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Ay Királyi Ijyceum' betűivel 



Kedrés Hazám! 

..Bayle' széles ösméreíeivel bírok kö-
zűlrjdl tudom 9 kevesen fogják munkács-
kamat olvasásra méltatni5 de gondolják-
meg: Bayle a' legcsekélyebb könyvben 
is tudott jót találni. — Ezen munka 
nem utazás 5 sem történet, aVagy élet
leírás , legkevésbbé pedig politikai syn-
t ágin a. — Visga olvasom, ha külső 
egybenfuggéssel párosult, idő-számítá-



si rendet benne nem találand, legyen 
tudtára először az, hogy az albániai 
* 

utolsó lázzadáskor minden írásaim el
vesztek ; másodszor pedig az ? miszerént 
eugyöngeségemet érezve , írói pályára 
épen nem törekszem; ez okból kérem t 

honom eránti szeretetemnek ezen zsen
géjét szigorral ne bírálja* — 
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t. Szakasii 

Öo! search it there , where io.bé 

bovn, and dic , 

Óf rich and poor inaíes all t-fie 

Jiislofy. 

kit) bon; ú) 

Szelim szabályos katonaságot áttlL—Szü
leimán Agai — Levend Csiflik.—• 
Szelim' megbükása. ^- Musztafa 
kormányra emeltetik.— A* ruscsuki 
pasa. — Szelim7 erőszakos halála.— 
Mahmud Pádisáhlesz:—A' ruscsu
ki pasa' hősi halálai—A'Jénicseritf 
eltöröltetései - ^ 

Szultán Szélini &% elfajult Jeni-
Őse rik1 * eröszakteljes hatalmukat többé nem 
nézhetvén ? szabályozott katonaság* ákáráti-
feen is kerülendő fölállítását csséM tűziv Ez£n. 

i 
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kívánsága létesithetése a' Töröknél,—melly 
mint sok más nemzet az előítéleten, elfo
gultságon alapult , 's hasznos újítások elleni 
gyűlölséget, mintegy borszeszben kívánta 
mind eddig föntartaní,— óriási erőt kívánt, 
mellyel a' szelíd Szelim épen nem bírt; e> 

lényeges hiány mellett azonban az is meg
eshető, hogy illy nagy változásra a' nem
zet megérve nem volt; a' természet pedig 
ugrást nem ösmér. — E' tárgy7 tagolatját a' 
történetek' bávárirabízom.—A' kitűzött czél-
ra sietendő Szelim, magyar ejedetü de már 
Szüleimán nevet viselő kedves embere által, 
a' Levend Csiflik 2 nevű hellyen épült 
katonai szép lakban néhány száz váloga
tott ifjat, Jeni-D%$edid 3 név alatt, eu
rópai katona-gyakorlatokra szoktat. Őrömteli 
kebellel gyönyörködik a' nagy-űr ujonezaP 
lelkes igyekezetén, kiket jövendőbéli tiszti 
csemete-gyarmatnak néze. Még az ádáz J é -
nicserik is néha kedvvel utánozgatták a' 
gyakorlatokat; a* Török is majmolója az új
nak. A' kezdet alkalmas sikert látszatott ígér
ni, midőn véletlenül a5 Jénicserik Szülei-
mánt ujoncrfval egyetemben öszvedarabol-
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ják, az épületet lángoknak adják martalé
kul, 's vak dühökben csak a' mostan látszó 
roiiiokat hagyák. — íme a' Szelim' szomorú 
vcp*i*ek kezdete.—A' kiontott ártatlan vét 
a' bőszült Jénicserik' vad szomját ki nem 
elégítvén, — téli torokkal kiabálják* „Pa-
disáhnk 4 minket^ gyaurákká akar ten
gni; egyedüli igaz hitünk veszélyben Sorog; 
j5Ie az uralkodásra méltatlan Szelimmel!a t ö 
töknél a' legszebb, ínint legundokabb tet
teknek gyakran palástul szolgál a* vallás. — 
Szelim' Sogságba tételével az uralkodó szék
be MusztaSa ültetiki -— 

Élt ekkor Rus'csukbüú égy közönsé
ges Éáiráhtárból 6 pasaságra eiüeledett 
derék ember. —- A' csaták' zajjában hőssé 
edződött Müsztaía pasa a' jő Szelim' erőtí 

szakos letételét nem szívelhetvén $ vissza-* 
helyeztetést esküsziki Az oszmán történem 
tek' könyvében e' tettnek mássá nincseik 
Nagy szándékát végrehajtandó 5 húsz ezer* 
feői állő, a' szeretett császárért magát el
szánt, bátor sereggel a' Baud Pasai * 
tetőt ellepi Közrémülést okozva, siet sze« 
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retett Szultánja' lábai' ölelésére; de a7 Sél-
szet nem ösmerő mint megrettene, midőn 
imádott urának (kit az alatt a' Jénicserifc 
megSojtnak, 's gyékénybe takarva a* &dbi 
Hu m ajunysMain kivetnek) élet nélküli tes
tére bukkant. 

E ' szomorú esemény' ideje alatta^Kon
stantinok' egykori lakában irtózatos rettegés 
uralkodott; a' mostan uralkodóMahmud öti-* 
életét megmentendő, szaladás közben elbukik; 
homloka' bal oldalán^kapott sebe miatt vér
rel borítvaj a' már bizonyosnak tartott ha
lál' torkából MusztaSa Báiráktár által oeto-
ber 11-én 1808-ban trónra emeltetik. Mah
mud MusztaSát hüségiért rögtön Szcídri-
dzemmé 9 teszi; de a'császári kegyet nem 
sokáig kostolhatá a' derék Sérfiu; mert az 
elvetemedett, erőszakos, képtelen Sajultsá-
guk' követésében korlátot nem szenvedhető 
Jénicserik a' Sővezér' élete ellen töreksze
nek; e' meg nem akadályoztatható, borzasz
tó szándékról értesítetvén MusztaSa, a' Ka
pudon 10 pasának parancsot ad, miszerint 
néhány hadi-hajók a' Sztámbul és Éfa-
lata közti öböl' torkalatánál állást vegye-
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nek. — A* méltóságos látvány' újsága ele
intén az óhajtott benyomást a' lázzadokra 
nézve megtette ugyan , de gyilkos szándé
kuktól el nem rettentette; ugyanis átlátván 
ők, hogy a' Kapudán pasa Sztámbult semmi 
esetre hamuvá nem téendi, árjok' gátlásaért 
még bőszültebb dühre gerjedve, a' Sővezéri 
lakra rohannak. MusztaSa már számos lő
poros hordókat tétetvén szobája alá, elha
tározott Sérfiassággaí várta vért szomjazó 
ellenségeit, kiknek nagy része a? romok közt 
találandja sírját, ha Dervis Aga **, kit 
MusztaSa a' tolakodó gyilkosok' hollétük' 
tudhatásaért küldött ki, őket a' Sővezér7 

pusztulást czélzó szándékáról nem értesíti. 
A'jeladást zajos lárma követte; mellyetMusz
taSa rohanásnak vélvén, a* kezében lévő ka-
nóczot villámkép3 a' lőpor7 tömegébe löki, 
mit rettentő csattanás 5s hősi halál követett, 
így múlt ki, éltéhez hasonló halállal novem
ber' 16-án 1808-ban az oszmán hősök'tük
rében utó időkig is ragyogandó derék Musz
taSa Báiráktár. — 

A5 rémültségből magukhoz tért Jénicse-
rik a' romok közt megtalált holt testtel illet-
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lenül bánni iindokságig alacson.ok lévén, gá« 
tot szétzúzott dagálíyos ármányképp isme-* 
telhetek ondók féketlenségöket. Örmény, gö
rögj zsidó kereskedők5 homlokit csak egy 
Jénicseri' tekintésére is hideg verejték bo-i 
ritotta. ^ A' csalhatatlanuli- megbukást ma
ga után vonzó' tetőpont már déré tett;. az 
elvetemedett fajultsággal párosult erőszak5 

billikoma megtelt? szóval: a5 Sélezred' le
folyta alatt több izromban borostyánnal ko-*» 
szonizott, hajdon oliy hatalmas, most már 
gyáva3 undok alacsonyságokban buboréklő, 
elfajult osztály' végdrája megkondult.—Még 
a5 báttyai5 méltatlan meggyilkoltatásikor ret
tenetes bosszút esküdt Mahmud^ kettőzte-* 
tett erővel a' Jénicserik' tőből! kiirtásán töri 
fejét -r-r Nemvala nékie szükség- mint.-Dd* 
riusnmky 13 hátamegett a5 bossziíra gyii-
íasztő; homloksebe valődilag ecsetelte a* 
szörnyetegeket. A' földnép5 keserves pa-
nasszi, az uralkodó', 's más nagyok5 életök 
elleni törekvéssel párosulván, a5 nagy ügy** 
fordulatot (catastrophát) siettetek. — 

Illy kétségbeesett állapotban l 4 az ud
var, gyámolt nyerendő, alattomoson a5 Top** 
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csikót u egybeveszteti a' Jénieserikkel 
annyira, hogy a' dühödt felekezeteknek na
ponként több áldozati hulnak; leirhatatlanftá 
lett a' pártok közti gyűlölség; midőn egy kör-
nyülmény a' macchiavelli gépelyt széjjel-
zúzza. Mehined Ali' egyptomi pasának Os%~ 
mán nevű kapitánya portai szolgálatba lé
pik; ki született müzelmdn l6 lévén,elöbb 
maga kedvéből, azután a' Mahmud* meg
egyezéséből mulattatja a5 Jénicseriket az 
Egyiptomban már divatozó fegyverfogással; 
lappangó szándékát amazok észreveszik, 
's Oszmánt azonnal áldozatnak választják. 
Egy Ibrahim nevű Csaussa ^Oszmán
nak, az őt fenyegető veszélyt fölfedezi, egy
szersmind azt is , miszerént a' Fővezér3, 
Sérdszkér^és Aga? 18 fölkonczoltatásuk 
más napra határoztatott. Oszmán rögtön a' 
Szérdszkérhez 19 siet, ki épen a' Jéni-
cserik5agájávalHüszszeinnel2® töltötte i-
dejét, a' halogatás általreítentővé válható tit
kot nékik fölfedezi, kik azonnal rémülten a' 
fővezérhez sietnek, onnan a' Nagyúrhoz, 
mind a' legnagyobb titokban. A5 tornyadozó 
dagály' meggátlásáért kormány - cselhez 
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(©tatófíteict) keMett Solyamodni, 's ez mi volt? 
A' Szultán Ahmed Dzsámiban 21 levő 
8zd7id%sáki-Sérif. 22 Ezt az Átmei-
ddnra 2* kivivén , a' v^ros' utszáira íe t r 
í«ío& 24 küldetnek, az igaz hiten lévőket 
a? P ég címbe r\ szt lobogója alá öszvegyüj-? 
tenL Az Ümmeti Mohammpd 25 robajjal 
tódul az Atméidán' tágas terére. — Az előre 
értesített Topcsik buzgalmas készséggel ne^ 
hány ágynt varázsolnak elö; az egybegyűj
tés' czélját még nem is sejdített néptömeg 
bámulással hallja az Etméiddnra 46 ve-r 
zető parancsot. A' közelgető vihart észre-? 
vett Jénicseriks lakjok' kapuit kövekkel hé-* 
rakják, nyakas daczolással, gúny szók' árji 
kÖ2$t a' tolongd népet lövöldözik. A' boszu-
ra gyúladtt néptömeg hátravonul; a7 romlás^ 
sal párosult ||alált osztogató érezek meg-s 
dördülnek; az épületre hulló gyűjtődsz erefc* 
tői fiz erőszak' menhellyé (a$ylum} lobbot 
vét, tf már nem rettenetes Jénicserik' egy 
része lángok' gisákinányp, lesz, más része, 
azok közül ménekendő, a' bőszült nép kö-* 
zött talál halálra. — Az öldökléshez meste-
rileg értő Topcsik' osztálya, az uttzákon 
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fosztogat, gyilkol; kik legkissebb barátság
ban is voltak az eltörlött sereggel, csopor-
íoson vitetnek megfojtás régett a? Bdlik-
hdnébe *7. Az öldöklés közös lessz; mind
azok , kik valaha a' Jénicserik' könyvébe 
írattak, körülbelől megöletnek, még a' hó
szín szakáluak is minden irgalom nélkül meg
fosztatnak hátralévé néhány perezöktől. 
Mindenünnen, hol a' Fermán 38 te
kintettel birt, zsákokkal küldettek a> besózott 
emberSők Sztámbulba. Az elhullott áldoza
tok' számát százezerre teszik; csak 8%tdm~ 
búiban negyvenezeren vesztek el; testöket 
tenger nyelte; szerencsére, egy eröss észa
ki szél által, a' Mdrmordra 29 kihajtat** 
tak. A' Sztámbuliak undorodás nélkül több 
hetekig halat nem ehettek,pedig az ott ta-* 
1 áltató jó halak méltán számitatnak a1 Ié-r 
xiyeges élelmek közé. 

A5 Jénicserik első Murdd *° £Ital íw%* 

dőlt tartományok' idegen vallású gyermekek 
bői állítattak fol i362-ben. Számuk a'ha-r 
talom' terjedéséhez képest neye&etlett. Ne
veltetések^ Ső tárgya vakbuzgaljnoji alapult 
merész bátorság lévén, tizenkét hődoltató 
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Pádisáh, kik a' tábori ágyai háremek' 
pamlaginál többre becsülték , kik hadaikot 
személlyesen vezették, tobnyire tanúi voltak 
a' Jénicserik'pusztító vitézséginek. Kdnun 
fS%üleimdnon 31 innen többnyire csak 
tábornokoktól vezettetve, annyival is inkább, 
hogy a7 háreini választások nem mindenkor 
eshettek érdemesre, lehetetlen volt el nem 
puhulniok. — A' nagyság'Sényözönétől el
kábult, csak reszkető raboktul körülvett, 
hiúságtól tömjéneztetett, 's háremi Seslett 
puhaságba süllyedt nyomorult Szultánok a' 
Jénieseriktől alig ösmértettek. A' roppant 
birodalom' kincsei csak fényűzésre, 5s ké
nyelemre fordítattak. Az Oszmánok' romlá
sát óhajtó Görögök, a' feslett bujaság' min
den nemével inegösmértetékaV hajdon erös-
$eket. A' torok'.%s fénypazar végrebosszut-
all a' hódoláskor elpusztított országokért. 
Elöljáróik' gyávasága miatt korlátlan önké
nyökre hagyatott Jénicserik, még trónt is 
tetszésök szerént osztogatnak, — szabállyuk 
csak erőszak,— császároknak, vezéreknek, 
pasáknak létök vagy nemiétök töllek függ. 
O d% s dk okra *2 lévén egymás közt föloszt-
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va, ezeknek akármellyikét is a* legnagyobb 
gonosztévő ha elérhette, ment lett — Lakjuk 
gyilkosok', 's haramiák' menhelyévé vált.— 
A' vallás' és nemzet7 védlői, elvetemedett 
friacsonyság' rabszolgái lettek,—Ebből IáU 
ható ? az alattvalókra nézve miljy béSolyásii 
a' kormány. - ^ 

A* török birodalom' állását is két idö-* 
szakra oszthatjuk: —nevekedés' és hanyat
lás' idejére. — Az első kezdődik Oszmán
tól 33 Kdnun 8züleimánig;u ekkor a* 
félhold? tündöklése'főpontján állott. — Szü
léiméin? halálával kezdődik a' hanyatlás5 

ideje; tizennyolcz elpuhult szultán közül ket~ 
tő ha látott egy csata-*piaczot, azt sem mint 
hődoltató; ezen nyomorultak többnyire háre-* 
mi vagy jénicseri cselek által végzettek si-r 
ker nélküli életöket, —=• Mahmud ez utolsóké 
nak eltörlése által ön 5s vezérei' életét biz-* 
tosította ugyan, de birodalma' véd {$é& fc 
huzamos időre ledöntötte* —? 
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H. Szakasz. 

Étre immense et parfait, seul étre 

de bon te ! 

As-tu fait les humains pour la ca -

lamité? h) 

Mahmud* terhes állása.—A' Mos%kovi
ták háborút nyitnak. — Az ocserovaz 
táborhely.—Kalafáii, báilés%i ütkö
zet. — Az Albánusok Viddinnél. -— 
Ibrail — Szilisztre— Várna—Miklós 
czár — Sumla. — Kulefc se—D í -
bitsch Brinápolyban. -~ A% orosz vég
őrök Csorlujnál. — A3 drinápolyi bé
ke —T-Skodrai Musztafa pasa föllázad 
— Áldania, Mosnia — A' török kor
mányt végveszély fenyegeti — Resid 
menthetetlenül elveszettnek tartatik. —« 
Cselebi Agának meggyilkoltatása. — 
Piriepei, babonái ütközet — Resid 
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mint d phoenix hamvaiból föltámad — 
Ay Bosnyákok s%áloniki Á'hmed pasát 
ay rigó1 mezején megverik *— Mahmui 
pasa a' Bosnyákokat novi^Pázámál 
megveri*—Szarajevó t megveszi*—Be-
sid Skodrát elfoglalja — Mus%tafa ipa" 
sa Sztámbulba vitetik. — 

Mielőtt az Oszmánok' utóbbi Pádisá-
hira olly káro$ befolyású Jenicserik' eltör
léséből származott örömét Mahmud kóstol
hatná, a' szomszédok' elgyeBgülésit munká
lódó északi Óriás az erőtlent megtámadja. 
Húszezerből álló gyalogság 's valami nyolcz-
ezer lovag volt mind az? mit Mahmud a' 
rettentő erőnek elibe állithatott. Az orosz
háború megnyíltakor illy csekéty számú 
volt a' Jénieserik' helyébe fölállított szabá
lyos török katonaság; — de ezek is mil-
lyek? rendetlenek, szokatlanok , minden ha
di mérnöki kar nélkül j —- a' tisztek átalá-
nason véve, hadtudományban járatlanok. —' 
Az egész nemzet fólszólittatik^ de a' Jéni
cserik' eltörlésén aggódok> a' furbán', 
Bálvár 35 elvesztésétől rettegők, legkis-
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sebb honSi buzgalmat sem érzettek közös ve
szedelmük' közeledésekor.—Kormány eránti 
hidegségüknek Sárád hatatlan élesztői elfo
gult öregek 's papok voltak* A' vakbuzga-
lom' rabjai? a' bosnyákok azokét fölszólító 
fermáiit számban sem vették. —* Az Albá-
nusok' nagy későre csekély számmal elő
állottak ugyan5 de minden siker nélküL — 
Bulgária', Macedónia', 's Tfacia' engedel
mes népe SolSegyverkezik. — Még a' kor* 
mány' emberei közül is kevesen érzették 
császárjuk' 's honnyok' szomoí-u helyzetét 
Az irigység 's részrehajlás mián, olly Sor
mán állott a' tőrökhon álapotja, mint ná
lunk a' mohácsi veszedelem előtt. Aá5 uj 
orsovai pasa Őmér, császárja eránti hű
ségét bebizonyítandó, Öcserovdndl36 egy 
megerősített táborhelyen néhányszáz gyü
levészeket zsoldjában tart; ezen haszonta* 
Ianok' nagy része szerb-oláh pandurokbtíl 
állott. Képtelenség volt^ a' gyáva Bulitfa*-
hasik'*37 alacson csalásit nézni $ kinek ke
ze alatt hatvan-hetven illy lézengő meg-* 
akadott; száz negyven emberért is tette a', 
kenyeret és fizetést; csalásuk ezzel koránt 
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sem nyugodott meg; méltatlanul elorozott 
hópénzéken feljül mingyárt-mingyárt azzfal 
állottak elő: „Kémjeink által tudjuk, a' 
„Moszkoviták a' jövő éjjel megtámadnak; a* 
„legénység panaszol; Sélünk el ne szökje
n e k . " Illyenkor a' szegény pasa pénzt? 

ételt, italt küldött számukra; — Éjei egy 
osztálykát magok közül kiküldvén, miután 
azok egymásközt néhány lövést cseréltek* 
tábor-helyökbe visszatértek. —- Másnap egy 
vagy két erdőre ment oláhot hoztak, mint 
Solomon 38 emberét; még arra is vete
medtek, hogy a' pasától nyerendő negyven 
piaszterért, száraz ágat és gombát kereső 
vén oláhnék' Süléit levágták, 5s mint oláh
országi pandúréit beadták. 

Viddinben sem voltak ám nagyobb vi
tézek, — Ibrahim tizenkét ezerből álló csor
dájával, Kalafdtíídl -a' dunán átmegyen; 
Gezsmáríj orvosi tábornoki segédet, hat 
százból álló csapatjávai eloszlatja; győzel
mében annyira bízik, hogy vitéz tábora kö
rűi őröket sem állíttat. —r Népének egy ré
sze Támburánál 39 vigadik; más része 
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levett nyergekre tett Sővel kényelmesen do* 
hányozik. Ibrahim actáoni 40 kutyákhoz 
hasonló hízelgőitől Gdzinak 41 magasztal
tatik. Az orom' mámorából egyszerre tábo
ri saj által Sől-riasztatnak; — kapott szé
gyenét lerázandó, sergát győzni vagy hal
ni vezető Geismár őket villámmodra meg
támadja. Az ezt nem is gyanító török tábor
ban húszezerből álló orosz sereg' megér-*" 
kezese kiábáltatik; halál félelmétől megle
petve, a' rendet, szabályt nem ösmérők 
nyakra-főre legkissebb ellentállás nélkül 
szaladnak; a' dicsőség' mámorától elká
bult Ibrahimot a' tábori zajjal párosult 
fegyver-ropogás* 5s a' megijjedtek' félénk
ségét ábrázló kiábálási magán kívüli álapot-
ba hozzák, — 'scsak Sárasztó bajjal lehe-
te gyors lovára feltolni. — Villám-sebes* 
seggel a' Duna' partjára jutván, hajóra tété
tik- A' Csak Viddinben magához térő e'ne
vetséges kérdést tenni ilem átalja: — „ M i t 
gondoltok, vallyon a' Gfatö? meg mert vol* 
na-e Sogni?" Szegény Ibrahim!—A'mosz-
koviták Ibrahim' sátrában Seles pénzt találd 
tak; e' mellett 6 ágyú, számos lovak $ 's pod^ 
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gyász lett vitézségök' jutalma. — A' Tö
rök többé az oláh-országi részre nem ment. 

Míg a' gyáva Ibrahim a' vitézi tette
ket hars ogtatd és%aki méK 42 tollának gaz
dag anyagot nyújt, addig az álnok skod-
rai Musztafa pasa húsz ezerből álló' hősei
vel Viddin' terén vesztegel; — ezenszána-
kodásra gerjesztő jondák körűi belől min
dent elpusztítottak; — Segyverök egy hit
vány pistalyböl, jatagánból, 43 és egy hét 
araszos hosszú puskából állott; ezen utolsó' 
elsütésekor mindég le kell térdelni. — Tá-
borjok' megtekintésekor egy Mamádén ne
vű kevély bimbasája Musztafának, miután 
egyre egyre ezen piszkok közül öt hat musz
kát számított, azt kérdi tőlem: ,,Van-e a' 
moszkov Kralnak 44 annyi gazdagsága 
's ereje mint skodráli Musztafának?" — Szá-
nakozó mosolygásnál egyébbel szegények 
nem felelhettem. — A' Duna' mentén lévő 
várakban mindenütt csak rendet, szabályt 
nem ösmérő Bdsi bozukokból 45 állott a* 
védsereg. Még sem átallották az észa
ki hírlapok, a' fegyvert Sogott oszmánok' 
számát hat-száz-ezerre tenni: már pedig 
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ezen túlságos adatok igazak épen nem Tol
tak; kivévén azt, 'hogy'az- olly helyeken, 
hol lelkes elleníállásokra akadtak, bajoson 
boldogultak; holott roppant erőt Sejtettek ki. 

Ibrailnály $%ili$%trénél hányszor 
meg nem nyakoltattak? Vcsak a' Salak lég
be ugratásával vehették meg a' segedelem 
nélküli romokat. Várnát nyolczvanezer 
muszka körülfogta; czéljában nem boldogu
landó ha maga a' Czár 46 tizenegy hadi 
hajóval öszve nem ontja; egy ház sem ma
radt épen; az utszák' kövezetét ágyu-go-
lyokio'I látni nem lehetett;— a? várban azok
nak megfelelő kaliberű ágyuk nem voltak.— 
Jussuf, !%%et pasával ellenkezik, — Résid 
segédül nem jöhet. — Várnának el kell es
ni. — A' győzelmes a' nyakas Salak' szét-
dulásán töltötte ki bosszúját — De eddig 
újra íol-épűlt — Hát Sumlánál minden' nies-
térség' 's hadi eseP daczára boldogulha-
tott-é? Számos sergével semmire sem me
hetvén , az oroszlány-bort hányszor nem 
cserélte fel róka-börrel? —-Az igaz: Sum-
lát a' természet Selette megerősítette, há
romnegyed részit magas hegyek környé-
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kezik, — más negyed részit pedig egy tei* 
alakítja, melly a' mostfkoviták által tábor
helynek használtatott hegyet jó távulságra 
tartja a' váróstul; ezen hegy, 7s a* város 
közt Sekvő teret sz&mos körűlsánc&olt tá-
tábor-helyek (redoutok) borítják, mfellyek 
egy a' város3 ezen i-észit oltalmazó sfcéles 
érők' segédével az a'hözi közeledést gátol
ják* A* város' alsd részén több malmokat 
hajtó nagy ócska patak foly* enhek elvágá
sa 3 mivel a7 város' hegy alatti részében ve
szi eredetét, lehetetlen. Hogy a' várost föl
adásra kénszerithessük, arra hosszas idő, 
7s a' közösülés' elzárására a5 hely* kiterje
dése miatt legalább is száznyolczvanezef 
ember kívántatik. Madatoff mindenké
pen Sumlába akarván líieniii, czélját el is 
érte, mert bevitetett. Halála így történt: 
az Oszmánliknak két Túbiájok 4 t a'Mosz-
kovitákat Selette nyughatatlanitván, azoknak 
förtéllyali kezökre kéritésöket czélűl tu^ik; 
egy sötét estve négy érős táborcsapat 
(bataillon) kirendeltetik, — közikbe sokan, 
kik törökül jól tudták, török öltözetben, 
lassan ininden dördülés nélkül^ siettek a' ki* 
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szemelt véd-erősségekfelé; az őröktől meg-
szolítatván , feleletfii azt adják ^"Elhámdü 
Uücíh 48 műszelmánok vagyunk, a' gyaurnak 
két Tábláját megakartak lepni, de észre
vétetvén , siker nélkül visszatértünk; min
den további lárma7 elhárintásáért reggelig 
nálatok szállást kérünk; szándékunkról a' 
Szádriázem semmit sem tud, 7s ha lárma 
történik, tartunk haragjától." A' cselt nem 
is gyanító Oszmánlik őket beeresztik, a* 
moszkoviták* nagy része bétodultakor, meg-
ösmértetnek, a3 Gyaur girdi 49 Máltásra 
a' nyugvók főipattannak, a'rettentő mészár
lás közt Madatoff Háfiz 5<) béytől ke
resztül lövetik* — Holtteste a' sumlai g ö 
rög templomban tartatott mind addig, mig 
a5 csatákat béke nem cserélte főL Temeté
sekor még Résid is ágyuztatoti 

Ez eseményt nem sokára a7 drinápolyi 
béke követte. De annak Iétesüléséig Dibitsch-
nek egy nagy feladást kellé megfejteni. Á' 
mindenünnen öszvehuzott orosz erő nyomul 
s? Bálkánnak 5 J, az átmenetelt akadályoz
tatni kívánó fővezér elejökbe áll.— Kulef-
csénél a' dolog ütközetre kerül, azoszmá-
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nok' halálos csapási a' moszkovltákot hátra
nyomják. Dibitsch' hire egy hajszálon íugg* 
midőn egyszerre a* csatamező más szint vált. 
A' török hadiszekerek közt tm támad; a' 
rettentő csattanásra megijedtek fegyverüket 
eldobván, az erdőkbe szaladnak, *s áten
gedik a' már kezekben lévő győzelmet el
lenségüknek. Dibitsch Jédi Káváknál 52 

a* Bálkánon minden ellentállás nélkül át-
megyén, Szabálkdnski nevet kap, ?s ti
zenkét ágyúnak tiszteletbéli tulajdonossá 
lesz; neve két száz ezer mos%kovita 53 

sirhalmin emeledett nagyra. 

A' seholt is ellentállokra nem talált győ
zelmes Dibitsch a' haj doni hős szultánok' 
drinápolyi puszta lakjaiba béül; mint má
sodik Mehmed ő is elmondhatta: 

Perdedári mikűned ber káziri káiszáránkebut: 
Bum nobet miszened kárbedi ESrasziab. 54 

Végőrjeit, Sztámbult rettentő, C$orluig 55 

küldi. Mahmud a' drinápolyi béke' terhes 
pontyaira lépik, birodalma' veszedelmét el
hárítandó'.—A- porta tiz millió arany ha-
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dí költsége másfél millió kereskedői kárpót
lás* fizetésére köteleztetik. Ebből ISíiO-fean 
Malii ti fát pasa három milliót elenged
tetett* 1830-henMüsszir Ahmed pas.a más 
három milljot; — a' hunkor sxkelei 5$ 

alkudozás9 következésében Miklós czár ön-* 
ként elengedett egy* millió ezüst rubelt; a' 
többi csak papirosán vau. — lS30-ban szt 
Pétervárt létemkor egy ör-seregbéli ezre-*-
des 2V\.. ur eráfttaml bizodalombul nékem e' 
szárakat mondotta: — „A5 Poríávali habo
mban nékünk nem sok hasznunk volt; rop
pant költséget tettünk; a' portától egy fil
lért sem kaptunk; a' papirosán lévő milliók 
csak a' tfilág' 's muszkák'szája bédugásáérí; 
vannak. A' porta nem annyira szegény, 
mint fizetni nem akar; — bezzeg a' persák-
kai másképen ment a' dolog; a' hadi köl
tséget egyszerre lepengették; a' töröktől 
pedig semmit sem kaptunk, most is máskor 
is le-le-u'sikál belőilök; politicai nézeteink 
's Császárunk' nagy lelküsége kéntelenítitek 
a' porta' hathatós kérésinek engedni; %s ha 
másoknál több befolyásunk van -a' török ud
varnál, azt valóban mégis érdemeljük." 
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A* drinápolyi béke egy terhes felhőt 
eloszlatott ugyan; ''slme egy más, dobörgő 
zúgásával a' pihenő Malimudot SőlretlentL 
A'vén róka Mehmed ali a' porta' serdülő 
erejét még embrió korában el akarván ti
porni, a? skodrai MusztaSa pasát SőIingerIL 
E' Seszűlts égről Mahmud semmit sem tud
ván, MusztaSának Skodrába néhány szekér 
formaruhát (uniSormist) küld, miszerént a-
zokat ön tekintetének öregbitésire, körülöt
te lévő árnoutjaival viseltesse. — Muszta
Sa a* szultán' ajánlását dölíösön megvetette, 
Vküidötjeit méltatlanságokkal illetvén, min
denestől visszakergette, illy meghagyás
sal: „Uratoknak megmondhatjátok: sem én, 
sem emberim gyaurok nem leszünk." '$az
zal Albánia* rs Bosnia' minden kormányzói
hoz Sőlszollitást küld, mellyben a' pártütés
re készeket kéri: vallásukat 's régi rend
szerűket ne hagyják; legyenek néki segé
dül. Egész Albánia, Bosnia Sőlzúdul; az 
asszonyok Sérjeiket annyira bírják, misze
rént Cr ójánál a* Szkenderbéy' sírjánál in
kább halált, mint Frenk) ruha bt viselési 
esküsznek. 
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A' Maiunud elleni zivatart Mehmed Ali 
használandó, Szíriában. Akk ét, Sdmot 5g 

lázadási lecsendesités' ürügye alatt , több 
más helyekkel elfoglalja. — Ha a' skodrai 
pasa más ember, a' Szadriázémot maroknyi 
népével eltiporja, 's a* győzelmesnek még 
a' SztámbuP kapui is nyitvák. E' veszedelem' 
ideje alatt hányszor nem hallottam: „Mah-
mud a' muszkáknak csak azért engedte 
meg Drinápolyig menni, hogy minket an
nál könnyebben gyaurokká tehessen; de meg
tanítja ám most Skodráli.^ — Bajosan lehet 
egy birodalomnak ennél kétségesebb Sordu-
latpontja (crisis). De a' Sővezér Császár
jától parancsán (dictatorf) hatalommal fel
ruháztatván, adakozása, vitézsége, 's vil
lám sebessége által, a' tornyadozó vesze
delmeken Séríiason daczolt. Hat ezerből ál
ló fiatal hőseivel a7 veszélyteljes babonái 
Dervendet b9 háta megett hagyván,, a 
Sztámbulíól távul Sekvö Monasztirbe béül.— 

Ez alatt a' bosnyákokkal vegyült Ar-
nout pártosoknak egy része Is%mailhéy ve
zérlése alatt Sophidf 60 megveszi, min
dent kirabol, a' város' kormányzójának CVe-
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lebi Agának előbb Sogait kitörvén, a' tisz
teletet érdemlő breget hév vassal sütöget
vén, rettentő kínokkal meggyilkolják. 

Mig ezek Sophia körül pusztítnak, más 
Selöl Musztafa készül hetvenezerből álld 
hadával a? menthetetlenül elveszettnek tar
tott Sővezért egy csapással semmivé tenni. 
Résid a' nyilvános erőveli ellentállást le
hetetlennek látván, cselhez folyamodik; az 
Amoutok' nagy befolyású, fölöttébb nyug
hatatlan Toszka Béyeit 61 nagy ígéretek
kel Monasztirba édesgeti, kik számos kí
sérőkkel meg is jelennek. Nem kiméit 
ajándékozással igyekszik őket maga részire 
hajtani; de nem boldogulhatván, más napra 
a' város melletti téren, katonai gyakorlatok' 
tartását hirdetteti; — a' Béyek tettetésnél-
küli szívességgel nézőknek meghivatnak. 
A' Táburok 6% a' gyakorlatokat elkezdik; 
az előre jő helyre állított Béyek a1 katonai 
sorok' kifejlődési által, egyszerre közbevé
tetnek; a' cselt nem is gyanítok kartácslás-
sal öszvezuzatnak; csak főnökük a' vitéz 
Árs%ldn béy menekhetik, de őt is Béli 
Mehmed pasa litől érvén, lováról ledöfi* 
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Illy jól kiszámitott csel az Albánia' Mámé-
lukjainak egyszerre véget reteít 

Ez esemény alig végződött, 's imé Musz-
taSa néhány ü f í r imiránt 63 20 ezer
ből álló sereggel előre küld, kiket a ' ' fő
vezér' embereit magoktel gunyszokk&l elűző 
Pirlepeteky kiterjesztett karokkal fogadnak* 
A' már nyo'Icz órányira közeledett ellensé
get megtámadni, az áruló városon példás 
elégtételt venni, politieai ügyességgel Be-
sid elhatározá. — Négyezer emberből álló 
csekély sergesckével, négy ágyúval, egy 
reggel korán Piriepe előtt terem, szándé
kát végrehajtandó. Hírnökei által az ezt 
nem is gyanító Mirimiránokat álmaikbúi föl— 
emészteti, kik erejökben bizakodván, em
bereiket a' városból kiküldik. Mind két rész 
buzgalmosan kezdi a' lelkes tüzelést A5 sík
ra kiállott Arnoutok a' dörgő érezek' zá-
porit 's a' lovasság5 heves megtámadását 
ki nem állhatván, a' térség' sziklás részibe 
vonulnak; ágyuk* segédével, néki buzdult 
tűzzel ismételt megtámadásokkal, onnan is 
elűzetnek. Számtalan holttest borította Pir
iepe szép terét; a'nyakrafőre szaladok öiin-
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den podgyászokat elhagyták. A1 pártos vá
ras , uralkodója eránti hüségtelenségeért 
példásan meglakolandó', a1 győzedelmesek
től! kizsákinányoltatásra kárhoztatik. 

Résid pasa merész iparjaiban már két
szer szerencsésen boldogulván^ miután Pir
iepe7 lakossin elégtételt vett, Monasztirba 
visszatért -r- Önáll&sát biztosítandó, a'Mo-
nasztir körül lakd számos Rájdkat 64 sok 
kiváltságokkal, különösön a' fegyverviselés' 
oíly igen óhajtott engedelmével megajándé
kozza. Skodrdli Musztafa, azonban ötven 
ezerből álló válogatott sergével Köprüli-* 
be érkezik, előcsapatival a' piriepei ve
szedelmes Dervendet elSoglaltatja, 5 maga 
ti1 babonái Hannái táborba szál. Ezen Hán
tol három egész őrát egy átkozott rósz kö
vezeten kell menni; két Selől erdők 5s ko
szirtók borítják a' csak ölnyi szélességű grá-
diesos rossz átat, — a' tetőt egy, csekély 
sikon épült, erős kőtoronybástya védi; a'ha-
sonicílag veszedelmes másSél órát tartó le
vivő út' aljában egy erős kőkerítéssel biró 
Hán áll. Az elősereg' egy része a' Hánt 
foglalta el , más része a'szírtos oldalokkal 
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együtt a* tetőn készített erős melltőltéseket 
használta tanyának; képzelt győzelmében 
már előre bizakodó Mu$%tafa pedig a 'ba
bonái Hánban mu'sikáltatta magát Résid 
Mehmed hatezer hőseivel (ekkor ezen ne
vet valóban megérdemlették) Piriepéből ki
indulván, a* Hannái golyózáporral fogad
tatik; de ágyuk' segédével a' benlévök ki
kergettetnek, a' csak két századból álló lo
vasság a' szaladókra rohan, az űt' két ol
dalán levő Arnoutok pusztitólag tüzelnek, 
a' tetőről omló golyózápor az üzöket visz-
szaveri; az illy kétséges pillanatot valódi-
lag inéltánylani tudó fővezér, az arcolei hőst 
ismétlőleg, elővágtat, gárgijdt 65 villog
tatván bajtársit buzditja, mellyre Mehmed 
nevű kedves embere egy kezébe ragadott 
lobogóval az ellenség' tömegének rohan, a' 
Selhevült lovasság a' melltőltésekbe ugrik, 
fővezéröket atyailag szerető Táburok 6& 

a' szurony okkal dicsőségre xitat nyitnak; 
lövésre többé idő nem adatik; a' halál min
denütt csak közelről osztatik; az iszonyúlag 
megrettent, robajai szaladó Arnoutok a' 
babonái Hánban mulatozó Musztafát duzzadt 
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ármányképp magokkal sodródták; a" kétség
benesett, sátrait, pénzét, szóval mindenit el-
hagyván, Useupig meg sem állott A' le
sektől tartó Sővezér a' további üldözést meg
tiltja. A' csatamezőn elhullottak közM esak 
a' katonák temettettek el; a' pártosok hol
lóknak 's ebeknek hagyattak. Babonától Pir
iepéig a' lég annyira megromlott, miszerént 
14 nap múlva is alig lehetett járni. 

