elterjedése 
pedig annál nagyobb bámulást okoz, ha azt meg
gondoljuk 5 hogy neki semmi nevelése nem volt, 
hogy ő mindent csak magátul tanult." 

Ezen kis értekezésnek olvasása még inkább ser
kentett az uj Diogenes kmyomozására , 9s végre, 
sok terhes fútkározás után, (mert Parisban akár
kire is könnyebb reá akaditi, mint az illyen Phi-
losophusra) csak ugyan reátaláltam. Már jó időtűi 
fogva az Arsenalban lakik, a' hol a' Bibliothekát 
szabadon használhatja. Ezt /az engedelmet és sza
bad lakást a' ministerium pártfogásának köszönhe
ti . Az Arsenalban lévő kapus egy keskeny, kis a j 
tóhoz vezetett a' ház garádicsa alatt. „ í m e , " úgy
mond , „itt a5 szobája." — En ott inkább fakama-
rát kerestem volna, mint emberlakást. Az ajtőn sera
mi kilincs; kopogatásomra semmi felelet. „Tessék 
megnyitni az ajtót!" — mondám francziául jo' han
gosan: ^- semmi válasz. — Azonban a* szobában 
valami zörgést hallottam, mintha valaki rakosgat
na. Egynehány minuta után megnyilt az ajtó vagy 
egy arasznyira. Egy sápadt ábrázat nézett ki felém, 
hosszu, barna szakállal, borzas hajjal, félénk te
kintettel: — „Bocsánatot kérek, mondám francziá
ul , hogy látogatásommal alkalmatlankodom. Azt 
hallottam, hogy az ur Magyar ; igen kivántam Pa
risban egy hazámfijára akadni." A'komor kép egy 
kicsinyt megvidult. Örvendek raj ta , úgymond, ha
sonlóképen franczi-mlj hogy Magyart láthatok ná
lam. —• Azután német nyelven kérdem, hogy be
szél-e jól németül ? „Igen is beszélek, visszonzá ő 
ugyan azon a' nyelven. — ;,Hát magyarul tud-e az 
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u r ? " kérdem magyarul. „Már nem tudok" volt a' 
felelet törött magyar accentussal.—Az angol utazó 
nem sejdíthette, hogy egy valaki, a' ki Magyar
országban született, magyarul ne tudjon. Látszik, 
hogy meg nem volt nálunk. — Ekkor beléptem a' 
szobába, mellynek szélessége aligha mér három 
lépést, hossza talán ötöt. Az ablak mellett a' föl
dön , 's egy kis asztalka körül mintegy nyolczvan 
vagy száz darab könyv volt egymásra halmozva. Egy 
persa Lexicon ki volt nyitva. Az asztalkán egy jegyző 
kőtábla feküdt, hátul,egy rósz szék állott hát-támasz 
nélkül. Egy kevés szalmát láttam alföldön három desz
kával besánczolva, 5s egynehány barna rongyai beta
karva. Sok koldus jobb ágyon hál. A' falon függő desz
kán egy két fekete kenyeret láttam, mellyek közül 
egy megvolt szegve, de a9 mint látszott, csak foggal, 
vagy körömmel, nem késsel. A'szegletben egy vizes 
korső állott. — Földimnek testén nem volt egyéb 
egy ócska szürke katona kaputnál, veres hajtő
kára 5 â  lábán fa-papucs , a' minőt Francziaország-
ban a' falusi nép szokott hordani. •— Diogenes ur a* 
falhoz támaszkodott, kezét hátra tévén, mint va
laki 5 a' ki zűrzavarban van; én pedig vagy két lé
pésre állottam tőle a5 szoba közepén. Ulésrül nem 
lehetett szó, mert av rósz szék talán egyes ember
nek is kevés lett volna. Itten hiven feljegyzem 
beszélgetésünket, melly német nyélven folyt. 

Én , Valljon mennyi ideje lehet, hogy hazá
ját oda hagyta ? 

O. Mintegy harmincz esztendeje. 
tón. Hol született? 
O. Azt nem tudnám megmondani; igen kicsiny 

voltam, mikor eltávoztam onnan hazulrul. Mindent 
elfelejtettem, 

' 14*- . 
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En. Valamelly városra talán még is emléke
zik ? ^ 

O. Egykét esztendeig Pozsonyban laktam. Azt 
tu^om, hogy Leopold császár koronázása alkalma
tosságával Pozsonyban egy házfedélrül leestem. Egy 
toronyra is emlékezem , mellynék teteje gazdagon 
meg volt aranyozva; ugy hiszem, hogy a' pozso
nyi cathedralis templom tornya. 

E n. Gyerraekkorábnl semmi környülállások sem 
jutnak- eszébe ? 

Ő. Azt tudom, hogy egy diófa állott udva-
runkban. — Ennek a' diófának képét ez előtt két 
esztendővel bajjal tudtam kiverni eszembül; szün
telen arrul gondolkoztam. — Ezen kivül még egy 
kis toronynak emlékezete is megmaradt eszembea 
valamelly álomképen ; nem is tudom bizonyosan, 
hogy láttam-e valaha maga valóságában. 

E n. Hány esztendős lehetett mikor hazájábul 
elment? 

O. Mintegy tizenhárom esztendős. 
En . Micsoda okbul távozott el onnan hazurlul? 
O. En csak EC* világot kivántam látni. Mond

hatom , bogy én igazi áldozatja vagyok a' tudo
mánynak. 

E n. Gyermekkorában hol tanult ? 
O. Sehol; — *vad fiu voltam , — lovakat őriz

tem. 
E n. De későbben csak tanult valahol ? 
O. Berlinben két esztendeig. 
En. Miképen irja a' maga nevét ? 
0 . — Már szinte elfelejtem azt i s ; nincs is 

gondom reá. — IttMandel-nek hívnak. —* Az em
bernek azon keli iparkodni ? hogy a' múlt időbül 
minden csekélységeket elfelejtsen. Azután több ereje 
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és akaratja iészen a* jelenvaló és a* jövendő dol
gok vizsgálására.. 

En . Kereszt nevét csak még is tudja? 
O. Ignácznak hivnak. — Két esztendő előtt a' 

Jesuiták meg akartak téríteni; holmi tractatusokat 
, kellett vélek olvasnom a' szent háromságruL Ok 
Dávidnak neveztek el. 

(Meglehet 5í hogy a r Philosophus a* két nevet 
itten felváltva emiitette; hihetőbbnek látszik, hogy 
â  Jesuiták Ignácz nevezettel ruházták fel, 's hogy 
régibb. neve Dávid volt.) 

En . Tehát nem volt katholikus? 
O. De igen; — hanem más dolgokkal foglala

toskodtam. — Cicero jól mondotta: Commenta 
's a' t. 

É n . Deákul is jól beszél? » 
O. (mosolyogva) A' Magyarok kevélykednek 

deák nyelvekben. (Azután deákul szólott igen vá
logatott terminusokban.) Midőn ebbe V városba 
jöttem v minden tudósok ,• a9 kik hallották, hogy 
Magyar vagyok, deákul szólottak hozzám. Ebbül 
azt Ítéltem, hogy a' Magyarnak a' deák nyelv 
iránt való hajlandósága külső országban isesmeretes. 

En . Igen sajnálom5 hogy a5 magyar nyelvet 
egészen abban hagyta. 

O. Nem volt semmi gyakorlásom, .semmi köny
vem ; 's ez a' nyelv nincs is kipallérozva. Gyermek
koromban, ugy tetszik, csak magyarul beszéltem. 