Desaixhe% 67 hasonló hősi halállal 
kimúlt Mehmednek a' háládatos Résid pom
pás sirkövet emeltetett, valamint többi 
vitéz bajtársinak is, illy felülírással: „Utazó! 
bámuld a' Nizáin' bátorságát, hatezer vi
téz hetvenezerből álló pártos serget sem
mivé tett.a 

Mahmud ennél szebb napot nem ért. 
A' MusztaSa' irási közt minden véle ézin-
kos pasák' levelei megtaláltattak. A' főve
zér5 diadalma villám módra terjedett; — a' 
környűlmények egészen más alakot váltot
tak. — MusztaSa nyakra Sőre Skodrába sza
lad, reményét vára' erős Salaiba helyezen
dő. — AV Sophiát sanyargató lázzadófy el
tűnnek. — A' pártosok' nagy része elhagy-
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ja a' megbukott Musztafát, 's ez előtt csak 
kevéssel számba sem veit fővezér' kegyel
mét vadászsza. --— A' Nizám mindent kész 
pénzzel fizet; ennek ez előtt híre sem lé-
vén, most a' termékeny vidékek a' piaezo-
kat élelemre megkívántatokkal bővön el
látják; az erőszaknak vége. — A' rajával 
szelíden báníiak; — érzi? hogy ő is ember* 
Templomok' építése nemcsak megengedte
tik; de a' fővezér adakozóságával mintegy 
bűbájjal elővarázsoltatnak* — A' rája Re~ 
sidet atyjának nézi. — A' számos kereszté
nyek' szeretete 's bizodalma a' nyughatatlan 
A'rnoutokot korlátozza. A' Szádriázem e'ké-
pen hátulról biztosítva^ aggódás nélkül ha
ladott Skodra Selé. — Szilitár Poddt 
Poda nevű tulajdon várában kevesed magá
val véletlenül meglepi; e' vakmerő bátorsá*-
gon bámuló nyakas pártos egyszerre meg-* 
aláztatik. — Több e'hez hasonló tetteivel az 
Arnoutokat annyira elrettentig miszerénttői-
lök Száder gázepnek—=-főostornak^-ne~ 
veztetett —* Egy miveletlen vad nemzetnél, 
inelly a' vakmerő bátorságon' kivűl más ér
demet nem ösmér* csak elszánt tettekkel 
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lehet tekintetet szerezni Ezt Résld Mehmed 
nagyon is jól tudta. Nevének csupa említé
se megrettentette a' pártosokat, bajtársinak 
pedig határtalan bizodalmat nyújtott* — 

Míg a' skodrai vár' ostromának előké
születei a' Sővezért Soglalatoskodtatnak, ad
dig a' MusztaSával egyetértő Hüs%einbéy 
tizenötezer bosnyákkal a' rigó-mezőre le
száll, a* magára maradott Prisztinét elfoglal-
ja , 's a7 Bosniáhozi közeledést elzárja. A' 
ílüszeinbéy'tettiről értesített Szádriázein, a' 
szálonichi pasát Hadzsi A'hmedet néhány 
Tábur nizámmal 's több Bülük-bási-bozu-
kokkal elébe küldi; az ügyetlen egy erdős? 
helyre csalatván, a' nélkül, hogy a' Sőve-
zér% személyes megérkezésit elvárná, meg
ütközik; egy ezred lovasságnak nagy ré
szit, ágyúit, hadi podgyásszával együtt el
veszti. -'— A' tőlle 6 órányira lévő Sővezér 
a' szerencsétlen kimenetelű ütközetről érte
síttetvén., B? kácsániki szorosban történ
hető árulástól Sélvén,' kéntelen nyakrafőre 
Uszküpbe hátrálni. — De Husszein béy 
sem sok gyümölcsét szedhette győzelmének, 
mivel a' Bosniában kiütött lázzadás, és az 
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emberei közti egyenetlenség miatt kéntelen 
haza sietni. — 

Ekkor a' Kalafáti Gázt 6« bosniai 
pasának neveztetvén, Priszfinébe vesztegel 
hét egész hónapot, a5 nélkül, hogy az 
udvar' akaratját legkissebb részben is telje
sítené. Helyébe Tirhalai Mahmud pasa 
neveztetvén bosniai főkormányzőnak (Vali
nak) l ő ezer Toszkával 's egy két tábur 
Mzámmal Növi pazarnál a' bosnyákokat 
megveri, Szarajevót elSoglalja;—a'pár
tosok' Sejei Husszein 's Iszmail béy az 
osztrák tartományokban keresnek menedé
ket — Mig Mahmud pasa a' bosnyákokat 
leczkézteti, a' Sővezér Skodrá' megvételit 
sietteti; czélja létesülhetésének egy remény
telen eset szolgál segédül. — A' vár' nyú-
goti részén egy erős bástya állóit, ennek 
belsője minden drágaságok' tára volt; egy 
estve a' menytűz belé csap, a' bástya' alsó 
résziben lévő lőporos hordok meggyúlnak, 
a' bástyával a' vár' nagy része légbe löke
tik , 's a' többé ellent nem álható MusztaSa 
magát megadja, — Az egykor olly rette-
métes skodrai pasa most Sztámbulban, ezer 
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jó forint hón&ponkénti kegyelem - pénzzel 7 

cselszővésektűl távul % csendesen él. Nem 
csak ő egyedül 5 de még gyermekei is mind 
frenk ruhát viselnek. Sokszor 'hallottam tu
lajdon szájából'sorsávali megelégedésig. 

3 
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IU~ik Szakasz* 

Sebet úie Rabén! ín scliwarzen 

Schaarcn illegeti sic k rácb-

zenei durcb die Lüfte deni 

Am 212. So korom t dasTJnglíiek 

schaarenweise bergeííogen uber 

geachlagene» Knegsbcer. C) 

Nekmed AUvol háború.—Hüsszeinpasa Szé-
rászkér. — Ar hdmai uikőzet. — Ha
iti rifát kapudén -pasa Szkende-
runndL — Szüleimán béy •— fővezér 
Résid küldetik Ibrahim ellen. — A9 hon
jai szerencsétlen ütközet — Résid 31eh-
med? elfogattatása. — Févzi áhmedpa-
sa. '— Szérászkér Hösref pasa.— Fév
zi áhmed a7 hajésereg után küldetik. — 
A' porta? hqjóserge? és ctz Egyiptomia
ké. — nagy Orágán. — A' hajósereg 
SztámbuIban*+~~>Áf Sztámbulban laköeu-
ropmedí rettegése.*—Az udvar1 vészedéi-
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mes állása.—Ibrahim Kufájáhan. — 7V-
hir kapudán pasa lesz. — A3 Bátrain* 
innepe: — Az orosz segéd-sereg meg
érkezik. — Múravioff, — Máktibár* 
kapitánya Perszéé —• Orloff Sztám-
buBan. —• A9 bvjukderei tűzi játék. — 
Mutiméffnéli lakoma. — Az orosz Tá
bornokoknak briUiántos rend-jelek adaf~* 
nak.—Contre~ admirálLázároff Sziám-* 

. bult oda hagyja. — Mehtned Alival bé
ke köttetik: 

Míg a' fővezér az ámoutokkal küzdik, 
az alatt-a1 ravasz"? cselszövő egyiptomi 
zsarnok különböző ürügyek • alatt több 
szíriai városokat elfoglal; iliy vakmerőséget 
zabiázni akard Mahmiuí czéljáí létesítendő-, 
százötvenezer' főből 's" nyolczvan ágyúból 
álló perget küld ellene.* — A7 sereg1 nagy 
részét szabálytalanok tették az igaz; de ha 
Wüssz'éín pasa' legkissebb' ügyelettel lesz, 
Ibrahim nyertes nem" leend.' A? csak védő-" 
leg folytatott háborúhoz' értő Hfissze?n aw 
előesapat' vezérlését GivitliMehmed pasá
ra bizza. •—' Az egyiptomi' erő' egyetemét 

- ... * 
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vezérlő y áttért Szüle imán héy 69 Mch-
medet a" Taurus' hcgylánczai kosst elly hely
re csalja, hol az ütközetet ki Bem kerülhe
ti, lovassait pedig Seí nem vitetheti. E' ve
szedelmes álláson jobbítandó. Márnáiul nem 
messze megütközik a5 nélkül, hogy erejét 
kifejthetné, sz eUc?„.ség' sikerrel pusztító 
tüzének mindenfelől kitétetve, megveretik; 
két-ezer öt-százan öszvelövetnek, ugyan 
annyin elSogatnak; a5 szaladok' tömegei a7 

sereg7 hátra lévő részit magokkal sodorják, 
nyakraSőre Szkendeninnak szaladnak. — 
A' győzedelmes Ibrahim, miután kilencz 
pasát megszalaszt, 5s néhány ágyat nyer, 
Bápoleonilag egy dagályos bulletint ad ki, 
jnellyben az egyiptomiak' vitézsége Selhőkig 
emeltetik ? — a7 Porta' emberei ellenben a' 
szabályozott katonákhoz csak hasonlóknak, 
még a1 nizám nevet is méltatlanul bitorlók
nak mondatnak, kiknek kétszázezeré sem 
lenne nékiek elegendő. — Ibrahim a' há
jnál diadal által 8%iridnaky Hálepnék és 
Adanának birtokában lévén, győzelmét ko-
vetni nem akarta, mégis állott, a9portávali 
egyezés7 pontjait Adanában várandó. 
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Ez alatt a' Porta' hajőserge a' szken-
deruni öbölbe mintegy bezáratva, Kapudén 

pasa Malilrif át gyöngesége miatt, az el
lenség' sokkal kevesebb tengeri erejétől több 
gúnyolódó méltatlanságokkal illettetik. Mi
dőn minden az Ibrahim' kívánsága szerént 
menne, a' napóleoni oskolában tanult £H%ü-

leimán béy eszireadja a5 Sőváros Selé nyo
mulásnak elmulhatatlanul szükséges voltát, 
mondván: ^Jobb a' szultáni lakhoz Közel 
^békepontokat adni, mint attól távul az adat-
^takot elfogadni/' E ' tanács' hasznos voltát 
Ibrahim átlátván, hetvenezerből álló ser-
gét apróbb csapatokra osztva, a' karaniá-
niai tagos térre leereszkedik, 's a$ ellent 
nem álló Konjdba beül. A' hámarromláson 
megütközött Mahmud az Arnoutokkal bájoló 
fővezért Sztámbulba idézi, ki is minden le
hető erejét öszvehuzván, nagy innepélye-
séggel Ibrahim ellen induL A' szultán az 
Ajdár pasa? *o terén levő kávéházból néz
te katonái' elindulását. Elválásakor az ere
jében igen is nagyon bízokodó Résid e' szók
ra Sakadt* ^Padisáhm, azon háládatlan zsi-
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„clot (Ibrahimot J Isteni segedelemmel nem 
fokára lábaid előtt látantlod." 

A* sereg lassú menéssel 9 Kunjától nem 
messze, a* csak hét órányi Dokuzháa nevű 
helyre megérkezik. ^La fáim est plus 
cruelle? que le fery et la diseite a 
„ruifié plus d' armée que les batailr* 
^leSjj71 Montecuculi ezen szavalnak értel
mit ha Resíd tudja ? a' kunjai ütközetnek 
egészen más kimenetele leend. A7 bádjadt 
sereg a? reggeli nagy napot megelőző estve 
enyhellyén egy szálfát nem talál? magok' 's 
lovaik1 éhségek' kielégítésére semmit; — a 
nagy hideg 7s hő miatt mind ember mind 
marha egész hosszá éjjel dideregj jaa em
berek mint a' sertések egybebujn^k egymást" 
melegítendők; az éhség 5s hidegtől sanyar-
gattatott elalélt sereg másnap Ilonja felé in-
dítatva? déktáni három órakor nagy ügy
gyei bajjal a' fölöttébb homályos köd-lepte 
ütközet' helyére megérkezik; — a' fővezér 
népét buzdítandó ígéri? hogy Konjátfe' Pir-
lepe' sorsára juttatja, — E' fenyegetésnek. 
híre a' városiakot megrettenti. A' hirtelen
kedő Ibrahim katonáit síkra kívánja vinni—. 
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az előrelátó, had' Solytatáshoz értő Szőlei-
mán béy ellenzi.—Ay város1 töviben a' te
metőkhöz közel az ütközet nagy tűzzel el
kezdődik. — Ibrahimnak vagy hat tabura 
hathatos kereszt-tűz által öszvetiportatik; 
a? szaladókat Sőlhevűlten űzők Konjába tó
dulnak; a' szabad zsákmányozástói megret
tent nép némberestől golyózáport küld a' 
már beszállani akarókra- — A1 zsákmányt 
óhajtozó katonák, a7 különben is szoros út
szákon besózott heringként öszvenyomul-
nak; a' tolakodókra a' Sőszállás előtt felál-
lított kartácscsal töltött érezek megdördül
nek; a' rettentő pusztulás és halál sokszo
rozva szóratik a' hely' szűke miatt nem me-
nekhetőkre; vérpatakok tisztítják a' Konja' 
egyenetlen piszkos utszáit. 

Míg a1 városban a* halál dühét legel
tetné, kun a5 megvert táhurokat frissek vált
ván Sel, ezek, a1 jobbról balról fekvő vadá-
szakkal megrakott temetőbéliek* öldöklő sű
rű tüzétől lelkesen segítetve, elszántsággal 
harczolnak. A' Sővezér a? nem is gondolt, 
de hadi tudományon alapult kemény ellent-
álláson boszankodván, népét buzdítandó, a? 
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ködtől még sötétebbé tett es{i homályban 
egy veszteglő hadegapathoz (brigádé) ''m~ 
ragogan néki vágtat, !s a1 szájongoknak ri-
valkodő hangon azt kiáltja: Csifutlár, ne 
dururszunuz? (zsidók, mit tátogtak?) E -
^ek jóllehet az Ibrahim lovassal voltak; 
mindazonáltal közlök ollyak is lévén, kik 
Résidet is szolgálták, — s? magát eltévez-
tett megösmértetvén, rögtön körii! vétetik, 
a' legnagyobb illendőség7 ?s tisztelet' mega
dásával, mint hajdon francz Jdrál első Fe-
rencz Fádnánál, fogollyá létetik, szövétne
kek* világánál innepélyesen a? főszállás fe
lé vezettetik, mindenSelé kiáltozván: „Mit 
aktttok? fővezértök elvan fogva!" E' hír
nek szárpy^lása, az arab.Sg<fa»'- 72 szelé
nél mérgesebb hatása volt a1 császáriakra 
nézve; mindazáltal Févzi Ahmed pasa a' 
fővezért kiszabadítandó egy csapat őrse
regbéliekkel az ellenségre csap; •—dehely-
fekvési ösmérettel nem birván, 73 lovassai-
nak nagy része egy posványba elakad 
s ime az ütközet5 sorsa eldűl; a' városban 

rosszul'fogadott beszállással hirtelenkedő 
portaiak iszonyú zűrzavarral kitolatnak; a' 
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rettegéssel párosult pusztító romlás közös 
leit; klki szalad ott merre lehetett; a? kön
nyebb szaladhatásért a5 katonák fegyverei-
ket elvetvén, pipájokat híven megtartani él
nem múlatták; — a' fegyver 's rend nélkül 
haladókat az üldözésben felettébb gyors 
arabok, beduinok elérvén, csaknem mez
telen hagyták. — 

Ezen szerencsétlen ütközet5 következé
sei rettenetes hatásnak lettek Sztámbulra 
nézve. -A7 nagy-úrhoz még közeledni sem 
mert senki; végre az ötven évig pasásko*-
dott öreg Szérászkér Hösref bátorkodott ud-
varlanL A' bősz szultán őt még gyermek
korában ápolgató hűséges szolgáját dühö
sen fogadta, 's nem átollotta korbácsával 
háromszor rá ütni, mondván: „Papáz, jöven
dölésed'bételyesedésén örvendesz ugy-e??>7* 
Hösref,-mint tapasztalással gazdag, előre-
látolag akkor tanácslotta a' Mehmed Ali' 
megalázását, midőn annak serdülő ereje si
kert látszatott ígérni; miután megerősödött, 
aV--porta .pedig gyengült, a' megtámadást 
teljes erejéből ellenzetté; de a' gondolat
lan kedvenczek győztek, 's Hösref részre-



48 — 

hajtással' vádoltatott — Föleimmel hallot
tan f midőn egy ílly léha azzal merészelt 
dicsekedni; fíIJram adj nékem tizenöt-ezer 
emberi, ?s énMchmed Alit Frenkesztánba 7B 

fizom." — Bárcsak Mahmud az ílly alacson 
*s csupán cselszövésben értelmes, 's fáradt-
hatatlanul semmi hízelgőknek országai' ká-
rára soha hitelt ne adna! \s jő lenne, ha 
Suliinak é* szavait: Le talent le plus 
utile en politique est? de sentir ce 
qme vaut un Fmmmey c7 est ce mérne 
talent^ qui fmil les grands roi$"7S 

értve teljesítetté* 
l ü g a? itagy~ur* körében ijedtség ural

kodik, af Pérában ?s Galat^ban lakd euró
paiak' sorsa seni irigylést érdemlőw — Ibra
him9 közeledésével a' mindent feldűlő vi- • 
hartől méltán lehetett rettegni ̂  — a' boltok, 
raktárok bécsakattak, kiki Séltőbb vagyona5 

elrejtésén Iparkodott; az egész kereskedői 
tájat sírcsend fődözte* A' követek éjjel 
nappal értekeződtek. — A' végveszéllyel 
kétségbeesőleg küzködő kormánynak egy 
hathatós segédre volt szüksége; — a' Srancz 
és angol udvarok ha szintén akarnák is, 
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távullétök mián azt nein adhatnak; — 
az osztrák magát közbevetni nem akarta, 
a7 mindenektől elhagyatott porta kéntelen-
ségből legnagyobb ellenségéhez a' zst. pé
tervári ndvarhoz folyamodik. 

Azonban a' veszély nőMön nő; Ibrahim 
Kütáhjába érkezik, pttan a' portávali al
kudozás' ürügye alatt az orosz követségi 
küldöttség által Sentartoztatik. Ez alatt 
Févzi Ahmed minden kitelhető sebes
séggel a' mármoriczai öbölben létező hajó
sereg után küldetik, Bodrunnál 77 a'csá
szári gőzösre ülvén, éjjel Sztanköi szige
tétől nem messze fitdjéri; :— a7 harmincz-
két hajóból álló sereg más nap a7 szél 
nem léte miatt kéntelenítetett egész napot 
lulájozni (lavírozni). Az ellenség tizennégy 
vitorlából állp, kettőt kivéve, átalánosan üt
közetre tehetetlen vízi ereje mindenütt szem
mel tartotta &' hajpká^ási tanban felettébb 
járatlanokkal megrakott, különben szép 
's jó császári hajókat. — EstyeSelé a7 ten
ger hánykódni kezdett, a' láthatárt Sekete 
felhők' borították, a' Mahmudie1 7g jelt pa
rancsoló lámpái többé nem látszattak. — 
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K% mivel m admiráll hajon exer~liét-«izáz 
ember volt, *s Bem a* legnagyobb tisztaság 
uralkodott, harmadmagammal Szír Kehinél 
a* gőzösön maradtam 9 — 's midőn épen 
vacsoránál ölnék, egy hullám annyira meg
csapja hajonkot, hogy asztalostól minde
nestől eldőltünk, Js alig szeszpetelőztünk 
fel, midőn hajónk' megtámadtatását jelentik, 
erre rögfon az oromra szaladtunk, de iít 
állani lehetetlen lévén, az árbocz mellett 
lévő kötél-lajtorjába Sogodztam; az ágyúzás 
mind két részről, a1 dagályok5 hánykódás! 
miatt jóllehet nem nagy sikerrel, de még is 
lelkesen folyt, midőn gőzösünk* ágyul tüzes 
golyók* lövésivei a' minket megtámadd el
lenséges két kis korvétet megszalasztották. 
A^ szélvészteljes éjjeli homályt használan
dó ellenség* hajói elszórt hajóink közé lo-
podzván, némi megtámadásokat tettek; egy-
kicsiny császári korvéíre egy egyiptomi 
fregát reá löketvén, nagysága miatt a' sze
gény korvétet a5 széf erejével öszveznzta. 

Másnap irtózás volt nézni a7 sok szét
zúzott vitorla-fákat, árbocz tetőket, ittamott 
uszkáló lelketlen testeket Szelünk kedvező 
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levén a* Dardanellákhoz 79 értőnk; ít-
icn Ahmed pasa viszont a' gőgösre jöü, 
's midőn az est' közeledése miatt a' kum~ 
kaki kanyarodástői félne, én bisstatvin, de 
szavaimnak elég hitelt adni nem akarván , 
a' göms' kapitányát Szir Kehit előszólította, 
^elmehetünkké? kérdezvén, a1 kapitány 
igennel feleit, mellyre a' pasa J* alláht «0 

mondott, a7 kapitány, &zt találta viszánoznl: 
#segít, nem segit, csak szenem légyen 
elegendő? el megyünk.* Ezen daczoló sza
vain a' kapitánynak ngy megrémült, hogy 
aligalig lehete az elindulásra beszél-
leni. Csakugyan szerencsésen megérkeztünk 
Sztámbulba; mindent kimondhatatlan feszült
ségben találtunk; — az odessai tenger öböP 
beSagyása miatt az orosz segéd-erő nem 
jöhet, — a' békételenség borzasztőlag gya
rapodik, — az udvart 's hozzá tartozóit bús* 
aggodalom köde vonta bé. — Tdhir pa
sa 81

? elszántsággal biró férfíu, admi-
rálnak neveztetik; a' megérkezett hadi ha
jók a' Bosphorusba kiállítatnak. — A' ve
szély terhes BairáTn? ünnepe közelget; 
a' bevett szokásnak elegei tenni akaró Mah-
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jnud ? kéntelen a* ftanitóuf utolsó estvéjén 
Bésik Tá$i S2 gzéráljáfaóla'Bábíhttiwíijttn-
ba átköltözni, másnap nagy innepélyesscg-
gel az aja sophiai dzsámiba menendő. 

A' húsvét1 kél első napjai jól eltelnek — 
A' tengert szorosban Tas horgoiíyokan nyug
vó hajók nem múlatják el napjában három
szori dörgésökkel a' külömben Is puha sztám-
buliakot rettegtetni.- — Innep' harmad nap
ját,, mint olly napot, mellyen a' hivatalos 
foglalatosságok follyambá jónek 7s mellyen 
Vevi^^ihát S3 léend, a' köblökben iszo
nyul forraló békéteknek várják; de bámu
lásukra eslvefelé a' Bujükdere elébe érke
zett segéd orosz hajók hathatós dörgésök
kel adják hirul jötteket. — A5 császáriak
nak *s európaiaknak az ágyúzás szerfeleíti 
örömet okozott- —- Az udvar, politicaí szö-
veűi koránt sem szaggátja egybe, titkolt ö-
römmeí, de annál fetlegesebb iparral a'pár
tosok' fejeit külömböző ürügyek alatt fipatja. 
A? moszkoviták tábornoki segéd Mura-
vioff* parancsa alatt a' Hümkár-s%kele 
nevű helyen táborba szállanak. A? porta 
őket kenyérrel, hússal, itallal gazdagon el-
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látja. — Többszöri gyakorlatok adatnak; 
egy nagy katonai kifejlődésen maga a' nagy-
ur i$ jelen van; — az oroszok barátság' ü-
rűgye alatt, mind a' fekete, mind a' föld
közi tengerre nyíld kapuit Sztám búinak meg
járják, minden helyeket megnéztek, fölvet
tek ? 's minden canaíisi várakat a' legna
gyobb pontossággal lerajzoltak. — 

Azonban az angol az oroszoknak Sztím-
bulban létöket, 's politicai suly-elozésöket 
tovább nem szívelhetvén, két hadhajót küld 
az oszmán5 birodalom fővárossába. Ezek
nek a' dardanelláknáli bemenetel megtilta-
tik ugyan ? de a'Malabár nevű sorhajó pa
rancsnoka, kapitány Per$%ée^ minden tré
fát félretévén , az oroszok' s5 törökök' da-
czára? Sztámbul 's Galata közt egy őt* kör 
vető korvéta társaságában, mindenek' bá-* 
mulásáraií horgonyt vettek A' szultánnál más
nap kihalgafást nyert kapitány, midőn a' 
Vilmos király által ajándékba küldött tizen
négy Kdrronddokai 84 általadnál a> 
porta a5 barátság' ujjabb jeleit nagy kö
szönettel fogadja , 's a'Malabár' és Colum-



_ 48 — 

Ma? parancsnokit brillanttal kirakott burnótos 
szelenczckkei megajándékozza. 85. 

Híg Perszée a" nagy-urnái múlatna, az 
angol vízi katonák közi rendes eset 
adja elő magát; a? Malabárról egy tiszt 
7s egy kadét kiszálván Perába, két torok 
uymphát egy bizonyos házhoz vitetnek 9 kik
nek tiltott gyümölcseli éiésök a' rendörség
nek értésíre adatván? mind ketten elfogat
nak ?s egyenesen a' hajő-tárba (arsenalj 
vitetnek; a'Kapudán pasa mint minden eu
rópaiaknak esküdt ellensége, 's kfilomben is 
az orosz részbe^ tartozó j örömében tombolt ? 

's példás büntetést esküdt, annyival Is in
kább, mivel az íUy színi tárgyakba aT kö
vetek teljességgel nem elegyedhetnek. A* 
néhai Ádám atyánkról reánk maradott kí
váncsi^ tiltott gyümölcsön kapó vétkesek' 
sorsa kétséges; tóndazonáltal a' hajóra ér
kezett Perszée, mihent a' dolog mibenlétét 
körayülményesen mégtudja, rögtön egy tisz
tet küld a' Kapudán pasához Illy izenettel; 
^Ha két óra'elteléséig tisztjeit ki iiemadand-
ja, hajó-tárastól hamuvá tes7l1J Ezen ke
rekded spártai Izenetnek a' bősz Táhir kén~ 
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íeleníteteíí engedni, 's boszuját alkalmasabb 
időre halasztani. — 

A' Pefszée' Sztámbulban léte a' még 
Bujukdere előtt veszteglő orosz baják' al
vezérét (contre-admiral) Lázároffot három 
nap alatti elindulásra bírja, mintán mindent 
ti* legnagyobb iparral a' hajókba szállítot
tak; a' szt. Pétertárro'I különös küldöíség-
gel jött kedvencz' tábornoki segéd OrloíP 
parancsolatjából Bujukdere előtt a? szultán' 
tiszteletére tűzi-játék adatott, orosz kö
vet Butineffnél pompás lakoma. A' tű
zi-játék' megnézésére a' nagy-ur gőzö
sén ment a' követi lak' elébe, arról le sem 
szállott, Butineff' Örloff' és MurávioflP ud~ 
varlásitis ott fogadta; A1 portai őrsereg' 
főparancsnokával Fevzi Ahmed pasával 
midőn a' követi kertbéli Iiavanai doháriy-
tekeídset (cigarro) füstölgetve séta közben 
beszélgetnénk, 's az ábrázolatok' elkezdé
sét várnók, Srancz követ Ádmiral Roussin-
nak nője két leánykájával 's egy idötőltö-
jével előttünk eímenőleg midőn mind ket
tőnket beszélgetve látna, a' mellette menő 
követségi titoknoktól nagy hangon azt kér-
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«H: ^Ez-e az oroszok1 olly nagy barátja Ah
med pasa? Is a7 kivel beszél 9 kétségkívül 
az o kedves görögje"? Egész illendőség
gel magam meghajtván, franez nyelven azt 
viszánozom: „Asszonyom csalatkozol 7 nem 
vagyok szerencsés 9 görögnek lenni" mcllyre 
az admiráli nő megpirulván eltávozott; — 
Alimét pasa szavaink' tartalmát általam meg
értve j nékem azt feleli: ^ Ugyan mit ele
gyednek az európai asszonyok politicai dol
gokba 7 nem tudnak inkább orsó 's kötő-tő 
mellett maradni?71 — Azonban a7 tű
zi ábrázolatok kezdődvén Orloff által a' 
kertnek- naagossabb helyére vitettünk9 — 
egy tutajokra épült várnak inegtámadása 
's védelme képeztetett; az ostrom' rettentő 
ágyuzási közt Orloff azt mondja: ^ látod 
Ahmed pasa! mi jóllehet valódi ütközetet 
nem adhattunk 9 legalább a' szultánnak meg 
akartuk mutatni, mikép* szoktunk küzs-
deni, — hidd el: nékünk legfőbb gyö
nyörünk a' csata' 's harcz' mezeje" — 
Azután JMuravioff is sajnálkozva sopánko-
.dott, hogy Ibrahimmal meg nem mérkőzhe
tett Pedigtizen ötezer ujonczal épen azegyip-
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iomiak ellen, kérdés, valyon boldogulhatott 
volna-e? Részemről nemmel felelek. — A' 
kertbéli séta közben a' vizsga izemmel te
kintő kimondhatatlan gyönyört érlelt a' j e 
len lévő követek kössti feszültségben^ 's az 
egymásra lopőlag lökellő bizodalmatíanra-
got jelentő I?iuzi szemekben. — A' nagyúr, 
mintán megelégedését jelentette, elhajózott: 
'* a' szerásakér liösref pasa Balla-Iimani 
palotáiban nyugodott — 

Másnap Butinieff, Orloff, Mu~ 
ravioffj Lá%droff más két altáhornok-
kal a' császárhoz jöttek elbúcsúzni. — 
A' szultán, szolgálatbéli készségüket megkö
szönvén, mindeniket egy egy brillántos ko
szorúval, (mellynek közepében az egy a-
rany nagyságú császári tuglira kiemelkedő-
lek látszott}, megajándékozta. Ezzel a' csá
szár haza ment; a' szérászkér pedig európai-
lag készítetett nagy ebéddel az orosz tá
bornokokat megvendéglette. A' két uralko
dó' huzamos barátságáért francz pezsgő
vel töltött poharak ürültek. — A* Hunkár-
szkélénél táborozott tisztek' számára arany, 
a' katonaságéra ezüst emlékjelek verettek. 
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Az oroszok elvitorláztak. — Miklós tzát 
akkori készségével, az igazat megválva,-
nemcsak a* törököket, de még az euró
paiakat is" rettentő veszélytől mentette meg. 
Mehmed ali a* mrazka polítiea7 ellenére S6 

Sjríámky Hálepnek^ Adanának birtokában 
megerősít etett; a* békepontokat egy fel-
czISrázott pergamenten kezéhez kapván? fíjat 
Ibrahimot Kfitáhjáből visszahívta. 
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IV. Szakasz* 

Kon equídem studeo, bdlatís ut míhi ntigit 
Pagina turgescat, dare pondu* idonea fumo* 

Per*, d) 

Femi Ahmed pasa követségbe küldetik szL 
Pétervárra — AJmed, 's WÍOÍ követsé
gi tagok mülyenek — Odessa — Gróf 
Voronzoff —• Híí — Narískin — Kiov 
— főtdbornok Kné-z íSácken — Tser-
nigov — Vitepsk — Gdesina — Csárcs-
koé Stsélo — s%L Pétervár — Rihalga-
tds — Visszatérés — Moszkva — 0 -
rel — Kvrzk — Tula Chdrkov — 
Pultova — Balta <— Jassi — Bukw-
rest — Ruscsuk — Sztdmbul — 

Az érintett három háború bevégződvén a' 
szultán5 birodalmában, a' Padisáh' felsőbb- . 
ségét el nem esmérő kurdokét kivéve, min-
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denüti meglehetős csend uralkodott. — A* 
ezár7 barátságát háládatos köszönettel vlszá-
nozai kívánó 3Iakmud a' muszka |>ári' buz-
gú elösegeilöjet Ahmed pasát nagy ajándé
kukkal szi. pélervári rendkívüli teljes ha
talmú követnek (inürá húsznak) rendeli; ki-
is nagy készületekkel harmincznyólcz sze
mélyből itlfó kísérőivel egy Sregáton Odcs-
sába indulj elinduláskor a' nagyúr egy gő
zösön, trónja' íámaszitól (erkáni devlet) 
körülvétetve a' Sekete tenger5 torkáig előí-« 

inent, — Az elválás hathatós ágyú dörgé
sek közt megesett —̂  Jó széltől segéltetve 
harmadnapra Odessa' elibe értünk, a5 vesz
teglő intézet' azon része, mellyben maga a' 
ezár múlatni szokott, elSogadásunkra fel-
nyitatott — A5 gazdag kormányzó gróSVo-
ronzoíf Srancz szakácsa 7s tele pinczéje a' 
követ' asztalát derekasan ellátta. — Yiií és 
Xariskin alíábornokok számtalanszor! láto
gatásuk5 alkalmával nem győztek eleget ör
vendeni, milly méltó személyt választott a' 
nagyúr követnek, 

A' követ' 's hozzátartozóinak bővebb 
megösmértetésők reménylem nem leend szer-
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feletti. M ü $ sir Fév%i Ahmed pasa szüle
tett a' Bosporusnak Kandilli nevű kis falu
jában szegény szüléktől; követsége előtt 
nyócz évvel egy kis ladik' tulajdonossá, 
élelmit azzal kereste; kereken mondván: 
kaikcsi volt, ez annyi, mint egy velenczel 
vagy triestigondoliére.Musztafának, a* por
ta akkori Szihr Kiátibjának (udvari 
főtitoknokának), megnyerő külsőiért, ked
vébe esvén, nem sokára tiszt lett, 's pár
toltatott ezredességre léptéig. —Ekkor ma
gát a' MusztaSa' ellenségihez csatolván, a1 

szultán' kedvencz kamarássaifi&sa és iHé/i-
oned edz béyek által osztály-vezér (briga
déros) lett, 's háládatosságböl előbbi párt
fogó jóltévőit megbuktatja. Nem sokára a' 
portánál tábornoki segéd 's testőri főpa
rancsnok lett. — Mostan Admirál vagy 
Kapudán pasa.— Kellemes nyájas ember; 
mindent megígér, szavának ritkán tesz ele
get; -— egyetlen egy barátja síncsen; — 
jóltévői iránt, mihelyt azoknak közbenjárá
sukra szüksége többé nincsen, háládatlan; 
7s csak az orosz befolyásnak köszönheti ? 

miszerént eddig még meg nem bukott, — 
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Olvasása semmi sincs, — írni is alig tud; 
minden tetteiből a" vakszerencse* közönséges 
gyermeke tetszhető. Ezredes M e hm ed ali 
személyesített tudatlanság; ittaskorában mu
tatott vitézségeért ment elé. Epithetuma is 
ss ár hot (részeges). Ez is kílenczév előtt 
egy kávéfőzőnél legénykedett — A' tiszti 
kar nagyobbára illyenekből állott; mivel 
jp születésű^ nevelt Mu kerüli a' katonai 
pályát. — Haidár a1 főőraester ügyes 
szép ember, tanulásra hajlandó, georgiai 
születés volt. — A5 két titoknok Sékib és 
Nuri éffendik a* persa 's arab nyelvet jól 
értők5 jó pennájuak, de nagyon iszákosok, 
kivált rum-italban akármellyik God dem~ 
mel megvívhattak — AJ három, tolmácslói 
nevet bitorló görög közül valamirevalóbb 
AlekOj süket5 de nem egyátaljában agya
fúrt; — kár, hogy csak stentori hangon 
lehetett vele beszéileni. — Arisztáki egy 
kisded, sovány, keskeny, hiuztekintetü, 
beszédközben csak mások kikémlelésiért 
akadozó, álnokság* ködétől körül vett sein-
miemher volt; tanulása felettébb csekély, 
e' mellett szemtelen hazug — ugy annyira, 
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iiiiszerént maga tulajdon hazugságát is meg
hazudtolta; a' görög alacsonyaiig'kohójábaa 
megedződve képtelen cselszövő volt. 

A5 veszteglés' ideje' eltelésével har-
nűncznyolczan a' Richelieii nevű nagy ven
déglőbe Odessánál beszállunk , az űti ké
születeket ottan elváranddk. Számunkra né-
melly kocsik Pétervárrdl hozattak, mások 
az orosz udvar' költségén helyben vétettek; 
nyolcz nap alatt Jdlenczvenezer rubel köl
tséggel, egy derék Sotorov nevű orosz ez
redes', és egy Wiipmer nevű főhadnagy' Sel-
ügyelésök alatt minden elkészült. E' készü
letek' ideje alatt grőS Woronczoff a' köve
tért szerfölötti fényes lakomát ad, — 
nője a' Csernlgovban lakd, 's a'birodalam-
ban szinte leggazdagabb özvegy Branyics-
ka groríhénak leánya; a' Sényes asztalon na-
gyobbára arany és ezüst edények villogtak. 
A' törökök nem győztek eleget csudálkozni, 
emlegetvén, miszerént a' Pádisáh is csak 
Sakalánnal, czínezett réztálakről eszik, 's 
ezek a' gyaurok csak amúgy játszanak az 
arannyal 7s ezüsttel — nem hijában mond
ják Hodzsáink „Gyaurábu dünja d%sen-



— 58 — 

net Mtj mütxelmdná dz$ehenmemn *i. 
#de«ában műlatk%mi¥ ideje alatt, minden 
nevelő intézeteket, 's nevezetesebb keres
kedő-tárokat megjártunk; — egy alkalom-
mai midőn a> kereskedötárok' megtekinté
sökre Witt és Xáriskin altáhornokokkal 
menni akarnánk, számunkra gróf Woron-
czofftól derékul felkészült lovakat hoztak; 
a' követ a7 szép angol nyerget levéteti, 
7s magával hozott lovas legénye által egy 
francz dzsidás ezredbéli közlegény! nj nyer
get tétet fel, mellyen még a' podgyásztás-
ka (Mantelsaek) VdMidatok is (Picken-
sehmh) rajta volt; — "csak nagy ügygyel-
bajjal tudtam az Illetlenséget megértetni* 
Utunkban több ehhez hasonlók5 szűídben nem 
voltunk* — 

Tábornoki segéd Witt, mint a* katonai 
gyarmatok5 felügyelője, minden szükséges 
rendeléseket megtett — A7 huszonnyolcz 
kocsiból álló kerván1 8 s számára nem ke
vés ló kellett. — Midőn a' másnapi el
indulásra minden készen lenne , Arisztáki 
magát betegnek tetteti, 's kéri a' követet: 
legalább három napig vesztegeljen Odessá-
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ham. — Az álnok' színlelt betegségének 
oka, holmi nyerekedési czélból beviendő 
titkos portékáknak meg nem érkezése volt 
lliy alkalommal, minthogy vizsgálat nin
csen, bátran be lehet mindent vinni. Witt 
tábornok már előre elment; ezredes Soto-
roff nékem elő terjesztvén az elindulás7 ha-
lasztásábul számozandó zavart, a' követet 
másnapi elindulásra bírtam, — &' szaká
csok 's podgyász előre küldettek. Vosno-
$%ént%kán tábornok Wittvár, az itten lakő 
osztályos tábornok Szákén előttünk négy 
osztály dzsidásokat gyakoroltatott — Jólle
het a' legények 's lovak elég szépek vol
tak, de átalánosan véve rosszul lovagol
nak, —• egyszerű gyakorlások közt, a7 lo
vaikkal 's magokkal bajlódők közű! Sokan 
esapkájokat, dzsidájokat, 5s kardjokat elhul
latták. Közönségesen az orosz lovagsereg 
a5 kozákokat kivéve gyengén lovagol. Min
den ezrednek különkülön egyszőrű lovai 
vannak, 's igazán szépek, de nem olly 
kezesek ám, mint nálunk. 

Kiovba érvén, a' nyolezvanhét éves 
Sőtábornok Knez &%áken bált adatott. — 
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a* két usásasár* egészségiért, barátságáért 
{tokárai firftett •— egész nyílt szívüséggel 
megvallotta, soha még házánál török egész-
ságiért nem ittak. Talán a" sír-szag tet
te oliy töredelmessé azt, ki legcsekélyebb 
hibákért számtalan segédjeit küldötte Szibé
riába; — az Idő ritkán nem szelídít — 
Másnap a* Segyvertár' megtekintésére men
tünk; szegény törökök nem kevéssé ütköz
tek meg az udvaron lévő 's oszmán ágyuk
ból alkotott csucs-oszlopok' megpillantása
kor* — Azután a' gazdagon megaranyazott 
kilenez tornyú . szt Miklós7 templomát ̂  és 
sírfát Bészük meg; képtelen drágaságok ve
szik körül &' moszkoviták* ezea ved-szent
jé t — 

Másnap iitnak indultunk , mindenütt 
kitetsző szívességgel Sogadtak; — mutatá
sunk helyein táncz-mnlatságok, és lakomák 
vártak reánk* — Asztaloknál háromféle 
kenyér íéteteít minden vendég7 eHbe: zsem
le, jő házi és katonai koz-kenyér — asz
talhoz ülés előtt vizáikra, sonka, nyelv, he
ring, angolna, sajt, iros-vaj, keserű vagy 
édes pálinka hordoztatott Ezen ét-vágyot 
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ingorlő falatozást az oroszok zrí kúszha
ttak nevezik. — Szállásunk'udvara mécsek
kel kirakatott, 's a' ház' tulajdonosa meg
érkezésünkkor rögtön kenyeret, sót, és al
mát küldött számunkra. Városokon, falukon 
a' nép nagy tömegekben tódult élőnkbe, fő
képen az Ábrahám* 's Jákob' sarjazaíi órát, 
gyűrűt iparkodtak áruba bocsátani* Tseni~ 
govb&n a* Voronczoffné' öreg anyjától pom
páson megvendégeltettünk.—Yitepsken, Mo
hilovon keresztül GdcsinárSL érkeztünk,— 
az itt tanyázó vasasőr ezred' trombitást a* 
város' kapujánál fogadtak, mindenik' trom
bitája vert ezüstből való lévén, különös tisz
tán hangzott. A' császári mulatókat kertestől 
megtekintvén > másnap utunkat folytattuk. — 

Odessáboli elindulásunk' huszonketfődik 
reggelére Csár&zkoé8%elob& érkeztünk. 
Itt egyéb ritkaságok Között egy borostyán
kővel ("succinum electricum. Linn.) bera
kott 's bútorozott szoba nagy figyelmet ér
demlett, — nem különben egy más is^ melly-
nek oszlopai 's falai lazűr kövekből voltak. 
Az egész épület hossza nyolczszáz láb, — 
egy a' világ' legszebb mulató lakai közűL 
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Itt van a' második Katalin9 soha el nem fe
lejteti kedvesaéitek Lanskőinek szép em
léke* — 

Czárszkoe Szélotól csak huszonkét verni 
*%L Péter tárj — egy dombocskára érvén , 
azonnal láttak a' fedező berkek köziig a' 
fold' szinte legszebb 's legtisztább városá
nak számos tornyait. — A' dombocska' al
jától egy gyönyörű út viszen a' még szebb 
utszákra# — Az élőnkbe tódult két sorral 
álló nép-tömegen áthatolván, végre szállá
sunkra ériünk; — ez a' városnak legszebb 
részében a' Taszili osztrovval szemben, a' 
Péter piaez mellett1 lévő angol qnain, a7 gróf 
Osterman,' Tolstoi pompás lakja volt. — Az 
orosz udvar csak szállás-pénzt- háromezer 
rabéit fizetet érettünk. Itt valamint az egész 
úton császári módon bántak velőnk; még az 
utolsó pipatoltő is, aas étkek5 's italok' nemi
ben válogathatott* — A' Moszkvába ment 
császár' visszatértéig a' nevezetesebb inté
zeteket megjártuk. A' tükör*-gyárban, mellyé 
ben egész Európában legnagyobbak öntet
nek n* m. kilencz sing magosságá és nyolez 
sing szélességű óriási tükrök, szemünk 
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előtt öntetett egy hat sing inagosságá. — 
A' követ a' gyárokban dolgozó legények
nek száz, százötven aranyét adatott, a9 

felügyelőknek pedig arany-órát vagy bur
nótos szelenczét. — Néha pedig ezredes 
Sotoroffal hárman sétálni mentőnk a7 város' 
szépségin gyönyörködendők. Az uis7Ák 
olly annyira szélesek, hogy'tizenkét kocsi 
egy más mellett elhajthat- Az iszonyú se
bes hajtás miatt azt gondolná az ember, 
a' kocsiknak minden része izreporrá tö-
rend, de a' hasonlíthatatlan derék orosz 
kocsisok a' széles négyszegű kövekkel ki
rakott útszákon egymást villám sebességgel 
legkissebb egybeütközés nélkül ki tudják 
kerülni; ennek titkát ezredes Sotoroff igy 
magyarázta: a' szembe menők közül min
denik jobbra tart — Az illy sebességhez 
nem szokott ember' Seje kocsizás' alkalmá
val szédelgeni szokott. — A' gránittal ki
rakott szép kanálisok, függő vas-hidakkal, 
a' házak és kanálisok mellett lévő másfél 
sing szélességű gránit-táblákkal kirakott 
gyalog járók (trottoirok) nem kisség eme
lik a' város' szépségit. — E' mellett Pé -
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tervér*' firiiideiiik osztályaiban egy egy ha
jén lebegő 8<mp halész ház láthatója' vevő 
$? bárkában űszá halat megszereti > klSogat-
ja,, 's hassa viszi Ezssel a.1 hal-piacz' nehéz 
szítgát kőrfilteti el a' szemes , tisztaságra 
ügyelő rendőrség. —*-

Minden űi&zá bámulva szemléli a' 
Go$%tina£ dvor* négy szegü roppant é-
pületít; itten mindenféle áruk találtatnak. —* 
A? vad-píaczat töméntelen vad diszesíti, 
a1 Sogoly, szép császár-madarak, és snep-
Sek széna- búgja kép' vágynak egymásra 
halmozva, —- a' kép telet sök nyúlnak 
száma nincsen; ezek egészen Sejérek, a' 
miénkeknél sokkal nagyobbak, füleik hollő 
színűek; — tíffdval: a' pétervári vad-piacz 
maga nemében egyetlen-egy. — A' szá
mos templomok kozí á7 Kazáni, mellynek 
a' romai szí. Péter' szentegyháza szolgált 
mintául, nagyon szép, — hanem minde
zeknél egy sokkal pompásabbat akar mos
tan Miklós ezár a' Synodus' háza mellett 
a' péter-piaezon építetnu Roppant gránit 
darabok borítják az épülendő egyház'körét; 
egy illyennek, mellynek magossága har-
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madfél, áltálmérője pedig másfél öl volt,— 
az anyassiklátőli kiszákasztását midőn kér
deném 9 mérnök ezredes Mend űr így ma
gyarázta: a' kiszakasztásra czélúl tűzött da
rabot körülfurják, egyik jük a' niásifctóí 
másfél lábnyira esik, ha a' fáradtságos fú
rásnak vége, a'jukak kitakar/tatnak, Sene-
Idg nyülo, a'hoz készített száraz ttífliik-
kai bedugatnak, ezek szorgalmatoson ön
töztetnek mindaddig, m/g (tagadásuk ál
tal a' darabot az anya-szirttől elszakaszt
ják; lőporral tfcjlfcsséggel illy szabályoson 
hányatni riem lehet. 

A' péter-piaczori áll í^alkonetnak má
sodik Katalin alatt készült remekmíve. 
Nagy Péternek rézből öntött terhes óriási 
szobra nevezetes azért; mert az egész te
relt á' főíágóskodott lőnak hátulsó körmei 
hegyén látszik nyugodni. — ÁÉ alapul szol
gáló hárommillió font nehézségű gránit da
rabon a' lónak széjjélvetett hátulsó lábal 
között egy kigyó nyúlik dagályason efőre, 
mellyet a' lónak nagy idomú Sarka érint. — 
A5 gráxiitdarabról azt regélik: midőn Péter 
Finnland7 meghódítására indult, ártól néz-
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te az elfoglalandó tartományt. — A' Péter* 
szobrának Néva melletti tőszomszédja a1 

tengeri hadtanács' (admiralitás^ pompás 
épülete; csak a' lak5 közepén tündöklő -
torony' megaranyozása hatvanezer darab 
hollandiai aranyban került; Itten másod 
nagyságú fregátok készítetnek, mellyeket a' 
mindég kristály tisztaságú, méltóságteljes 
Néva mindenkor befogad. 

A? tengeri hadtanács-lak mellett van 
a1 császárok' négyszázötven láb hosz-
sznságú, háromszázötven szélességű felsé
ges téli lakja. 8 9 B' mellett a5 Konstantin5 

márvány-palotája; ezen két emeletfi épület
nek alsó része gránit, felső része pedig 
fejér márvány. Innen nem messze, mind 
egy sorban, a' Néva' partján a' népkert, 
mellynek különös mesterséggel öntött rop
pant nagy vasrostélyai bámulást gerjesz- " 
tők. Egy angol admirál Londonból ezen 
rostélyok5 megtekintésére a? Néván egy 
gőzösön felhajókázott, kívánságát egész 
gyönyörrel kielégítvén, a' nélkül, hogy ki-
száílana, rögtön hazatért. — Ezen angol 
fogást még most is- nevetve beszélik a5 pé-
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terváriak. — Az admirálitással és szállá
sunkkal szemben lévő Vaszili Ostrovmk 
több nevezetes épületei vannak u. m. a1 

museum; ebben a' sok múmiák, főldsarki 
lakosok és egy Mammud-vár nevezetesek; 
a' pénzbeli gyűjtemény kiváltképen chinaí, 
persa, és indiai pénzekben nagyon gazdag. 
Itt van még első Péternek viaszszobra a? 

czáricza által kivarrott kék-selyem öltözet
ben, — mellette egy pár, tulajdon kezei ál
tal varrott czipő; kicsiny rostély aka
dályoztatja a1 hozzá férést; Arisztáki. meg
látván Pétert, a' museum1 felügyelőjétől gon
dolkodó elb/zottsággal azt kérdi: #A' esd-
$%ámak bőre vart kitömve ugy~éf*' A1 meg 
illetődött felügyelő azt felelte: 3Nálunk az 
embernyúzás nem szokás,?. — Itt mutatják 
első Péternek minden műszereit, az általa 
metszett réztáblákkal együtt. A' Vaszíli-es-
trovon vagyon még a' bányász-kadétok
nak derék főoskolája, — a* pénzesarnoki 
(bőrse) épület két gyönyörű fény-oszlopa 
pal (obeliscus);— szóval: a' Vaszili-ostrov 
minden külföldi kereskedőknek lakhelye; — 
ezen szigetben sokkal bátrabban lehet be-
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széleni, mint a' városnak akánnellyik ré
sziben, —itten legalább minden lépten nem 
bökken az ember katonákra. 

A7 Vaszili-Ostrov mellett van a1 

sz t Péter' szigete, egy kicsiny várral y 

melynek alapja nagy Péter által tétetett 
1703-ban; — itten most is látható azon ki
csiny faház, mellyben Péter a' város1 ala
pítása' ideje alatt lakott; ezen kunyhocskát 
az idő' 7s viharok5 emésztő csapás! ellen 
egy derék kő-ház védi. A' város* legszebb 
utszája a1 Newszky kilátás (jprospect); 
ezen hasonlíthatatlan utsza tizennégy versi
re nyúlik egészen a5 porczelán-gyárig, nyíl-
egyenessége mellett roppant széles, méltán 
tartatik £ világon legszebb utszának. — 
A' pétervári kávéházakban hírlapok nincse
nek, a? francz és angol újságok' nagy ré 
sze be sem hocsátatik, — azt a' bátor víg 
életet, a3 mi Bécsben létez, koránt sem kell 
Pétervárt keresni. — Még a? faluknak is' 
fülei lévén, a5 bátor bizodalmas értekezé
seknek vége. —Kamcsatka, igaz. Pétervár-
lioz ^tizennégyezer verst, mégis gyak-
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rabban küldetnek némellyek lég-változtatás, 
és okosabbá létei végett oda. 

A' népnek nagy része vakbuzgalom* 
rabja; ez még a' kereskedők kőzött Is 
annyira megvan, miszerént a' galambot 
csak azért, mert a' szt Lélek az aposto
loknak galamb' képiben jelent meg, nem 
eszik, — a' legszebb házak' ablakit, fede
leit rakva látja az ember ezen nem legtisz
tább tollas állatokkal, kiknek tápláltatásuk 
menyországot érdemlő keresztényi jo'ságos 
tettnek tartatik. — A' kereskedők közt van 
még egy különös osztály, kiknél a' há-
zasálás törvény, de miután egy, két, leg-
Seljebb három gyermeket nemzettek, ma
gokat kappanyoztatják; minden üldözés el
lenére az illy (y&apw.) közép-dolgok na
gyon elszaparodtak volt; Sándor ezár lát
ván, miszerént büntetéssel czélt érni lehe
tetlen, szabadságot engedett, 's az őfa 
mintha apadnának. Egy illyent ösmértejii, 
különös tetteiért Sándor czártól három 
érdem-pénzzel jutalmaztatván, mind hár
mát pontoson viselte. — Játékszínei szé
pek, különösen á \ játékszíni szép tán-
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czosok' társasága nagy és jő. — Két da
rab 11. m. kia-king egy chinai, és egy 
mythologiai Venus' és Mars1 szerelme ne
vezet alatt j a* legnagyobb pompával ada
tott elő, csak az egyik darab7 előadására a' 
köntösök és ábrázolatok harminczezer ru
belbe kerültek, Kiakingben száznyolczvan 
íánczosnál több volt egyszerre a' j á 
ték' teremén; az udvari ballétisták' száma 
kétszáz személyből áll; közűlök sokan Pá
rizsban tökéletesítik magukat. — 

De tekintsük ám a'török életmód' egyik 
lényegességig a' fordőket. — Azt jől tud
juk^ miszerént a7 török öt nap fSrdés nél
kül nem lehet; lia körülményi miatt kén
telen élete' Ső gyönyörétől magát megfosz
tani, beteg belé. — Az Orosz fördők 
korántsem olíyak mint az oszmánoké , — 
mind kettőnek, az igaz, Ső czélja a' megiz-
zaszfcás, — az: egyik kényelmes, a? másik 
szenvedéses. — Lássuk csak az oroszokét 
Áz ember külső szobában levetkezik , 
ebből másba vitetvén, lábon állva ma
rad, ekkor néhány kártya melegvízzel jő 
tóvidről tététől talpig leöntetik, bészappa-
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nyoztatik 's viszont leöntetik, azután egy 
nyújtóztató padhoz hasonló deszka állásra 
négy vagy öt lépcsőn Selhág, hanyatt Sekü-
ve elnyúlik , — ekkor egy nagy vas tábla 
megnyftatik, egy vagy két kártya vízzel 
a7 rakásra halmozott megtüzesített kovács-
kövek megöntöztetnek 5 az illy módon ké
szített mesterséges gőz a* kinyújtóztatott 
szenvedő' testét égető izzadásba hozza, 
a' verejték apró patakocskákban foly; ha 
tovább az izzadást ki nem állhatja, leszáll 
3s mondja: dáimi pdntcum7 mellyre egy 
legény vékony meghámzott hársból készült 
vessző-kötéssel elö áll, 's az embert tété
től talpig lassan lassan veregeti; melly 
ferdői bánásmódra, a' meleg miatt ellan
kadt test keilemteljes érzések közt megSris-
süL Utoljára még néhányszor leöntöztetik, 
's azzal vége a* fördésnek* — Láttam oro
szokat, kik megizzadva fordöjekből kisza
ladtak, a' hóba jól megheveredve, viszont 
kiizzasztották magokat, a' nélkül, hogy e' 
tulság káros lett volna. — A' török fördők5 

szokásait alább körülményesen előadom. 



A1 császári számos istálok' megtekin-
létiekor ttuékútya <J0 ültettünk. A* pom^ 
pás nyeregszerszámokkal megrakott szo
bákban a' torok és persa udvaroktól ajánr-
dékozott nyeregtakarók 5s kantárok legkir-
tetszöbbek- Az ünnepélyes alkalomra ren
delt számos hintó közt, egy, meUynek aj^ 
tóin és födelén brillláiitokkal kirakott nagy 
két fejű sasok ragyogtak, figyelmes meg
tekintést érdemlett. — Itt lehet még Nagy 
Péternek kocsiját és szánját látni; ezek az 
akkori szellem' hűséges emlékei* Kt csá-
szibf folovász^mester herczegDolgorucky 
tizenkét udvari lovag legényt gyakoroltatott 
előttünk; — elfaiyattatásiiknak valódi bitqr*-
lói voltak, sem távolságra, sem a5 lónak 
eg:yensulyaztatására nem ügyeltek; lovagi 
bízott bátor ülésseí épen nem bírtak; — 
bezzeg &* derék kocsisok egészen máské
pen tüntették ki merőben kiürített mester
ségeket: — hármasban, n|gyesben jártas
sággal párosult sebességeknek csuda* pél
dáit adták, — hármast, négyest hé 7s ki
fogni, másSél, legfontebb kpt perez szüle
ménye volt, — a' legsebesebben szaladó 
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lovaknak rögtöni inegáiításit, vaj;y forda-
lúsit gyönyörrel bámultuk* — Egyesben 
egy barnapej különös sebességével ininnyá-
junk' figyelmét magára vonta; ennél sebes-
sebb toczogtatót életemben nem láttam, a' 
véle verset menők legsebesebb szaladásuk' 
daczára elmaradtak; —az árra tizenhatezer 
rabel volt; ezen fajta csupán az özvegy 
gróf Orloffné' ménesében találtatható; soha 
paripánál egyebet el nem ad, azt is tízen-
nyoltz, húszezer rubelért. — Lehet képzel-
ni, egy Oly szép magát tartó villám sebes
ségű lónak gyorsaságát a' csak féliravelyk-
nyi csínos hámok mint láttattak elosegélle-
ni. Nem liijában érzik a' muszka kocsisok 
mások fölötti elsőbbségöket 

A' postávall utazás Is, kivévén a1 gőz
szekereket, Moszkaországban a1 legsebesebb, 
egy óra alatt harmintzkét verstet magam 
mentem, de akár ki is mehet, csak mondja 
a1 kocsisnak: Págnydi! ja ti bé%dto M-* 
ros nágrázsu 91. Mikor az orosz kurir 
olly sebesen megyén, 's hármassábul -vala-
mellyik ló kidől, a'késit kirántja, az Istrán
gokat elvágja, '$ tovább megyén, Vakar 
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kit is találjon elő, annak lovát kiveheti sze
kere elől; az Hlyet a' kormány megszokta 
fizetni. — A' Féld Jáger 92 mikor kicsiny 
Sakó szekerét hajtatja, a' posta-háznál lévők 
messziről hallván a* csengetyüi, (Pos"" 
tasip nincsen) , egy más szekeret szé
nával tömöttet, megérkeztére már el
készítettek , — podgyászos bőr-ládáját 
("dzsamadán) a' más szekérbe veti, 's a' 
nélkül hogy leszállana tovább megy. — 
Akár micsoda uraság, vagy katonatiszt 
légyen is a' háznál, az elsőség mindig a? 

Feldjágeré; — ezek a' postamestert meg is 
szokták verni. — De térjünk a' dologra.— 

A' czár> Pétervárhoz hétszázhúsz 
verstnyire Sekvő Moszkvából, harminczhat 
őrai utazás után szerencsésen megérkezett. 
JOhalgattatásunk másnapra rendeltetett. Ti
zenegy óra tájban 7 négy udvari diszhintó, 
egy század rend-őrseregtől kisértetve szál
lásunk' elibe érkezett. Az innepiség' mestere 
groS Zavadoffski a' követtel egy hintóba ült. 
Mindenik hintó' hatossai előtt két legény 
lovaglott, a' közbelsök mellett kettő ment, 
a? bakon hátul viszont kettő állott — A 
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császári teli lakba értünkkor egy század 
udvari könnyű lovasság fogadott, a' belsőbb 
teremben egy század gránátos, azon belől 
számos udvari segédek és kamarások, Nap-
keletileg, befőttekkel, más édességekkel és 
szebettekkel kínáltak- GroS Zavadoffski a' 
követet titoknokjaival együtt a' czárhoz ve
zette bizonyító írásinak általadásával; két 
trión álló szerecsen' segédével az ajtók 
megnyíltak, mi is segédekül bementünk, a' 
követ által a7 czárnak bémutattatván, min
denikét rendre kérdezte: tud-e Srancz nyel
vet ? segéd társaim közt egyik sem tudván, 
viszont hozzám fordult, 's úgy levén bemu
tatva mint tábornoki mérnök-tiszt, három
szor méltóztatott nékem mondani: nous 
sommes fveres des arme$m

7 mivel nagy-
herczeg' korában ö Selsége is a' hadi mér
nöki kar' felügyelője volt; — végre kérdez
te: a' omszka-török háború alatt hói állot
tam ? midőn a' duna' mentit mondanám, 
rögtön kérdezte: tábornok Geismárt ösmer-
iiém-e ? egyszersmind meg is hagyta, mi-
szerént az akkoriban épen Pétervárt lévőt 
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látogatnám meg, — Végezvén kihalgatásun-
kot, a5 czárnéhoz neveztettünk kézcsókolásra. 

Ezen udvari különös kegyelemnek vé
ge lévén, ugyan azon hintákkal és mód
dal a' nagy herezeg5 lakába vitettünk j 
udvarlásunkoi 's kézcsokolásunkot előbb a' 
nagy herczegnénél tettük meg, — ittea 
szegény Arisztákit üldöző mostoha csillaga 
viszont nevetség' tárgyává tette j ugyan is : 
midőn a' nagy herczegnéhez bémennénk, 
spádéjV tokját a' hintóban Selejtvén, mezte
len oldal-fegyverrel ment bé; az ünnepé
lyesség alatt még magának gróf Zavadoffs-
kinak is nagy fáradtságában került, a' kü
lönös látványon nem nevetni; tijövetélünk* 
alkalmával a' külső házban egy udvari le
gény a' tokot kezében tartván, a7 tulajdo
nost kereste. — Onnan a' nagy herczeghez 
vezettettünk, ki is midőn született férfias
ságával kérdené Arisztákítől: maga udvari 
tolmács-e ? már a? nagy herczegnéli nevet
séges történet által zavarba jővén, egé
szen meggörbedve 's akadozva alig tudóié 
egy nemet fctnyekegni, — 
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Mindennek vége lévén, haza mentünk* 
A' tolmács! nevet csak bitorló görögök 
(mert tolmácslásra alkalmatlanok levén, 
minden nevezetesebb helyen császári ta
nácsnok Fonton űr tolmácsolt) azt mondot
ták: ^Már örömest meghalunk, mivel nagy 
császárunkat láthattuk". A' török segéd-tisz
tek pedig azt jegyzettek meg: ,,Anyánkat 
kivéve, életünkben most csókoltunk lege
lőbb asszony kezet, ugyan hogy engedhe
ti meg a' császár, miszerént nője5 testét 
más illesse?" Kiki nemzete' szelleme: néző
üvegén nézte a? tárgyat* — 

Másnap a' portától küldött gyönyörű 
ajándékok adattak által — A* czárnak egy 
aranyból öntött zabláju 's kengyelit pompás 
nyereg-szersfcám? — a' zabola kengyelestől 
nyolczadSél okát 93 nyomottj a* bársony 
nyereg aranynyal volt kivárva, a' hozzátar
tozó pisztolyok aranyba Soglalva, 'sbrillián-
tokkal remekül kirakva; mindezeket Seljőlmul-
ta a1 nyeregtakaró, mellyé t rubin, smaragd 
tarkázatokkal egy brilliánt-4enger borított «* 
a' Sél galambtojásnyi gyönyörű veres és zöld 
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kövek mint valami szigetek emelkedtek ki 
a' csillogó tűkörbül. — 

A' császárné' számára egy őv-csattot 
küldött az udvarias Blahmtid, mellynek kö
zepében egy szerSeletti nagy brillíánt ra
gyogott — Ezek az ajándékok' nevezete-
sebbjei; a'sok Ldhoréban 94 készült drá
ga nyak-kendőket, 5s gazdagon kirakott 
burnótos szelenczéket ide nem számítva, 
sok egyebek mentek; — a* császári Sőbb 
segédek számára számos kara horot&áni 
95 derék kardak; mindenki örömmel fogad** 
ta a' remek ajándékokat. — 

Ez alatt Halil Rifát pasa, ki már ek
kor a' szultáni hölgy' leendő Sérjének ki 
volt választva, 's ki a' drinápolyi béke 
után mint követ három millió aranyat le-
u'sikáltj ez a5 derék, hűséges, honja' bol
dogságáért vérző császári vő, egy tatárt 
vagy kurírt küldött Pétervárra sok aján
dékokkal országos cancellár gróf Nessel-
rode' nejéhez oliy kéréssel, miszerént nagy 
béSolyásu férje ne engedje, hogy Ahmed 
pasa nálánál többet eszközölhessen a' por
ta' javára. Ritka hazafiúság! személyes 
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irigységünknek császárunk' 's kmunk' ja
vait Seláldozni. Hol az ország5 sarkalatos 
hivatalait illy lelketlen tisztviselők bitorol
ják ? lehet-e az olly nemzet' boldogulhatá
sát bár álmodozni is ? — 

Miklós' napját megelőző reggel az ud
varnál nagy lever (reggeli udvarlás) volt 
A5 kúl hatalmasságok' követei és a' biroda
lom' nagyjai az udvarlással párosult üd
vözlésben részt vettek. A' császár kozák 
hetmani forma-ruhát viselt; a' czárné pe
dig orosz nemzeti ős öltözetet; SejV ékínek 
alkalmatlan terhe alatt nagy nyughatatlan
sággal kéntelenítetett küzsdeni. — Estve 
csillámló tántz-műlatság, 's Sényes lakoma 
adatott — Szegény Arisztáki itt is ebül 
jártj az asztalhozi ülés alkalmával ? az egy 
kevéssé Sőlemelkedettebben lévő, a' csá
szári család' számára készített asztalhoz; ál
lott, 's az épen leülni akarót gróS Zava-
doffski más helyre vitte. Ennyi arczpirulásj 
ennyi szégyen koránt sem tanították az 
agyafúrt szemtelent. — 

Ezután Pétervárnak és környékének 
nevezetesebb helyeit megnézegettük. — A' 



— 80 — 

péterho§ nyári mulató lak' szép kertjében 
a' most béSagyott sok szökő kutak , víztük
rök, kiváltképen egy nagy mesterséggel 
kés7Átett pLr mellynek ágaiból, levelei' min
den erejéből viz szokott csepegni, figyel
met érdemlettek. A' czár évenként egyszer 
itt vendégli meg a7 szt. pétervári kereske
dő kart, 5s gyárok' tulajdonosit; — egy 
illy alkalommal a' czáriczát 's gyermekeit 
a' vígadó sokaság közé vezetvén $ igy 
szólott: „Látjátok^ én is művész vagyok; 
ezek ("gyermekeire mutatván) az én gyá
ramból kerültek/' Illy 's ehe£ hasonló nép

szerűsítő ([populáris) tettekkel nemzeténél 
nagy szeretetet nyert —- Egy alkalommal 
a' kronstadti hajó-tár', 's Czélarányos erős
ségek' megtekintése után bámulással visz-
szatérő követtől azt kérdi: „Ahmed pasa, 
láttad-e Kronstadtot ?" Midőn a' követ igen
nel Selelne, azt mondja: „Na látod , az an
gol vendégeket én jó szívvel látom." Más
szor cserkesz és tatár őrsergeit mutat
ván , igy szólott: ?yEzek nem hitem' sor-
sósai, sem nemzetembéliek, mégis mint 
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gyermekimet szeretem; ti is bánhatnátok 
hasanlólag." — 

. A* sok lakomák 's fényes táncz-mulat-
ságok egymást érték; illy egymást fölváltó 
©rvendezések között azonban a' visszatérés' 
ideje következett. — A' követi segédek 
egy egy arany burnótos szelenczét vagy 
szép gyűrűt nyertek ajándékul; mivel ke
reszteket nem viselnek. — Menetelünkhöz 
liasanlőlag tértünk visszafelé. — 

Moszkvába érkezvén, műlatásunk' ideje 
alatt lakomás miílatságokba hivattunk. A' ki 
Pétervárt látta, Moszkvában nem sok nevr-
ssetest talál? — már magának a7 városnak 
fekvése egyenetlen, kiterjedése roppant; nagy 
templomai számosok. A' czárok' ösi laka 
's a' kremel, igaz, pompások, de koránt 
sincsen bennök a' pétervári kedvesség. ílt-
szái közt legnevezetesebb a' kithai' gó
rod vagy is a' chiiíai város; itten a/ chi-
nailag kifestett boltok 's raktárok- azon. 
minden közösüléstől elzárt roppant biroda
lom' terméseit mutatják. — A? hadi fegy
vertár tömérdek fegyverekkel rakva, — 
ezek koránt sincsenek olly mesterségesen 
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helyeztetve mint Bécsben. — Sok helyen m 
1812-ki égés most is látszik. Ezt szánt
szándékkal hagyják emlékűi. -— Van e' rop
pant terjedésű városban valami ezer kőpa-
lota; a' több házok Sáből valók. 

A5 borodini és smolenski ütköze
tek' helyeit megvizsgálván5 Kalugár#, 
onnan Tulába értünk, itten a' birodalom7 

anya-fegyvergyárait megjárván, 0relén, 
, Kurszkon keresztül Khárkovba értünk, 

itten a' Ső egyetemei gyönyörrel nézeget
tük; onnan Pultovára mentünk; azon a' 
helyen, hol Xll-dik Károly megveretett, 
egy csűcsoszlop vagyon. — Baltára ér
vén, kevés pihenés után a' hajdon olly ne
vezetes két város Bender és Hotin közt 
a5 Pruthon Szkulennél átmenvén, a* sáros 
piszkos Jáss%iba érkeztünk. Moldovai her-
czeg 8tur%ó mindent elkövetett fogadá
sunkra* — Innen Fólsánon keresztül, a1 

nagy de danes Bukarestbe érkeztünk. 
Oláhországi herezeg Ghika jól fogadott. A' 
Bukarest5 kívülről fény-űző, de házi körök
ben tisztátalan népitől megválva, Gzsur~ 
dzsonál a' dunán átmenve Ruscsukra 
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érkeztünk. Az itteni élelem-tárok' megvizs
gálásakor egér-ette kölesnél, 's haszonve-
hetetlen kétszer-sűltnél egyebet nem lát
tunk , — lehetetlen leimig mit éreztünk, a7 

. két császárság' hadi ereje' lényegességinek 
megtekintésekor! mert, nagyon is igázok 
maradnak nagy Fridrik' ezen szavai: ,, Wenn 

< mart eine Armée bauen wolte, man von dem 
Bauche anfangen müue^ weű dieser der 
Fundament davon ware^ 96. Az egyik Sél-
iiél már maga a' szabályos erő 's bővség 
tiszteletet 's félszet, másiknál a' rendetlen
ség, pusztaság, végromláshozi közeledést 
's szánakodást gerjesztenek. Még maga a' 
•követ is így sóhajtott Sol: „Ádzsépa biz 
nézemán ddám öládzsáisz?" (Vallyon. 
mi mikor leszünk eüib erekké ?). A' porta' 
ke.dvenczei között illy gondolkodású nem 
sok vaíL — 

Ruscsukhoz Szidmbut meg százhúsz 
őra; A' kocsivali kényelmes utazásnak vége 
lévén, ldra kerekedtünk, 's hatodik nap 
már Sztámbulbanvoltunk. — Utunkban egy 
Surcsa eset a' követet nagy buba ejtette; 
midőn Sumlárdí Karnabát feíé egy erdőn 
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mennénk keresztül, egy róka a' követ' eli
be áll ? ez midőn pisztolyát kirántaná, an
nak veres posztó belső tokját elejti, a' ró-
ka hideg vérüleg a' Selfalt tokot egy bokor' 
tövibe akarja ásni, — ezen a' babonások 
annyira megrettennek, miszerint szavak is 
elállott; csakugyan magokhoz térve, rival-
lani kezdenek; én, Mehmed ali ezredessel 
beszélgetve a' rivallást hallván, elő vágtatok 
's kérdem: mi baj? egy JuszuS nevű legény, 
a' még mindég kapard rókára mutatván, 
Séitdni bdk (nézd azördögöt,_) csakan-
nyit mondhata^ 's mindnyájok csak Es%td-
führ alláh! Esztáführ alldh! 97 sza
vakot ismételhetek; erre én pisztolyt rántván 
a' rókára lövök, de lovam' nyughatatlansá-
ga mián nem értem; fegyverem' roppanásá
ra a' többek lelkesedvén, több sikeretlen 
lövést tettek, a' róka a' sünibe ugrott. 
Karnahdtra érvén, vacsora felett a' követ 
MüftiHad%si I$%mailEfiendmék a' dol
got előbeszélte, a' mély tudákosságot árul-
gató Mufti komolyan % azt a' bölcs feleletet 
adta: „Framy azon rókabőrbe öltözködött, 
valamellyik ördöngös hatalommal bíró nagy 
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ellenséged vőlt'V A' rósz róka két hónapig 
sem ment ki a' követ' fejéből; sokszor mon
dotta: ^Száz aranyot jó szívvel adtam volna 
niegölöjének".—Valamelly szokott házi róka 
lehetett. — A' törökök, mivel náluk a' ter
mészettani vizsgák (jphysicai experimen
tum) még csak embriók, nagyon baboná
sok, — ha útra-induláskor egy nyúl, vagy 
egy asszony megy űtjokon keresztül, az 
őket fenyegető szerencsétlenség' elkerülé
seért visszatérnek. — 
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V. S z a k a s z . 

Nikáh miiriz ifráh, re báiz in siráh dür. e) 

MITmah Szultán' lakodalma. — Az 
ázsiai bányák9 megtekintése, — azok
ról egy pár szó. — Albánia — C?e-
gálik — Toszkálik — a9 skodrai 
lázzadás7 folyama, és végzete. 