Én.* De csak most is ért egynehány magyar 
• s z ó t ? • :' • 

Ő. Midőn 'magyar beszédet Hallok, igen esme-
Vetes előttem minden szó, ha bár nem is értem.— 
A' magyar nyelv igen különös ., — hasonlít a* nap
keleti nyelvekhez* 
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En. Az ú ré r t egynehány napkeleti nyelvekét? 
O. A' persa nyelvet tanultam 5 ~ a' sanserit-

tel is sokat bajlódtam V főképen az arab nyelvel. 
Én . Ezt tehát jól ért i? 
O. Gondolom 5 hogy jobban tudom, mint a9 né

met nyelvet. (Itten megjegyzem, hogy igen szépen 
beszélt németül.) A' mikor kimegyek, mindég 
arabul beszélek magammal. Négy száz milliom em
ber a* föld kerekén arabul beszél; érdemes, hogy 
az ember jól megtanulja. 

Én, Tótul is tud? / 
O. Oroszul olvasok és beszélek is. 
En . Mivel foglalatoskodik most leginkább? 
0 . Az astronomiával. 
E n. Szokott-e sokat irni ? 
O. Csak a' kőtáblámra irok mindent; mikor 

tele van, a' spongiával ismét Mtörüiöm. Calculator 
vagyok. — A'papiros sokba kerülne. Csak magam 
számára tanulok. 

E n. Megelégszik-e sorsával ? él-e boldogul ? 
0 . A' ki maga magát meg tudja győzni, min

dég boldog. 
E n. Csudálkozom, hogy iliyen nyughatatlan 

nagy városban télepedett le. 
O. Ez igen jó hely reám nézve; elveszek ben

ne^ mint egy vizcsepp> a'tengerben. 
É n . Mibüi él? . 
Ő. A' magam pénzébül. — Az'előt t egy kis 

pénzt szereztem volt magamnak íeczkézés által ? 's 
azt az ország kincstárába tevém. Most két száz, 
frank kamatot húzok belőle esztendőnkint. 

Én . Hát az elég? 
O. Száz frankot sem tudok elkölteni egy esz

tendő alatt. A r többin könyvet szoktam venni. 



• 215 

E.n. gyakran szokott-e kijárni ? 
N. Igen ritkán. Hetenkint egyszer a' pékemhez 

megyek a* rtie-du-Bac-ba: (a' Szajna túlsó olda
lán), igen jó fekete kenyeret süt — Akkor annyit 
veszek, a' mennyi egész hétre szükséges. 

Eh. Meglátogatja-e valaki? 
O. Igen is. — De miolta Parisban vagyok, 

csak két Magyart láttam itten. Az egyik hét vagy 
nyolcz esztendő előtt volt Parisban. A' neve vala
mi óriást jelent. 

Én . Talán Nagy? ' 
O. Nem az; —- valami vi — Vitéz nevezetű. 

— Jó ember volt5 itt nagy Ínségbe jutott ; magam 
is segitettem őtet. Későbben*azt hallottam, hogy 
meghalt itt Parisban; a' kapus felesége mondotta, 
nem tudom, igaz-e vagy nem? 

Én . Ad-e mégleczkét? 
O. Nem többé. Egy Jones nevű fiatal angol 

arabul tanult tőlem; szép gyermek volt mind tes
tére , mind lelkére nézve. Igen jól tanult; hétvagy 
nyolcz hete lehet, hogy meghalt;— azolta mindég 
búsulok. Nagyon szerettem volt a"7 fiút. Még csak 
16 esztendős volt. 

É n. Attul félek, hogy, ha majd egyszer meg
betegszik, minden segítség nélkül fog szűkölködni. 

O. (mosolyogva) Akkor majd ezt mondom Dio-
genessel: tegyétek mellém a' pálczámat, hogy a' 
madarakat elűzhessem, mellyek holt tetemimet 
fogják háborgatni. — Egyébiránt egy időtüí fogva 
valóban nem jól érzem magamat. (Talán ez volt az 
oka , hogy én a5 jámbort nyomorultabb állapotban 
találám, mint az angol utazó). 

Én . Bár csak hirűl adhatná nékem , ha ro-
szabbul találna lenni. — — A' Bevue Britanniqtie 
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nevű folyóirásban egy artictilust <|Ivastani, melly 
az ur felől szól , *s a' New Monthly Magazine~büi 
vagyon-kivonva. 

O. AV. télen egy Angol elolvasta előttem az 
originált. 

Én . Már igenis sok időt veszt én miattam.—• 
Mindazonáltal s ha megengedi, néha meglátogatom 
az urat. 

Ö. Nem vagyok vad ember. Szeretem, ha va
laki jön hozzám. 

Kez^'t [megszorítván, elbúcsúztam tőle , 's ki
mentem szobájábul. O az ajtónál megállott: „nem 
kisérhetem ki,64 úgymond, „mezítelen vagyok." 

íme! egy uj Diogenes. — Aző látása különös 
érzést gerjesztett bennem. — Ki lehet ez , ki 
annyit tud 's annyit elfelejtett; — ki a' roppant 
Parisban, a' világnak legnyughatátlaaabb j pontján, 
húsz esztendő töt fogva, csak nem 0H7 magányos
ságban é l , mint egy Anaehoréfea Théba pusztájin? 
•*— a'fki eget, földétoda eagei a' tudományokért^ 
9s a9 drágán szerzett kincsnek semmi hasznát 
nem veszi? 

Van elég példa arra, hogy a' fejnek megsérté
se által némelly emberek az elmúlt dolgokrul egé
szen elfelejtkeznek. A' házrul való leesés, melly-
rül beszélgetésünkben szó volt, talán hasonló 
dolgot okozott? — Avagy csak titkolni akar vala
mit ? az elmúlt dolgokat a' feledékenység fátyolá-
val kivánván betakarni ? 

Eszembe jut, , hogy mintegy nyolcz esztendő 
előtt egy BSaqdeL nevű zsidó tanulót esmértem Po
zsonyban ; — a' Philosophus talán attyafija lehet? 
de neki épen semmi zsidó*accentusa nincsen, 'sazt 
talán lehetetlen volna, eltitkolni, legalább német 



217 

beszédében. —: Korára nézve lehet vagy negyvenöt 
esztendős. 

^ Augustus lOkén 1827. 

Ez előtt egy héttel társaság volt gróf D.C •; né-
nál St. 0 . . b a n . Ott voltak mások közt Rossini, 
Paer és Donzelli urak 's Szontag kisasszony. Ros
sini és Paer halálos ellenségek, hanem társaságban 
beszélgetnek 's tréfálkoznak egymással olly jól , a' 
mint lehet, Rossini az ő bájoló olasz könnyűsége-
vei , Paer pedig ollyan ábrázattal, mellyen a' mes
terkélt nyájasságot nem nehéz megesmérni. Ros
sini a' többi* között egy valakinek ezt monda Szon-
tag felől: „a' természettül felséges, hajlékony, fe
lette kellemes hangot kapott, igen tanulékony, az 
intonatioban igen erős, hanem az igazi ének me-
thodrul legkisebb ideája sincs; egy áltálján szük
ség egy pár esztendőt Olaszországban töltenie, hogy 
az legyen, a' mi lehet, nevezetesen Pasta asszony
nak érdemes vetélkedő társnéja." —s Rossini ezen 
esti mulatságért öt száz frank ajándékot kapott 
Paer pedig három százat. 

December 2űkán 1827. 

Különös, hogy nálunk az itteni éghajlatkeHe-
metességérül semmit sem hallani, holott az olasfc 
égig magasztaltatik. Ollyan lágy idő járt egész De
cemberben , hogy még késő este is , mint nyáron, 
frakban lehete járkálni. A' nap olly Bielegeu süt, 

' hogy a' sár , melly itt az útszákon igen könnye^ 
meggyül, nagy részint mindjárt elszárad; csak a' 
köd alkalmatlan néha. E' napokban egyszer olly 
nagy volt, hogy a9 cabriolet-bül, mellyen ültem, 
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nem Iáthatám a7 lovat. Sok szerencsétlenség tör
t é i t a' kocsik öszveakadása miatt. Midőa XV. La
jos piaczán keresztül kocsiznék (a' hol XVI. Lajos
nak feje tetetet t ) mégálla egy urasági kocsi cabri-
öletem mellett, V a' kocsis igen módosan kére , 
mondanók meg neki , inelly irányzatban vagyunk 9 

ő mar nem képes hollétét feltalálni. E* szerint com-
paszra is szüksége lehetne itt az embernek ! Minek
utána megmagyaráztuk volna 5 hogy balra az ely-
seumi inezők, jobbra pedig a' Tuileriák kerté vans 

nagy vigyázattal folytata útját. 