Sztámbulba érkeztünkkor a' szultán' 
's udvara' figyelmét a' lakodalmi készületek 
foglalták-el; a' tengerre nyaló házak' ab
lakai 's Salai mécsekkel megrakattak ; — 
az ünnepélyre minden pasák, kormányzók 
meghívattak ? kik a' nagyúr előtt kedvet 
nyerendők, tehetségüket kimerítő ajándé
kokkal udvarlani el nem múlaszták. .— ma
ga az egyiptomi Mehmed ali is egy Sregát' 
kisérése alatt több egyiptomi terméssivel 
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megtelteit hajókat küldeni el nem múlatta; 
ajándékai között legkitűnőbb volt egy mu
lató kert, mellynek Sényzetes arany-főldjén 
a1 virágos, 's más mesterséges osztályok 
drága kövekkel remekül rakvák. — A' 
tizennégy napig tartó ünnepély* estvéin nagy 
tüzi-játékok adattak; nappal pedig kötelén 
tánczolók mulatták a' roppant nép-töme
get; török, görög, örmény, és zsidó asszo
nyok' több ezrei borították a' dolma bak-
csei 98 oldalt. A' lakodalom sok száz pár 
embernek keserves volt; a' tátongó bémász-
kodásra elmenni szándékló asszonyok, Sér-
jöknek utolsó fillérit is kiesikorták, a' meg
tagadás' esetében a' szőnyegeket, mátrá-
czokat, sőt még a' házat Sedező cserepe
ket is eladták; mondván: „Férjem effélé
ket megszerezhet, de én több illy lakodal
mat mikor látok? „Többen nagyon levén, ála-
potjokat számban nem vévőleg elmentek, 
's a5 tátongás' helyén szültek. Az illy ha
tártalan újságkívánás a* szegény Sérjekre 
káros béSolyású levén, nőjöktől többen el
váltak; ar Kadik, Móllá k a' váló-pörök' 
kihalgatásiban elfáradtak. Végre a' császári 
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hölgy, nap és hold (minna) nevű herczeg-
a&szony, egy Miklós czártól küldött, arany
nyal borított pompás hintóban a' hé&ik 
tcÍÁ-i széráljbol, a' kiállított hadi-hajók' 
hathatós ágyú-dörgései közt 3 lovas és 
gyaiog-csapátok'tui kísértetve, az orta-
kőí szérál^ háremébe vitetett, E ' pompát 
a' nagyúr a' bé'sik-tás fölötti Jildiz kösk-
ből nézte. Ez ünnepély' berekesztéséül 
egy europaias nagy lakoma adatott az kűl-
hatalnmsságok' követinek 's országa' nagy
jainak megvendégléüére. Ugyan ez asz-
íalnál voltak láthatók a' Sekk el Iszlám" 
görög és örmény pátriárkák és a' zsidó' 
Hdhám bdsi vagy is fórabbiner; —ezen 
utolsóy vallása1" szoross szabályait megtar
tandó y miután mindenféle puhatolodző pil-^ 
lantatokat lökeltt, hite' sorsositól nem lát
tatva, arczpirulással nyúlt az eledelekhez. 
A' követi asztalnál különösen dicsértetett a? 

gürldcs és bdkldva l0° 's kőz meg
egyezésből az európai szakácsok' mestersé
gét Seljülmuló süteményeknek tartottak. — 

A' vigs^g' mámorából Sőlébredök, ér
dekesebb tárgyakkal kezdettek bajlódni. — 
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Péíerváraií létünk' alkalmával xíhmed pasa 
a' bányászatot tanuló ifiak' intezetét meg
tekintvén, minden szükséges eszközökből 
mintát kért. Ezek mihelyt megérkeztek , 
azonnal a' szultánnak bemutatta, 's egy
szersmind az ázsiai bányák' rendbe hoza
talát jovasolta. Egy császári parancs* kö
vetkezéséül egy hatalmas Sermánnal euró
pai bányász-tiszt jV.. úr mellém adatik, olly 
meghagyással^ hogy az örményországi 's kis 
Ázsiának más részeiben Sekvő bányákat jár
jak meg, és ha lehet javítsunk, ha pedi 
nem lehetne, mindent tekintsünk meg, '$ 
visszatértünkkel rajzainkat mutassuk bé. — 
A' helyek' Sekvésinek Selvételire megkíván
tató eszközökkel elláttatván, útnak indul
tunk. Legelőbb is a' Szivdsz és Kdize-
rich közt Sekvö dkdági bányákat vizs
gáltuk meg. A' munkások görögök, a' mü
veitetők' egy része TrebisonéP környéke
béli törökök, 's görögök; ezek a' bányákat 
magok' erején műveltetik. — Az ezüstnek 
drachmájáért harmincz párát, az ónnak 
hdtmdnjdért l 0 1 százötven párát kapnak 
a' kormánytól, — e' mellett egy héti ol-
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vasztásra keinencze-szám szerént százhat
van piasztert 's elegendő tát 7s szenet — 
Ezért tartoznak a' gazdák munkásaikat ke
nyérrel , ázalékkal 's pénzzel tartani, a' 
mécseseket Sagygyuval ellátni. A5 nyert ezüs
töt 's ónat a' kormány' emberein kivűl sen
kinek sem szabad adni. 

A' bányák' müvelése kimondhatatlan 
gyarló lábon áll. Nemhogy Söldismerő-
jök (geognostájok) lenne, de még egyet
len egy iránytó sincs egy bányánál is. A' 
Csicsekli nevű hegyben háromszáz négy
szeg ölnyi területen több mint kilenczven 
schacht 10* van, — Minden szabály, 
rend 's könnyebbség nélkül kínlódnak; ha 
az érez' erén vizre akadnak, 's magukon 
segélni nem tudnak, félbehagyják. Az egye-* 
netlen szűk üregeken hason csúszva, alig 
tud az ember áthatolni. Tizenkét 's tizen
három éves gyermekek, három — négy oká-
nyi mennyiségben, hátokra kötött tarisznyák
ban, csak legnagyobb bajjal hordják ki-* 
Selé az erezet. Kutyának, Csigának 10a 

hire sincsen. Egyszer, midőn egy illy lyuk
ban, valóban a' legnagyobb elszántsággal, 
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az uttima terűm ratiot^ zseb-piszto
lyainkat, magunktól el nem hagyva, ge-
lesztakép' mászkálnánk, jobbról balról ko-
pácsolásokat hallván, kérdeztük a' gyakori 
ütések' okát, „Szomszédjaink lesznek min
den bizonnyal"—kaptuk feleletül, 's midőn 
kérdenők: mellySelé veszitek irányzástokat? 
megvallottak, hogy csak az érez' erén men
nek, azaz: bányájokat Iopólag dolgozzák. 
Már pedig ezen mód Selettéb káros, ezt 
bizonyítja a' honunkbéli felsőbányái Io
pólag műveltetett bánya. Még most is lát
ható Ráhoc%inah egy parancsa, melly a' 
bánya' tulajdonosait az illy művelési mód
tól tiltja. — Az illyeténképen kizsákmá
nyolt erezet a' törökök á' schachtok' szájá
nál csákányokkaLöszvetörik, 's úgy küldik 
egyenesen a' csak vashámoroknál használ
ható magasskemenczékhez, a' nélkül, hogy 
előbb stompolás 's mosás által az idegen 
anyagoktól megtisztítanák. Szombaton estivé 
egy egy kemenczébe ezer bákmánl berak
nak, 's hetvenkét óráig tartó roppant tűzzel, 
kimondhatatlan Süvók' segedelmével, az érez 
kétségbe ejtetik, ügy annyira, hogy a? be-
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vetett tömegből valami rósz használhatat
lan salakos őn olvad ti. Ebből iszonyú tűz
zel, szabad ég alatt, az ón' nagy részének 
elégésével, egy vagy másfél oka ezüstét 
kapnak* Ha több ezüstöt adó érczre akad
nak, az ollyast az erdőn kiolvasztván, az 
egy drachmáért százhúsz párát fizető ide
geneknek adják, — 

A' Diárbekir mellett levő árgánai 
termékeny rézbányákat, 's az Eufrates 
mellett Sekvő sok ezüsttel bíró Kabá md-
dent több másokkal megjártuk, 's minde
nütt szánakodást gerjesztő rósz művelést 
találtunk, és pedig a7 nélkül, hogy a'meg
edződött elSogultságon legkisebbet is segél
hettünk volna. A' helyek' felvételivel fog
lalatoskodtunk. Ezen ártatlan munkásságunk' 
alkalmával a' kormányzók'|őrizetünkre ren
delt emberei nélkül agyon is verettünk vol
na. Az udvart megcsaló görögök álnok
ságuk' felfedezésétől tartván, megétetésün-
ket több ízben próbálták. — Nyomorúsággal 
teljes utunkból tizenegy hónap múlva visz-
sza vergődtünk megint Sztámhulha* 
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Utunkban a' természeti szép~j tájékok? 
mellett andalgással néztük a' hajdon olly vi
rágzó varasok' megmohosult romjait — Az 
Istenek' tiszteletére szentelt valaha pompás 
templomok' még fennálló remek oszlopai kö
zött ittott láttunk Süstölgeni egy-egy hitvány 
kunyhót ? mellyeknek nyomorult lakosai a' 
telhetetlen kormányzók'körmei közül 
alig menthettek meg egy sorvadásnak in
dult rongyot, meztelenségük' eltakarására. 
Ki lehetne olly elfásult érzéketlen, ki az itt 
levő legkisebb munkáért bővséggel kamatló 
termékeny vidékkel olly nagy ellenkezésben 
álló, rablással párosult zsarnoki iga alatt nyö
gő automatok' megtekintésekor Sel ne kiál
tana : Uram! ezek valóban nyomorultak! Mély 
Sájdalomtul elSogódott szívvel kérdeztem sok
szor a' Tire\ Ájdin% ?s Méless' boldog vidékei 
tengő lakóitol: mért nem dolgoztok, termé
keny Söldeiteket hogyan hevertethetitek? 
„Uram! így Seleltek,mi most csak annyit ter-
^mesztünk mennyivel kiérjük, még is a' ÍWÜ-
v$zellimek, ájánok 104 alig hagyják meg 
^hátunkon lévő rongyainkat, —háthamun-
55kásabbak levén, tehetősebbek lennénk^ sor-
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^.sunk mi lenne? egy vagy más ürügy alatt 
^nemcsak vagyonunkat, de még életünket 
jjis elvesztenék.a Fájdalom, számtalanszor 
láttam ezen szavak' valósulásait.— Imé a1 

sokak által boldognak neveztetett helyezte-
tésök a' Porta' alattvalóinak! <— Mit ér áz 
elzárt, elrejtett vagyon? mikor nem csak an
nak, de még életünknek is mások tulaj
donosai? Egy régi verselő így szóll: Ser-
vorum nulla est unquam civitas "; e' 
valóban igaz is, mert a' hol vagyonomat *s 
személyemet a' törvény nem biztosítja, la
kásom' helye nem Aon, hanem börtön, hői 
elöljárómnak meggörbült alázatossággal azt 
kénytelenítetem mondani: ^Effendumíhoj-
num kilddn indzse dir" (Uram! nya
kam szőrszálnál vékonyabb). Ezen minden 
személyes bátorságot, önállást öszvetipró 
rabszolgai kitétel a' töröknél olly közönsé
ges, mint nálunk a' hübérkor' maradványa, 
az alázatos szolgája. Egy világpolgár 
(cosmopoíita) Ázsia' elpuhult nyomorult
jai' megtekintésekor, megeshető, nem egé
szen helytelenül mondaná: ^Csak a' szabad 
#ember lehet munkás, erkölcsös, iparkodó, 
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^merészséggel bíró 'a feltételeiben állhata
t o s ; a' rab ellenben mindenütt tunya, rest, 
„erkölcstelen 's félénk*; — 's talán nem is 
sajnálná, vagy jobb sorsra érdemetleneknek 
tartaná a' nem önálladalmuakat Ezt 
én nem vitatom. 

..Rajzainkért, 's jegyzekinket miután Jaz 
udvarnak beadtuk, parancsot kaptam a' 
8kodrába való indulásra, Albánia' azon ré
szében szabályozott rendőrséget felállítan
dó. — Reméllem, itten nem leend szükség
feletti az Ám out oh? egy-két szóvali bő
vebb érintése. — Az Albánia' (Arnoutluk') 
nyughatatlan lakói két Sőbb részre oszla
nak: Gégálikra és To$%kálikra. — A' 
Gégctlik áll al serviai^ bosniai határszé
lektől Nissától] Vucsetrintől kezdve, 
Pris%deny

PBukágin}Üs%küp%Kálkdti^ 
delén', Ochritf, Bebre9 —Máf>— Elba-
szán'— Téhrán'— Buraz%ó9 és Sko~ 
dra9 lielytartóságaibul,— Monas^tirt is 
ideszámítva, magában foglalja a' régi Blyri-
cumot 's Macedóniának egy részit. Főváros-
suk, a' GégálW mozgásinak, csendes, vagy 
zajos Iétöknek hév mérője, $ kodra vagy 
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8kutdrL — Ay Toszkálikot teszik, Frf-
lon<f) Delonia\Tirhalej 'aJánjd' hely
tartósági; ezeknek Sővárosuk â  hajdon olíy 
nevezetes Jdnja vagy Janin a. — Az 
áraoutok vagy álbánusok átalánoson $%ki» 
pétdroknak neveztetnek. A' Gégák több
nyire széles mellel bíró, izmos'növésű, dur
va hangú 's természetű, barnaszeg emberek; 
— egymással örökös vérengező czivodás-
ban élnek, 5s bosszúállásukat csak köl el
lenség' megtámodásakor Selejthetik, — ál
nokok, megedződött alattomos ravaszsággal 
birok; kinek testén sorvadásba indult szen-
nyesebb ing és gúnya van, az ollyat leg
vitézebbnek tartják; asszonyaik kivált a' fa
lusiak rondák, dancsok; marhájokkal egye
temben ablaknélkűli erős házaikban laknak; 
mezei munkára menéskor is mind két nem
nek arászos hosszú puska függ hátán. 
Házaik' Salain, ablakok helyett vastag 
lábnyi szélességű Js hosszúságú deszka
darabok szolgálnak; — házak' közepén egy 
kőből készült tűzhelyre rakják tűzeiket, — 
a1 füst keressen magának menedéket; kan-
dalidnak hire sincsen. — Pri sztinén lé-
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lemben néhány Sejér lónak szennyes sárgá
ra változását midőn tudakoznám, tfkíií a' 
füstöt adták, mit, mind addig nem hittem, 
inig íiéiri sokára a'gégák7 égy osztályának, 
a' Lápok 's G old kok' megzablázására 
számos sergünkkel rajok ütvén, a' pusztán 
maradott házakban kinyitott ablák-táblákr 

'SÍ ajtók' ellenére is a' füstöt néni állhattuk; 
ekkor tudíam-mfeg, miszerént magok á' ház
tulajdonosok is benfekvésökkor, (mert ülés
nek nem lehet nevezni), á' földről ritkán 
eníelik fel fejőket — Ez bármilly képte
lenségig ék látszikj csakugyan igaz; életem-
heií ezen fosztogatásból élő gégá felekezet
nél piszkosobbakát, rondábbakát nem lát
tam; tC Üémberek' arczát korommá vált füst 
borítja, kéntelen vagyok hinnij Mszérérit 
magáií az asszonyi neíuén is c?ak háromszoV 
1. i. születéskor j férjírezmenéskot'- és halá
lakor jár víz. 

A' Lcipők egy erdőkké! kÖrulVétt̂  tiz 
órányira nyúló szép termékeny vőígyet bír
nak; — liarmibez év óta nemhogy valaki-, 
nek felsőbbségét elosmérték volna $ détiszí-
viselőnfck még emberét seiíi látták magok 



közt— A1 hét éves gyermeknek pisztolyain 
Mvűi nagyobb, boldogsága nincsenr azokkal 
hál is. Velünk egy pár ágyú levén, sokan bá
mulva kérdezték: mikiennének azok? 's hogy 
képes elsütni kakas és kova nélkül ? ; -̂~ 
Yallásrul még képzetök sincs; de ha má
sok közt vannak 9 azok' imádási módúkat 
pontoson majmolják* a' nélkül, hogy csak 
egy szdt is beszélnének.— Egy illyen, mi
dőn imádsága közbeíi mindenik arczra bo
rulása után, öviben lévő pisztolyait kiven
né 's serpenyője1 lőporát nézegetné, mel
lette imádkozó szomszéditól elhagyatván , há
rom óráig tartó hajtogatásival nagy mulatsá
gunkra szolgált. — A' gégák közt laknak 
ti mirditdk is; ezek ti régi mirmidonok' 
vitéz maradéki; bátorságukért második Meh-
med i457-ben őket egy rézre metszett be-
ráttal 103 ajándékozta meg, mellynek tar
talma szerént, minden adózástól menttek; 
a' porta' Selsőbbségét elösmerő keresztények 
között csupán ezek bírnak illy kiváltsággal; 
maguk közül egy Sőnököt választanak, neve 
kapitány; ez teljes hatalommal itél, bün
tet; dolgukba senki nem elegyedik; ha a' 
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fővezértől főíszólítatnak, kötelesek három
ezer jó puskásokat kiállítani; — vászon ne
műt nem viselnek; — lakásuk az acroce-
rauni havasok közt van;— az éghajlat' sá-
üyarainak $ fajik' bővsége mellett j meztelen 
testöken viselő fejér cztfMraposztóból készült 
dolmánynyal 's harisnyával daczolnák; — 
éledelök tej , túró, és kukuricza; a' szeszes 
italok közt a' pálinkát szeretik. — Ezekhez 
közeliinek a' Skodra körűi lakő miirlákok 
azon külömbséggel, miszerént emezek tö
rök 's keresztény nevet is viselnek, és 
a? két vallásnak valóságos amphybiumai: 
pénteken dzámiba, vasárnap misére járnak; 
mivel marhát felesen tartanak, a' vasárna
pot azokért ülifemeg;—-bort alkalmas men
nyiségben termesztenek. — Ide járulnak a' 
Skodra' hegyes környékiben lakó latinokj 
leiket az álbánusok kigyőevőknék nevez
nek, mivel főbb eledelük a' skodrai tóban 
bővön termő angolna. — Skutárinak nagyobft" 
kereskedői, latinok, fóbb kereskedésőket Ve-
lenczével és Triesítéí folytatják; — a' ge-
gálik' minden lakói között lég űriásabbak; 
többnyire ínind tudnak olaszai; — házaik, 
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magok 5s esaládjok csinos; jól élnek; ven
dég szeretők; Sosztogatásnak, rablásnak nem 
kedvellői; valóban szép alakú emberek, — 
A' Gégálik között sok és szép tüzelő Segy-
vereket készítnek, — Priszrend, Ipek, 
Kdlkdndelen fegyveréről,.— Mát lőpo
ráról híresek; — 8 k o d r a a' legjobb selyem 
sinórókat, sujtásokat készíti. A? gégáliknak 
mindenik várossá egy egy hegyre épült erős
séggel bir , melly nagyon is gyakran szol
gál a' kormányzóknak menhelyül. 

A' Tos%kdh súdar növésű, sárgás ha
jú, kék szemű, vidám tekintetű,, egész Al
bániának legszebb népei. Házaik 's magok 
tiszták; az asszonyinem kellemteljes, mun
kás, a' cziSrálkodásnak épen nem ellensé
ge. — Mind két Nem barátságos, vidor, a' 
társas elet' kedvelője. — Ámbár köztök is 
gyakoriak a' lázzadások, mégis inkább szít
nak a' kormányhoz, mint a' nálaknál sokkal 
vadabb gégák. A' Sérjfinak csínos öltözete 
?s aranynyal vagy ezüsttel borított szép fegy
vere nem kellemetlen látvány. —-Egy szép 
csínos töszkánál az egész török birodalom 
szebb Sérjfit elő nem állíthat. — Testnövésök 
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á' cserkeszével átalánosan egy, — menltől 
karcsúbb 's Siirgébb valaki köztök, annál 
szebb; kiváltképen lábaik Seleííébb kicsinyek; 
többnyire jói tudnak görögül; táncz, muzsika 
és ének-kedvellők; — szóval a' török biro
dalom' firancziái. — Jánjában a' legszebb 
öltözet 's legjobb burnót készül. — 

De térjünk csak a' gégálik' hév mérő
jére Skodrdra. — Császárja ellen pártot 
ütött, 's megbukása' következésében Sztám-
bulban veszteglő MusztaSa' hellyébe a? sze
líd Háfi% neveztetett skodrai pasának, ki is 
a' porta' akaratját követendő, minden szer-
Sölötti ingyen elődöknek, kik V Musztafa' 
idejében szolgálatban voltak , utat ád; e' 
tettel egyfelől az udvar' jövedelmét nevelte 
**gy&n? de másSelől azokat a' hovárddkat 
(naplopókat) békételenségre íngerlette , kik 
a'munkásságtul, mesterség-folytatástul el-
levén szokva, Sölöttébb fájlalták? hogy a7 

szokott mód szerént, mint eddig, a' Rája' 
rovására nem dobzódhatnak* — Ezeknek, 
az erőszak' oskolájában Solnötteknek, a' sem
mi, 's csak fesletségben űszo Ahmed és 
Mehmeű béyek nagj<' gyámolul szolgáltak ? 
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míg némelly közcsend-háborításttü irtodzo 
skodrai lakosok által Háfiz pasa értesítet-
vén, 'sőket elakarván Sogatni,— mind kettő 
elillant, > magának CorSuban keres mene
déket — Ezen két' csekély vagyona láz-
j^sztdnáL. sokkal veszedelmesebb maradt 
hátra, a' gazdag kavajai Ibrahfmbéy0 sze-r 
mélyében; ez a' porta' újításinak esküdt el
lensége lenni, a' yégi mód szerént két, liá'-? 
romszáz embert, mint erőszakoskodás! eszr 
közöket udvarában táplálni, Sízetni meg npni 
'szűnt, 's H£fiz pasának csak azért, mivel 

iidvar7 embere, cselt vetni törekedett; — 

pesterséges Sortélyit álszelidséggel 's pén

zével annyira íudt^ palástolni, hogy a' cser

készi nyilszívüséggel biró HáSiz pasával nem 

lehetett semmiképen az Ibrahim' qlálkodá-

sít elhitetni. — 

Míg Ibrahim cselbe buktató szöveteit 

terjesztgeti, azalatt Háfiz a' kormánynak 

hasznot hajtandó, a' murlákok7, latinok7 Jú

liáira, nyers bőrökre 7s egyéb kereskedési 
tárgyakra vámot vettet; ez magában jólle
het nagyon is csekély volt, de szokatlansá-
í*a ini^n, a' föld' népire nagy benyomást 
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okozott; — e7 mellett a' MusztaSa alatti láz-
zadás7 alkalmával a' vár' 7s inas épületek7 

megigazítatására heíven-öt-ezer piaszter, 
(nyólezadfélezer ezüst forint) költetvén el, 
ennek visszafordítását kérte a* várostűi; — 
e7 csekély pénzbéli segédet a7 tizenhatezer 
lélekből álló, évenként husz-millio piaszter-
nél többel kereskedő gazdag város', ha akar
ja, könnyen kifizetheti, — de a7 természe
ti eröjeket jól ösinerő skodraiak a7 pasa' kí
vánságának teljesítésétől magukat annyira 
vonogatják, miszerént Háfiz kéntelen az ud
varnak panaszt tenni. — 

Volt e'tájban Skodrában egy Hamza 
nevű Tüfekc$i-ha$i l06, ennek egy ál
dozó húsvétra hizlalt kossá, a7 Skodrában 
fekvő szabályos katonaság7 számára pász
tó roltatott juhok közé szaladott, a7 katonák7 

mészárosa vigyázatlanságbul-e, miből, a7 

Hamza' kossát levágatja; a7 haragra gyűladt 
Tüfekcsi-basi a7 mészárost a7piaczon csak
nem halálra vereti; az egybe toretcttnek csa
ládja a7 pasánál panaszt tészen; minek kö
vetkezéséül Hamza hivatalától megfosztatik; 
inelly vele való bánást megboszűlandó, ma-
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gát a' már nagyra szaparodott békételenek! 
számához csatolja. — A' zúgolódás IlaSiz-
nak hírűi tétetik, de még számban sem ve-
szu — Ez alatt a? nyolczadfélezer jóforint^ 
nak megfizetéséf tárgyoző portai íermán 
megérkezik; melly, midőn a' Mekke mé
néi 107 a' kádi által felolvastatnék, zajjal 
Js illetlen kifejezésekkel fogadtatik; a' ve
szélyteljes tolongásba! a' kádi csak nagy 
bajjal tud a7 várba szaladni; a' Sőlzűdult nép 
az elSutott kadinak házi bútorait, 's köny
veit elzsákmányolja. Két, három nap tőit el 
a' két féV tanakodásai. .— A' pasa' gon-? 
ilolkodása szerént, a' lázzadás csak né
hány eszeveszett ifjúnak elineSuttatása, 5s ki-r 
vánságátül eláílani teljességgel nem akart; 
sőt a7 lázzaszícfk5 feladását parancsolja, ^-

Ez alatt g* nép Dzsámik', Hazak' elibe 
csoportozik; közűlök sokan, k|k Hamzaként 
Egyiptomban több évig katonáskodtak, mind 
Sekvésöji' erősségét, mind a' portai katona
ság' gyöngeségét igen is jől tudták. A' mur-
lákqknál nagy befolyású fíamzának csak 
egy szavára rábaijai tódulnak a' zsákmány 
után ásiíozok a' város' utászaira. A1 pasának 
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Isi vilik épen a' város és vár közölt lévő ke
reskedői raktárok' megmentésére! kellett gon
doskodni; kívánsága' létesítheíéseért a? Pa
zarra 108

? és az azt oltalmazó' Hdválé-
re 10$ két tábor katonaságot küld két ágyú
val és egy taraczkkal. -r- Az elenyészett 
1835-ik év' májussá' 19^-én estvéli tiz óra
kor miden Háfíz pasával vacsoránál ül
nénk ? gyakori puskaropogásokat hallottunk, 
mellyre minnyájan fölpattanván, a' várkapu 
elibe siettünk; kevés idő múlva hirűl hoz
zák , hogy Hamza, murlákjaival ugyan go
noszul lövöldözteti a? katonákot. A' pasa 
parancsot ád, miszerint helyöket oda né 
hagyják,- 's míg lehet ne tüzeljenek,. de 
ha csakugyan az ellen-tüz nem szünend, 
azon esetben az ágyuk se kiméltessenek. 

Ez alatt, a- katonai lakbúl még más két 
tábur is küldetett segédül. — Egy óra múl
va, az apró Segyverekv ezerenkénti ropogá-
>si közé ágyudörgések vegyültek. A5 meg-
lámodást nem is gyanítható szegény kato
nák, minden mell-védfal nélkül, síkon állva 
kéntelenítettek a' házakbul, kertekből, ár-
kokbul, hidak alul jövő gollyózáport ki ál-
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lanL — Ezen mostoha éjjelen nyolczvanan 
elhullottak ? százötvenen pedig sebbe estek 
a' katonák közül. Viradíkor az elbádgyadt-
tak főlváltattak; a' Havalére még több ágyú 
vitetvén, a' velenczeiektől maradott várbeli 
nagy ágyuk is tüzelni kezdettek. —- Agyú, 
lőpor,- t&raczk és ágyu-golyó elég volt; de 
a'DurrazzóbM íévő száznegyven pattantyu-
sink hozzánk nem juthatván, hiányukat ke
servesen fájlaltuk; a' várbeli negyven ágyú
nak 's hat taraczknak dörgésnél tettlegesebb 
hasznait ritkán vettük. Ravasz ellens.égünk 
fogyatkozásinkat észrevevén, számban nem 
vételt bizonyító sok szemtelenségre vete
medett — 

Allapatunk naponként terhesedért, mini
den közösüléstől elzárattunk. — Skodrához 
tiárom ütőn lehet csak közeledni; az egyik 
Priszdrenről az acroceraumi hegyek' mere-
jlek ösvényin viszen; itt harmincznyolcz őrá-* 
nyira még helység sincs az ösvények' rósz-
szasága miáii, sok helyen a' lörol is le kell 
szállani; ezen az úton segédet nem várhat
tunk.—Egy más ut viszen Elbaszánon, Aies-
s»|on keressztől; — ezen utolsónál egyfelől 
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a1 Driri* vize* másfelől a' magoss szirtok 
fiiig hagynak egy két ölös űíat. A' harma
dik ilt a' skodrai tóból folyó Bojdna vizé-» 
nek az adriai tengerbe ömlése. r— A'Bojá-
na' torka is, mint szintén Alessio, Skodrá-
lioz hat órányira van. — A' pártosok az 
lílak' mind hármát ugy elfogták, miszerént 
terhes állásunkról még nem is tudósíthattuk 
az udvart; nagy mennyiségű pénzért magu
kat elszánt levélhordozóinkat, mihelyt el
fogtak, rögtön főifüggesztették, — 

Végre csakugyan a' Sővárostul kétszáz-
negyvenkét órányi íávulságra levő terhes ál
lásunk felől a' porta értesítetvén, parancsot 
ád a' debrei7 ochridi, pékini, téli* 
ránt 's más helytartóknak, hogy haladék 
nélkül segédünkre siessenek; de ezekAles-
sionál a' pártosok által visszaveretvén, ál
lapotunk kétségesbbé vált — A' lázzadás' 
kiütésekor a'piaczi raktárok-és gabonások
ban bizakodó Háfiz pasa mint meghökken, 
midőn a' vélt lisztnek 's gabonának csak 
üres helyét találja; — a' mi kevés risre és 
kukuriczára akadtak, annak mennyisége nem 
sok reményt nyújtott a' háromezerén feljül 
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lévő várbélieknek; —- 's e' mellett .jól es
mérvén az udvarnál! csiVa-sebesséjm dol-
gok' folyamát, huzamos hadzárástói mél-, 
tán lehetett tartani; — eleségbéli gyűjtenie-
nyecskénket kiméllendők, mindjárt a' lázza-
dás' idején csak vízben főtt rislévvel 's nyolcz 
lot főtt kukuriczával személy szerént egy
nek egynek huszonnégy óra alatt meg kel
lett elégedni; — de árva levesünk sem tár
ta sokáig ? mert risünk' elfogytával csak az 
utolsó volt eledelünk septembernek tizenne
gyedikéig.—Százötven darab ló az agyon-
szúratás vagy besózatás helyett éhség miatt 
veszett el; a' szünet nélküli tüzelés mián a* 
fegyverek' nagy része haszonvehetetlenné 
lett; — a* nyughatatlansággal és éhséggel 
küzdő legénység lankadásnak eredt; a' sok 
betegek' és sebesek' kigőzőlgései, 's főké
pen a' holtaknak csak másfél lábnyi mély
ségű gödrökbeni temetése által a' lég meg-
vesztegettetvén, ehhez járulván a'napnak is 
nagy heve, számos nyavalyák állottak elő? 

kiváltképen a' vérhas és forró-hideg pu$z-
tftólag nyomorgatta a' még ten őket. — - Az 
inség már főfokon állott. — Gyógyszer nclkül 
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a' betegek csak isteni gondviselésre bízat
tak;.-— a' sinlödőkön egy kanál lévvel, vagy 
egy Salat kenyérrel segélleni nem leheteti* 
Irtózás volt az állatoknak , Sőképen a'rak
tároknál találtató számos macskáknak ieh-
ségszűlte kétségbenesésöket szemlélni*— Az 
őrállásra kirendelt legénység őrmesterestül 
a' pártosokhoz szökött ~ Sokan közűlök 
bővségre találván, magokat agyonették*-— 

Iszmail és Hűsszem béy ezredesek a* 
végveszélyt meggátlandók, a' vár' parancs
noka Háfi% pasa' és tábornoki őrmester 
Oszmán pasa' ellenére az ellenség
gel Srígyet kötnek olly Seltételek alatt, 
miszerént ők a' pártosoknak a'piaczotj Ha
vaiét ? szóval minden helyet általengednek, 
's a' katonaságot a' vár' töfiben lévő kato
nai lakba egyesííendik, melly onnan sehová 
ki nem menend. A' városiak ellenben ma
gokat kötelezik, Sízetésért az vár alatti le
génységet meghatározott mennyiségű hússal 
és kenyérrel ellátni; —- a' várbeliek közül 
senki is a' kapukon ki né lépjék; — a' két 
ezredbéli betegek lehozassanak; 's a' benn 
lévőkniek senki is egy Salat kenyeret ne 
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nyújtson. — Embertelens'égök' végrehajtá
sára, a' vár' két bejáróira őröket állítottak; 
ínagassan Sekvő várunk tökéletes bortönné 
yált- —* minden közösüléstől elszakas^tvák^ 
senkitől, még bajtársinktól, barátinktól sem 
várhattunk semmit Csakugyan két tiszt em
berségtől Ösztönöztetve Senlévő barátjoknak 
kevés hússal 's kenyérrel akarván kedves
kedni, a' minden bejövökét megmotozó őrök 
áltál észrevétetvén; nagy vitatkozásra adott 
alkalmat; —.a* Selingerlődött városiak a' 
katonaságtól kiszabott élelmoket elhúzták —-
's csak nagy bajjal lehéte őket viszont meg* 
engesztelni. 

Ekkor látták ám a' frigyet kötött ezre
desek: minő megedzett alacsonyokkal len
ne dolguk, —* de már késő volt; — a' vál
toztatás lehetőségek közé jelenleg többé 
nem tartozott; mert ugyáii-is a' pártosok 
mindennék birtokában levén, az öszveolvadt, 
és szűk helyre szorított katonákkal tetszé-
sök szerént bánhattak. A' várbeliek' állása 
fordűlatpoiitjára sietett; a' Magokat elhitt 
pártosok már a' vár-főladásról, 's az egész 
katonasága végképeni elküldéséről kezdet-
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tek tanácskozni HáSiz pasa mind ebeket 
számban sem látszatott venni, noha állapotja 
kimondhatatlan terhesedett. — Egy mázsa 
lőpornál több nem volt; eledelünk is átaljá-
ban elSogyott; a' még megmaradóit kevés 
kukuricza' megSőzésire Sa nem léte mián né
mely elromlott ágyu-ágyokat Sordítottunk. —• 

Azonban september' tizenegyedikén, 
Alessia és a' Bojána' torkolatja Selé \ezeio 
úton számos lobogókat szemléltünk. A' pár
tosok' számos ser^e előbb a' katonákat sem
mi esetbeni Segyver nem fogásra megesket
vén 9 csoportosan tolakodtak a' számunkra 
jövő segéd' meggátlására. — September' ti
zenkettedikén Alessio felől ágyu-^dörgése-
ket hallottunk; a' Bojána' kiömlésénél szá
mos hadi-hajókat vettünk észre, mellyeknek 
síidar arboczfáin messzelátók' segédével 
elragadtatással, szemléltük, veres földben a* 
fejér Sélhóldat lobogni. Érzett örömünk' le-
festésére elégtelen vagyok. — A' fölöttébb 
hosszúnak képzelt éj' eltelésével másnap 
közelgető hadi muzsika' éltet osztogató hang
ja élesztgette elalélt keblünköt; nem sokára 
a' vár alatti teret számos sátrok borították: 

file:///ezeio
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a' pártosok' egy réstfe élszaladott, más ré
sze Skodrába visszavonult Börtönünk' ka
pui megnyíltak— Rumeíi Váliszi Malx-
imid pasa legelsőben is számunkra ÍKss ele
deleket küldött. A' jóllakás soknak, min
den vigyázat mellett, halált okozott. — Más
nap a' piac-zon számos Ső nélküli testek he-* 
vertek; — a' dolgok egészen más alakot 
váltottak ? — a' pártosok' egy része meg
hódolt; más része pedig a' hegyek közt ke-* 
resett menhelyet ; — szdVal; szabadokká 
lettünk* — Háfiz pasa álhatatosság.a' jutal
mául kütáhiai pasának neveztetett. — A' 
pártosok' némelly kézbe került Sejei$ mint 
szintén több albániai kétes hűségű helytar
tók, Sztámbulba küldettek.- — így 'végző
dött azon sok tekintetben olly keseíves láz-
zadás? mell Vett a? honfi háborúnak minden 
kigondolható kegyetlenségei követtek 9 's 
melly olly sokaknak életökbe, 's minden 
vagyonaiknak Seláldozásában kelült* —* 

Az öszvetörött üvégdarabokrdl jdl tud
juk^ hogy előbbeíii állapotoknál tisztább 
üveget lehet betolok Stivni \ — de nem így 
áll ám a' dolog az Öszvetört nemzetekkel 
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's városokkal; ezek romáikból ritkán vará
zsoltatnak elő. — Ennek igazságát igen is 
nyilván bizonyítják a' torok birodalom' min
den környékig —> de kivált Albániában, 
hol a5 nemzet vak dühének mindent kész 
föláldozni, a' leégetett házak épen nem 
ritkák. Ott, hol hatásköre kiterjed, maga a' 
kormány is ezzel szokta az elébbállött párto
sokat büntetni — meg kell jegyzeni ? csak 
ott, hol hatásköre kiterjed, azaz: Albánia* 
némelly hozzá járulható helyein, — meg-
ösmerik tigyaii a' porta' felsőbbséget, de 
hogy ? —- itt is nem de nem mindég kéntelen 
palliativ eszközökhez nyuíiii ? Úcfiri-* 
dot9 Elbán%dnt9 Terdnt} Crojdt, $ku-
távit és Pri$%d'terít 's más ehhez hason
lókat kedélyes beteg' módjára kéntelen ápol
gatni, —- Debre és Mát a' porta felől sem
mit sem akarnak tudni; ez utolsók közt még 
járni sem lehet a' nélkül, hogy az általok 
készített 's az egész török birtokban leg
jobb lőpor az utazón sikerrel meg ne pró
báltassák* 
Válón át ól kezdve Vonic%áig többnyire 
mind nyakasok laknak; «- a' tithalai pa-
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sának hányszor nem kelletik a' gyújtogató 
haramiával Táfil-bo%%al egyességre lép
ni ? 7s mégis, ha a' tolvajsághoz szokottat 
ajándékkal, 's erőszakos tettei' elnézésével 
tűrhető -'csendre nem bírhatja > Janja 5s más 
.helységek zsákmányoltatnak} Sőlperzseltet-
3iek, az udvar' 's pasa' emberei tetszés sze
rént kiraboltatnak, meggyilkoltatnak, — 's ha 
egy tetemes költségben kerülő sereg külde
tik ezen európai Irokézek ellen, további el
lent nem álhatás' esetében eloszlanak, és 
zsáfcmánynyalmegrakodott Táfil-bo% Kor-
Suba illant, — ottan fosztogatási' gyümölcsét 
elpazarolván, viszonti bánditasággal rettenti 
a' csendet 's nyugalmat nem ösmérhető kor
mányzót, és városiakat. Ezen hitvány Fra-* 
Bíavolónak csupa neve elégséges negyven-
njrdlcz óra alatt három, négyszáz Sőből álló 
tolvaj-bánda' Sőlállítására. — 

Hlyen a& Albániában helyreállított csend; 
a' kormány7 emberei csak űgy élnek, mint 
az ebek' elSáradási mián képzelt nyugalmat 
kostoló vadak. De ezen csudálkozni épen 
nem lehet — Az eleitől fogva véres egye
netlenséghez szokott árnoutok a' porta7 gyön-
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geségét jol ösr&érve, tulajdon miiíd erkölcsi,-
miíiA termeszeiig valóban méltánylást érdemlő 
erejokre támaszkodva, ha egyesütni tudná
nak , függetlenségökef könnyebben kivívhat
nák most, Mkoí a? töt&k erőf letel 's nem 
letel közt teng, —mint a' hatalmas MüfdtF 
Idejében tette a z tSzkenderbé i j ll°: — 
Mindöar* katonai szabályoknak esküdt ellen
ségei levén, a' portai katonaság7 csorbáinak 
kipoílására közűlök kapni lehetetlen: — Ezen 
kiolthatatlan gyftlöls égnek főifigereí afc ász-
szonyok voltak, kűlöiíösün aí; áHhi$s%á-
riak•'.(crojaiak); ezek férjeiket, 's gyer
mekeiket a', hős' sírjánál eskették JNi%dm 
iránti örökös gyűloláégre, — melly esküt 
azóta pontoson ikcg is tartottak, rs tártan-
dtaak, míg a' kormány illy gyöúge" álla-^ 
pótban lenni meg neirt szűíiendv 

A' Toszkák még nein annyira irtóz
nak a' forma-rühától mint a' Gégék; de ve-
lek sem sokra lehet menni. —• Fővezér Re-
sid Mehihed közűlök vagy két tábur liizá-
niot állított volt, kik nemzeti öltözetöket meg
tartották; fakorlátok' alkalmával maga a' 
fővezér is fis^f áriban jelent még.1 — De 
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mind é' mellett sem lehetett őket eláltatni. —-
A' konjai ütközetben bennök bízó jóltevője-
ket legelőbb is ők hagyták az ellenség'kör
mei között; — szaladó űtjokban mindé*-
nütt pusztítottak; Rumélibe átvergődtek^ 
9s végre eloszlottak.. •— Azóta az ámoutok 
közül szabályos katonaság' több illy ephe-
merissei nem támadtak- — A' vélek határos 
bosnyákok a' kormány' parancsinak nem sok
kal többet engednek y ezeket hónukból ki 
sem lehet vájni ? — szálas izmos termetökre 
nézve Európa' legszebb gránátossal közé be-
illenének. ~ E' két daczoló nemzet a' rom
lásnak indult hajdon erős pádisáhi széknek 
valódi thermitái; bátran el lehet mind a' 
kettőről mondani: 

Bebellant? quoniam pax servientibus gra-
vlor, quam liberis bellum est — 
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VI. Szakasz 

Chi va lontan della patria vede^ 
Cose gia che credeva lontane; 

Che narrandole poi non se li crede, 
Stimato bugiardo nerimane. í) 

A v i o s t o . 

Á' tőrök csecsemő —- oskolák — tanulói 
pálya — ay napkeleti tudományok* fel-* 
osztása —' a% orvosi tudomány 8%tám-
búiban — d környülmetéltetés —> az 
ifiak' neveltetése ~*á9 házasság — egy-
benkelén szokások — ar török asszo
nyok1 öltözete 7 foglalatossága és iáötSl-
tése* — 

Véres ütközeteket,—udvari Sénygő t̂, — 
7s mesterileg kigondolt cselszövényeket lát
óink,— vessünk egy pillanatot az oszmá-



— 118 — 

nők' csendlepte házikörökbe. — A' müszel-
Biánokiiál av csecsemő' születése után más
nap a' hodzsa házhoz hifatik, az áj polgár' 
Sején lévő tülhent kendő 1 U Sélrevonatik, 
a' tisztán megmosottat a' hodzsa háromszor 
megfojtja, egy rövid imádságot könyörögj 
végre a' szülék által választott nevet a7 cse
csemő? Sülébe sugja; ez náluk a' kereszte
lés! innepéíyesség' helyét pótolja. — Ez al
kalommal a' meghívott vendégek szerbéttel 
?s édességekkel vendégeltetnek; a' mür~ 
dánnáhhan112 ebédelnek; a' hodzs^nak 
7s másoknak is bokcsák I 1 3 adatnak, ' s a z -
gal kiki eloszlik* — 

A7 aevelés átalánosan véye csak a' Aa-
remek> 114 szép lakóit illeti. — A* gyer
mek még a' szegény-sorsuaki^ál is nagyoi* 
tisztán tartatik; — a7 gazdagoknál a" ki
csiny veress sapkát kö^ek, gyöngyök, 7s ke
reken Selvart aranyok bontják; melly ékek 
között, a' viaszos vászonba göngyölt há
rom szegletü nus%kák I I 5 nem legjobban 
illenek, de a7 babonás ^őléJf: az qllyast cse-
csemcyök' egéssége§ és szerencsés állapot-
jókra nemcsak nagy beSolyásunak, de el-
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kerülhetetlenől szükségesnek tartják. — Kiki 
á' mit hiszen,-csalhatatlan igazságnak tart
ja. — Hat éves korában a' gyermek osko
lába küldetik; a' nagy uraké otthon nevel
tetik, egy öreg szolga' vagy házi-borbély' 
mentori oktatási alatt, neve Lala U 6 .Ezek 
átaljában véve tudatlan, legcsekélyebb ös-
meretektől megSqsztott, előítéletekkel 's ba
bonasággal kitömött valamik; az ember és 
barom közt, azok, mik a' polypusok az ál
latok és plánták közt. — Ebből látható: mi
nő derék polgárokat nevelhetnek az illy au-
tomatok. Ez még a' császári udvarnál sem 
megy ezélarányosabban; — ott is a' koro
na-örökös olly gyávák' társaságában neve
kedik,-] kik nagyon hasonlitnak azokhoz, kik-

-TŐI Lord Byron azt irja: VA* kakasoktól ül" 
döztetve , a' tyúkoktól megvettetve ^ nyoino-
rult életet tengnek.39 

Az oskolába ment gyermeknek legelőbb 
is az :EUf $ zupára ( A / B . C-és könyv) 
adatik kezébe. — Az oskolát koránt sem 
ollyak, mint a' miénkek; az egész házban szék 
vagy pad nincsen ; a9 gyermekek gyékénye
ken térdelnek; mindenik előtt egy keskeny 
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kis asztalka van, mélly könyvit tartja, mi
vel könyvnek vagy papirosnak nem sza
bad a' földön lenni j mindenik tanulói osz
tály együtt van; tanulásuk nagy hangon, 
testök felsőbb részének előrehajlásával esik* 
Ar gyermekek' egy része betűket tanul, más 
része azokat egybeköti, más része olvas, 
másik pedig lugáti %arfot vagy is persa 
és arab szokat tanulj ennélfogva az egész 
egy megfoghatatlan zsibongásho& hasonló 
valami. —- A' hodzsa mint személyesített 
restség egy kis mátráczon tátong; mel
lette egy idomtalan vékony hosszurad, mel
lyel a' szobában lévők' mindenikét űlő^he-
lyébőL elérheti, 's legkisebb hibáért a'gyer
mekek' döngölésit el nem mulasztja, elhitet
vén szegényekkel, hogy a" szülék 's neve
lők által kapott ütések' he|yei ítélet" nap
ján drága kövek gyanánt rogyongandanak. — 
A" szabadság' eszméinek szép alap-tanja!-— 

Az illy oktató intézetekben a' gyerme
kek közül sokan csak addig tanulnak, míg 
az amme szupárát 's a' szükségesbb kö-
nyörgéseket megtanulják, 's azzal vagy ez, 
vagy amaz elnézésből oskolai pályájok vég-



^ődik.—Azt az oszmánok' dicséretére meg 
kell'vallanom, miszerént.ők a'leghitványabb 
Saluban sem mellőzik el a' gyermekeknek 
oskolába küldésit; 's e' tekintetben oláhink-
nál, sőt fájdalom! magyarinknál is előbb ál
lanak. .— Hogy pedig az oszmánoknál o!ly? 

kevés számnak az írni tudók, az onnan "van, 
mivel írásuk nagyon bajos; a' persa négy 
P. Ts. Je. Kidf betűkkel ábécéjök har-
minczhárom betűből áll;—$zülü$z: réhdni^ 
dkuti, neschi, tédUk, diváni, és kirma 

irás-nemein kivűl, mások is vannak; — írás
módjuk persa, arab szókkal úgyannyira ve
gyült, iniszerént ezen két bőv nyelvek" tu
dása nélkül még csak egy levél-czimet is 
írni elégtelenek. Innen van, hogy sok altá-
bornok, ezredes van, kik írni nem tudnak, 
külömben is az aláírások egy betintázott 
neves pecsét-nyomónak papirosra nyomása-
búi állanak. — 

A' katonai ?s városi főnökségi tisztvise
lők mellett mindenütt írnokok vannak. —« 
Ezek természet szerént restek, 's nem kis 
okai a' hivatalos dolgok' olly lassú folya
mának. Nagy városokon, a' dzsámik mel-
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lett lévő aprő sátrakban számos Illy *r^ 
van; az írni nem tudok kérelem-levél', 
vagy egyebek' írásáért Hlyekhez folyamod
nak; kik Sáradságukat jól megszokták fizet
tetni. Ezen írogatóknak nagy része metre-
$%ékben 1 1 7 lakik;gz alapító' hagyomány -
nyábul napjára egy foduldt, langosimkhoz 
hasonló kenyérkét, és egy kevés levest 
kapnak. ' 

A?$%oftáW u s főbb törekvésük a' 
fikih vagy theologia,— had is h vagy a' 
korán' felvilágosítása. Ez milly háládatlan 
tudomány rajok nézve, azt meggondolni sem 
lehet; többeket ösmértem, kik tizenöt, húsz 
évet csupán ezzel töltöttek, -s elhitették ma-* 
gukkal a' koránnak emberi elme fölötti meg
foghatatlanságát.— Csak az egy elifre So-r 
liántok írattak; nem különben a' több be-? 
tükre is. — 

A' törökök9 egy nevezetes müder izééi
vel 119 Akiszkáli Hadzsi Masztafa Effen-
divel sokszor együtt levén, beszélgetéskor 
ben bámulva tapasztaltam, hogy dagályos 
íheologiáján kivűl több tudománynak nevét is 
alig ösmérte; annyi Sőldösmérete nem volt, 



mint egy mokánnak harminca év alatti sza
kadatlan tanulása mellett; most is csak hét* 
királjt tud Európában ? kiknek koronát meg-
érdemlés9 esetében a' Pádisáhküld; elfogult 
csudálkozással hallgattfnémelly koránt ille-
tő kérdésimet; sokszor bámulja mondotta: 

^Melly ritka égi adomány! hogy7 képes né-, 
kein a' koránt megérteni ?" Az egész külö
nös ajándék a' Sáváry' koránjának olvasá
sán alapult. — 

A7 fikiht követi a' hiet vagy csilla
gászat: ezekből mint a' Confvciu's' kö-r 
vetői, örökösön jövendőrőli jpslatokat QIOT 

roseopot) olvasnak.—Ezt követi titaahir-
k-hdby álomfejtés,— rudjuum vagyis a* 
varázslás' tudománya; c ' náluk nagy te
kintetben van. — Atalánoson véve más tu
dományok náluk még csak embriók, mint 
a7 természettudomány, felsőbb száintudo-r 
mány és bölcselkedés' tudománya. — Nem 
mellőzhetem el egy tanult, 7s napkeleten uta
zott 's az arab nyelvet tökéletesen beszélő 
Sérjíinak ezen savai t : vUn antique préjuge 
vante vainement Ifi liftérature orientale; le 
bon gout et la raison uttesíent^ qu^aucun 
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forid$ d'instrwtion solide ni de science po~ 
sitivé n3eriste en ses produetions; Vhistoi-
re n1 y védte qu% des fables; la poésie que 
des hyperboles; la philosophie ríy professe 
que des sophismes; la médicine que des re-
cettes; la métaphysic/ue que des ahsurdités; 
VMstoire natureUe, la physique^ la chzniie, 
les hautes mathematiques y ont a peine des 
nomsyTesprit d'un Européert ne peut que 
se rétrécir et se gátér á cetté école" í20. R e -
cherches nouvelles sur Fhistoire ancienne 
par ML V. . . . y. — Ezen mély tudomá
nyú férjíV szavai igeíi is igazak. — 

Mindén napkeleti tudományok közt a' 
tibb vagy orvosi tudomány leggyöngébb 
lábon áll. — Az egész birodalomban az egy 
Sztámbulnak van orvosi oskolája, melly 
egy viaszból készült emberfőnél, 's egy 
csontváznál egyébbel nem bír; ezen utolsót 
is egy Ceneri nevezetű piemonti, török 
szolgálatban lévő orvos készítette egy arab 
rabnak tetemiből; szegényt a' törökök' dü
hétől csak a' Müssir Ahmed pasa5 hatal
ma tudta megmenteni. Halottak* fölbontása 
még á̂  sztáinbulí müszelmánok előtt is ret-
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tenetesíett; hát még az elfogultabbat előtt? — 
A' hadseregnél lévő orvosok' nagyobb ré 
sze szép görög gyógyszertári legényekből 
áll;—meg kell jegzezni ezen szót: szép,— 
ezek az utalást érdemlő alacsonyok egy tá
bornok'vagy ezredes'kedvét megnyerik, más 
értelmes szolgálatot kereső idegenek' helyeit 
bitorolják* Az ílly undok parasiták' száma 
annyira növekedett, hogy a'szegény sztám-
bnli nép egy idegen' látásakor azt vagy 
hékim hasinak orvosnak, vagy kapi
tánynak nevezi; ezen utolsó nevezet ná-
luk kereskedő-hajó-tulajdonost, vagy ke
reskedőt teszen.—-Ezen betegeiket más vi
lágra passuáló jegyzők' számát a' kormány 
megapasztandó, parancsot ád , miszerént 
minden gyógyász avagy orvos oklevelet 
(diplomát} mutasson; — azonnal némelíyek 
Sztámbulból eltűntek, mások özvegy orvos-
néknak, meghalt férjeik' okleveleit jól meg
fizetvén, előmutatták; — az oklevél mihelyt 
pecséttel birt, 's latin nyelven volt, az elő
mutató' személyéhez kétség sem férhetett.— 
Egy alkalommal a'török főorvosnál hékim 
ba$iT$edzsfy Effendinél levén, nemkisniél-
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íaílankodássaí ííéztém, mint olvastatta len-
getég görög sebésze által csakugyan egy
más görögtíéfk osztrák orvosi özvegytől vá
sárolt oklevelét; — melly latin nyelven le
vén, az ott lévők közül senki sem értette, 
de a' főorvos fennszóval olvastatván tudat
lansága' palástóiásáért,' nagy figyelemmel 
lialgaíía* Vége lévén á' hé'rculesi nagy mun
kának , a' neniésák nem értő, de az olva
sásban is es*ak makogó, fŐorvoáosfől azt 
mondja: áférinj derék, -^ 's azonnal a? 

liyppocratesí tanba be-avatott méltatlan 
togliy a' számára kinézett második őr-ez
redhez küldetett nyolczszáz piaszter havi 
fizetéssel. De nemsokára a' narzesi keserves 
sorsra juttatott tábornoki őrmester Re síd
től Szivákziiál kegyetlenül megveretett, 's ke
gyes pártfogóinak nagy bánatjára el is csa
patott. Eiinek oka pedig e'voft: a'katonák
nak Kurdok elleni útjokbán áz ángorai bely-
tártó kövér kecskékét nyúzatván, a' szer-
Seletti nagy meleg miatt az ottani rósz víz
ből a' vitézek sokat ittak, sP zsíros eledel 
*s rósz kenyér miatt átalánosan g^omór-sí-
kulust kaptak í ííiellyétaz aeskűlapi sarjazat 
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göres-inirlgynek tartván, a' legények féíé 
sein ment — 

A' tibb1 hiáiiyosságáhözsok&t hasonlít a' 
tévékre Vágy történet-irás; az egy riaimét 
kivéve, a' többek csak mesékkel vegyült re 
gék, fs hasonlók áz ezeregy éjszaka'történe
teihez. A' nai ménéi igazabb történet-irá-
sunk nékünk sincsen; ez egy társaság' mun
kája az uralkodóról, kinek életében semmit 
ki nem ád; — ezen igaz történetekkel gaz
dag könyv ©Ily kötfnyü íridominal (stylus-
sal) íratik, mister ént minden, ki törökül tud, 
megértheti; más irásak' módja szerénty arab 
és persa szókkal 's kitételekkel épen nincsen 
felezi ezomázva. — 

Eflatónnak (Platónak) izlés-tudo
mánya (aestheticája) az oszmánoknál nem 
séfe kövefőre talál.' — Muzsikát nem tud
nak. — Virágoknál egyebet festeni nem sza
bad.—Szinte et is felejtem; a' Mohammed' 
gondolat-sebességű paripáját a? b&rákot121 

sok helyen láttam. — Táncz náluk nem di
vatoz; legnagyobb d%sümbüsben (múlat-* 
ságban) néhány pár k öcs ék e k rojtos 
rokojákkal felöltöztetnek, ezek, az elfajulás' 
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bélyegével megjegyzett alacsony görög Saty-
tyak, a' legbújább mozgásokkal tánczolnafc; 
az ilíy Seslettségben gyönyörit találó úri tö
rök , a* köcseket magához szólítja, apró 
megnyálazatt arany pénzekkel a' romlotság' 
ezen amphybiumainak arczát beraggatja. — 
Ezen hyper-aestheticai Sejlődést a' persa 
Szadinak Js másoknak lehet iulajdonítni, 
kik verseikben, mindenütt csak szép ifjakat 
énekieni elég alacsonyok; ezen túlságos 
ösztön' élesztésihez járul még az ott lévő 
görögöknek természeti romlottságuk* Az csak
ugyan megjegyzésre méltó, hogy a' leven
tében üly színű keresetekhez mesterileg csak 
a' görögök értenek. — Undorodással kell 
azt is említenem, miszerént a' nagy urak 
>s pasák' esti orgiájokban mindég csak csod
ásukról (garzonról) van szó; sok ollyan 
is van, kinek pénzen vásárlott cserkesz, 
d%sürzsij köhlékkel l f 2 bútorozott há-
remje van. — Az ilíy remek Sérfiak között 
legelső helyet érdemel Széraszkér Hösref 
pasa; ennek csemeíe gyarmatából került-ki 
volt Sővezér Résid Mehmed, 's a' szultán' 
veje Halil Ritát; — ugyan azon oskola az 
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elsőben egy Lysander^ a' másodikban egy 
Sardanapalust nevelt* — „Hová oroszlánbőr
rel be nem mehetsz, rőkabört végy ma-
gadra,'V Résid Mehmed kivált az árnoutok' 
ellen sokszor teljesítette. —• 

De térjünk Csak vissza az oskolákhoz.— 
Imádságainál egyebet nem tanulható gyer
mek néhány tudatlan szolgák* társaságában 
lovaglással^ vadászattal > 's mesemondatás-
sal főicseperedik; tizenkét éves korában a' 
$%ünnetet l23 ki kell állania* —Moham-
med, vallása' követőit a' kotnyülmetélléssel 
mintegy karikával meg inkább egybe akar
ta szorítani. — Ennek, tapasztalással biró 
napkeleti utazok kettős hasznot tulajdoníta
nak; — az igaz, a5 phallus sokaknál mint 
második Katalin" fiánál a* nemzést akadá
lyoztatja, — másSelől főkép* meleg tartomá
nyokban számos nyavalyákat okoz E^en 
rosszak' egyikének sincsenek az arabok^ 
persák, szóval a* müszehnánok kitéve/ — 
Á' $%ünnet kivált nagy urak' gyermeki
nél nagy innepélyességgel szokott végre
hajtatni: — köriilbelői ollykoru több gyer
mek egybengyűjtetik, egyenként egy házba 
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hivatik; az előre anegbátorított gyermek 
örominel beinegy, lábravalőját leveti, 's azon
nal egy bennlevő erős férfi két karját hátra 
kócsolja mellyre a' szünnetcsi egy, két 
ujjnyi szélességű, késfoknyi vastagságú vas 
közé szorítván phallussát, egy beretvával 
elcsippenti, csíptetőjét levévén, valamelly 
fekete irral megkent, két hüvelyk szélessé
gű vászon-pántlikával vágása' helyét be
tekeri; — a1 gyermeket hanyatt ágyba fek
teti, ugy> hogy felsugorított térdei a' szén* 
védő tagtól takaróját távol tartsák; ez alatt 
künn lármáznak, dobolnak, nehogy vala-
mellyiksírásával a' többit elbátortalanítsa,— 
A' szüfinetc&ij vagy borbély, a' phallust 
egy tángyérra téve, a' szülékhez visfci, mel-
lyet azok pénzzel 's egy rendbéli szép vál
tozóval megváltanak;-—ugyan azon tángyér
ra az atyafiak ?s jo' barátok is pénzt szok
tak tenni; némellykor száz^ kétszáz pengő 
forintnyija is gyűL—Az ágyban fekvő gyer
mek mellett három éjjel és nappal szünet 
nélkül emberek vannak^ énekelnek, muzsi
kálnak, komáznak,, ?s kiváltképen keveset 
altatják; — szinte ágy bánnak vele, mint 
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a1 sólyommal , az egyikkel Sájdahnát, a1 má
sikkal arany szabadságát felejtetik. — Ne
gyedik nap ferdőbe vitetik, feülittis az írás 
kötő magátűl lehull, a' s zünnetcsi a' 
gyönge hártyával bevont sebhelyre szűlisz-
tet hint, mit az egészeni meggyo'gytiíásíg 
többször ismétel; hét nap alatt a' beteg meg 
van gyógyulva. Meg kell azt is jegyezni, 
hogy az illy innepéiyesség' alkalmával a' 
a' gyerek magának tetszésé szerént nevet 
adhat *-— A* beteg- l̂átogatok* mindenike be
jövetelekor azt szokta Mondani: geősmis 
old (elmúltlégyen); >— ézéii jdkivátfságot 
a' beteg Álldk fázz oldhval — (Isteníi-
zessével) viszánozzá* - ^ 

A' szűnneteii átment gyermek nevéndékkc 
lesz; időtöltésé oregbedik; dohányozni sza« 
bad; némeílyek az írás' szebb nemeit j mint 
$%ülüsi '$ divdnii tanuljákj nielíyek-
nek tudása a* nevelés' tökéletességei közé 
tartozik. -— A' sztámbuü előbbkelő ifjak va-
lamelly kormányszéki hivatal mellé ̂  vagy 
pasa' kezei alá adatnak; 's az illyénekből, 
kik már a' nevelés' minden ágait kimerítő-
leg tanulták, lesznek az olly hirés status* 

$ • 
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emberek. Egy imokocskából, hogy egyszer
re főőrmester vagy egy tartományocská-
nak virágzását elősegéllő, pio'czailag jo'lté-
vő kormányzója legyen, nem ritka eset. Az 
illyék millyen bitorlo'i nem érdemlett hely
zetüknek , azt a' mindennapi rendetlenségek 
igenis bizonyítják. — 

A' vagyonos sziámbuli uracs ha néhány 
dzeít(énékef) 's a' persa Szadinak egy 
pár verseit elmondhatja, már nevelésének 
tető-Sokára jutott; 's tizenöt, tizenhat éves 
korában megházasítatik; koránt sem abban 
jár , miszerént, valamelly gazdag töröknek 
hölgyét vegye nőül, hanem egy hal át
kot 1 2 4 ; — ennek okát kérdezvén, felele
tül azt kaptam: A' sziámbuli hdnim ef-
fendi I25 férjének engedelmeskedni ritkán 
szokott, 's ha elkeseredett Sérje, rósz nejét 
tettlegesen meg akarja dorgálni, az épen 
nem szo'talan Eva anyánk' sarjadeka tele 
torokkal kiáltja; jdngifi v dk (tűz van)$ a* 
tűz-oltásra öszvetódult nép tüzet sehol sem 
találván, a* lázzadást okozó férjet a* iimdr~ 
hdnébe' (örültek' házába) viteti.—Ennek 
behozatala sok helyen nálunk sem ártana?! — 



— 133 •*-

A' rabnőveli egybenkelésnek csakugyan más 
tetemesebb oka is van t. i. hala itt vétele 
által az ember számos atyafiakkali egyben-
köttetést kerül ki , — 's ezek sorsokat érez
vén, 's tudván azt, ha magtalanak leende-
nek, viszont eladathatnak, ha vonszodásbúl 
nem i s , legalább félszbűl Sérjekkel szelí
debben bánnak. -— Ezen halai kok egy 
sz t ámbu l i hánban, a vret p az á r nevíi 
helyen áruitatnak. — Vásárlás' alkalmával 
az ember őket megnézegetheti, testök' fel-
ső részét tapogathatja, a' megegyezés' ese
tében'egy bába-asszony áítaí megvizsgáltat
hatja, vallyon dürri nászüfte-é?126 's az
zal haza vitetheti. — Szegények! egy ifjú 
vásárló' megjelenésekor, mint igyekeznek 
keeseikét bájolókká tenni í a' hószín sza
kállú agg vevő előtt ellenben alig tudják 
sóhajtásaikat elfojtani! — Hly oddlikot127 

vagy halaikot keresztén nem vásárolhat. 
Egy gazdag angol minden oszmán tilalom' 
ellenére, csakugyan teméntelen költséggel 
egyet vétetett, el is szöktetett.,—• 

Egyiptomban egészen másképen me
gyén; ott műlatása alatt kiki egy illyest. 
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vehet haszonbérbe, 's ha a' szülékkel meg
egyezhetik, el is veheti— A' sztánibull/ia-
laikok között a' cserkesz és dsürd%sik 
legdrágábbak, ezek, mivelhogy legszebbek, 
's legjobb háziasszonyokká válnak , nagy 
árron, némellyik közűlök négy - ötezer pen
gő Sorinton is elkéi — De mióta az északi 
kétSejű sas szárnyait a' Kau&asusra kiter
jesztette, azóta bajosan lehet hozni, 's ugy 
látszik,; hogy a' moszkoviták' szemessége 
$ztámbűP mind két nemű háremeinek halá
los döféstadand, ^ ^-- A:'görög halaikok 
olcsók 5 — az arabok még olcsóbbak; ezen 
utolsók, a7 háremekben többnyire szakácsi 
kötelességet viszlek, -r-

A% sztámbiili asszonyok tavasz' kezdeté
vel niindennap mezei időtöltésre, kir s%éji
re mennek;— a' hét'mindennapjaiban más
más helyek szolgálnak múlattatásnl; — g ök-
s%ujir hávu%bdsij csámlidzse, féner-
bdkcse^ moda burni, diddr pasa, kidi-
háne nevezetesebbek, a' hat első az ana-
dőli részen, 's csak az utolsó van az eu
rópai részen; — ezen helyek a'kijelelt na
pon tömve vannak, —többnyire ladikon vi-
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tétnek; a' tehetősebbek arab át fogadnak, 
ez egy hosszú kifestett, megaranyozott ökör
szekér, mellynek kassá felett négy vékony 
rúdon, mint a5nagybányaiaknál, egy ernyő-
fa nyugszik, ezt kék vagy arany rojtos £A~ 
r amoft (habos persa szőnyegek) borítják; — 
a' szekerezni akarók, a5 kas' fenekére egy 
vagy két gyapottal töltött sutét (Inátráezot) 
terítenek, mellyeket szép párnákkal körül
raknak; -— a' kas' hátulján leeresztett fa
lépcsőkön főihágnak haton, még nyolczan 
is; —-• az ökrök' jármáról két hátranyúló 
görbe rúdhoz bojtos kötőkkel az ökrök5 

Sarkai Sel vannak kötve; a' szegények, jár
muk miatt már rabok, magukat még a' le
gyektől sem védhetik; — az ökrök' homlo-
kit rojtos, bojtos, cziSra tükrök borítják? 
?s Sejöken lévő kötöfékeknél fogva vezet
tetnek* — 

Ay mulatóhelyhez közel az arabddzsi 
megfutamodik, az ökrök követik, a' rugó 
nélküli szekér a' dámákat kimondhatatlanul 
rázza, 's mentől nagyobb a' rázás, az egy
másban ütköző bennülök annál nagyobb öröm
től* elragadtatással vannak. Magát az esz-
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mu $%ultámi is a' Mahmud1 testvérit 
gyakran láttam illy bovi pageval (ezt equi-
pagenak mondani csak nem lehet) egy hely
ről másra rázattatni. Az arába1 megálapo-
dásakor viszont annak hátulján leszálanak?— 
's hallatlan dolog! illy alkalommal némelly 
porsenai komolysággal bírd hánimEffen
éit a7 kocsizási rázkodástiíl villányosítva 
(electrizálva) még ugrani is láttam j — las
sú lépésekkel a? mulató helyre mennek, az 
egész napot ott elvesztegetendők; mert ha 
a? dohányzást 's evést dolognak nem vesz-
szűk, egyebet nem tesznefc. 

Az asszonyok' helye a' Sérfiakétűl, vá 
szon vagy zőld-ágakbúl készült fal által 
van elkorlátolva, — Az egész időtöltés ülés
ből , beszélgetésből áll; — csupán az apróbb 
gyermekek játszanak. A' férjfiak hasonlólag 
a' kávéházhoz közel, terepély boglárSák 
(platánok) árnyai alatt, leterített szőnyegeken 
füstölgetnek; édességet, gyümölcsöt,szerbe
tet , helvdt l 2 8 árulók nagy számmal van
nak, mivel ezeknek mindenüvé szabad kijá
rásuk van, a' szerelmesek többnyire ezek 
által izengetnek. Illy dolce far mentével 
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a' nap eltelik, Estve Selé kiki hazasiet. —• 
Az útban lévő kávéházak illy alkalommal 
sz támbuli török dandy kkal gyurvák? — kik 
egy zseb~kendő' emelés vagy más? ehhez ha
sonló jelek által boldogítva, a' brillant re-
vue' eltelésével^ eltátongott idejöket nem saj
nálva , teljes megelégedéssel haza sietnek- — 

Ezen pleasure monotonous kezdő
dik tavaszkor 's tart késő őszig. — Mun
kásságról sző sincs.. — A' sztámbuli tehe
tősebb asszonyokról nagyon is helyesen van 
megjegyezve: Quant a1 leur vie domestique^ 
elles sönt dans un désoevrement continueL 
Ce soni les hommes quz s'occupent de tous 
les soins du ménage. Elles ne semblent pro-* 
prés quJa la seule fin pour la quelle le na
túré a! destiné leur sexe. A29. — A' szegé
nyebb sorsnak Varrással keresik élelmoket — 

De térjünk csak a' hymen5 lobogójá
hoz.—-A' házasulandó5 számára török attya-
Siai vagy -barátaiéi., egy hölgyet választanak; 
kik is a' legszigorúbb szemességgel, min
den L. . . • . kupeezeink' daczára ? a'..kije
lelt személyt megvizsgálják, *s tulajdonait 
a' legnagyobb lelkiös mérettel a* házasulan-
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dónak lefestik; Mis azonnal megkéreti ;• 
7s jegyűi többnyire néhány aranyokat küld. — 
Mind két Sél készül; a' hölgy' résziről egy 
főző-kalánig minden megszereztetik. — M i 
kor a' legény a' leány* házához megyén, 
a' vele menő hodzsa rajok áldást mond az 
ajtónál; — a' bemenő vőlegény' kezét meg
csókolandó Sátyolos hölgy, hodolata' alkal
mával igyekszik férjére menendönek lábát 
megtapodni — 's jaj az ifjúnak, ha azt hát
ra nem húzta, — másynap az asszony a'val 
áll elé: „Hallod-e,, én vagyok úr a* háznál! 