Martius 15kén l828. 

Martius l ikén Dr. Gall koponyatudományi lecz-
kéjén voltam, a' tudományok atheneurnában. A* 
nagy szála, mintegy száz ötven halgato't foglala 
magában, kik között nyolcz vagy tiz asszony volt. 
Midőn a' Doctor belépe, egynehányan tapsolának 5 

mint * Parisban a' hiresebb professorok nyilvános 
leczkéjén szokás. Gall urat Fossatinevü olasz orvos 
kiséré, ki a' német orvos tanítását tellyes olasz 
hévvel fogadta el. Valami emeltebb helyre léptek 
fel mind a' ketten; előttök egy hosszú tábla vala, 
's rajta több ember- és állatkoponya. Fossati ur még 
égy kosárbul is sokat szedett k i , mellyet két inas 
hozott ide; azután ő is leüíe Gall ur mellé, valamivel 
alantabb álló székre. Mind ezen készületek akara
tom ellen is eszembe juttaták a' charlatánok azon 
scenájit, mellyek holmi régi képeken vágynak elő
adva. Fossati ur oUyannak látszott, mint valami 
Alchymista adeptusa. A' leczke este kilenczedfél 
órakor kezdődött. Galk ur nagyon könnyűden be
szél .francziául 's elég tisztán i s , noha német szó-
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ejtése kiesraersaik. Magyarázását gyermek fc meg
értheti , 's ő a' physiologiai előadás közé gyakran 
igen helyes anekdotákat és történeteket kever, ál
lításainak támogatására, így a1 többek közt, midőn 
a' vonszódás orgánjárul (Porgan de P attaehement > 
— Organ der Anhánglichkeit) szólana, melly a* 
gyermekszeretet orgánja két felén Tan, mintegy 
illy szavakkal beszélé el a' következő történeted: 

„Esmértem egy nagyon tisztéletre méltó asz-
szonyt, ki egy követ felesége volt. Ennek magasz
talása minden szájbul hangzott, de a' mit benne 
leginkább csudáltak, az ő őszinte 's állandó haj
landósága volt a' körüle lévőkhez, melly soha sem 
változott.* Hazája utóbb háborúba keveredvén, az 

' ő társasági helyezete sok változáson ment által, 
hanem esmerősei iránti regi érzelmein semmi sem 
változtata. —. Több főrangú személyek reá beszél
tek engem, hogy öntsem gipszbe ezen szeretetre 
olly méltó asszony fejét, kinek koponyája kétség
kívül nem elly érdekletes észrevételekre fogna tár
gyat nyújtani. Az asszonyság engedelmével követem 
e' tanácsot 9s találók is valóban koponyáján egy 
igen kitűnő orgánt. Vizsgálódtam, ha nem fedez
hetnék-e fel az asszonyban valami tulajdonságot, 
melly ennek a' tetemesen kitün i orgánnak megfe
lelne, *s a' mit legszembetűnőbbet találtam cha-
rakterében, az a' vonszódás volt, mellyrül már 
szólottam. E' volt legelső esetem, hogy ezen er
kölcsi minémüséget a' kitalált orgánra alkalmaz
tam, 9s ezen felfedezésemet nem sokára számos 
hasonló észrevétel erősítette meg." 

Gall ur a' többek közt azt állítja, hogy a9 von
szódás orgánja áltáljában gyakrabban fordul elő az 
asszonyok koponyáján, mint a' férjfiakén. 
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Midőn ezen orgánrul beszelne, általmene a' há
zasságra , melly az ő véleménye szerint nem csupa 
társasági intézet, mint közönségesen hisszük, ha
nem ollyan rendelet, melly az ember állati termé
szetében alaptiL íme, monda, az állatok legnagyobb 
része mintegy házasságban él, az az a' hím majd
nem szintúgy gondoskodik az apróknii, mint a' 
nőstény, 's ők ketten rendszerint még akkor is 
együtt maradnak, midőn nincsenek már fijaik. Ki 
kell innen Tenni a' házi állatokat, melly ékben a9 

helyezet, ugy szólván, megváltoztatja az eredeti ter
mészetet, A' kutyák házi állatok, 9s nem élnek 
párosan, hanem a' farkasak, rókák, mellyek szinte 
ezen osztályba tartoznak, valóban ugy élnek. A' 
lovak *s szelid szarvas marhák nem párosak, de a' 
szarvasok, párducztevék (giraffák) kecskék 's a' t. 
valóban párosan élnek együtt, valamint a' húsevő 
állatok i s , a' him oroszlán a' nőstény oroszlánnal * 
a r him tigris a* nőstény tigrissel. 

Gall ur ugy találja, hogy a' ragadozó állatok 
rendszerint nem bírnak a9 bátorság orgánjával; eze
ket csak a' ragadozás avagy gyilkolás orgánja 
bélyegzi. 

RJegmutatá többi közt generál Wurmser ko
ponyáját, mellyen a' bátorság orgánja igen kitűnő 
volt* —• AB ő véleménye szerint a? veresbegy leg*' 
bátrabb minden madarak közt, 9s koponyáján ezen 
orgánt csak ugyan világosan láthatni. — Ez az or-
gán,v Gall ur szerint, több'verekedni szerető ász-
Monyoknál is szinte kitűnő volt. 

A^ leczke tm órakor végződött. 
Martius iSkán -tartott leeafk éjében GföÖ* ur a*'-

ragsvdossás r vagy is gyilkolás- orgánjárul beszélt. 
Minekelőtte %mw orgánt k|foj0egette volna r megr 
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jegyzé, hogy a' ragadozd avagy husevo állatok 
koponyája áltáljában nagyobb kiterjedésű 's több 
velő van fülmegettí részében , mint a9 fííevő álla
tokéban. 

Szükség itt tudni, bogy ő minden állati kopo
nyát két részre oszt, és pedig egy függőleges li-
nea által , melly a' fül közepén keresztül viszlen, 
's a' koponyát egy fülelőtti *s egy fülmegetti ha
sonfélre vágja; az elsőn, Gall ur szerint, a'lelki 
orgánok találtatnak, mint p. o. az idealitas or-
gánja, a' másikon pedig az állatiak, mint p. o. a' 
vonsz ódás orgánja. 

Mutatott sok illyen koponyát, mellyek valóban 
megigazolák állítását. Semmi sem birt engem ol-
lyan bámulásra, mint az oroszlán és tigris koponya 
különbözése. Az előbbinek előrésze, melly az ész
tehetségek orgánjait foglalja magában, sokkal te
temesebb mint az utóbbiban, holott ennek t. i. a* 
tigris koponyájának hátulsó vagy is állati része, 
hol a' gyilkolás orgánja van, sokkal nagyobb ki-
fejtődést mutat. 

Áz első koponya, melly neki ezen tekintetben 
utat nyita észrevételeit az emberekre alkalmaztat
ni , egy szülőgyilkosé volt, 5s ezt a' boldogult wűr-
tembergi király küldte hozzá, E' fejedelemrül be
szélvén , megjegyzé Gall ur 9 hogy ő felsége nagy 
ügyességgel birt az orgánok kitapogatásában, a* 
mi nem olly könnyű, mint gondolnók. Vannak, mon
da, több emberek, kik sohasem tudják azorgáno-
kat megkülönböztetni, illyen, monda továbbá p. o. 
a' hires orientalista H.. . ur Bécsben , ki magát.az 
orgánok megesmerésére hosszabb idei próbálgatás 
után nem találá alkalmasnak. 
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A* gyilkoló orgán eredeti kifejeze'sében egye
dül azt jelenti, hogy ez vagy aináz állat más álla
tok húsával élesre van rendelve; kifejtődése által 
szüli az ölés Indulatját ? mellynek legfőbb foka a* 
gyilkolás dühe. Gall ur mntatá a' többi között egy, 
ha nem csalatkozom, Leiden-i muzsikus kopo
nyáját, ki hosszabb idő alatt negyvenhárom em
bert ölt meg, nem hogy azokat megfossza, hanem 
egyedül azért, hogy azoknak megölésében gyö
nyörködhessék. Az ember, monda Gall u r , termé
szete szerint hus és fü evő állat, sőt az első em
beri társaságok vadászattal és halászattal e l ő b b 
foglalatoskodtak, mint földmiveléssel. 