Miután a,' késjcs.ókolás megesett, a'még 
mindég betakart hölgy a> düsemének 130 

egyik szegletébe leül^ 's a* szegény férfi
nak egy édes kérdésire sem. felel; — ek
kor egy vén asszony léjent^ ibriket (^mos
dó tálat 's vizes, kannát) hoz; megmosdott 
kézzel a' s%ofrdho% vagy asztalhoz ülnek; 
a' fátyolát félrehajtott hölgynek ? mint 6?o?~ 
konda' királynéjának, tígy tündöklik drága 
kövekkel valóban ritka ügyességgel beborí

tot t areza; ha a'menyasszony szegény, köl
csönözött kövek teszik a' szolgálatot; — 
az asztalra tett sült tyúknak mellével a' SérjSi 
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kedveset megkínálja; de a' még mindég 
szótlan az ajánlottat ritkán Sogadja-el; — 
a' lyuk után hosdfot 131 hoznak, melly-
l)ől miután a' Sérjfi egy két kanállal kapott, 
az egész asztalt elviteti, száját, kezét meg
mossa; — az öreg asszony pipát, kávét, 
vagy szerbetet hoz, 's megkérdi; vethet-e 
ágyat? — Az olosz honi mátráczokhozha
sonló, kényelmes, jó széles ágy megvette
tik a' szőnyeggel bevontház' közepén, (agy-
Sáról szó sincsen seholt a' müszjelmánoknál); 
egy csak is imádkozásra használtató kicsin 
leterített szőnyegen a' Sérjfi könyörgéshez 
kezd; a: hölgy nálánál egy kevéssel hát
rább ugyan azt teszi; — e' rövid csak két 
r ékd í-bol (JfogásbiiF) álló isteni tisztelet vég
ződvén, az öreg asszony' segedelmével a? 

paradicsommadár levetkeztetik egészen a' 
sálvárig vagy bugyogóig; ennek megoldá
sa a' vőlegény' kötelessége., — 

Illy alkalommal a' hölgy' öltözete való
ban remek; érintése talán nem leend szer-
feletti; az alsó; Sejér Sátyol-selyemből ké
szült lábravaló, mellyet hasonló Sőldig érő 
lobogós ujjű ing Sédez, —az ingnek arasz-
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nál szélesbb lehajtott gallérát selyemmel ve
gyült arany és ezüst virágok borítják; a ' re 
mekül kivarrott kötőit Iábravalón Seljűl egy 
atlasz bugyogó jön — melly ha ég-szin, 
ezüsttel, ha fátyol rozsa-szin, aranynyal 
van kivárva; mellét egy csínos mellrevaló 
szorítja, (a ' nálunk divatozó 's c&ak nyo
morékságot okozó vállak ottan ösméretle-
nek}; ezen feljűl jőn. egy hosszú uszonyás, 
két oldalán csípőkig főihasított, damstszkusi 
drága szövetbűi készült, gazdagon kihányt, 
hosszú ujjú enfdriy mellynek derekát a' 
láhorz gyáraknak 132 egy gyönyörű kesz-
kenyője szorítja; ezen feljűl egy bd de kur
ta ujjú, aranynyal vagy ezüsttel mesterileg 
kihányott bársony fermene vagy $%áli(&-
mdrka) ha tél van, mindezeket egy czo-
boly vagy fekete róka kürk (Tmndáeska) 
fedezi; —- nyakán kövekkel kirakott arany-
láncz; füleiben nehéz függők rogyognak? 
haja svémos apró fürtökben van fonva, mel
ly ek jobb és bal felől vakszemei felett ró
zsákban szorítvák, mellyekbűl rezgő tők 
's kőből formált virágok rogyognak; — fe
je7 tetejét kicsin veres bársony sapka fedezi. 
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mellyet hasonlőlag gyöngyökkel vegyített kö
vek borítnak; lábait aranynyal kivarrott, szint 
olly' drágaságokkal kirakott bársony papucs 
ékesíti — Cegy iUy házi papucs némely gaz~* 
dagoknál több ezereket ér); ujjain szép gyű
rűk csillámlanak; — mind kéz - mind láb
ujjak > kormokon kezdve az első ízig, 5s te
nyere' közepe sötét sárgára vannak festve; 
haja hőllo-szin, jóllehet leány korában min
dég veresre festetett 

Az illyes valami, igaz, nem keveset ha
sonlít az énekek' énekében említett széphez, 
?s képes a' legnyálkásabb vérút is Sőlhevít-
n í ; — de felette nagy kár, hogy szép iz* 
lési fejlődésök hiányteljes. Főbb érdemök, 
testöknek hasonlíthatatlan tisztasága; bőrök 
a' sok fórdés által olly finom, miszerént alat
ta a' legkissebb erek is látszanak; — kü
lönösön szájak tiszta 's kellemes szagú, melly-
nek tisxtán tartásáért fejér s%áki%t (mas-
tixot) rágcsálnak; ez által Soguk is ho-szí-
nűnek marad. Pipere&sztalukon (toiletíe) 
rozsa-olaj és viz főhelyet Soglalnak. A' 
házbői kimenő török asszony mellettünki já -
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rásakor a' 'drindpolyi V kizánd%síkli 
rózsás kerteket varázsolja elő. — Ha házát 
elhagyja, akkor egy nagy galléra vékony 
posztóbuí készált hőv njjú hosszú fered-
%sét (köpenyegét) viselj Sejét egy murlin 
nevű finom Sejér kendővei úgyanynyira be
hurkolja, miszerént arczának csak szemöl
döke 's orra* hegye közti része láthatd; -— 
kesztyűt soha sem viselnek; menés közben 
fered%SéjeU oldal-lyukain kezöket bedug
ván, azt mind főleüiélik^ mind pedig a 'szél
jelnyílástól védik* — 

Sztámbulban, kivált az Uzuft csáf-
s%iban (hosszú piaczon) levő tolongásban 
nemritkán történik, hogy az ember'kezében 
zseb-kendőt nyomnak, melly anynyit tesz : 
kövess engem; az illy fcircéknék hitelt-adó 
place hunting géfítlémerí I 3 3 koránt 
sem jut a' Moses és Moháiümed által tisz
tátalannak kárhoztatott négy lábú sorsá
ra , — hanem inkább phidiási mintává vá
lik, — a' duénna' karjai közül néhány eröss 
fogdmegek által kiragadtatva, ha szeren
cséjére , erszényével, ^ órájával, gyűrűivel 
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>s jobbacska köntössivel ? a' inephistophe-
lesi széppel egy értelemben lévőket kielé
gíthet^ különös szerencse; ellenkező eset
ben a' tengeri arsenálba vitetik^ hol kíván
sága ellenére is kéntelen tanulni, mit első 
Péter JZsárdánban örömmel tett* -— Illy sors 
ért egy H* * . . % nevű israelitá bécsi dan
dyt; — hat hónapig tarft) ingyen szállása-
bűi csak nagy summa pénznek letételével 
szabadulhatott meg* — Vannak csakugyan 
olly armiddk is; kik kedvesöknek romlá
sát épen nem kívánják. — De mindenkinek 
tanácslom ? magában Sztámbulban tettlegesen 
igyekezzék kikerülni a'légy-ottokat.—Eze
lőtt az illy' újságkívánás halállal, vagy hi-

1 tehagyással büntettetett, — &z asszony pe
dig zsákba dugatva vízbe vettetett. — De a' 
mindeneket változtató időszeltem e5 tárgy
ban a' sztámbuli müszelmáüökat sokat sze
lídítette. —* Csakugyan az áínöütöknál most 
is az illy hibába esett személyt tulajdon 
atytyafiai darabolják oszve^ Köztök épen 
nem lehet útszákonjpíáczon ánCsorgó asszo
nyokat látni. — Gyakran megtörténik, hogy 
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az árnout megházasodik, nőjével egy., két 
hetet él 5 Egyiptomba vagy másuvá megyén 
élelem keresni; tiz? tizenkét évet oda van; 
az hon maradott asszony férje' távul-létit 
zúgolódás nélkül tűri; minden vigasztalását 
fedhetetlen * erkölcsös életében keresi. — 
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VIL S z á k ás ZÍ 

Miisk.il kiisálik kaidéi tábi kerim tlür. — g) 

A° fiiuÉzelmánok' fohdszkóddsimodjok — tf 
török-böjtf leírása - ^ a' két húsvét' in~ 
népe — a* profétának születési innepe— 
a9 török kávéházak —- fördök — ie%rietke~ 
%ési szokások — a9 szultánok* tülbéi. — 

De térjünk viszont áz oszmánok5 szo-
kásira. — Egy valóságos jó müszelmán éle
tének nagyobb részit imádsággal köteles 
tölteni; mihelyt megházasodott, a7 dsámikot 
inkább kell járni. — A' rendes imádkozás 
napjában ötször esik: reggel napfeljőtékor,'— 
délben ? —̂  dél és nap'lementé közti közép 
időben, •— nap' lementekor? — és azután két 
órával;—az elsőt nevezik szab a námdzi—• 
a' másodikat ölje—a' harmadikot ikindi^-

http://Miisk.il
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a' negyediket áksám •— végre az ötödiket 
játszinak. Nap' feljőte előtt jőval hallja az 
ember a' müézziri* 134 ezán1 kikiáltását: 

Allah hüekber! alláh hüekberl 
Eshedü enne lailláhe Hl áll áh l (ismétel-
vé)Eshedü enne Mohammeden részül 
álláh /(isméf).IIéj dlel szelá!(ism.~) Héj 
álel féldI (ismét.) Alláh hüekber! (isin.) 
La illa he illett áh! — 

magyaru l : ' 
#N&gy Isten! hiszem','-hogy' csak egy Isten 
van! Hiszem, hogy Mohammed igaz pro Sé
tája! Jertek imádkozni! jertek a' boldogság' 
házába! Nincs más Isten csak az Isten!" 
Nemellykor hozzáteteük: „Jobb imádkozni, 
mint alunni". Az ezán3 hallásakor kiki fel
kél 's mosdáshoz kezd; könyökén feljülfel-
türközik 5 ujjait kiegyenesítve széjjelnyitja, 
jobbjában lévő vizes edénynyével háromszor 
vizet önt bal kezére, ezzel viszont három
szor a' jobbra, —• azután jobbja' tenyeré
be vizet öntvén, azt annyira Sőlemeli, hogy 
a' viz könyökén folyón le, egymásután há
romszor, a' ballal is hasonlolag, — azután 
bal tenyerébe vizet töltvén, mind két kézzel 
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arczát ínos^a ügy, hogy hüvelykei állá alatt 
egyesüljenek^ —- azután mindkét kezét meg-
vizezvén 5 azoknak hátával nyakát hátulról 
eléSelé megtörli, azzal jobb keféire vizet 
öntve, viszont annak hátával feje* lágygyát 
's két oldalait megérinti5 végre lábaira vi
zet tőit, azokat térdig megmossa^ 'a kezeit 
megöblintve vége az ubdesztnek l35* A ' 
rendszeres de sebessen elvégzett mosódás 
alatt az amentühzlldhit 136 könyörgilas
sú hangon , arczát kivéve egyebütt is i-It-
kán, kiváltképen lábait meg nem törli, mi
vel azokon az űhdeszf helyő brilliáiitök 
gyanánt ragyogandó — Hirteleni moso'dását 
végezvén siet a' dzsámiba,—* hová kiki be* 
érvén vagy szőnyegre, vagy ha szegény az 
egyházi gyékényekre letérdel; -—miután há
tulról, vagy a' karbői a' müézzín az 
e%dnt ismételte, kiki Selkcl 's az előlálíó 
hodzsa' háta, megett sorban állanak; min
denik igyekszik mentől elsőbb sorbaii lénni^ 
mivel imádságát hathatosbbnak tartja 337. — 
Ekkor a? hodzsa két hüvelyké' hegyét Sü-
W tövire tévén) kiegyenesített ujjakkal ke
zét előre tartja, }s Sőnn hangon énekli, de 
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röviden áll áh küekber! azzal két kezét 
kinyitott tenyérrel, mint volt, sebessen leereszt 
tij V fölemelvén, ködöké' felibe egymásra 
teszi, ügy, hogy a' jobb kéz feljűl essék, •— 
ekkor elfújja— bis%milláhir ráhkmánir 
ráhiim! Eü%übilláhi mines%e)táni 
rádzsim! — (A' szánakodő és kegyelme® 
Isten' nevében! Uram! a5 megkérlelfae-
íetlen ördögtől ments-meg}* *— Elkezdi a' 
fátihát vagy miatyánkoti 
Elhámdü liüáht rabbitálemin — erráhk-* 
manir ruhám $ — máliki jeümiddin —• Jyd-
ke néábüdü, — véijjáké ües%teem — Ihdi~ 
ne$% sziráthál ~— müszteketm sziráthál^ le 
zine en amte aJeihim — gairil mákdubi aMi-* 
hím — velet dáálin^ — amin, — 

öt a g y a r u l ; 
(Dicséret Istennek i a' mindenség' urá
nak! a" kegyelmesnek ^ könyörűlőnek! az 
utolsó ítélet' napján uralkodónak! Téged' 
imádunk 's téged' hívunk Segédül; vezérelj 
minket a' jő útra, azoknak útjára, kikhez 
kegyelmedet mutattad, kik iránt nem ger
jedtél haragra, valamint erántunk is hűnö-
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sok eránt, — ugy legyen.) — Ezt egy kis 
könyörgéssel befejezi: p ; o . 
Kulhuvelldhü ehhddürelldhiiszs%dmed^ fem-
jelid velemjüled tieUmjekullehü küfüvenehhdd! 
(Egy az Isten; az Isten öröktől fogva valő, 
senkitől nem nemzetett , ő sem nemzett sen
kit, — senki hozzá hasonló nincsen.) Él-
Iák hüekbérrel elereszti kezeit, meggör
bülve, azokat térdeire teszi? ezen előre haj
lott állásban még háromszor s%ubhán el" 
láht! mondott — azzal Sel áll; '& miután 
mondotta:s%émi. elláh hülimenhámidenl 
magát arczra veti, ügy, hogy testének ki-
fencz része érje a' Sőldöt: két lába' hegye, 
két térde, két könyöke , két tenyere , ?s hom
loka; ezen állásban marad, míg háromszor 
elmondotta: s^nbháne rabbiéi d%iml ezt 
végezvén, elídh hüekberrel fölkél, kezeit 
megint kőldökire teszi — &* beszmelénél, 
his%milláhirnál kezdve a' fdtihát vi
szont elmondja, *s a' már érintett mód sze
rént megint arczra borul; — de ekkor tér
delve, sarkain ülve marad; rövid imádsága** 
végzetével fejét jobbra, azután balra fordít
j a , ezt mondván; Eszszelámen dleikilm^ 
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vé rákkmet elldh/(Békesség veletek 1s Is* 
teni kegyelem!} -^ azzal olvasóját előve
szi, — ez áll három osztályból, mindenik 
osztály harminczhárom szeinbül, •*— sízuh* 
hdn elláh! (Kegyeiéin' Istene!} harminca 
háromszor elsorolja, — elhdmdü lilldhl 
(Dicséret Istennek!} ugyan anyiszor, 's vég-* 
re hármintzháromszor ulléb faüekberl 
(nagy Isten!}. — Kinek olvasója nincsen, 
ujjai" mozgatásival számit. — Az olvasőhú-
zás végződvén 's azt eltevén ? két kezét ki
nyitott tenyérrel maga elibe tartja, mintha 
azokbúl valajnit olvasna, *— ekkor nem-* 
zete « rs Selebarátjaiért könyörög lassan, •— 
két kezével arczát homlokán kezdve leSelé 
megtörli, 's az imádságnak vége, Ha vala
ki áhítatosbb, az említett möd szerént a' köt-' 
nyörgést többször ismételheti. **— 

A' dzsámikbóli kijövetelkor, ha valaki-* 
nek új papucsai rosszakkal Selcseréltetnek, 
még. nem ollyan nagy haj; — de gyakran 
.megtörténik, -hogy a9 hívek közül sokan 
lábbeli nélkül maradnak, kivált nagy inne-

: féken, -^ -Aa oszmánok5 Sőldjw is,, mint szin« 
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tén nálunk, a' koldusok' egész serge ostro
molja dJ dzsámik1 ajtait.— 

AJ müszelmánök* szűn-napja a' pén
tek dzsuma^ mellyet követnek a5 töb
bi hat napok u. m« dzsuma erteszi, pd-
ksár, — pdzdr elteszi-—széli •—csdr-
$ámba — pensjembe ~~ (azaz: szombat — 
Vasárnap — hétfő — kedd — szereda — 
•csötörtök). — Még péntek-nap is boltokat 
nyitnak* — Déli templomozás után, dolgoz
nak; illyenkor az európai kivált; Sztáinbul-
ban nemkevéssé bámul ? midőn a? boltokat 
templomozás alatt nyitva látja a9 nélkül, hogy 
valaki bennök lenne; egy spárgának9 vagy 
fa-rúdacskának az ajtdbani keresztbe húzá
sa elég bátorságos. — Az európai rendőr
séggel megtűzdelt nagy városokon ezt kár 
nélkül követni bajos lenne. 

A' dzsumákon kivűly a5 müszelmánok-
nak van még két innepe: az egyik nag/ 
húsvét vagy hujuk báirdm, másik az ál
dozd húsvét, vagy kurhdn bátram; ez 
a,z elsőnél két hónappal mindég hátrább esik. 
Arbtijuk bdirdmot egy egész hónapból 
álló bojt ^ a' ramazány előzi meg; ez az 
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évnek mindenkor kilenczedik honapja; —• 
még a' legszegényebb is igyekszik a'"'ra-
md%ánra lehetőségig elkészülni. -7- Min
denik hónapjuk újságkor kezdődvén, a* r.d-

„mázán? beállásakor nagy lövöldözések t é 
tetnek , — városokon, erősségeken ágyuk 
dörögnek. — Vacsiora után az első térávi 
vagy bojt-esti imádság tartatik; ez Selettébb 
hosszas , =— negyvenhatszqr kell tele-gyo
morral arczra borulni. Ezen túlságos hálál-
kodás, kivált a' következendő papokban mi
nő terhes, a' bojt' folyama megmutatja:.— 
egész éjjel nem alusznak; reggel felé egy 
ágyú, hói e' nincsen, dob-pergetés, az asz-
talhozi ülésre jelt ad; ezen éjfél ut£ni lako

mának neve $%üfür. — Ifiki, mintha egész 

éjjel böjtölt volna, kettőztetett szorgalommal 
dohányzik, kávézik. Mintegy másfél őr a múl
va viszont jel adatik, 's azonnal kiki imá
dott gyönyörét: pipáját elteszi, száját kiöb-
linti — 's mondja: bu gyünki orucsum 
tutmdszina nijet éfledim.—» (mai böj
töm' megtartására megam* elhatároztam). — 
Á-szófok,(buzgóbbak),nem Seküsznek le, 
hanem hajnal5 hasadtakor fohászukot el-
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mondják. — Mások nap' le \s Seljőtit el-
aluván, csaknem délben fizetik le reggeli 
adójukat; de e* nagy hiba; -r- egyrámázá-
ni nap' még vizet sem szabad inni; pipát, 
a' töröknek valódi elemét, látni sem lehet.— 
De mindezeknél keservesebb a' theriákik1 

sorsa, a' giddd%sig áfioníoli 138 meg
fosztatás, e' vallásos tilalom mián redő-
telyes homlokukon kétségbenesés ül ? ' s k i 
vált az esti utolsó óra' eltelése alatt halál' 
verejtéke borítja sáppadt arczukat. Nap' le 
mente előtt Sél órával kiki asztalhoz űl, órá
ját kezébe véve keserv§§ sóhajtások közt 
várja a? tizenkettőt, azaz nap' lementét. — 
Keblöket örvendeztetőleg az ágyú vagy pus
ka megszólal, az előtte lévő szerbetes po
harat kiki felveszi, egy bexzmelét l 3 9 

mondván: oruc^ bo%mcU%iná nijet] et-
timet (böjtömnekSelbontása szándékom) el
habarja, — kezében lévő poharát kiüríti, 
's azzal 'iftdrho%y (böjti vacsorához) fog.— 
Az első étel mindig vajba vert de egész-
ben hagyott tojás, mellyre czitrom facsarta-
tik;- —- olajgyümőlccsel, különböző étvágyat 
gerjesztő- 5s inyet csiklándoztatókkal az asz-
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tal rakva; — ekkor előre nyomulnak a7 tá
lak , az étkek' külömböző osztályiből állő , 
's ez alkalommal egybengyűjtött gyomor
békéltetők' számos sergével; — hus', tész
ta', téjnemőek', és zöldségeknek mennyisé
ge számíthatatlan; a' török ezen étkek' 
mindenikével eszi az asztalon lévő különbö
ző salátákat. — Végre megérkezik a' tar
talék-sereg — melly áll egy idomtalan nagy 
tál pildvbul (rántott risbűí) mellyet, mint 
test-őrök, aludt-téjjel töltött tálacskák kö
vetnek, és a' salátás csészéket rögtön felvált
ják. — Mindezeket béSejezőleg feltétetik a' 
hosdf — 's azzal vége az iftárnak vagy 
bojtos, vacsoxácskának*— Kezét, száját kiki 
megmossa, megtörli, — ételnéli Sérfiassága' 
jelét, homloka' verejtékit megszikkasztja; 
dohányzáshoz, kávézáshoz fog. Nem soká
ra az esti imádságra jel adatik; mosdás 
után kiki elő áll a' herculesi munkára; — 
valóban nem csekély dolog olíy megterhelt 
gyomorral, mint egy jól lakott hoa con~> 
strictor I 4 0 negyvenhatszor arczra borul
ni, 's főlállani; — ezen^ még az olympiai j á 
tékokban is talán koszomra inéltányoIt&tJia-
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tó, elszánt tusa' niegkiizdése után, egész 
éjjel pipáznak, kávéznak; reggelSelé viszont 
esznek; — 's ez egy egész álló hónapig mind 
így megy. — Húsz nap' eltelésével minden 
komolyodni kezd; estveSélé magok a' k e 
zekben levő olvasókkal szédelgő öregek is 
ollyanok, mint a' Sárba lőtt medve, 's ked-
vök csak esti jdllakásukkal jön meg. •— 

Rdmázdri3 alkalmával a'hivatalos dol
gok nagy pangást szenvednek; minden le
velezések estve Solynak; lehet képzelni, 
hogy a' szegény különben is rest írnokok 
a? nappali bojttal elalélva, az éjjeli kávé
zás és dohányzás mián nem igen serényked
hetnek. — Városokon a''böjt* minden est-
véjin a' min ár-ék 141 apróbb különböző 
sziníi lámpákkal rakvák«, — szegényebb he
lyeken legalább csütörtök' estvéjén bizonyo
son,.— A' sztáinbuliak az egész délutánt vagy 
szultán Ahmed? vagy BdjázicP dzsámijaik 
körűi szokták ellézengeni. — Ezen utolsó
tól nenpi messze egy pár c&óto& bolt levén, 
maga a' nagy-ár is néha ott üldegél; ollyau-
kor mindig a' templomban lakd szérászkér 
pasánál szokott if tár OKI lenni 
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Ar keservesen eltolt hdnap' haoníncza-
dikán estefelé a' kirendelt őrök mihelyt az 
iij Jioldat megpillantották, puska-ropogta-
tással hirdetik a' háirám' másnap reggeli 
beállását. Nap' feljőte előtt kiki %? 4sámi» 
ha siet a' báhrámi könyörgést ottan elmon
dandó', — öreg, ifjú iparkodik az innepé-
lyes isteni tiszteletben részt venni. — A* 
háirámot megelőző nap a' nagy-iír vagy 
négy tábur őrserget ? a' hádemék 142 osz
tályával^ Sztámbulba menni parancsol: ma
ga a' padisáh Is? az egész főtiszti karral a' 
bábi humájunba kőltö^ik^ onnan az djá-
sophiáha l 4 3 menendő. Másnap jdkor a' 
bábi humájun? kapuitól a' sophia dzsá-* 
miig a' katonák "két sort alkotnak ? legelői 
a' pompa-serget egy rakás kapidzsi ba-< 
sik 144 nyitják meg, ezeltet követik vala-^ 
mi negyven dárd&dzsidások, ezek után ve
zettetnek a/ szultánnak gyöngyök, - 's kövek
kel gazdagon kirakott nyereg-szerszámú ti
zenkét szép l^vai — ezek után lovaglanak 
a' $%cídriá%em , ^zérdszkér, kapu
dán pasa7 séhk el iszlám i45

? és ká-
zászkerek dísz-őltözetekben; végre jön a' 
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p d-d is áh, Sején egy fés % (veres sapka), 
mellynek elején egy brilliánt koszorú rogyog, 
hátán egy herv dne (gallér köpenyeg) melly-
nek galléra' közepén 's két szélin egy-egy 
nagy magánykő ( solitaire ) csillámlik, — A* 
szultánt követik a' tábornoki segédek, or
szágos titoknokok j és kamarások.— A' dzsá
miban a' nagy-ürnak egy aranyozott ros-
téllyal beborított külön helye van. — A'nem
zeti komolysággal megegyező lassú énekkel 
áz isteni tisztelet elkezdetik, 's mindenki 
énekli: ÁUdkhüekber , Álláhhüékber ! Ld il~ 
lahe ittéttáh -— ÁUdkhüekber y ÁUdkhüekber! 
La illáh elhdkk* — Az Isteni tiszlelet úgy 
foly mint más dzsumákon, csakhogy a7 

hod%$cl a' hüibét, a' mirdbont inne-
pélyesebben mondja, mint más alkalommal 
A' Sohászkodás' végén a' hodzsa Sőlszolítja 
azokat, kik szakálíükat meghagyni szándé
koznak, — ezek főlállanak, 's a' többi a' 
hodzsa után egy rövid könyörgést mond. 

Báirdm* alkalmával szinte egy láb ál-
talmérőű viasz-és másSéle gyertyák gyúj
tatnak meg. Az-is megjegyzést érdemel, 
hogy a' dzsámikban csupán csak a' két bái-



— 158 — 

rám' alkalmával énekelnek, és a* fennebb 
érintett éneket számtalanszor ismétlik. —* 
Miután a' pádisáh a' bémenés szerént ki
jött, és széráljába ment, az ország' j e 
len levő nagyjai idvezlésére mennek ? 's 
miután lábait megcsókoltatta, 6és iktási 
széráljába innepély ess égre készült pompás 
negyvenöt vagy hat lábnyi csónakon haza 
vitetik; •— ha V hajós-sereg a' bosphorusi 
canalisban vesztegel, mindén hajé, dísz lo
bogóit Sőlhuzván, huszonegy ágyu-lövéssel 
tisztelkedik j — a' Sőparancsnoki hajón a' 
császári tughrds (zászló) lobog-—Az ílly' 
lövöldözés három napot tart, minden nap 
reggel, délben és estve; — a' nagy dör
gés mián a' canalisban lévő házak nemcsak 
megrázkódnak, de még az ablakok i s , ha 
jó előre ki nem nyítatnak, a' hathatós hang 
mián egybenzuzatnak. Báirám' alkalmával, 
minden alattvaló tartozik Selsőbbjének üd-
vözleni illyenképen: Báirám mubdrek 
ols%un<> eff endum ! (a? húsvét üdvös le
gyen, uram!) inellyre a' Selelet: szizedá 
mubdrek ols%uny (néktek is üdvös le
gyen); az alsóbb rendűek jobbról balról 
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egymás' nyakába borulnak; — még a' leg
nagyobb ellenségek is megengesztelődnek — 
A' báirámi három nap* eltelésével a' díván-
ban (miniszteri tanácsban) tevdzsihát 
(tiszti választás) tartatik;— az ipka, vagy 
választási jegyzék, mindenSelé elküldetik. — 

Második nagy ünnep a' kurbdn bái~ 
rám vagy áldozó' húsvét, —. ez mindég 
%ilhid%$é hónap' első napjára esik. — Ek
kor minden igaz ínüszehnán, kinek csak te
hetsége engedi, tartozik egy kurbdnt (ál
dozatot) vágni, — mi rendszerént kos, dá 
teve, borjú, sőt még kecske is lehet; —4 
a' nagyok negyven, ötven kost is levágat
nak; maguk csak veséjekbol esznek vala
mit, a' húst pedig mind a' szegényeknek 
adják. — Az áldozatok' bőreit többnyire, lé
zengő dervisek szokták tekék1 (klastro-
mok'), számára elkérni.— Sztámbulban egy 
húsvét' alkalmával több ezer kos üttetett le. 
Az áldozat-tétel így esik meg: a' kosnak 
előbb kevés sós kenyér adatik, — homloka-
bűi kevés szőr kitépetik f — egyik első 
?s egyik hátulsó lába egybeköttetik, a' kűb-
leh (vagy Mekka) Selé fordítják, 's nya-
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kát egy húzással elszelik;— az áldozat'vé
rit, hogy ebek vagy más állatok Sel ne nyal
ják, egy előre megásott gödörbe eresztik 
7s földdél betakarják. Az áldozatot vághat
ja akár ki is?— csak hogy mosdott legyen, 
's egy húzással megtegye. — A? kurhdn 
húsból az ott lakó keresztényeknek enni ti
los, — de sok görög *s örmény papázók' 
daczára, láttam némelyeket $ kik jól hozzá 
láttak. — 

A' két báiráriíöü feívűí váfí a' műszeí-
manóknak még egy nevezetes [napja —• a' 
mevlud vagy a' pégámber' születésnap
ja. — Ekkor a' pddisdh riiincíénkor a 'kö
zelebbi dzsámiba megyeri, esti könyörgésit 
elmondandó; —-» visszatértekor1 háreme' aj
taján belül a' válídé szültári (anya szul
tán) egy szép dürri ridszúftét (itíarga-
rita nondum pérfcfráfáíf viszem fia' elibe —< 
kit, a' pddisdh minderi aversion to 
women ellenére ,* a' hozott törvényeknek 
engedelmeskedendő f kentelen elfogadni. — 

Az érintett három nevezetes napon ki-
vűl, minden dzsunía napon köteles aVnagy-
űr valamellyik dsámiba menni. — Miután 
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két három tábur katonaság előre küldetett ? 

nagygyaitól kísértetve, a'[tenger parton löra 
ül, lovagolva megyéna?dzsámi5 kapujáig; — 
feljövetelkor a5 neki benyújtott kérelemle
veleket segédjei veszik kezekhez.-—AJkor
mánynak sokszor valo'ban hasznos tartalmú 
kérések 's jóslatok' nagy része az autó da 
fé-rei** kárhoztatik. Számos illy kegyet
lenségnek voltam tanuja. 

Vessünk már egy pilantást a' törők he-
nyélők5 egyetemére — a' kávéhá%akra. — 
A5 sztámbuliak kevéssé a' tisztasághoz még 
hasonlítnak, de más várasokon, rondaságuk 
mián szánakodást gerjesztők. A'kávéházak-
ban deszkába! készült hereviteh vannak, 
a' tűnyaság' ezen helyei gyékényekkel bo~ 
rítv&k,—a' gyékények Selett deszkábuli ke
rek táblákon szénnel töltött nagy tálak 
ékeskednek, a5 tehetősebbeknél a' tálakot 
mángalok) (üst Sormma tűztartők) vált-
ják-fel, — ezen portative kemenczéket kivált 
benn körülülik, dohányfüst' ködével a' szo
bát úgy betöltik, miszerént egymást-is alig 
láthatják. — Időtőltésök rendszerént nagy 
cseírd, — mellyet ollykor-ollykor a' pipák* 



— Í02 — 

kiverése, vagy egy ezer-egy-éjszakai tör
ténet' előadása szakaszt Sélbe. — Midőn 
az ember, a' pipázást 's kávé liörpölgetést 
alaposon kitanult ezen automátok közé s%e-
Idm áleikümmel (békesség veletekkel) 
bemegy, 's leül, — a5 bennlévők' mindeni
ke kezét mellére téve ezt mondja: merhá~ 
hd 147j melly szót a' restségre Sőlszentelen-
dö ujoncz mindennek viszánozni köteles. — 
Ezen Soglatosság, kivált lia a' henyélők' szá
ma nagy, nem kevés időben kerűL — A'• 
mángálok? széngőze — az egjiptomi csa-
pásí éjjekhez hasonló dohányfüst, — a' min
den gőzzel teljes nagy ni elég' kábító ere
je a' szokatlant eleintén elszédítik* — A' 
henyhely' látogatói közöl sokan olly szor^ 
galmatosok, hogy az év5 nagy részét ott 
töltik 's csak hálni járnak haza. — Az illy 
nagy hazafiak éltök' tettekkeli tündöklésiérfc 
nagy megkülönböztetéssel birnak, pipájok? 

kiverésekor tüstént szénnel udvarol a' ftrf-
védzsi, holott mások pipájuk' kéháhjá-
val I4S kenteiének a' munkátlanság' elkerü
léseért újra töltött pipájokat meggyújtani. — 
A' sztámbuli kávéházak' közepén szökő-
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kutak vannak, melly éknek ziihogásánál íikí 
elragadtatással löki bokros fürtjeit. — 

A' töröknek egy más, nem csak időlo-
pásból, de valósággal is egybeköttetett heny-
helye a' ham dm vagy fürdő. — Átaláno-
san véve ez a' miénktől különböző. Hű-
léskor 5s más bőrbetegségekben a? szenve
dőnek valóban jóltévő* — A5 Sördendő egy 
nagy, niátráczokkal körűi rakott szobába me
gyén, 's két, három egymásra tett inátrácz-
bál alakult halomhoz áll; — a5 szemes szol
gák a' kiválasztott ágyat tiszta Sejér lepe
dővel rögtön beborítják; a' levetkezést elő-
segéllik, fejét begöngyölik, testének felső 
részét egy nagy fejér kendővel beborítják, 
dereka körűi pedig egy nagy kék gyapott-
selyem csíkos kötényt (pestemált) szorítnak, 
lábravalóját lehúzzák, 's egy pár nalint 
(fa-papucsot) hoznak; karját megfogják's a' 
szouklukba vagy hűlő helyre viszik; itten 
egy leterített vékony mátráczra leül; kávét, 
pipát hoznak; miután kávéjátkihörpőlte, las
san izzadnikezd, az ott levő telldkok (ovo-
gatók) közül ketten is az embernek állanak, 
fejemenlkezdve, minthogy el vagyok nyúlva^ 



_ 464 — 

lábujjaimig óvnak, fogdosnak; ezen hámámi f 

Sortély a' bádgyadt testnek felette jól esik; 
ezután bemegyek a5 fördőbe; ez egy kúpra 
(dómra) épült, feljűlről világított nagy te
rem, mellynek kerek közepén, aljától fői
emelkedve egy nagy kör, fejér márványnyal 
ki van rakva; ezen körnek átmérője öt vagy 
hat sing; erre egy lepedő terítetik, elsőbb 
azon hanyatt elnyalok, az alattami kövek' 
hévsége a7 terem' nagy melegével párosul
va, minden izzó lyukaim5 megnyitják, ve
rejtékem csorog; ekkor ujjalag jól megóv
nak, hanyatról hasra fordítnak, hátamot lá-
baimot jól megszorongatják, 's dörgölik; az
zal a' teremet körülvevő több számú' szo
bák' egyikébe visznek; miután a' fórdő-le-
gény az ott levő törpe deszka-asztalt réá 
vetett vizzel jól megtakarította, leülök, a' 
mellettem levő márvány víz-tartóba a' felet
te függő csapokbúi vizet eresztek, 's [egy 
csészével magamot öntözgetem; ekkor az 
örökös izzadásra kárhoztatott félig mezte
len tellák hozzám jőn's kérdi késze $%ü-
reimmi? (V ször-zacskóval megdörgölje
lek-e?) — azelőtt jóval testem' felső része' 
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takaróját elvetvén, meztelen karomat meg
fogja, kezére húzott hat hüvelyk szélessé
gű szőr-zacskojával azt addig súrolja, míg 
a' legkissebb mocskot hosszú sodratokban 
leviszi; a' tellák, kötelességében hűséges 
eljárásának bizonyítványául , a' sodratokat 
lábaim' elibe veti a'szoba' földjére, mellyet 
a' viz onnan aztán elmos; — miután teste
met e' szerént megtisztította, ha tetszik hó-
nyam' alját megberetválja, 's ha a' beretvát 
egyebütt is használni akarnám, azt ott hagy
va kimegy en, az ajtót egy nagy kendővel 
előbb betakarván; —- elvégezvén dolgpmat, 
kettőt hármat tapsolok, 's ime egytálszap-
pany-habbal bejön, — e' bezzeg korántsem 
debreezeni büdös szappany, fa-olajjal és 
lúg-sóval készült természeti jó szaga még 
Illatozó szerekkel neveltetik, — ezen hab
bal 's a' kezében levő kéfinnel l49 bedör
göl, lemos, viszont bedörgöl, mindaddig, 
míg testem a* csak gondolható tisztaság' fő 
fokára juíott; ezzel ott hagy; de csakha
mar visszafordul és egy kezében levő tisz
ta fejér köténynyel beburkolván, kiviszen a' 
Ázouklukba ?s ott egy már elkészített 
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helyre leültet, fejemet defekamot megtörli, 
aranynyal kivárt más kötényeket ád reám, 
azzal kivezet azalatt tisztába hozott élőb
bem ágyamhoz; itten egy nagy tiszta lepe
dővel betakar, pipát, czitromos czukros vi
zet hoz, 's egy pár gyermeket rendel mel
lém, ezek addig surolgatnak míg megszá
radtam; ekkor felöltözöm, rs általadott er
szényemet 's órámat vissza kérem, a? tél* 
Iáknak fáradságát húsz, huszanöt jó xral, 
a' fördő-*ház' tulajdonossát az élőmbe hozott 
tükörre vetett tiz xral '& a' többit hasonló
i g egy pár párával kifizetem, 's az egész 
íordés másfél, legSeljebb két jó forintomban 
kerül. — 

Ezen íordő azáltal, hogy az izzó lyu-* 
kakoni kigőzőlgést hathatósan elő segéli, a' 
bort tisztán tartja, sok terhes nyavalyákat 

* elűz; tapasztalásbul beszélek, — bennmú-
latásom' ideje alatt rosszul létemnek Sör-
dövel vettem elejét; pestis vagy más raga
dó vészek' alkalmával kezeimet 's orczámat 
szagatlan fris fa-olajjal bekenvén, rendes jó 
élet-mód mellett minden csapásoknak da« 
ezoltain. — A5 testnek hetenkénti megtísz-
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titása, törvényé vált szokás az oszmánoknál ; 
a r szegény ember négy öt xral czélt ér. — 

r 

Éjjeli pollntio vagy vászon néppeli közösü
lés után a' jus%ul {megtisztulás) vallási 
szoross parancs. — Még a7 legszegényebb 
müszelmán' házában is egy illy mosdó-hely 
elkerülhetetlen; — a' nagyoknak valóban 
pompás házi fördőjök van. — Dögvész1 al
kalmával a' testeket tisztán tartó müszelmá-
nok koránt síncsenek annyi veszedelemnek 
kitéve mint az ott létező nem olly tiszta eu
rópaiak ? görögök? örmények, és zsidók; — 
főkép' Hászkői, Bálát, Ku%gund%sukj 
Ortaköi/JP'átdvla 's Galata nevűkülváro
sok , SztámbuT egéséges állapotja' legkissebb 
rázkodásakor, zsidó 's görög lakóinak ron-
dasági mián hathatós rengéseket állanak-ki. 

Egyéb rendtartásokat úgyis láttunk, te
kintsük meg máj az oszmánok' temetési 
szertar fásukat is. — A' müszelmán' ha
lála a5 hodzsának rögtön tudtára adatik; — 
ki is azonnal a' dzsáminál lévő nagy ka
zánt / # táhutot (ez egy négy lábon ál
ló párkányos asztal) a5 halottos házhoz kül
di; a' vízzel megtöltött kazán alá tűz tétetik, 
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's mihelyt megmelegedett, a' hodzsa azon-
nal a' halottat a' tábutra téteti, szappanhab
bal kefínnel jól megmossa, egy lepedővel 
megszikkasztja, a' halott' kezeit a' helyett, 
hogy keresztbe tenné, csípői mellett hosz-
szan elnjfujtja, kéz - és láb-ujjai közé gya
pottat rak, szemét, száját, orra'lyukait, Sü
léit, szóval minden lyukait gyapottal bedug
ja, egy lepedőbe begöngyöli; koporsóba té
teti; — könyörög, 's azzal töstént már el
készített sírjához viteti. Ha a* halott nagy 
dr vélt, akkor koporsója előtt dervisek töm
jéneznek's egy-egy iláhit (dicséretet) éne
kelnek. A' sir nem olly mély mint nálunk, és 
padmalyos; a* koporsó padmalyba tétetik 
úgy, miszerént a' halott arczczal Mekka Selé, 
essék; a: padmaly' száját deszkával berak
ják,—. a' sírt betolok, — 's azzal vége 
minden temetkezési innepélyességnek. — 
A' nagy űr szinte, mint a' koldus költség 
nélkül temettetik. A5 töröknek szokott sza
va; #C$iplák geldik dünjdd, csiplák 
gideris% mézárá"— (meztelen jöttünk e' 
világra, meztelen szállunk a' sirba).— Va
lakinek halála és temetése közt alig telik el 



— tm 
nyolca óra. — Ha sírjában magához ter — 
ám lássa. — Senkinek is vég-óráját meg
előző innepélyességek azt rettenetessé nem 
teszik. — Az Európa* miveltséggel kérkedő 
nemzetei között egy sincs^ melly kedvessei' 
vagy rokonai elhunytábűl származott fájdal
mát Sérfiasa^bul viselje mint a5 török. JEfó-
jerri veserrihi, minelláhi te elláh! — 
(áldás és csapás az Úrtól jőnek!) ez min
den vigasztalásuk. A' gazdagok' lelki csen-
diért csakugyan egy-egy esti lakoma ada
tik; — illy alkalommal a'szegények, lézen
gő dervisek egybe-gyűjtetnek? megvendé-
geltetnek; végre egy nagy teremben körfU-
iiltetnek, egy idomtalan5 tyúktojás nagysá
gú ezerkétszáz szembűi álló Sa-olvasó ki-
osztatik? azt9 miután egy hodzsa vagy egy 
dervis sehk l5° megindította, kikiegy-egy 
szemnek kezében vételekor egy pár szóbúi 
álló rövid könyörgést vagy egy f át ihat 
köteles mondani; miután az olvasó a' tere
met megkerülte, vége a'nyüg-Sohásznak.— 

A' gazdagok* sirhalmin aranyozott kö
vek ékeskednek; a'Sérfiak'sírkövét turbán 
vagy fés% I53 ékesíti. — A'sztámbuli rop-
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pánt nagy temetők, jő szagú sűdar czipru-
sokkal kérkednek; e' kedves Sák' hűves ár-
nyéki nemritkán szolgálnak egyhelyűl a" nap' 
heve miatt elbádgyatt utazóknak, 's nyögő 
gerlitzéknek- — A' keresztény sírhalmok kö
zé cziprns~Sákat ültetni nem szabadadé ezek
ben is fszámos hárs - és boglár-Sák (jplátá-
nusok) vannak. — Az izraeliták' sirhalmai 
a' Seljűl tett kő-koporsók miatt már. meszszi-
ről ar Josáfát5 kopasz kő-tömegit ábrázol
ják; — ezen ábrahámi ivadékok valóban sok 
szép követ pusztítnak-el. —•« 

A' $%támbv>li és edirnei drinápolyi 
temetkezők' töviben mindenütt kávéházak 
vannak, — hová szép napokon,idő-megölés' 
kedvéért, számosan egybengyálnek; — sok 
helyen íüIhék(kis kápolnák) vannak, ezek
nek némellyében szünetnélkól pislogó lám
pák, '& vízzel töltött edények tartatnak. — 
A' pádisdhk ' koporsói a^nagy dzsámik? 
udvarain csak is a> végre épült t ül bek
ben helyhez tetvek, — a' koporsók drága 
kelet-indiai szövetekkel borítvák. — Azon 
mély és méltóságos csend, melly 8%tám-
buV 's Drinápoly* némelly dzsámit l 5 2 
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's tülbéi körűi uralkodik., nielíyct csak aJ 

szökő-kiiiak' 's mosdó helyekből omló VÍZ' 
cscrgése háborít; a' számos gerlitzé-nyögés-
sel vegyült csalogány! btís hangok' komoly 
veg} ültével, a' figyelmes vizsgáidnak egész 
belsejét megrázza, 
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VIII- S z a k a s z . 

What i have seen, permit me to rclate. h.J 

A' törökök1 vendég-szeretete — AnadoV né-
méüy helyei — portai hatalom alatt le
vő örmény, bolgár, és görög nemzetek — 
kereskedés — török pénzek9 nevei. — 

A' müszelmánok közt utazó idegen, ha 
valamelly ház' udvaréra bemegy, lovairól 
cselédestől leszál, az elébe jövő gazdának 
szeldmot ád, 's kérdi Müszáfirlije ká
bul éderm iszin? (vendégnek beSo-
gadsz-e ? ) , mellyre a 'gazda: muszafir 
álldhnin dir (vendég az Istené) monda
ni el nem miilatja *— 's egyszersmind hos 
geldin, széfé geldin! (hozott Isten béké
vel!), — mellyre a'vendég viszánozza hos 
hulduk, széf a buldukl (hála az égnek, 



— 173 — 

hogy frisen találhatlak); — azonnal a1 gaz
da vendégét a* mu$% áfir odúba viszi, 
még a' legszegényebb töröknek is van egy 
illy vendég-szobája. Miután a' $%okott ká
vét 153 felhörpölték, a' gazda kérdi nemös-
mért vendégit: Effendum! s%i% de ne 
vcÍTy nejok? (uram! felétek mi van, mi 
nincs ?); már akármenynyi újsága lenne is, a' 
szokott Selelet: gyüzellik^ (szép békeség— 
csendesség). — Nemsokára behozzák a' 
szofrát 154; a' gazda vendégével enni szent 
kötelességnek tártja ; sok török urnái a' szol
gák is gazdájokkal egy asztalnál esznek.— 
A' vendég-szeretet még a' külömben vad 
árnoutok között is annyira uralkodik, mi-
szerént a' gazda vendégiért életét is kész 
főiáldozni,ha útja veszedelmes, elkíséri más 
helységig, hol ösmerős jó emberire bízza. 
Iluméíibe és Anadolba akármelly házhoz 
mehetek, a' gazda' jdszívességiből sem 
én sem lovam fogyatkozást nem látunk , 
's ha szintén több napig veszteglenék is, a' 
gazda7 jószívűsége nem változik, — A' tö
rök rólunk,magyarokról, csak azt tudja: ma-
dzarlár konák verid%$i dir ler (a'ma-
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gyarok szállást adók). Fájdalom, ezen meg
jegyzés nem mindenütt igaz. — 

Ruméliben az utazás még csak mez 
jár, mivel a' leghitványabb helységben is 
kaphatni ennivalót, de már a' pusztább 
Anadolban kivált a* Diárbékir Selé vivő 
úton sok helyen még a' kenyeret sem Gs
mérik, — tengerit nem termesztenek, pedig 
a' puliszka sokszor jó segéd lenne; a' víz
zel felkevert búza-lisztet egy hevített kőre 
öntik, ezen habarcs'egyik fele megsül, más 
oldala nyers, ezt palacsintaképp öszve-sb-
dorják *s ételöket evvel eszik; nevzjufka; 
ki kenyérhez szokott, bajosan tud ezen ízet
len félig nyers tésztával megelégedni; — 
emlékszem,egyútom alkalmával Jos^arf kö
rűi, hat pár csibét süttettem útomra, 's midőn 
SLZÓkatjufkdra téve elombe hoznák, 's lát
nám, hogy egyiken sem lenne bőr, 's en-
okárói a' gazdát egy kevéssé érzékenyül 
kérdeném, esküvel erősítette azoknak való*-
di megtakarításukat; — 's igaza volt, mert 
náluk mikor a' majorság' fejét elvágják, azt 
felfűván, bogét tollastól lehuzzák. Az egész 
török honban seholt sem forrázzák meg a' 
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niegkopasztando majorságot, mindenütt csak 
szárazon tépik, \s tollait elvetik, mivel pár
nájuk, derekaljok, gyapottal, gyapjával 
töltvék. — 

Ruméliben a' bánok' hándzsii — 
(íogadósi) többnyire görögök levén, az el-
fáradtt utazóknak hússal, borral, pálinkával 
csak tudnak szolgálni, de Anadolban sok 
helyen négy, öt napi utazás után sem kap
hat még egy cseppet i s , holott a' viz nem 
olly jó, mint Ruméliben^Egjillj kánnak 
leírása, reménylem, czélaránytalan nem le-
end. — Az épület maga nem rósz, kivált 
Anadolban szép Saragott kőből rakvák, 
's olly erősek, miszerént a' kisebb kalibe
rű ágyuknak daczolnak, — az izmos kőfal* 
belső oldalán sok apró ház van, ezeknek 
csekély ablakukat papiros borítja,—a' ned
ves Sőldre terített gyékény mellett egy Yízes 
edény leszi a' szoba' egész bútorát; — sok 
helyen gyertyát sem kapni, 's az ember 
csak csirával (topolya Senyővei) világít; — 
eledel ritkán található; ha a5 hdndzsinak 
hagymája, Soghagymája, 's egy kevés túró
ja van, fen-hangon dicsekszik, hogy nála 
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minden találtatik; minden pénze' boszujára 
a5 posta-lovakon utazónak sokszor kell illy 
gyarló étkekkel 9s egy kevés csalkámá-
*al megelégedni. — (Ha egy meszelynyi 
aludt-téjbe vagy savóba egy icze 's több 
víz tétetik, 's jól egybenkevertetik annak 
neve csálkáma.') Meleg éghajlat alatt, az 
elgebbedt szomjazónak kedves ital; még 
most is örömmel emlékszem hajdoni jóltévő-
ségire. — Vallyon a' finnyás inyu, ki leg
jobb asztaloknál is csak orrát fintorgatja, il-
lyen helyen mit mivelne? Az éhség meg-
okosítná. — 

Koránt sem kell azt képzelni, hogy Ana~ 
dóinak minden részeiben illy silány kosztra 
lenne az utas kárhoztatva* — Smyrndhul 
a' Damascusha vivő úton helyen-helyen 
lehet boldogulni. — Smyrnában, kivált az 
európaiak'lakó-helye, csínos derék confor-* 
íahel innekkel teljes. — Egész török bi
rodalomban a' smyrnai vendéglőkben leg
jobban, 's legolcsóbban ehetik az ember. — 
A' sztámbuliahhan, mint szintén nálunk is 
a' rósz szolgálat, 5s jól megrántás synoni-
mok. — Smyrná* Sekvése, ha nem is olly 
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regényes niint Sztámbulé, de classicaibb, ~— 
az egész tökéletesen hasonlít maga-magá
hoz, azaz egy d'$iai nagy kereskedő vá
rashoz. Napkelet' terméseit nagyobb mér
tékben lehet itten látni, mint Sztámbulban; 
a' karavánok sokkal számosabbak, ezeknek 
n a gy része malozsát, fügét, pálina-gyümől-
csot, olajot, gyapattat, az oloszországi mo-
roninál nem alábbvaló gesztenyéket, mézet, 
czitromot, narancsot, sinai almákat hoz. Áj-
diriy Tire, Meles, Bodrun a1 régi Ha* 
licarnass és Syriának némelly része való
ságos paradicsomok; -4* iánen esakugyan 
az ngy nevezett Palestinát vagy szent fői
det ki kell venni,— Ptolemaistól leann 
d'Acretől egész SL} Hebronig ritkán lát
hatni egyebet silány terméketlen kopár szir-* 
oknál; — egyebütt a' tájak olaj — pálma — 
Sűge — czitrom —narancs-fákkal, gyapott, 
ris vetésekkel rakvák. — 

Aj din körűi valami kimondhatatlan ked
ves izű, hószín ikrás-méz találtatik, csak 
nagy kár, hogy némelly helyen a' nerium 
oleander nevű plánta'bőrsége mián a'méz 
kábító erővel bir. —» A5 hegyeket szőlők 
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ékesítik, — a' lakosok gerezdesen megsze
dett szőlőiket ott helyben egy megseprett 
szirton megszárasztják , zsákokba rakván 
Smyraába viszik , hol a' raktárok' Sőldére 
letőltetvén, a' kereskedők lapátokkal mint 
nálunk a? zabot felvétetik, hordókra gyűrat-
ják 5s mindenSelé küldözik; — a' Sűgével is 
hasonlólag bánnak, a' füzérben levőket ezi-
gány lányak által felfűzetik, 's külső czuk-
rosságát, a' raktár előtt levő nem legtisz
tább tenger-öbőP vizével való megfecsken-
dés által adják meg; — a' skatulyákban le
vő malozsák és fügék ajánlhatóbbak. — Az 
ott levő termések között egy tök nemnek 
említésit el nem múlathatom, — kivált a' 
rhodusi, izéről 5s nagyságáról nevezetes,—~ 
százhatvan sőt kétszáz fontnyit is nő; hosz-
szű sárga; íze a? murokénál kedvesebb, — 
levesben, húshoz, rántva, eleintén mind mu
rok helyett ettem, —- főképen a' tengeren 
utazóknál zöldség' és fűszer helyét pótolja;— 
görög és sárga dinnyék hetven, nyolezvan 
fontosok, de ízek ?s tulajdonuk nem olly jó, 
mint a' küprüli kőről termőké. — A' ká
poszta roppantottra nő; Tos%ia körül egy 
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káposzta főt rendkívüli nagyságáért meg** 
in éretvén j hetvennyolca Sontosnak találtok, 
's e7 mellett olly kempnynek, mint a'legjobb 
cgerbegyi; — egy iííy Sőnek az árra huszan-
öt, harmincz pára, — pénzünk szerént öt, 
vagy hat jó xr. — 

Az anadoli termések között nevezetes 
szerepet játszik az áfion vagy mákony* ~ 
Afion karahi$s%ár körűi vagy öt hely
ség ópiummal nagy kereskedést űz. Ter
mesztése így esik s töméntelen mákot vetnek, 
virága' elímllatásával mikor a' lapta szokott 
nagyságát elérte, annak oldalát néhány he
lyen egy hegyes észközzel meghasítják, az 
abbul kifolyó téj inegkeniényszik, sötét máj
szint vált; ez egybengyujtetik, babér-leve-
leken megszáraztatik, 's kereskedési pontá 
válik. — A' lapta' magvábnl olajat készíte
nek, mellyet süteményeknél 's egyebeknél 
használnak. Ezen étkek a5 szokatlant elká
bítják. — Tapasztalásbál szolok.••*—JCtké
ri akik vagy ópiummal élők között főkép a' 
dervisek napjában egy drachmányit, hatvan 
bűza-szemiiyít is elnyelnek veszedelem" nél
kül. —>B%kopiánáli táborozásunk' alkal-
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mával én is gyomor-sikulásom mián kénte
len voltam mákonynyal élni; három nap alatt 
napjában háromszor egy-egy bors-szemnyit 
vettem bé; bevétel után egy őráig semmit 
sem kell inni, akkor &' kávé különösen joi 
esik. — Az ember valami édes bádjadtsá-
got érez, mellynek eltelésével ellankad, — 
Nagyon szorító tulajdonsággal bír, ennél-
Sogva gyomor-sikuláskor, vérhasban siker
rel használtatik. A' ki megszokja, nála nél
kül többé el nem lehet; belseje annyira meg-
edződik, iniszerént még a' nux vomicát 
(farkas-gombát) isáfionjcC elfogytakor nagy 
mennyiségben ártalom nélkül beveheti. —< 
A' mákonynyal szerfelett élő théridkik el
száradnak; a' legkisebb zördülésre, koppa-
násra megijednek; kétség kivűl ideg-rgnd-
szerök (systhema nervorum) elgyengül; ke
veset alusznak; napjában harmincz findzsi-
ácska kávét is megisznak; pipázva szűnya-
doznak, teljes érdektelenségben (apathiá-
ban} élnek, — Mind e' mellett a' mákonyt 
élet' hosszabítónak tartják — Az európai 
nemzetek köztt, kivált az angol asszonysá
gok5 véle valő élésit Sztámbulban létemkor 
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néhány álbioni tiszttől hallottam. — Az aludt
tej, és pálinka a' mákonyt minden erejétől 
megfosztja. — A' müszelniánoknál, mivel a' 
szeszes italokkal való élés tilos, a' sokkal 
inkább kábító mákonyt olly véteknek nem 
tartják,— De már sokan Selhagytak vele; 
9s ha ivásbeli előmentöket megtaxtandják 7 

az df ionnak minden becse lejáraid. Már is 
példa-beszéddé vált köztök: — Ic$, s%d-
de, müszelmán kihi icsme: (Igyál— de 
ne úgy, mint igaz hiten lévő).) 

Anadolban a' karamániai juh em
lítést érdemlő állat; — erről mondotta volt 
a' híres lord Byront ?5hogy már a' végzés 
által rabnak rendeltetett". Oltalomra még 
szarvai sincsenek; Süléi nagyok és leSüggők; 
Sarka egy háj-tömeg, mellynek nagysága 
négyszegben sokszor másSél, átmérője pe
dig egy láb; e' nagy tereh mián a'szegény 
állat nem is szaladhat; húsa hazai Júliáin
kénál jobb ízű; Sztámbulban is a' Buméli-
ből hajtottaknál drágább. — Az angóra 
kecskék is hasonldlag nevezetesek; — ezen 
eleven virgoncz szép állatok' hószín gyap
ja hosszú Sürtökben csüng; gyapjok' szála 
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ollyan mint a' selyem; nem nyírják, hanem 
a' megért szálakat fusüléssel szedik ki; le
gelőjük sovány, élelmök csak kopár szirtok 
limt termő silány sdpláta (salsolakáli. Linn.) 
Az egész környékben nap? heve ellen ár
nyékkal kinálő Sa vagy csemete egy sincs. 
Hiisát? melly nagyon jo' izu ? Angorában kö
zönségesen eszik. GyapjakbűI ott helyben 
szép szöveteket és láb-harisnyákat (strimpfli-
ket) készítnek; egy párnak helyben az árra 
két tallér. — Angorában még a? macskák is 
valami különös szépséggel bírnak; fejők pi-
ezin; selyem lágyságű szőrök kivált hara
gos állásban két hüvelyknél Rosszabb, — 
ollyankor az egész állat imposant állást 
vált-;— a* szultán7 udvari macskái illy ének; 
többször megtörtént, hogy egy illy macska 
valamelly udvari embernek száműzést okozott. 

Atalánoson véve az oszmánoknál a' 
macskák több kiváltsággal bírnak mint a? 

kutyák, — okának ezt mondják: midőn egy
szer a' prőSéta imádkoznék, 's elragadta
tásában egy kígyd közeledésit nem látná, 
az áhítatosnak lábai közül kedves macská
ja előwtgordván, a7 veszélyt okozbatőt meg-
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ölte. — A' kutyák pedig kivált nagy^váro-
isokon köz-társaságot alkotnak; bizonyos 
gazdájok nincsen; az útszákon tartózkodó 
nak, és szaparadoznak; mindenki köteles
séginek ösméri az eledelnyujtást, *— kivált 
ha valamelly müszelinán véletlen bajtól vagy 
kártol megmenekedett, rögtön a' piaczon 
lévő süfcő-kemenczék' egyikéhez megyén , 
a' köztársasága polgárainak minden ott ta
láltató' tagjait egybengyőjti, 's a7 számukra 
vett kenyeret közöttök igazságoson kioszt
ja. — Több iíly babonás tetteik még számo
sok, pi o. szárazság* idején a' hodzsa egy 
zsákot kovac&-kővel megtolt, ?s azt imád
ság közt a* vizbe veti; ha tettét eső köve
ti, fohászsza* Soganatosságának tulajdonítják. 
Nem tehetem 7 hogy a5 földrengésről 's vil-
lámróli vélekedésekkel ne terheljem olva
sóim' figyelmét:—az elsőről ugyanis ezt 
tartják: a' Sőldnek erei egy angyalnak van-
Tiak kezeibe adva, 's ha valamelly tájék? 

lakói az Isten' parancsainak nem engedel
meskednének — a' hibások alatt lévő eret 
az angyal megrántja, és a' főid rettentőleg 
megrázkódik, %erzele lészen. — Honunk' 
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némelly lakói a' földrengést ha nem is an
nak, de, nem a' Sőldet tartó haP fordulatának, 
vagy az óriás' rázkodásinak tulajdonítják-e?— 
E' feltételeknek kétségkívül a'bráminok5 sas-
trászsziban előSorduló cálángán nevű te
kenős-béka, vagy kígyó szolgált mintául. 
A' villámról azt hiszik, hogy tüzes korbá
csok, niellyekkel a5 mennyei kapuk előtt ál
ló kapus angyal, a' dicsőség' trónjához kö
zeledő merész ördögöket csapkodja. A' ter
mészeti okokkal olly anynyira ösméretle 
köznépeink is azon pompás tüneményt nem 
de nem ördög-kergetőknek tartják-e? 

Tegyünk már egy két szót a' török bi
rodalom* némelly lakóiról: — 

Az örmény^ kit a' török haha érme
mnek (gyalulatlan örménynek) nevez, ma-
goss szál, izmos növésű, ménesiben magát 
hányó-vető, kevély nemzet; — köntössök há
ló öltözeteinkhez hasonló szabású csínos se
lyembűi való; fejőkén egy lombikhoz ha
sonló fekete bárány-bőrbűi készült kalpag.—-
Kereskedési ösztönüket kivéve, míveletle-
nek, félénkek. Asszonyaik jóllehet nem rú
tak, kedvesség nélküliek. — A' sztámbuli 
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tereh-hordók, faquinok, nagyobbára Vány 

Erzerum ésISzivds körűi valók; ezen ör
mények nagyon otrombák; húsvét5 alkalmá
val a' Péra feletti téren tánczolni szoktak; 
a' vigadókat sokan nézik; egy tereh-hordo-
zó midőn ürü mddra ugrándoznék, szaka
datlanul csak ezt Suttá: Ál csohadán dir 
mintáni (dolmánkája veres posztó); egy 
valaki unalomig hallgatván a' hangászt, kér
dezi: éneked csakennyibül áll? mellyre az 
ezt feleli: koránt-sem, de a' többit hónapra 
hagyom 's akkor elSuvom: $%irmáli dir 
j/íkás%i, (a5 galléra aranyos). — Ebbűl 
tetszhető, milly gazdálkodásra termett légyen 
az örmény—Hogy a' hivatalokra *s egyéb 
dolgokra milly hathatós beSolyással bírnak 
a7 sztámbuli örmény-pénzváltók, szerá
fok, azt alább meglátandjuk. 

A' bolgár, (Vtörök jauz bulgár* 
nak, derék bolgárnak hívja), — zömök nö
vésű, vendég-szerető, víg kedvű? munkás, 
minden politicai zavaroktul ment, béke-sze
rető, barátságos nemzet; asszonyai kivált a' 
Ko dzs a bál kán — Haemus — körűi az 
egész birodalom' némberei között a' legszeb-
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bek; — különösön kicsin kezeik 's lábaik 
vannak — növésök sűdar, karcsú; színök 
barnapiros, szemök eleven, szájok piczin, 
rozsa-színű ajkuk között hószín Sogak tün
döklenek, — öltözőtök magyaros; — a' Sérj-
íiak is Sekete czondra-posztó magyar nad
rágot, 's ujjast viselnek, Sejökön bárány-bő
rös kicsin kalpag. -— Ezekről azt tartják, 
hogy a' mohácsi veszedelem után Szülei
mán által oda behurczolt magyaroktűi szár
maznának j — ezen állítás5 igazságát én tel
jességgel nem kétlem. —- A' török hont la
kó nemzetek közt a5 bolgár legbecsületesebb. 

A5" garöffj szép ábrázatú, középterme
tű^ serénj^ ravasz f és álnok nemzete — F ő 
tulajdona: a' háládatlanság 's hitszegés; min
den gyönyöre a'más' romlásán épülj a'Ses-
letség' minden kigondolható nemeiben bubo-
réklő, •— veszekedő, orozva gyilkoló, ámí
tó, ál-szentséget mutató, mostoha állásban 
Sőldön csúszó, jő állapotban SelSuvalkodott 
dölfós; tulajdon felekezetének árulója, pio-
czája, — szóval, minden alacsonyságoknak 
közepített gyalpontja. — Az asszonyok ;tet-
szeni kívánók, Seslett életűek, drága Sérjeik, 
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csaknem minden tulajdonival bírók; sze
relemben mint egyébben álhatatlanok; tette-
téshez a' szó' egész erejében értők; nem 
rútak ugyan, de csak ollyak, mint a' kívül
ről pirosló Sérges almák; még a' görög rab
leánynak sincs becse. — Emlékszem lord 
Byrónnak e' mondására: „Valamint a' 
macskát az egerek7 zablázására, ügy a' tö
rököt i s , a' görögök' kantárazására terem
tette az Isten." — Mennyiben volt igaza, 
nem vitatom. — A' török a* görögöt kd<-
pe dicseik urumnaky (ravasz,alacsongö
rögnek) nevezi—'s kőz példa-beszéd: ^bir 
nrumddn>jédi jáhudiy doku% csinge™ 
ne csikar" (egy görögbül hét zsidó, 's ki-
lencz czigány telik). Nagyon babonások. 
Még most is mutogatják Sztáinbulban•'£•&%i-

livri* kapuján kivűl lévő afd%mfdndl 155 

egy tóban a' Sélig megsült hét halat, melly-
rűl ezt regélik: Midőn másodikMehmed tö
rök szultán 1458-ban május' 29-kén Kon
stantinápolyt ostrommal megvenné, az utol
só görög császár Constantin épen halat süt
tetett; mikor a' varas' oszmának általi el
foglalását megvinnék, azt feleli: ^Elhiszem, 
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hogy a* török Konstantinápolyban van, ha 
ezen halak a' serpenyőbűi kiugranak". Melly-
re a' Sélig megsültek a' süllögő Saolajbul rög
tön az érintett Ajárma' tavába ugrottak. — 
Több illy képtelenségekkel rakvák a' tőrök 
birodalom* mostani görögjei. — 

A' török többnyire magass növésű, 
erős test-alkotása, komoly nemzet; jóllehet 
Sőbb gyönyöre a/ dohányzásban és Sördés-
ben áll, — mégis a* mesterség' egy nemét is, 
és a5 kereskedést alacsonítónak nem tartja; 
vevésben adásban igazság-szerető, adott 
szavának, kivált ott, hol az európai nevet 
csak bitorló patentalis görögök, máltaiak, és 
genuaiak által el nem rontattak, szentül meg
tartója; nyomorúságban lévők5 valódi pártfo
gója; vendégszerető; az oktalan állatokkal 
szépen bánó; minden pénzen kapás mellett is 
adakozó; kevéssel megelégedő; természeti 
rosszasággal nem bíró; újság után nem ásí
tozó; sorsával megelégedő; mindent az I s 
teni végzésnek tulajdonító; elfogultsággal 
ítélő; szenvedélyek' ostromitől távul álló, 
mégis könnyen, haragra ingerelhető; 's il-
lyenkor az ember' életéből épen nem sokat 



— i 8 9 — 

tevő, dühös bosszúra gyúlható, lappangó 
vadságát többé nem palástolható; szóval: 
bajosan leírható nemzet; — a' legnemesebb^ 
*s legnemtelenebb tettek' végrehajtására al
kalmas. —• Az egész; török egy Sejthetetlen 
mese* ~-

^Tegyünk egy pár szót az oszmánok7 

számítási módjáról — Náluk mindenik 
hónap újságkor kezdődik; —•" évök' első hó
napja a' Muharremy 2-dik a' Széfer, 
3-dik Rebbiül-evet, 4-dik Rebbiül de
li ir, 5-dik Dzsémdzel-evel, 6-dik 
Dzsémdzel áóhir, 7-dikRedzsep^8-dik 
Sábán, 9-dik Rámázán, 10-dik Sévdlj 
li-dikZilkáde. i2-dikZilhidzse* Évök 
háromszázhatvan napbúi áll. A' köznép Ae-
dir leztül—szent György naptúl — szám
lálja a' dzsumákat, pénteket—kászimig^ 
sz« Márton napig. — Ezen két nap a' kor- % 

mányzási rendszerben nevezetes szerepet 
játszik. — Miután egy sztámbuli örmény 
pénzváltónak jót-állésa mellett egy pasa— 
müszeílim — djdn és vajda egy tarto-
mányocskát vagy egy kerületet árverés kép* 
a' wíríWÍ(kamarától)megvásárolt5 az adó-
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zás' és költség' szabályozásira a' fönnebb 
érintett két napra gyűjteti egyben a' hely
ségek' hodzsa básikot (birájit), kik meg
jelenések' alkalmával a' kormányzók5 leg
csekélyebb szolgáinak is ajándékot vinni el 
nem mulatják; — azután az az előtt kiren
delt biztosok által Sőlszámított juhok, szol-
lő-tők, 's más egyéb vagyonjok' jegyzéke 
szerént az add kiíratik; — ha valamelly 
Salű' emberei kihaltak, vagy elpusztultak, 
hogy a' haszonbérlő ne kárasodjék, a5 műit 
évi pénznek ki kell jőni, — melly mennyi
séget a' helység' életben lévő lakói kente-
lenek kipótolni; a' nem fizethetés* esetében 
a' szegény embereknek élehnok' megszer
zésére elműlhatatlanűl szükséges eszközeik 
elkobzattatnak (cónfiseáltatnak), holott az 
oszmán jogok' tartalma szer ént az ílly bá
nás-mód tilos,— de Sájdalom! a'pénz-^vágy' 
kérelhetetlen dühétől ostromoltatott sztám-
buli kezes' Bzeráf 156 szorongatási mián, 
a' kormányzó' sokszor kéntelen a' keblében 
csak pislogó emberiség' szikráját eloltani; 
számtalanszor a' hárddzs és vergi nevű 
adók' Sőlszedésekor űgy tesznek , mint azon 
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vad einberek, kik hogy a' fa' gyümőeséhez 
könnyebben juthassanak, az eledel-termőt 
tőbűl kivágják. —. Emberiséget levetkezett -
illy kormányzókat ösmértem, kik, midőn ke
ménységük' okát kérdeném, azt felelik: 
Andszini $%. . . . • gyaurig ben oná 
merhámet éderszem domuzlánir. (Mit 
csinálok az . » . .gyaurjának, ha vele szé
pen bánok, nyakas lesz mint a' disznó). — 
Hly' semmi emberek, az igaz, nem felette 
számosok, arra mégis elegendők, hogy a' 
kezökre került helységoket virágzó állapot
búi kevés idő alatt a' legnagyobb ínségbe 
buktassák. r— A' szegény nép panaszt nem 
tehet, mivel sanyargatóik' Sztámbulban lé
vő czinkossai a' vádat elűzetik; a7 panaszló 
egy v&gy más ürügy alatt nemcsak vagyo
nát, de még életét is könnyen elvesztheti,— 
minthogy minden kormányzó élet' 's halál' 
ura. — A' fő-kormány az illy roszszaknak 
gátot vetendő, méhanéha egyegy hodzsa-
kánt (udvari-biztost) kiküld — 's nagyobb 
kényelem' jokáért a' kormányzóhoz száll, 
ki is miután alkormányzótól, kereskedői 
értelemben véve, tettleges utasítást vett, a' 
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szegény Sold' népit maga elibe hivatván, 
koránt sem bizodalmat öntő hangon kérde
z i : ^Panasztok ugy~e nincsen?" Mellyre 
a' portai Sőld-nép, ki felsőbbjének örökös 
viszhangja, azt feleli: ^Nincsen*" «— Ezzel 
a' puhatoló (kasnak vége; a' főid' né
pinek meghagyatik: „Imádkozzatak a'nagy
úr' életiért ? hogy sokáig illy boldogok le
hessetek". — Az udvari-biztos elmegy, a? 

kormányzó' alattvalói között a' tehetősebb 
ráját mint lázasztót bevádolja; a' vád alig 
érkezik Sztémbulba; a' gazdag Bájának fe
je már elugrott; felesége' ?s gyermeke' szá
jától minden elvonatik; a' vagyon -a' kor-
mányz*' háremébe vitetik. — Az illy csak 
„önkényből szivárogható , irtózatos tettek 
nemcsekély előmozdítói a' kormányzók7 hir-
telenűli gazdagodásának^ — valamint azis? 

miszerént örmény útmutatásból az élelem' 
minden nemének nárkot (tarifát) tesznek 9 

's a' szegény főid' népe kéntelen fáradtsági 
jutalmát csekély árron elvesztegetni a' min
denben árrzsarnokságot (monopóliumot) kö
vető kormánynak ? vagy a' vélek egyetértő 
örmény-biztosoknak, kik csekély árron adó-
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ssás''közeledésekor a' gabonát 's egyebet jó 
előre felszedik*, — azután az eladónak hatod 
sőt tized árron vissza-engedik. — A' kor
mányzótól nyereségre Sőlszedett gabonát a' 
tárokban zsuzsuk' 's egér' tartalékjává vál
ni sokszor láttam , midőn a'városiaknak ke
nyér dolgában legnagyobb ínséget kellé 
kiállani, csak azért mivel a1 kormányzónak 
jelenleg gazdagodni kellett. — Egyiptom 
erre nagy példa: a' zsarnok Mehmed ali^ 
egy hozzá méltó Bogho sz Jusjsuf nevű ör
mény' pénzhajtó nézetei miatt, országát vég-
ínségre juttatta; — az igaz, körülötte Ale*> 
scandridhan még egy kevés Sény uralko
dik ? kertje légszeszszel világLtatik, számos 
gyárak 's gépelyek vannak; de az ínséget 
nem szenvedhető nyomorult felldhk CÉgyi-
ptom' főldnépei) csoportonként szöknek, a' 
Sőldek pusztán hevernek vagy pedig kétség
benesés közt míveítetnek; — a' nyomorült 
felláh termesztményét kéntelen a' kormány
nak beadni, családja' számára alig ma
iad egy két maroknyi risse vagy lisztje; a' 
különben is kevéssel megelégedőnek a'zsar
nok tömött raktáribúi csak anynyit ád, hogy 
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.éhei meg ne haljon; — de ha a5 gabonának 
jő árra, vagy a' mindig pénz' szűkiben lévő 
kormánynak szüksége van, — még azon ke
veset is elvonják a5 szegény felláhtúl^ 
's ollyankor téntelen a' legsilányabb elede
leiddel táplálo'dni, úgyannyira, hogy a' dög
lött állatokon az ebekkel verset rágódnak; 
az Ilíy hallatlan inség dögvészt szül, — a' 
pusztulás5 rettentő nevekedése .Mehnied alít 
7s elfásult Boghosz Juszufot szánakodásra bír
ják, kik különös kegybűi a' raktárakban fel
halmozott, megromlott gabonábúl nagy le-
kötelezések mellett egyegy keveset adnak, 
azt Is azért^ hogy másunnan venni szabad 
ne legyen"-— ?s mivel a' romlott gabonát 
egyik európai nemzet sem veszi. —• Illy ín
ség' terhe alatt nyög a' termékeny Egyi
ptom a' nagynak kürtőit Mehmed ali5 hason
líthatatlan zsarnoksága mián. — A' vad Ib
rahim'kormányra jutásakor vallyon jobb sors 
vár-e Egyiptomra? azt reményleni is bajo
san lehet. •— Ibrahim, italban, kártyában, 
dobzofdásban gyönyörit kereső, minden újí
tásoknak esküdt ellensége, Selette vad em
ber. — A' görög háború5 alkalmával m 
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egyiptomi seregből egy arab egy aludt.te
jet áruló asszonynak tejét megevén, nem fize
tett; a9-panaszra menő asszonytői Ibrahim 
kérdi: ösméred-e â  kártevőt? az igennel 
Selelő asszony az arabot megmutatja,— kit 
is azonnal Ibrahim lefektet, tulajdon kardjá
val gyomrát fölhasítja, a' még emésztetlen 
aludt tejet .az asszonynak egy pár párával 
megfizeti—Több ehhez hasonló tettei van
nak a'-hősnek nevezett Ibrahimnak. — Azt 
kérdem már, iíly szörnyétegtül jót-éshasz
nost lehet-e csak reményleni is? Egyiptom
nak nem. de nem vég-inségét lehet fájlalni?. 
A' porta' keze alatt lévő helységekben az 
ínség selTolt is ílly fokra még nem hágott.— 

A' sztámbuli pénzváltók7 jótállása a' fold9 

népire valóban káros befolyással bír; de a' 
pádisáh' bátorságát nagyon biztosítja; mert 
ugyan is a' s%érdfok a' felesleges pénzt 
a' Jprmányzők' kezeibííl kicsikorni nagyon 
jól értik | ez általa' pasákat, — kormány
zókat, kiknek kezesseik, az udvar eránti 
hőségben megtartják, a' hasznot nem haj
tó "kegyetlenségtűi eltartoztatják az által, 
Iiogy a' vért szomjuzót kezességük' felmon-
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dásával ijesztik, — 's azonnal vége az az
előtt csak kevéssel életet 's halált osztoga
tó zsarnok' fölfuvalkodott gőgjének,— mert 
a' kormány után ásítok többnyire szegények ? 

's csupán az széráf jót-állásával nyerhe
tik el a' hivatalt — Az illy pénzváltók ke-
zességöket jól megfizettetik, — 's készek 
bár minő panaszt elnyomni r ha a' zsarnok 
esikorásibúl részelteti; ellenkező esetben 
gyámjaikot mindaddig rettentik7 míg azok 
minden daczok' ellenére engedelmességre 
terítetnek, — Ebből látható: minő befolyás-
sal bír a' sztámbuli mintegy nyolczvan szám
ból álló pénzváltók' osztálya. — Az ország' 
sarkolatos hivatalai' elérésében is nagy sze
repet játszanak; — még a' Ső-vezérségre 
jutást-is sokan nekiek köszönhetik. Hatha
tós befolyásuk által, a' kormányzókkal a' 
nép' elszegényítésire kezet fogván, csak hir
telen roppant vagyonra tesznek szert; — de 
gazdagságuk koránt sincs biztosítva ,,r-v.a' 
portának legkisebb neheztelésire a' leggaz
dagabb is mindenétől egyszerre megfoszta-
tik. — így járt ezelőtt kilencz évvel egy 
nagy vagyonú széráS, — a' porta egyszer-
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re negyvenmillió piászterét vétette eL —* 
Illy lépésekre árulkodás mellett sokszor a' 
pénz' szűke is reá viszi a' pádisáM; — a* 
kitűzött pénz-váltónak okvetetlen bukni kell; 
^Ietét meghagyják, mivel viszonti meggaz
dagodását reménylik. — A' most Sztáinbul-
ban lévő pénzváltók' Ieggazdagabbika Ár-
tin, kérdés, meddig ragyogand ? 