A' többi orgánok i s , kifejtődések" által, job
ban, vagy kevesebbé szembetűnő következéseket 
szülnek. A' bátorság orgánja eredetiképen csak az 
önvédelem ösztönének szüleménye; de midőn kifej
lődik, kilép védelmező állapotjábul 's megtáma-
dővá lesz. 

A' vonszódás orgánja egy asszonynál annyira 
Mfejlett, hogy midőn szülejit és testvérét elvesz
tette volna, három izben megtébolyodott. Ez Gall 
urhoz jővén tanácsot kérni állapotja iránt, igy szőla 
magárul, „jól érzem, hogy kelleténél inkább szeT 

retem, a9 mit szeretek, de nem tehetek máskép* 
Bocsássa meg Isten gyengeségemet, 5s a' t. 

Martius 20kán 1828. 

A' franczia akademiárul kivánsz valamelly tu
dósítást? *— íme rövid rajzolatban egész históriája, 
— de előbb a5 híres Bossuetnek Június 8kán 167lben 
az akadémiában tartott beszédébül némelly sorokat 
iktatok ide, hogy ezen intézetnek eredeti czéljá-
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.rul és eszközeirül annál világosabb ideád lehes
sen. *) „Uraim , " — így szdla Bossuet, ~- „soha 
sem éreztem ugy a' beszélés nehéz voltát, mint 
jna , midőn a' jő beszélés mesterei előtt olly társa
ságban kell szólanom , hol a' tanultságot és udva
riságot egyenlő sikerrel látjuk megjelenni." 

„Meg kell tehát vallanom, uraim, hogy én ezen 
akadémiát nem csupán olly tudós emberek gyűlé
sének tartom, kiket a' szép mesterségek szeretete 
és esmér ete kapcsolt egybe. Ha visszamegyek a' ke
gyelmetek gyülekezete forrásáig, magasabbra emeli 
gondolataimat egy illy szép intézet, Igen i s , 
uraim, az a5 fáradhatatlan vágy, melly a' nagy 
kardinál Richelieut lelkesítette, hogy Francziaor-
szagot a' dicsőség legnagyobb fokára emelje, épen 
ezen vágy, mondom az, melly ő belé e* társaság 
formálása szándékát sugallotta. Valóban, ha igaz, 
a? mit a' romai szónok mond, hogy a' dicsőség, 
vagy leírásra méltő cselekedetekben, vagy olvasásra 
érdemes irások szerzésében áll, ném kellett-e ak
kor ezen hasonlíthatatlan lángésznek e? két dolgot 
öszvekötni, hogy munkáját tökéletessé tegye. Sze
rencsésen is vitte ő ezt végbe, Mig a' Francziák az 
ő hathatos tanácsai által Ielkesittetvén, hallatlan 
vitéz tetteikkel megérdemlek, hogy dicséreteiket 
legékesebben szőlő tollak hirdessék: az alatt ő ar-
rul gondoskodott, hogy az ország fővárosában a' 
franczia föld legjelesebb irőjinak javát öszve gyűjtse, 
9s abbul kegyelmetek intézetét szerkeztesse." 

) Recueil des Harangues prononcées par Messíeurs de Tacadé-
mie francaise, dans leurs" receptíons et en d^autres pecasi-
ons , depuis rétatHssemeiit de Taeadémie fusqu'' a présenf. 
Seconde Edxtion, reyue et auginentée. T. I T . a Paris 
17X17. 
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„Hanem,* uraim, az ékesszólás elhalt, elhala-
ványodnak minden szinei, elenyésznek minden ke-
csei, ha arra nem fordítja tellyes gondját az ember, 
hogy a' nyelv valar|uképen megalapittassék és ál
landóvá tétessék. Mert , hogy lehetne halhatatlan 
tetteket mindég bizonytalan 's mindég változó nyelv
re bizni? 9s igérhet-e különösen a" miénk halhatat
lanságot, ez , mellynek szépségeit minden nap lát
juk enyészni, 's melly kevés esztendők múlva még 
Francziaországban is barbár nyelvé válik ? Micso
da? hát soha sem kellene-e a' franczia nyelvnek 
reményleni, hogy olly munkákat allitson elő, niel-
lyek maradékainknak tetszhessenek ? 's szükség-e 
illyen halhatatlan munkák szerzésére Roma és Athéné 
nyelvét untalan kölcsön vennünk ? Ki ne látná, hogy 
a' nemzet dicsőségéért előbb formálni kell a' fran
czia nyelvet, hogy beszédünk szabadabban 9s .eleve
nebben folyjék, ollyan szólásban, melly nekünk 
természetesebb, 's hogy a' mindég gyenge másolat 
igája alól felszabadulván, már valahára eredeti mun
kák dicsőségére és szépségére tarthassunk számot/4 

„A' szokás, meg vallom, méltán neveztetik a9 

nyelvek attyának. A' nyelvek behozása és rendber 
szedése jussa a9 sokaságtól soha sem tagadtatott 
meg; de ha ez a' szabadság egy részriil nem akar 
korlátok közé szoríttatni, eltűri még is már rész-
rül a' v e z é r l é s t. Uraim, kegyelmetek rendbe
szedett 's állandó tanácsot formálnak, mellynek 
köz helybenhagyáson épült hitele visszanyomhatja 
a' szokás helytelenségét, 's mérsékelheti ezen fe
lette popularis birodalom rendetlenségeit." 

Az intézet történetei ezek valának: *) 5?Con-
rardnál 1625ben öszvegyültek némelíy jó izlésü és 

• ) P&udore Nro i347» 
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tudós emberek, hogy a? nyelv, erkölcsi tudomány , 
szép mesterségek tárgyairul 's altaljában mindenrfil 
értekezzenek, mi a' társaság javát érdekelheti. 

Kardinál Richelieu 1626ban tudósíttatott errül. 
Fé l , hogy itt az ő cselekedetei titkos vizsgálatra 
találnak; hasznára akarja forditani ezen fontolga
tásokat ; kegyelmeket és kedvezést igér, hanem kz 
filések rendes szerkeztetését kívánja, 's nyilvánossá 
akarja tenni azonal a' gyűlést, melly eddig legbi-
zodalmasabb körbe zárkozék. 

Conrard és barátjai ellene állottak, 1630ig. 
Yégre engedének; de nem mindnyájan, mert többen 
visszavonultak ? midőn egyszer a' kardinál be ment a9 

szobába 5 hol egybe valának gyűlve. Ez a' inegje-
lenes valami kis státus csapás (coup d'état) forma 
volt, mellyet Levassor, egy akkori ird r tyránság 
cselekedetének néze. Azon időben nagyon erős lé
lek uralkodott. Hanem Richelieu megengesztelé 
őket ezen meglépéséért nagy leereszkedése és hi-
zelgései által. O minden társasági felsőséget meg
dönteni ?, vagy hatalma alá akart hajtani: az aka
démiát az udvarnak teve ellenébe, 's a' lángészt, 
melly mindég független, a' mindég despotikus feu-
dalitásnak. Uralkodott e n n e k töredékin, a m a n 
n a k diadalmán, 's hogy munkáját .tökéletessé te
gye j megszenteltette 1735ben nyilt levél által 
(lettre patenté) a' felvilágosodott ész 'diadalmát az 
esztelen tudatlanságon. 

Az akadémia ezen neki adott levél által just 
nyert , valamint előbb, erkölcsi és politikai tár
gyakkal foglalatoskodni. Hanem azt a' törvény
könyvbe iktatás után a' parlament 1637ben. korlá
tok közé szoriíotta, mellyek nem annyira az ujo-
nan szerkeztetett akadémia, mini a' büszke miais-
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ter ellen voltak intézve, kinek törekedésétül félt 
a5 parlament. 

Meghalván Ríclielieu , maga a' legfőbb törvény-
szék is foganat és- következés nélkül valóknak te-
kinté azon korlátokat, minthogy az akadémiáiul 
ngy is kértek minden nagy környülállások között 
tanácsot? majd egyenes rendelés által, majd mel
lékes és alattomos utón. így 1638ban meg kellé 
neki mondani gondolatját két felette fontos tárgy
iul : az egyik maga kardinál Richelieu igazgatása-
rnl szolt, a* másik egy spanyol háborurul. 

1639ben meghalt az akadémia könyvárosa Ca-
musat. Az igazgató minister saját könyvárosát 
Cramoisy-t ajánlotta ezen megürült hivatalra. Azon
ban élt a' megholtnak özvegye , 's ez eleibe tété-
fék a' minister kedveltjének, 9s az intézet, melly 
már Cid védelmezése által is nagy fényt vont ma
gára, nj próbáját adá tanácskozása és voksolása 
szabadságának. 

Iö94ben jelent meg az akadémia szótárának 
első kiadása. A' második kiadás ITISban látqtt 
világot. 

A' franezia akadémia pártfogója 1742ben can-
ezellár Segiiier volt , ki annak illendő szálast szer
zett , 's elhatározó alaprajzokat, mellyek egyenes 
szabadságot adának neki, politikai és erkölcsi tár-
gyakrnl az ország törvényeihez képest tanácskozni, 

A' könyvkereskedés és a' literatura lételét ve
szély fenyegette I778t>an azon javallat által, mel-
lyet a' ministeri gyenge ész szerkeztetett. Tüstént 
felállott az akadémia, *s folyamodó irást nyujta be 
a' királyhoz, ki erre visszavette a' veszélyes rend-
szafcásokat, V jóvá tette azon roszat, mellyet né-
melly emberek gonosz akaratja ejtett az országon. 
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1793ban elnyomatott minden akadémia. Ugy 

látszik, féltékeny volt egy pülantatig a9 franezia 
köztársaság a' tudományok köztársasága iránt, de 
csak hamar elesmeré hibáját 's törekedek azt meg
orvosolni. 1794ben Abbéé Grégoue-nak, a5 nyilvános 
oktatás igazgatósága nevében adott, javallására fel-
áuittatott a' művészi emlékek fentartására ügyelő 
biztosság, 's egymás után szerkezteitek a' közmun
kák oskolája (azolta polytechnikai intézet), a' 
normális oskola, a' muzsika eonservatórium, a'mi-
vészségek és mesterségek conservatoriuma, 's végre 
1795ben a' nemzeti intézet, három szakaszra oszt
va , mellyeknek egyike, a' franczia akadémia kép
viselője , külön erkölcsi, politikai és törvényhozó 
osztállyal birt. 

1797ben az intézet tagjává neveztetett Bona
parte; testvérei Luczián és Jd'&ef is felvétettek 
abba : amaz, az felső osztályba £„Bonaparte, gene
rál en Chef de l'armée fran^aise en Egypte et mérn
k e de FInstitut") ; ezek, a' másodikba. Ezen hi-
res test 1803ban uj formát kapott; ekkor négy 
osztály volt benne: az első a' komoly tudományok, 
a* második a' szép tudományok, a' harmadik 

•a' történetírás, a' negyedik a' mesterségek szá
mára. Tartott fő üléseket, mellyékben a' kormány
szék tárgyai vétettek vizsgálat alá. Tudjuk, hogy 
itt a' császárság és Napóleon trónusra emeltetésé
nek kérdése nem kedvezőleg vétetett fel. Innét a' 
kegyelem megszűnése, melly azzal egy időben 
történt. 

1812ben 440,000 frank esztendei jövedelem té
tetett ki az intézet számára, különös végzés ált&I? 

V utóbb 460,000 frankra emeltetett. 

15* 
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i814ben az akadémia régi lábra állitásárul gon
dolkoztak. Suard ur különösen sürgette ezen rend-
szabást ; Delanibres, Dacier és Lebreton urak küz
döttek ellene. Mindazáltal Februariusban I815ben 
készíttetett egy királyi rendelő levél , hogy az in
tézet három osztályra szálittassék le, a' negyedik 
pedig, 'nevezetesen a' mesterségeké, választassék 
el tőle. Napóleon visszatérése Elba szigetérül hát-
ráltatá ezen rendelés végrehajtását. Négy hónap
pal későbben Vanblanc ur lépé a' ministeriumba. 
O uj rendbe szedé az intézetet a' nélkül, hogy egy-< 
szerre eltávoztatta volna belőle a' mivészeket. . A' 
né<íy osztály helyett négy akadémia állittatott fel, 
mellyek némelly leghasznosabb tagjaiktui megfős--
ta t tak , .V csak igen gyenge kötelék maradt meg 
köztok az egyesség lelkének fentartására, melly 
eddig az ő fényes és köz gyűléseik javallataiban 
meg volt. Ezen tul bizonyos küszködés és ellenke
zés támadt az akadémiák közt." 

Az bizonyos, hogy az akadémia legalább egy 
század lefolyta alatt felette nagy hasznot hajtott a7 

franczia tudós világra nézve ? de utóbb a' tanitvr-
nyok kifogtak a' tanítókon. 

Tudjuk, hogy már Voltaire idejében sem állott 
nagy becsben a9 franczia akadémia a' többi tudósok 
előtt; a' legújabb időben annak tekintete még alább 
szált, ügy hogy a9 hires La Martine-rül minap 
azt monda egy valaki: „il est parti pour FItalie 
cíans la crainte qu'on ne le nommát aeadémicien 
mai gr é lui." 

Martius 28kán 1828. 

Azon hajdan hires királyi mulató kastélyok 
közül, mellyek Paris szomszédságában feküsznek. 
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csak Saint-CIoud van még divatban. Ezen királyi 
palota aligha nagyobb a* gödöllői vagy aszódi kas
télyoknál, 's a' mellette lévő park régi franczia. 
Ízlésben van elrendelve. Saint-Germam és Versail
les elhagyatva állanak; az utóbbi csaknem olly 
stijben van építve, mint Schonbrunn, de sokkal na
gyobb. — Szinte nehéz volna ezen roppant épüle
tekbe más lakosokat gondolni, mint a'' kik ott az 
1789ki revolutió előtt éltek. A' mostani franczia 
nép csaknem ugy tekinti azokat, mint a* termé
szetvizsgáló az özönvizelőtti formatiókat, — ha 
bár nem hasonló ^tisztelettel. 

A' Saint-Denis-ben lévő királyi sirboltokat is 
megnéztem, mellyek a' revolutióban nagy résznyire 
szélyeldulatának, de az ujabb időkben a' mennyire 
lehetett ismét helyre állíttattak. A' régi franczia 
királyok és királynék számos .képszobrai hosszú 
sorokban feküsznek itt a' sírköveken. Nem csekély 
meplepetésemre az egyiken „Clémence de Hongrie". 
nevét találtam. A* képszobor fejér márványbul van 
készitve természeti nagyságában* Jámbor, nemes 
kifejezést látni a9 hosszúkás, sovány ábrázaton. Ha
zafiúi felhevülésembeh ugy tetszett, mintha ezen 
arczvonásokban könnyű volna a' kun charaktert 
kiesmernem, melly Clementinára ősnagyannyátul, a9 

kun származású Erzsébettől, ötödik István magyar 
király hitvesétül, maradhatott. Clementina , Mar
tel Károly leánya, és Róbert Károly magyar ki
rály testvére, hitvese volt tizedik vagy Makacs 
Lajos franczia királynak. Mezeray *) igy ir fe
lőle : Minekutána Burgundiái Margit (X. Lajos 
első hitvese, ki bizonyos vétke miatt Cháteau-tí JÍÍ-

*) Atrc'gé du'OJiologi<{ue de r i l i s l o k e de Frai iu\ 
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lardban fogra tartatott) két esztendeig űlt volna 
a' tömloe/ben, a9 fejedelem más feleségrül gondos
kodott , 's megkérette Clementinát, Martel Károly 
leányát. Azonban X . "Lajos meg nem házasodhatok, 
mig előbbi feleségétül meg nem szabadnia , mi a' 
közönséges nton felette nehéz volt. Ennél fogva a' 
legrövidebb utat , nem ugyan a'legjobbat és leg-
igazságosabbat választás 'smegfojtatá azt lepedővel, 
midőn tudná, hogy Clementina közelget. Ezt , mi
nekutána hajóra tilt volna, iszonyú fergeteg lepte 
meg, mellyben minden drága készületét elvesztet
t e , annyira, hogy mindentűi megfosztva szálna ki 
a' franczia partra. A' királyt S. Dié-ben találá, 
Troyes-hoz közel, 's ez vele ugyan ott esküdött 
meg minden pompa nélkül. Innét a' király Reims 
felé folytatá útját, 's i t t urunk mennybemenetele 
napján kenetett fel 's koronáztatott meg. Clemen
tina a9 király felkenetése előtt néhány nappal ér
kezek meg 1315ben. A9 pompás menyegző Parisban 
tar tatot t , 9s a' királyi hölgy hitvesével együtt ko
ronáztatott meg Reimsben. Szerencsés házasságot 
reménylettek ezen szövetségbűi, de máskép tetszett 
a' mennynek ez iránt rendelni. Alig töltöttek együtt 
másfél esztendőt, midőn a* király megétetett a' 
Vincennes-i erdőben * hitvesét öt hónapos viselős-
ségben hagyván. E r miatt olly nagy bu lépé meg 
a'királynét, hogy negyed napos hideglelésben esek, 
melly annyira árta gyümölcsének, hogy ez csak 
kevés napokig élhete. A9 királyné ugyan is Novem
ber 14kén betegedék l e , gyermeke pedig ugyan 
azon hónap 22ken , vagy mások szerint December 
közepe táján halt meg. Ez fiu gyermek volt, neve 
János, 's Francziaország királyai közé számláltat-
hatik, mert egy franczia király halála után a' ko-
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rónának t ü s t é n t a4., legközelebb álló férjfira koll 
szálni. Clementina ezen idő tűi fogva soha sem volt 
tökéletesen egészséges, noha ínég tizenkét eszten
deig élt. Hitvese, a' király, azon huszonöt ezer liv-
res házassági jutalmon kívül, mellyet neki a' há
zassági kötésben rendelt, 's végrendelésében meg
erősített , még a' Maineville , Maisons, Hebecour, 
Marigny, Dampierre, Escouis ? és mind azon föl
dek birtokát is reá hagyta, mellyek Enguerrand de 
Blarigny-tul elfoglaltattak. Szép Károly és Yalois-i 
Filep királyok még nevelték penzióját, *s ezen feje
delmek annyira becsülték őtet, hogy leveleikben 's 
közönséges beszélgetésekben csak „jó k i r á l y n é 
n a k " neveznék. Ez minden gazdagságát kegyes 
czélokra fordította, felépíttető nevezetesen, V felé
kesítette a' templomokat Gátinoisban, mellyet Hosszú 
Filep huszonöt ezer livres özvegyi jövedelme fejé
ben adott neki; "s nieg nem feledkezvén azon ter
mészeti hajlandóságnál, mellyel születése földje 
iránt tartozott, gazdag ispotályt szerzett Budán 
Magyarországban, *s egy nevelő collegiomot sze
gény árva gyermekek számára, nieljyekbe a9 párisi 
egyetemtül kűide igazgatókat. Egy szóval, olly bő-
kézzel osztogatá el mindenét, a"* mije volt, hogy 
ez által néha maga is szorultságba jött. Midőn 
számos jótéteményei által á' mennyet e'képen 
megnyerte, áltszólitatott oda October 13kán 1328, 
a9 Temple palotában halván meg Parisban. A' Ja^ 
kobinok karában temettetett el, hol neki sógor-
néja Johanna királyné, Hosszú Filep özvegye, már
vány sírboltot emeltetett. 
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tTay is tudod, hogy a* cabrioletbeli kocsis* az
zal ? kit viszem , ben ü! a' kocsiban. Minap este 
Jomard úrhoz soirée-ba menvén egy illyen kocsissal 
szokásom szerint beszédbe bocsátkoztam, 9s mind 
a' mellett, hogy az e'fele emberek i t t rendszerint 
paílérozottabbak, mint talán néineííy más, előtted 
is esmeretes helyeken, még is mindjárt észreve-
véin, hogy az én emberem a'jobbakbulvaló légyen. 
Végre azt tudám meg tőle, hogy ő Napóleon alatt 
kapitány volt. ,5Midőn" ugymond„á* restauratiő 
után a' sereget nagy részint mélyei bocsátották , 
csak hamar meguntam a9 henyélést, 's mivel ki
csiny koromtul fogva nagy kedvein vala a' lovak
hoz , egy cabrioletet szereztem magamnak, 's most 
keresztül kosul járom a' várost. Yinni való-embe
rem elég van 5 — 9s a' mikor senki sem jön , sze
geletembe vonulva kedvem szerint olvasgatok. így 
élem a' világot, és eddig , hálaistennek, egészen 
meg vagyok elégedve sorsommal.6* — íme ismét 
egy philosophus ! még pedig ugyan csak peripateti-
cus , ki ha nem járkál i s , legalább eleget kocsikáz 
ide \s tova. 

A' bér^s kocsik itt igen sokfélék. Az lS26ki 
hivatalos előadás *) szerint többi között nagy gyors 
kocsi, melly csak hosszú útra j á r , 178 vagyon; 
közönséges diligence, metty közelebb fekvő he
lyökre megyén, 306 ; kicsiny gyors szekér Paris 
környékére 249; Fiáker 900, de az utóbbi-rend
szerint olly csúnya és mocskos, a" millyent mai 

ö ) tfeclierclies statistiques sur ta v i l le de P a r i s é t le Departcment 
ÍIÖ Ja Seine , a Paris 1826. 
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nap Bécsben vagy6 Pesten sehol sem látni; azért 
az egyes ember, vagy szükség esetében két sze
mély is ? közönségesen cabrioletbeií jár. Ezeknek 
száma ezerekre is megy. Egy hajtásért (une cour-
se) harmincz sous~t íizet az ember, ha bár az 
egyik sorompóiul az által ellenben fekvohez kellene is 
mennie; pedig ez jő nagy darab lehet, mivel az 
ifjú herczég M. . . Yiktor sebesen igetve csak hét 
egész őra alatt lovagolhatta körül a* várost. — 
CsudálkozoJn, hogy a' Francziák, találmányos eszek 
mellett sem tudták eddig a' e^brioletet belé ülésre 
és kiszálásra nézve alkalmatosabbá tenni. Ezen do
log 'a9' szokatlannak Y kivált egy asszonynak va
lóban felette bajos. 

A' fellyebb emiitett alkalommal fényes gyüle
kezet volt Jomard urnái. Többi között ott volt a' 
Bulletin universel főszerkeztetője, báró Férussac ; 
Balbi Adorján; gróf Forbin , a5 királyi szépmivi 
múzeum felvigyázója; bárd Dupin Károly, a' nemzeti 
industria főszószólója; az öreg Juliién, a' revue 
encyclopédique directora ; báró 'Ma'ssias, a' philo-
sophus ; Bianchi 5 királyi tolmács a5 napkeleti nyel
vekben; a5 tudds Warden, az északamerikai statusok 
hajdani főconsula; Remusat Ábel, ki chinai nyelvhül 
való fowíitásai által esmeretes; a' hires angol ad-
miral SírSidney Smith; Barrow, a'quarterly re-
view egyik nevezetes irdja; Viennet, a' követek 
kamarája bal oldalábui5 és négy fiatal egyiptomi, 
kik itten tanulnak. — Ezen vendégek, 's más ötven 
vagy hatvan , részint egy mellék szobában mutat
koztak, hol egy kerek nagy asztalon minden leg-
ujabb időben megjelent geographicus és statisticus 
munka ,Jöldabrosz és metszet el vala terjesztve ,.- — 
részint a' szalonban a'számos asszonyságokkal be-
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szélgettek; leány ritkán jön illyen társaságba. — 
hutaijában véve a* közép rangú franeziánék csak 
akkor élik világokat, minekutána férjhez mentek* 
a' mi Angliában épen ellenkező módon történik. — 
Jomard urnái játszd asztalt sem látni, 9s e" szerint 
némelly hazánkfija talán nem is képzelhetné magá
nak az itteni mulatságot, minthogy se leány, se 
kártya nincs a' háznál; 's még is elevenebb itt a' 
inulatkozás, mint a' mi kártyás asztalainknál, ki
vévén , ha az utóbbinál netalán egy kis veszeke
dés támad. Azonban itt is találkozik ollyan, ki a5 

beszélgetésben nem nagy örömöt lel; nevezetesen 
egy öreg ur ötlék szemembe, ki csak theával, man-
dola tejjel, fagylaltal 's más hasonló szerekkel fog
lalatoskodott. — Tizenegy ora felé a' szalonba 
gyűltünk öszve mindnyájan > 9s. félkerekben töbh 
sorban álló székekre telepedénk le. Viennet ur egy 
uj szomorú játékát — Achille —* olvasáel. A9 most 
emiitett jámbor öreg ur épen hátam megett ü le ; ő 
már a' készületek kőzött is több izben ásítozott, •—* 
9s nem igén soká olvasott Viennet ur, midőn ez már 
csendesen elszunnyadt. Egyszer valami tetszős hely
nél nagy tapsolás támada, ekkor a' j é öreg is ha
mar felkapá magát, ?s hatalmasan bravozott. Meg* 
lehet, hogy illyen alkalommal az álom szint olly 
ragadás , mint az ásitozás , legalább magam is igen 
közel jártam hozzá; — de hiszen ki ne találná 
unalmasnak, a' franczia fülön kivül , azon örökké 
tartó alexandrinust, mellyre joi reá illenek lord 
Byron szavai (Childe Harold IV. 38.): „a'franczia 
lant minden hangja bántja a' fület, vagy pedig el
altat egyformasága által." 

Altaljában azon észrevételt tettem, hogy aV 
Franczia 5 minden elevensége \ természeti hyugha-
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tatfensága mellett is, sok tekintetben különös mere-
vénységet és monotóniát mutat Micsoda kedvet
len egyforma szabásnak a' régi franczia kertek? 
nemde merevény tableauhoz hasonlítanak-e m é g a ' 
híres Dávid képei is? minő egyforma hangú és af-
fectált theitralis declamatiójok ? 's micsoda muzsi
kai szegénységre mutat azon tiz vagy tizenötféle 
couplet, mellyet talá.i XIV. Lajos idejétül fogva 
majd minden vaudeville-ben 's minden útszán halla
ni ! Az idegen még a' franczia konyha ellen is pa
naszkodik 5 hogy az minduntalan ugyan azon fűszer-
számos és gombás étket teremti. Sőt társaság
beli közösülésekben is észrevehető ezen monotónia. 
A' „bon jour, Monsieur" — „merei, Monsieur44 

nem egyforma hangváltoztatással ejtetik-e majd 
minden párisi ember szájában ? még a' kolduló kis 
szavojard is mind egyformán hangoztatja szokott 
esedezését: „un petit sous, Monsieur." 

A' kis szavojardok, kik itt kéménysepréssel, 
nem különben majom, vagy más kis állat mutogatásá
val és koldulással keresik élelmeket, a' párisi nép 
különös pártfogása alatt vágynak. Egy illyenkis fiu 
minap a' Passage-Vivienne-nél halva elterült majma 
mellett siránkozott 5 's az arra menő sok embertül 
gazdag alamizsnát nyert. Szerencsétlenségére arra 
jőve egy ur, ki a'fiút keményenkezdé feddeni szín
lett bánatja miatt, 's azzal vádlá, hogy a' majom 
nem is volt az övé, 5s hogy azt csak a9 köz irgal
masság megnyerése végett siratja. A' szavojard gc-* 
rombául felelgetett az urnák, ki végre pálczikájá-
val akará őt egy kis udvariságra tanítani, — de a' 

' sok nép tüstént ott termett, tiz ember is neki esett 
a' dorgáló urnák, 's ez ekkor szükségesnek találá 
szabadulását fürge lábaiban keresni. 
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Az itteni üsző iskola már felállíttatott, noha 
ez ugyan koránt sincs a' maga helyén, mert szinte 
a' varos közepén fekszik; ellenben a' téli uszö iskola 
hol az ember melegített vízben 's fedél alatt úsz
kálhat, egy távol fekvő külvárosban van. — Nem
de raffinirozott az idevaló nép! téli időben kigon
dolna úszásra , ?s a' Franczia azzal is tud pénzt ke
resni.— Itt egymás különös nerne a'pénzszerzésnek 
á* csizmatisztogatás/ Ha belépsz az arra való csinos 
kabinetbe, egy magas padra ültetnek, 's a9 Con-
-stitutionneljk nyújtják kezedbe, 's mig ők csizmádat 
fényesitik, addig te kedved szerint olvashatsz. Ter
mészetes , hogy ezen sokféle pénzkereső ember min
den kigondolható mődon akarja a' figyelmet magára 
vonni. Minap egy asszonyság valami hajfodoritőtul 
következendő nyomtatott levelet kapott: Madame ! 
L ' art de la Coiffure a fait tróp de progrés depuis 
quelques années, pour qu'il sóit indííFérent de se 
confier aux soias d'un artiste quelconque. On a le 
droit d'exiger aujourd*hui du Coiffeur des connais-
sances auxcjuelles d'abord on n' avait peut- étre 
pas songé , et Pétude du dessin, de la peinture et 
de beanx modéles, est devenue pour lui d'unein-
dispensable nécessité. 

Livré par gout a ces recherches plus importan-
tes qu*ón peut le erőire, jaloux de reculer les bor-
nes de mon ar t , et de montrer jusq'á quel degré 
deperfection il peut étre porté, j ' oseprendre, Ma
dame, la liberté de m' oíFrir a votre souvenir, et 
de réclamer Thonneur de soigner votre coiffure. 

N9 ayant qu'un seul but, celui de P embellisse-
snent et de la conservation de laChevelure desDa-
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TOGS jt.j'ai dű ín'occnper contiimellement des formes 
les plus agre'ables, les plus légeres que Fonpouvait 
lui donner, des ornemens qu'il était possible d'y 
ajouf er pour ea relever F éclat ou en cacher les im-
perfections. C est éhez nos plus grands pelntres 
qtie j ' a i été chercher mes modéles. Raphael ni3 a 
offert ceii3f.de mes bandeaux; le Dominiquin ni' a 
apprís á draper tin turbán avec gráce, et5 dansplus 
cF une eomposition moderné, j 'a i appris á disposer 
tme tréssé, á placer une-.'fleur., nne.guirlande,.a 
varier les aceessoires que le goüt ön la mode . per-
in ettent d' adopter. 

* En me fixánt dans le qtiartler de la Chaussée-
d' Antin 5 je n' ai pas pensé commettre une indiscré-
tion én vous faisant, Madame,' F offre de mes ser-
viees. Si j ' ai acqnis quelque réputation dans F art 
que je cultive., je me trouverai fórt hono-
re de devon* a votre bienveillanee Foccasion de re-
pandre davantage ma méthode. 

J ' ai V hohneür d' étre ? avec le plus profond re-
spect ? Madame ? votre trés-humble serviteiir ? Nár-
cisse, Coifleur de S. A. R. la princesse Amelie de 
Saxe. *) 

•*) Asszonyom! A? Lajfodoritás mestersége egynehány esztendő 
olla sokkal nagyobb előmenetelt t e t t , hogysem mindegy 
volna magát e'részben akármelly mrvész kezére bizni. Ma 
méltán kívánhatni hajfodoritótiil olly esméreteket, mel -
lyekrül ez előtt talán, nem is álmadoztak , *s a' rajzolás, 
képírás és szép példa-mustrák vizsgálása reá nézve okvetet-
lenűl szükségessé let t . 

Hajlandóságom által Vezettetvén ezen sokkal nevezetesebb v izs 
gála tokra , mint az ember gondolná, *s vágyván mestersé
gem határait kilerjeszteni , 's megmutatni , melly fokára 
emeltethessék az a' tökéletességnek, bátorkodom Asszony
ságod megemlékezésébe ajánlkozni , *s azon megtiszteltetést 
k ikérn i , hogy hajíodoritásárul gondoskodhassam. 

http://ceii3f.de
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Míll; bájoló erővel bir a9 kikelet! maga Fárís 
soha sem szebb 9 mint Május hónapban; a* Tnilá-
riák kerté ekkor egy egész kis világ. Midőn a9 múlt 
hónap elején sarjadozni kezdenek a1 fák , egy va
lakit igy hallék szólni: „le petit printemps estdéjá 
tout vert." *) Nem tudtam, mit érthet az ember 
ez alatt , 's csak későbben mondák, hogy egy hársfát 
a5 Tuileriák kertében kis tavasznak nev*z a' ne'p^ 
mivel az a' többi fák között legelőbb szokott zöl-
delni. így ,?petite provence"~nak hivatik ugyan azon 
kertben egy terrasse szeglete, melly a* nnp sugá
rinak különösen ki van tévW Tavasz elején a' sok 
apró gyermek ide szokotl gyűlni az egész szóm-
szédságbul, a' dajkák tánczolnak, danolnak a' ki
csinyekkel, 's örül az ember szive ezen gyönyörű 
ártatlan gyermekek vigadozásaih. Meg kell valla
nom, ezen apró nép itt olly nyájas, eleven eszü? 

Xfem lévén egyéb czelom a* szép nem haja csinosításán V meg
tartásán k i r ü l , a* legkellemesebb *s legkönny üdébb formák
k a l kellé szüntelen foglalatoskodnom, és azon ékességeikkel, 
snellyeket hozzá lehete adni , hogy -vagy annak fényét n e 
veljék , vagy hijányait elrejtsék. Legnagyobb k é p i r é i n k -
mál kerestem mustrapéldáimat. Baphaéltül tanultant f e j 

r e galandot kölni j Bominiquintül turbánt kedvelteto r áncz -
ba s z e d n i , és számos uj képekbül a' hajfonadékot helyesen 
elrendelni , v i rágo t , yiráglánczot l ie lyezni , 's a* többivel 
ol ly változtatással é lni , mint az izlés, és a* módi megengedi. 

JC Cltaussée d* Ant in kerületében telepedvén l e , nem véltein 
helytelenül cselekedni , ha szolgálatomat Asszonyságodnak 
ajánlom. H a mesterségemben valamel ly hirrel névvel dicse-

. kedhétem , nagyon megbecsültnek fognám magamat é r e z n i , 
ha Asszonyságod jóságának köszönhetném az a lkalmat , m ó 
dom bővebb elterjesztésére* 

JLegmélyebb t isztelet tel van szerencsém lenni Asszonyságod igen 
alázatos szolgája Narcisse, 6 k i r á l y i magassága Amália szász, 
herczegasszony hajfodoritója. • 

**} A' kw tapasz már egészen zöld. 
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csinos és jól nevelt, hogy hozzá hasonlót sehol sem 
láttam , 's igy nem csuda, ha a' meglett korúak is 
Ibirnak ezen tulajdonságokkal, *— Nem regen vala
mi idegen úrral voltam egy boltban-a9 Richelieuut-
szában. Társam kalapját fentartva nagy hetykén 
lépett be a'gazdag boutique-ba, hol a,'többi között 
egy asszony árult, a9 mint i t t rendszerint sok fe
jérnép szokott kalmárkodni. Ezen asszony olly ne
mes rátartással birt , Vol ly pallérozott, finom ki
fejezésekkel élt, hogy kísérőm lassankint min
dég alább meg alább szált fen járó magaviseleteben, 
utóbb , mintha haját igazítaná, kalapját is levéve', 
és ha eleintén ngy ment be , mint talán egy uraság 
szegény szolgájához, végre épen ellenkező módon 
vált meg a' boltosnétul, mint alázatos szegény szol
ga iiraságátul. 

Az is megjegyzésre méltó, hogy az ide való 
boltosok a' vevók iránt ritka bizodalommal visel
tetnek. Máson is történt, nem csak rajtam, hogy 
egy kalmár, kinél először Valék életemben, olly 
esetben, midőn nem volt elegendő pénz nálrm a' 
megvett portéka kifizetésére, azt teüyes készség
gel hitelben is általengedé. 

Utolsó leveledben azon bámulsz, hogy mikép 
alhatik az ember jó izüen ezen nyughatatlan nép 

" között? A' szokás tesz mindent, — midőn falurul 
jövünk, a'pesti lárma is tűrhetetlennek látszik, 's az 
ujságlevelekbül minden bizonnyal nagyobbnak is gon
dolhatjuk az itteni mozgást , mint a' millyen való
ban, mert ott természetesen áltáljában véve csak 
azt szokták megírni ^ mi a* pillantat figyelmét ma
gára vonja, a' többi rendes dolgok folyása senkit 
sem érdekel. Itt helyben nem látszik a* lárma olly 
igen veszedelmesnek.% 's némelly nyomtatott .ezik-
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keljek 5 mellyek *ni nálunk rettentő következést 
szülnének, itten a' többi mozgásban vesztenek ere-
jekbül, valamint a' kő , ha nyughatatlan , habzó 
vízbe vettetik, nem okoz olly mozgást, mint ha 
csendes álló vizbe esik. 

Egyébiránt a' város különbféle részei különböző 
charaktert is mutatnak. A9 Palais-Royal környéke 
legelevenebb; ez a' közép kereskedés mezeje. A' 
boltok itt számtalanok 5 's a' sok kirakott portéka 
*s. óriási charlatános felírás talán szükséges is, mert 
a* roppant sokaságban nehéz volna a' nélkül {egyi
ket a'másiktul. megkülönböztetni,,— A' Chaussée 
d' Antiu a' nagy kereskedő^' világa; Rotschild, La-
fitte V Hagermann 's a7 t. palotáji itt ragyognak. Á9 

Marais, hajdanában a' város legcsinosabb része, 
most csak közép sorsú polgárok 7s nyugalmat sze
rető emberek lakása. A' Faubourg Saint-Germain 
a' régibb főnemesség kornyéke A'Faubourg Saint-
Jac(£ues „pays ,latin"-nek *) is neveztetik az ottani 
sok tanitó intézetrül. A' Faubourg Saint-Antoine 
pedig a' számtalan kézmivesek és napszámosok ke
rülete. Ez utolsó maga több mint 80,000 lakost 
számlál. 

Ezek között az első, t. i. a' Quartier du Palais-
Royal fő rollét szokott játszani majd minden'párisi 
zenebonákban. Itt egy két pillantat alatt ezerenkint 
tódul öszve a' nép, 9s meg kell vallani, hogy az illyen 
roppant sokaság, valamint egy részrül — már ma
terialis ereje tekintetébül is — vigyázóbbá 's józa
nabbá teheti a9 kormányt más részrül nagyon is al
kalmatos akármelly lázadás elterjesztésére. 