Ha a' török gazdag is^ vagyonát nem 
mutogatja 's mindenkép' igyekszik azon meg
tiszteltetést, mellyel a' nálunki tehetősök bír
nak, kikerülni] — hivatalokat nem vadász, 
mivel a' császári hivatalokban megholtnak 
minden vagyona az udvarra száll; (gondo
lom e' nemkevés oka a' kormányzók' zsar
nokságai' elnézésének)—ha a'megholt tiszt
viselő' családjának valami meghagyatik, az, 
az udvarnak különös kegye. — Vagyonos 
oszmánokat láttam gyakran egy boltocská
ban tűrőt, gyümölcsöt éve, a" szegénység-
rűl panaszkodni, — mit csak azért tett, hogy 
e'képen a' kormánynak figyelmét kikerülje; 
minden szegénységi szerepe' ellenére is, 
megesik <, miszerént egy kegyelmes portai 
fermán által ? gyanított vagyonosságához 
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képest egy várnak, vagy egy katonai lak
nak építési Selügyélőjévé neveztetik, ílly 
meghagyással: ^Yáltozhatatlan akaratopr, 
miszerént a' reád bízott építés eddig az 
ideig végreliajtassék , •— akkor száinadási-
dat beadván; pénzedet a' háznéből (kincs-
tárbűl) kikapod." — A' kegyelmes fer-
inánnal megtiszteltetett, elszegényülésit 
nagyon is jöltudja, -— új hivatalát köszö
nettel elfogadja; ez által fejét megmenti ugyan, 
de vagyona' elköltése után tetemes adóssá
got kéntelen rakni; — az építés végződ
vén, számadásit beadja, a' megvizsgálás ma
rul holnapra halasztódik, isÁlláh hákálim-
(ha Isten segéli, meglátjuk)-kal évekre ta-
szigáltatik, Js költségeinek egy ötödét vagy 
hatodát, annak is Selét a'közbenjárónak ígér
vén, ha megkaphatja, szerencsés. — Hly 
színű megtiszteltetését az ember egy vagy 
több haragos'sai5 árulkodásinakköszönheti. — 
Ez előtt a' gazdagságért,, egy vagy más 
ürügy alatt, a' test egy Sővel rövidítetett, de 
miöta európai szokások divatoznak — egy 
hina vagy egy nus%ul éminzlik I57 a' 
a' jutalom. — Egész török országban egyet-
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len egy portai alattvaló sincsen, kinek őn-
álladalma lenne. — A' császár a' tisztvise
lők', a' tisztviselők alattvalóik' vagyonit tu
lajdonuknak tartják; azt a' törvényes örö-* 
kösöktűl legkisebb lelkiösméreti furdalás 
nélkül elveszik, — szdjemden k4zánmis 
(én általam gyűjtötte) rendszerént azt 
szokták mondani. A' nagy-űr akárhogy is 
láttasséfc a' szegények' sorsát jobbítni, — az 
akarat végrehajtó erő nélkül üres hang; — 
's épen nem lehet csudálni, ha a? hazafiú
ság, 's nemzeti szellem, a' nyomorultak 
előtt ösméretlenek, — őn-álladalom 's pol
gári" Jog nélkül ezt még kívánni sem lehet. — 

" Csak ar várasok's némelly nagyobb hely
ségek Seküsznek az útba, a'kisebbek pedig at
tól távul vannak, csupáncsak azért, hogy ez
által a' kóborló török utazók' dobzodá&itűl 
mentiek lehessenek. — Egy illy' don qui-
jcotti kalandozó a' csendes rajának kuny
hóját még el nem érte, midőn a' gazda ká
romlással kiszőlítatik, —- a' haragot fúvó 
lováról leszáll, azt szídalmok, káromlások 
közt a' kiáf írnak, kelpnek 15S jártatás 
végett általadja, r4k it (pálinkát) parancsol, 
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's azt egy csészével vagy fíndzsiával a' gaz
dának vagy a r család közül valamellyiknek 
kell nyújtogatni;—sok illy hős másfél iezét 
Is képes fölhajtani; miután jöl pálinkázott , 
vacsorát parancsolj — vacsorához bor kell;— 
az illy eszemiszoniság közben-közbeni pi
pázással néha három dráig is eltart; —• a7 

szegény gyaur a' mellett, hogy mind lábon 
áll, még a' vendég? mindenik italára kéntelen 
mondani: áfietler ol$%un (egészséged
re legyen). Egykor egy illy bramarbás' élet
módját szemlélvén, másnap a' szállást adő 
szomszédtól kérdettem: ugyan mit fizetett 
mus%afirod? ezt felelte: „Uram! az oi-
lyastól nemhogy fizetést várnánk, de ha 
megnem rongál 's valaminket el nem veszi, 
örvendünk; — sok Hlyek élődnek szegény 
fejünkön/' — Utazásimban midőn a' gazdá
tól mident készpénzen kértem, 's e5 mellett 
készségiért megajándékoztam, hallottam má
sokat panaszolkodni: — tertibleri mi%% 
bözdry (bevett szokásinkot elrontja). — 

A' Bálkán körűi lévő helységeket ki
véve, átalánoson mindenütt sanyarú a5 rája5 

sorsa; — néhanéha kőnnyebbülésökre egy-
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e£y Sermán adatik, de azok mint meteorok 
ügy tűnnek el az alsóbb kormányzási látha
táron, — a' legsemmibb müszelmán gyakran 
illetheti a* legbecsületesebb ráját büntetés 
nélkül kidfir vagy d%$énábet gyaur(fer-* 
telmes gyaur) nevezettel. — Ha a'szegény 
pária 159 panaszra megy, a' müszelmán 
azzal áll elő: dinimi s%öjmis (vallásomat 
szidta;) — illy esetben csak teli erszény 
mentheti-meg a' panaszlót a' mindenütt mü
szelmán bírói fálágdtói'1*0* A5 szegény 
ártatlan rája. felekezetéhez érve, felsóhajt 

-'s mondja: karga kargdnun gyö%üni 
ojmás%! (varjú varjúnak nem vájja ki sze
mét). — 

Az albániai ráják — a? bolgárok, gö
rögök és oláhok —volt Sővezér Résid Meh-
ined' engedelméből fegyvert viselnek^ ezál
tal sok méltatlanuli bánást kikerülnek ugyan, 
de szomszédaik' tolvajsága mián sokat szen
vednek. Piriepe és Monasztir között eső he
gyek' oldalain nyolcz Saluban oláhok lak
nak czinczdr név alatt, ~ nyelvök oláh, 
de mind az erdélyi, mind az oláhországitól 
különböző. — Az Ochridban lakó bolgárok 
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bámulást okozólag, a' várban laknak, a'mü~ 
szelmánok pedig kivűl, — melly egész tö-
arökországban egyedüli példa. — 

Ezen tehetős rájáknak Sőbb Soglalko-
dásuk a' kereskedés7 kiVáltképen az ottani 
nyolcz óra kerületű, kristály tisztaságii, nagy 
hegyek 'közé szorult tónak haszonbérben tar
tása. — Áz egész török honban az oehridi 
tó ad legjobb halakotT melly éknek méltány
lást érdemlő Sőbb nemök: a? kilenezr, tiz font
nyi galóczákr több fajai r és az angolna; 
ezen utolsónak bőrét lehúzván,* húsát besóz
zák és Sűszerezik r borítékját viszont reá 
húzzák; az így bepáczolt angolnák a'török
országi keresztények: előtt nagy becsben 
vannak 7 — Halászásuk kölö'nös, mivel min
dég a7 tó Senekin laknak r hóid' vagy nap
világnál veszteglenek r de vffiarteljesy sötét 
éjieken hallatlan tömegben tódulnak a' tó? 

kifolyásához, hói az e* végre, csigakép5 

készített nád-varsákban tizy tizenöt-ezer 
piásztemyiis beomlik. — A5 tónak évi ha
szonbére százötvenezer piaszter; a* halak
nak csekély árruk ellenére is, pénzökef több
nyire kétszeresen is kikapják. — Az oehridi 
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narancs-színű galócza legjobb ízűnek tarta-
tifc a' sztámbuli udvarnál is, — ámbár ottan 
a' minden halak' koronája a' kard orrú-hal, 
Secske, tengeri pisztráng, és paizs-halak 
bővön találtatnak. — 

Érintsük végre a' torokországi keres
kedést. — Ár török jóllehet nagy anglo-
inaniával (angol portékák eráníi különös sze
retettel) bír; még is Ausztriának 's Német
országnak tömérdek javai kelnek el. -— A* 
dunai hajókázás által (mellyért ezer hála 
honunk Siának!) gróf Széchényi István' pél
da nélküli fáradozási' következésében ha
zánk' termékei mind inkább-inkább megös-
mértetnek, — jóllehet a' mostani hajókázás 
a' moszkoviták' befolyása mián némi nehéz
ségeket kéntelenítetik kiállani, de ha azon 
eszme, miszerént Rásovdtól Kö$ztend~ 
%séig1 a' Sekete tengerig, csak harmincz 
kicsin mértfőldbűl álló régi medre a' dunának 
kinyítatnék, ezáltal mind kétszázöt mértföld
nyi kerüléssel rövidülne a' dunai űt, mind-
pedig az IhraiV és I$%maiV ágyúit ki le
hetne kerülni; — ezen csatorna ha létesül
hetne, a7 világon talán a' leghasznosabb-le-
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hetne ; e' m ellett a* Duna3 torkátólí pályát 
Sztámbulig százöt mértSőlddel rövidítené. — 
A' dunai hajókázásnak már is olly' nagy 
emberek részessei, kik mihelyt ezen csal
hatatlan haszon Selől meggyőződnek, a' ré 
gi meder' kinyítatását nagy befolyásuk, 's va-
gyonjok által bizonyoson el nem múlasztand-
ják. — Uram*, segéld őket a' jóra!— Csak 
egyetértés!, és csudákat lehet; tenni. — Mi 
lehetne dunai kereskedésünkből? kivált ha 
a' Rajna vele egybeköttetnék. — Még ezen 
hypothesis is létesülhet idővel. — 

A' török kereskedésben be-és ki-viteli 
törvények nagyon szelídek, náliuk semmi fe 

sem tilos — kivévén a' gabona' kivitelét, 
mellynek oka a' kormányzók' egyedüli ke-
reskedésök (monopóliumok). -— Erre ho
nunknak szüksége épen nincsen; kettőzte
tett termesztési szorgalom' következésében 
sok, most, Odessdban és Taganrogban 
gabonáért jövő angol, franczia, 's még ten-
ger-melléki osztrák hajóknak is terhet ad
hatnánk, de még magok a'sztámbuli kenyér
sütők is örömest sütnének bácskai vagy bá-
iiátusi búzából; — e> mellett jobb renddel 
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ápolgatott boraink nem nyernének-e több 
kedvességet az ottani nehéz piros boroknál? 
Hát juhaink, a' marha-húst csak szükség
ből evő oszmánoknál nem kelnének-e el ? 
Nálunk a' juhhúsnak fontja 3 vagy 4 xr. a' 
marha-husnak pedig 7—-8 xr. Sstámbulban 
az elsőnek okája 60—80 pára. a' marha
húsé pedig 160—180 pára.—Szóval:ha
zánk' sokSéle termései elkelnének. — 

Sok olly okosokat hallottam, kik a' tö
rökkeli kereskedés' Ső akadályának az otta
ni pénzek' rosszaságát vetették okúi; — az 
igaz, a' török pénznek mind min émüsége fe
lette rósz , mind pedig árfolyama bizonyta
lan.— Midőn egyszer Műssir Ahmedtől a* 
mostani kapudán pasától kérdezném: „Miért 
nem veret jobb pénzt? azt felelte: Va
lamíg pénzünk jó volt, a' frenkek azt 
országunkból kivitték; most legalább a' mi
csodás, bennmarad. Feleletének némi rész
ben hogy igaza volt, tiszta igazság. — Az 
angol guinéknek épen e' volt sorsuk; mind
addig, míg jó aranybúi verettek, a' fran-
cziák által beszedettek, most becs fölötti ár-
rok levén, senki'kap'siságát nem ingerlik.™ 
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Az e'félének én is tanuja voltam; a' zsidó 
és örmény széráSok, még a' Szelim' idejebé
li párákat is mérlegelvén, a' szomszédok
nak nyereséggel eladták; a' régi jó pénzek
nek híre sincs, 's a' mi kevés itt ott lé-

., tez isy SLZ minden kerengéstől megfosztatva? 

a' tulajdonos' kárával csak kormány' embe
rei által váltatik be. 

.: A' mostan divatozó pénzek' nemei és 
nevei a* törököknél: r 

Ezüstpénzek: Gros Ákcse 
v. Piaszter, Pára, v. Ászper 

Pora — 1 3 
Tizes Onluk j 10 — 
Húszas Irmilik | 20 — 
Negyvenes Grosíuk 1 . 40 — 
Hatvanas Áltmislik U 60 — 

Jüzlük 2J 100 — 
Vfislük 3 120 — 

meslik 5 200 — 

Arany pénzek 
Bdrhut 2h 100 
Rubie 3 120 

más Rubie 5 200~ 

* Hat darab Besiiken nincsen 30 xr. ami ezüstnél több* 
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Arany pénzek. Piaszter. Pára. 
Onlúk 10 
Ádlie 12 
Irmilik 20 
Mahmudie 40 
Funduk 50 

400 
480 
800 
1600 
2000 

Ezen kívül minden idegen pénz< 

Piaszter 
Spanyol Quadrupel 

, , Dublon 
Angol Guine . . . 
Velenczei Zecchiri 
Holland, arany . . 
Körmöczi ai-any . . 
Spanyol kolonád . . 
Nyolcz márjásos tallér 
Két forintos tallér 
Ezüst húszas 

360 
180 
100 

55 
45 
45 
221 
221 
19é 
3 

Tíz Sörint ezüstben teszen szá? piásztert, 
ötszáz piaszter egy zacskót vagy készét^ — 
két zacskó: ezer piásztert vagy száz pen
gő Sorintot. — Minden pénzek közt legbe
csesebb a' velenczei zecchin, és spanyol ko
lonád; «— a7 zecchinnel kezet tart hazánk5 
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PatronaHtlngariae-val ékeskedő aranyunk, 
a' kolonáddal pedig nyolcz márjásos tallé
runk. — Mindenekfölött a' kereskedésben 
hollandus arany ?s kolonád divatozik; ez utol
sóval a' pénzváltók sokat nyerekednek. — 
Pénzküldés' napján számtalanszor láttam a5 

kereskedőket török pénzzel ide 's tova fut
kosni; ~ ílly esetek a' kereskedői karnak 
nemesekély kárt okoznak; —- ellenben az 
örmény pénzváltóknak csak egy illyr nap 
száztiil húsz—huszanötöt is hajt; — itt is 
az egyik Sél a' másik5 romlásán épül. 
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IX. S z a k a s z 

Öundún szonra gelenleri, győremcdimj nászíl áldito őjle 
saútávim uj 

Ügyekét szóvali említése a1 Mvhamméd'* wl~ 
Msos és erkölcsi törvényeinek. 

Kedves olvasóim! ha unalmas nem leend, 
tegyünk néhány szót a' Mohammed5 tanítá
siról : -— 

Aás Isten egy, 5s öröktől való, — nem 
nfcmzett, sem nemzettetett, — hozzá hason
ló nincsen! --- Akár merre fordítsd jszemei-* 
det, mindenütt csak az Örökké-való' jótéte-
menyire találsz 5 -*- hatalma — tudománya f 
5s végetlensége a' miúdenáégét betölti, — 
királyi széke az egeket és főidet karolja, — 
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az egész az ő munkája; — mit az éj5 ho
málya fódez, mit a' nap világít, az ő ura
dalma , — mi a' világ' előtt történt, mi ez
után iörténend, előtte ösméretesek, — a' 
jövendő' kulcsait kezében tartja. — Akár 
alattomban, akár nyilván, akár éjjel, akár 
nappal szólj valamit, szavaid' egyaránylag 

rr 

érti, — hatalma előtt rejfék nincs. — 0 az 
erőt bőlcseséggel párosítja, — ő végetlen, 
adakozó, és szánakodó; — mint legfőbb ki
rály, önkény szerént kegyelmez vagy bün
tet, tetszése szerint magasztal és aláz,— 
nem különben ad és veszen-el koronákat— 
Egyetlen egy szavával a' semmiségbűi lé
nyeket állít-elő, szavára a' hegyek főlemel-
kednek, a' Sák nőnek; a' tengerek táplálá
sunkra halakat adnak, a' Solyamok főldein-
kefc öntözgetve, azokat termékenyítik; a' 
nap és hóid világítnak, 's minden égi test 
az ő szavára követi kiszabott útját. — 0 t á -
iaszfja-el a' hajnalt a' sötéttől, — ő ha
tározta a* nappalt munkásságra, az éj
jelt nyugalomra. — Áz ő hatalma szik-
ráztatja a'villámot, hogy féljünk, — ő ól-
dozza-Sel a* szeleket, mozgatja a5 fellegeket, 
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ki-terjeszti, sulyegyenzi, 's keblökbűl hul-
lattaija azon jótevő esőt, melly a 'magá
kat szaporítja, 's Sőldünk' zöldjét eleveníti. — 
A' kalászban egyesűit magakért, a' pálmaSák-
nak aranyló gazdag gerezdjeiért néki tarto
zunk. — Kérteink' árnyéki—liyájaink' gyap
ja , 's menedékül szolgáld házaink az ő ado
mányi. — A'Iegalább-való Sérgek is hirde
tik jótévőségit, mert táplálásukat kirende
li. — Alom hozzá nem közelít, nyughatat
lanság tőié távul van* -—Felséges méltósá
gára! j csak,mi megengedtetett, ösmérhetik 
az emberek. — 0 azon czél, hói minden 
egyesül.-—Dicsősége jóllehet magában.van, 
mégis az egész nagy természetben őt nem
imádó nincsen* —> Áz erdők* lakói, az est 
és reggel* árnyékig őt magasztalják* — A* 
hét egek' hálaadó énekig a' meny dörgés' 
hathatósága őt dicsőítik^—az angyalok előt
te reszketnek, — a' nappal és éjjel hirdet 
tik méltóságát — Féljed Istenedet, 's ne 
légy iránta háládatlan, — szám/thatatlan jó-< 

• füteményi azt megérdemlik. — Hidjed az 
utolsó napi főltániadást^ — ekkor az embe
rek tizenkét Sormában állanak elő; — a5 más' 
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javain kapkodonak gyomra ollyanleend, mint 
egy hegy, — a? rágalmazónak, hazudozó-
nak, 's hamisan esküvőnek álla melléhez? 
lesz ragadva; de mindezen szörnyetegeknél 
irtozatosbb Ieend a' beinámá%ok' (ritkán 
Imádkozok') állapotja, — ezek tarka disznó
alakban jelennek meg az ítélő-szék előtt. — 

A' müszelmánok' becses könyve, a5 d%sé~ 
váir iszlám, (hívők' drága köve) a'csak 
néha imádkozókat nagyon kárhoztatja, — a' 
könyörgés* elmulasztását olly hibának mond
ja, mintha valaki a7 mekkai kábát leron
taná 

A7 paradicsombar" a* hajszál vékonysá
gú 's kiSent kard élességű sziráth hídon 
kell bemenni. Itt csak három asszonynak van 
helye: az Ábrahám' nejének — Jézus' any-
nyának, és a' Mohammed7 Hadidzse nevű 
elSelejthetetlen nejének, — a' többi mind ki 
van rekesztve. —- Bemenéskor a' boldogok 
legelsőbben is Mi-aprólékot és döblöczöt 
esznek. — Csergedező patakok' szélein, te-
repély-fák' árnyában, az enyelgő 's mégis 
szüzeknek161 maradó hurik kövekkel kira
kott aranycsészékben dzsennet-seráppal 
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(paradicsomi borral) kinálkodnak. — Kár^ 
hogy ezen arabok' ínyéhez szabott paradi
csom' űtja olly' bajos és hosszú; a' híd még 
csak lenne,— de az úton a' kétségben-esést 
elkerülni lehetetlen, — MohammedPé-
gdrnber azt mondotta az dszkdrbanz 
egyik ég a' másiktól ötszáz évi út távolság
ra van. Ég hét van; — és így az egész út 
tart háromezerötszáz évet; — kivált ha az 
ott levő hánok is ollyak mint a' torok-
országiak, az utazóknak bezzeg felkopik ám 
az álla* 

A' poklot minden kigondolható kínok' 
hetyének teszi, — a' bálvány-Imádók a5 

gyilkosságnál nagyobb örökös lángokra van
nak ítélve. •— ^De hogy' is lehet az Isten
ihez hasonlót csinálni! Hát a' Teremtő ha-
„sonló egy ollyanhoz ki nem teremthet?" 
A' Korán' értelme szerént csak a' bálvány
imádók nem reménylhetnek semmit az Isteni 
könyörületességtől. — A' hitetlenek, eret
nekek, az igaz hívők' Istenrőli tudományu
kat meghazudtolok, nagy kínokra vannak 
kárhoztatva* — 
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{r~~A& idwzüUietés minden vallás* sorso-
slval közös — 

^Az Isten titeket egyesíthetne ugyan, — 
„de meg akarja próbálni, vallyon különböző 
„parancsit követitek-e? — Igyekezzetek jót 
„mivelni, 's azonnal öszvesen hozzá Sor*-
„dultak; a7 ti útatok hosszú ugyan, de mégis 
„oda víszen — 0 megműtatandja, miben 
„hibáztatok" — 

Az igaz hitet követők: a' zsidók, szá« 
fceisták 16% és keresztények, kik az úrban 
hiendenek, és a' végnapban, ha azt éltök' 
vég pillantatáhan vallanak is, —- kik éltök-
lien erény gyakorlók voltak, nem kínzatnak, 
's rettegtetnek; — az ollyak a' négy szent 
könyv a' tevrádQlozes öt könyve), %ebrud 
szt Dávid' 'soltárai *-* ind%$il vagy evan
gélium, és mus%áf vagy korán szerént 
ítéltetnek. — A' hit ez ég3 ajándéka, mel^ 
lyet tetszése szerént osztogat.— Száznegy
ven proSétát enged-meg. — A'Krisztnsnak 
emberi küldöttségét nem tagadja; sz. Má
riáról hiszi, hogy a'Krisztus'születése után 
is szűznek maradott; — a' Szentháromság 
got meg nem Soghatja: — a'Szentlélek ál^ 
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íali Sogantatást nem tagadja, — a5 Krisz
tus' istenségit igen — 

Ámbár ő eleget mondta: „En csak azon 
vallást tanítom néktek, melly Mo%esnek— 
Noénak — Ábrahámnak és a' Jézusá
nak fólSedeztetett. Nevem' bizonyítása sze
rént, mmtÁchir ZémánPégámberiQató-
kor' profétája), csak azért küldettem ezen, 
minden tökélyt magában Soglaló vallással, 
hozzátok, hogy ezentúl senki' jövetelére 
szükség ne legyen." — Mind ezen állítási* 
daczára a" ma%deie%mánok (Zoroaster' 
követői) azzal vádolják sJ müszelmánokat, 
hogy a' pégdmber az iszlámok' vallását 
egy annyávali paráznaságáért elcsapott D i-
níarnevűmoöed'(pap?)segedelmével szer
zetté. — A' keresztények pedig azt hiszik, 
hogy egy Sergius nevű püspökkel kovácsol
ta a' inüszelmánok' vallását. — E' vélemé
nyek' egyike ellen is ki nem kelek, csak 
azt mondom: Mohammed uram elég ember
telenül bánt segéd-társával, mert miután 
ámítása szerént B%ebrail méláiké £Gá-
hor angyal) negyvenezerszeri megjelenési-. 
vei őt az egekben írott muszáj birtokába 
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lielybeztette — jobban mondva — már gal-
limathiássa készen volt , ravasz politikája 
segéd-társának enyészetét kívánta; — erre 
nézve Sergiust egy puszta kútba bútatja, 
©Ily meghagyással: „midőn én az odagyű
rendő sok népnek vagy egy $%ürétQ$z8i~ 
„kaszt) fölolvasok ? te annak Istentőli ere
detét hathatos dörgős szóval bizonyítsd," 
mi meg is lett, — ekkor a* rafinirozott ámí
tó a} népnek jovasolja , miszerént kiki az 
ott levő sok ezerek kozűl egyegy követ ves-
sen a' kútba, —Hasonló cselszövésbűi pusz~ 
tította-el AbdcMáli ben szálon nevű tu
lajdon írnokét is, — észrevevén, hogyAbd 
alláh hajlandóságot érez, ámításai' fölfede
zésére, azt tulajdon szobájában megfojtotta, 
7s háza' négy szögletébe tüzet dugván, a' 
könnyen hivő népet elámította, mondván: 
„íme, a' mennyei tűz Abdalláhra szállott, 
„mivel mérészlette a' muszáf némely lapjait 
„meghamisítani." — Be jól tudta: Vulgm 
vult decipi — 

Az ás%kdr vagy mohammedier^ 
melly Mohammednek regékkel teljes életét 
irja-Ie, a5 prófétának némelly különös eseteit 
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említi, p. o. „Egykor, midőn egy nagy sík-
„Mgon ülnék, Gábriel angyal megjelenik, 
„kezemnél fogván egy nagy hegy megé ve
szetett, keblemet egy éles borotvával meg-
„nyitván, szivem' kivette, melfybűl egy csép 
„Sekete vért eresztett, — megtisztított szí*-
„vemet keblembe viszont betette; — azon 
„csép Sekete vér minden emberben megvan^ 
„abban szokott az ördög lakni,— de mivel 
„az én szivem tiszta, engem soha meg nem 
kisérthetett." De minden más. meséit, feljűl-
haladja, küldöttségeVtizenkettődik évében 
történt utazása: — ?>Egy éjjel B%sebrail 
méláiké hozzám hozza a5 bórákat (ezSé-* 
lig szép leány, azontúl szárnyas hamuszín 
kancza),mellyre felülvén, a* gondolatnál se
bessebben YitettemjKutus er zfhe, Jerusa-
lembe, vagy jobban mondva Her$háláim-
£>#, — a' templomban találtam Mózest* Áb

rahámot és a' Jézust; — imádságunk vég-* 

födvén, az első égbe mentünk, — innen a7 

hetedikbe, — itten az Isten elibe bocsátat-
ván, velem e'képen beszélt; 

7fÁdámot én Sormáliam, az i>az, de hí-* 
fá jáér t megszégyenítettem; — Ábrahámot' 
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„barátomnak választottam .ugyan; dete leg-
„kedvesebb vagy. — Ha szinte Mózessel 
„&'sinai hegyen barátságos beszédben 
„elegyedtünk is; de ketten tulajdon lakom
ában beszélünk. Enokot Selhozattamugyan; 
„de hát te nem?állasz-e tőlem csak két ől-
„nyire? Ha Dávidnak zsoltárokat adtam, 
„neked nem adtam-e muszdfot'l Ha a' 
„szeleket és madarakat Salamon? parancs! 
„alá bocsátottam is; neked 's maradékidnak 
„nem át engedtem-e a'legyőzött Sőldet? Ha 
„én a' Jézust tulajdon lelkem és szavam ál-
„tal teremtettem is, a' te nevedet az enyím-
„mel egy sorba nem irtam-e ? — Ezentúl 
„az emberek' imádságait csak akkor hallga-
„tom-meg, mikor neveink egyesülve lesznek" 
azaz: midőn megösmerik, csak egy az igaz 
Isten és igaz proSétája Mohammed. — A' 
merész ámítónak több illy cselei kívánt czél-
ra jutottak; — mert átaljában véve, Sőldünk' 
számosbb lakői hódolnak ábrándozásinak.— 

A' niüszelinánok' vallásos törvényei 
két Ső szakaszra oszlanak: fárzra és $%ün-> 
netre. Az első magában Soglalja az isteni 
változhatatlan parancsolatokat, mellyek ar 
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inuszáfban irva vannak. — A' szünmet a' 
proSéta' parancsit foglalja magában. A' tö
rökök 's mások, kik mind a' fárzat mind a' 
szJnnetet megtartják, s%ünnitdknak ne
veztetnek; ezek Mohammed után Ömért 
tartják legnagyobbnak. —; Mások, kik a' 
szünnetnek nem hódolnak, 's csak a' fár%~ 
%al tartanak, mint a' ^evsák^dddlitdknak 
neveztetnek, és ezek Mohammed után Alit 
tartják legnagyobbnak. — A/ szünnitdk a' 
mosödást ujjok'végin kezdik, az dddlitdk 
könyökökön: — ezen csekélységért egymást 
készek lennének megölni. — Az egész val-
lásbeli szákadásnak anyagja, Mohammed-
nek Áj ás ha nevű hüségtelen neje volt. —> 
A' fár% és szünnet egymástúl abban kü-
lömböznek, hogy ezen utolsó változást szen
vedhet, — de az első, melly serynek is 
neveztetik, minden földi erő Seletti. Mo
hammed után fő-papjai, 's felügyelői a'/m-
liféky miután a' halifei székBrussába viT 

tetett 9s a' helytartósági nevezet pádisdh 
névvel cseréltetett fel, a' serynek az uralkodók 
lettek Ső-élet-műszerei (orgánumai)j a' zsar
nok ezt megsértheti ugyan, de elnemtörölheti. 
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A' teryhe% tartozik I-ször) á* suruti 
imán vagy h i t v a l l á s : jf. címentü billáhi-— 
2. wméláiketihi — 3, vékütübihi — 4. 
vérwzüMM — 6. veljeümil áchiri káderi r 

hájerri veserrihi minélláhi te álláh ! — — 
(1. Hiszek egy Istenben — 2. hiszem 

az angyalokat — 3. a' küldött négy szent 
könyvet — 4> az igaz próféta' elküldését— 
5. hiszem a' feltámadást, és utolsó' ítéletet, 
menyországot és poklot; rs hiszem végre, 
hogy a' jó is a' rósz is az Istentől jőn.) — 
Ezen öt fő-hiedelmen alapúi az egész dogma. 

Il-or, Az ibadet vagy va l l á sos Sog-
l a l k o d á s . — Ez is öt részre oszlik: 

l«ször maga az igaz hit: Eshedü el-
láh) Iá Eláhe eüáheUáh ! Eshedü enne Mo~ 
mammeden abduhu7 vére s%ülühü! 

(Csak egy Istent vallok! — °s igaz pro
fétájának Mohammedet!) — Ha egy mü-
szelmán egy eretneket meg akar ölni, ezen 
vallástétellel életét megmentheti;— e#? az 
igaz hitnek prőba-köve ? •—•. 

2-or. a' námá%r napjában az ötszöri 
imádság. — 
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S-or. a' szddéka — tized vagy ala
mizsna —-

4-er. az urucs vagy bojt — 
Ő-ör. hadzsilik vagy bucsu-járás — 
Ezen utolsó is három részre oszlik: — 
a) iziet vagy testi szenv, — 
b) kurbán-és szádéka — áldozat 

vagy pénzbeli alamizsna. — 
c) hadzsilik, melly mind testi mind 

vagyonbeli bűn-bánásbúi áll- — Sokan csak 
pénzt fizetnek V küldenek valakit maguk 
helyett. -

Á? vallás* törvényitovÁbbk tiltják ja' 
sextés-husnak, vérnek, döglött, fojtott, esés, 
vagy szarvvali döíés által megöletett mar
hákbuli evést, — még a' vad-állatok által 
egyben marczangoltattak' megevésit is csak 
akkor eng;edi meg, ha verőket vehették; 
hasonlőlag tiltja a' bálványozok' oltárin fői— 
áldoztattakbiíli evést; — mindazonáltal ha 
valaki kéntelenségbűl, 's nem hiú kiváncsi-
ságbúl élne vélek, sem engesztelő áldozat, 
sem testi sanyar nem szükséges. — 

Áldozatul szolgálnak a' kos, tehén, 
juh^ teve, kecske. „Hívd segédül az úr' 
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nevét, *s áldozatodbűi imádén kérőt reszel-* 
tess." — Korán 22~ik szak. 38. vers. — 

„Napjában az ötszöri imádságot el ne 
Múlasd, főképen a' délire ügyelj/' — 

„Magadat tisztán tartsd•; ha tisztátala
nul nyúlsz valamihez ? szerencsét abban nem 
látsz." — 

„A' környülmetélést erkölcsi tisztulás
nak lehet tekinteni." 

„Ne üldözd a' más valláson lévőt, azért, 
hogy neM~azt hiszi7 mit te, - — az idves-
ség' útja elég nyilvános. — A' mekkai ká
bát kivéve, egy dzsámi sem szolgál men
helyül a* bűnösnek." — 

„A' vallásos perlekedést kerüld. — Az 
igaz vallás ellen csak a' hitetlenek kelnek-
ki;—az ílly csalókkal szóba sem aljatok; — 
ha csakugyan meg kell lenni a: kereszté
nyekkel, és zsidókkal, — illendő kifejezés
sel élni el ne mulassátok" — 

„A' jövendő-mondásoknak teljességgel 
hitelt ne adjatok; azok az ördög' talál
mányi/'""— ' "-

A- házasság náluk a5 külső törvényt 
"tárgyozza ugyan, de ennek is, mint az örök-



ségnek és másegyezéseknek a5 korén szol
gál alapul. —. 

A* házasság megeshetik ar leánynak 
kilence, az ifjúnak tizenhárom éves korá
ban. — Ezt mindig egy bizonyos egyezés 
előzi-meg. — Ha az iSjak egymást szeretÉ| 
a' szülék" ellenére is megeshető az egyb||* 
kelés; — a' házas Selek' egybe-kelésekor 
az atyai Selelet' terhe aldl Selszabadítatnak. — 
Itt meg kell jegyezni: a' napkeleti kilencz, 
tiz éves leány már megért; ha a' húszat el
hagyja, már el-ért; csakugyan mégis tizen
két évesnél előbb nemigen adják férjhez.— 

A! feleségek' számát háromra, legfel
jebb négyre határozza , — 's tanácsolja, ha 
mindeniknek egyaránylag eleget nem tehet
nének, azon esetben csak egyet vegyenek 
nőül, 's inkább rab-leányokat tartsanak, mint
sem a' törvényes nő eránti kötelességüket 
elfelejtsék. — Ha három dzsüma gedzse-
s%iy vagy pénteket megelőző estvén, Sele-
ségemmel nem hálok, nőmnek a' tőlemi el
válásra joga van. — ETéle peflekedést né-
hányot hallottam. — 
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A' hájasok1 kötelességeit így írja le: 
„A* férj Selsőbb az asszonynál, mivel 

„az Isten á' felsőbbséget neki engedte. 
„Az asszony tartozik engedelmeskedni, —-
„férje' titkait ki nem beszélleni; mivel az 
„ég a' Sérjet az asszony' védelmére terem
ttette. — Az olly' férjfi, ki nője' engedet-
„lensége mián szenved, azt megbüntetheti, 
„ágyában magánosan hagyhatja, sőt meg is 
„verheti; — az asszonynak szelíd enge-
„delmességivel kell a' vele való' rósz bánást 
„kikerülni." 

A' napkeleti törvény-hozók többnyire 
az asszonyokat férjök' rabjainak nem pedig 
társainak tartották. — Mindenik anya tar
tozik gyermekét szoptatni; — dajkát külö
nös esetekben, akkor is csak férje' enge-
delmébul fogadhat. — A* szoptatás' ideje 
két év. —. A' gyermek-nevelés az atya' 
gondja. — Mindenik gyermek törvényes, 
ha-szinte ágyastól, vagy rab-leánytól szü
letett is. — — 

A' bálvány-imádót, míg igaz hitre nem 
tér, feleségül el nem veheted. — A' keresz
tény és zsidd hölgyek' el-vételit nem tiltja. — 
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Görögországban a5 leány anyjával klisébe 
(templomba,} a' fiu pedig atyjával dzsá
miba járt —• 

Az asszony semmi Mtká-jdVal nem tar
tozik a' férjfinak; — tehetségéhez képest 
azt a' Sérj tartozik adni. — fia Sérje tőle 
lényeges ok nélkül elválik, a' mátka-javak 
az asszonynak maradnak; — ezen okbül 
azok nagyon csekélyek; —= 

Az elválás egy hadinak és egy ht>d~ 
%sának jelenlétökben esik ínég;-— Kétszer 
elválhatnak 's viszont egyben-kelhetnek. — 
A' harmadik elváláskor többé egyben nem 
kelhetnek $ míg az asszony más férjnél líení 
volt. — Ez némileg Sékezi a' legelszenved-
hetetlenébb férjet-is; — 

Ha a' féfj mag nélkül haí-tóegJi ázoit 
eséfben vagyonának negyede, ha gyerme
kek maradnak^ akkor csak nyolczad-részé 
az asszotiyé. — Ha az asszony hál~ineg 
mag nélkől, akkor a' férj á' vagyonnak fe-
Ht kapja^ ha gyermekek máradnák ? akkor 
negyedét; — előbb áz adósságok vagy ala
pítványok fizettetnek-ki. — 
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A' fiúgyermek mindig két .részt, a' leány 
csak egy részt kap az örökségből — Ha 
csak leány-gyermekek maradtak, \s kettő
nél többen, akkor az örökségnek két-har-
mada illeti őket, — ha csak egy. van, ak
kor hason fele. -— Ha a' meghalálozottnak 
csak egy gyermeke marad, az atyafiak a' 
vagyonnak hatodát veszik; — ha nincsen 
gyermek, 's az -atyafiak az örökösök, akkor 
az .anya egy harmadot kap, 'sha férjfitest
vérek vannak, csak hatodat: — azt mondja 
a' próféta: 

„Ti nem tudjátok: szüléitek ?s gycrme-
„keitek közül mellyik lesz néktek hasz
nosabb." — 

„Hagyjátok javaitokot gyermeketeknek 
vagy atyátokfiainak, vég-rendelés által, de 
olly igazsággal, minővel az igazi istenfélő
nek bírni kelL.~— Ha végrendeléstöket ha-
lálatok3 óráján akarjátok megíratni; hivas
satok két becsületes embert magatok közül;—-' 
ha útban kelletik meghalnátok, akkor ide
geneket is megbízhattok, miután azok meg
esküdtek, hogy senki' pénziért hamisan nem 
bizonyítnak és az igazságot élnem titkolják.53 
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„Ha valakinek kölcsönöztök, a'kötelező 
írást egy igaz emberrel írássátok két férjfi 
vagy-két asszony előtt, mert ha egyik el
felejtené, a' másik eszébe juttatja.'— Az 
illy tanuk, valahányszor kívántatnék3- tar
toznak feíö-állani. -^ Ha ádősták nem fizet
het, engedjetek neki időt; .*-*• légjobban te
szitek^ ha adósságát elengeditek/' — 

„Ha valamit eladnátok vagy vennétek , já 
vásáratok a/ két SéF jelenlétiben történik, vagjK 
csere által, ollyankor irásra nincs szükség,— 
mindazáltal égyezéstekkor tanukat hívhat
tak; — ha vásáratok vagy égyezéstek út
ban történnék, akkor egymástól zálogot ve
hettek/' — 

Az árvák' gyámja tartozik tanuk előtt 
bebizonyítani^ hogy árvája'vagyonához nem 
nyúlt; ha az árva gazdag, a' gyám pedig 
szegény $ köteled megbizonyífcni, hogy csak 
ahhoz nyúlt mire kéntelenitetétt.— A* meg
házasult árvának vagyonát köteles a' gyánt 
kiadni. — 

A' hamis tanúk Örök kárhozatra vannak 
ítélve, 's há csalásoii éretnek, irtóztaíőlag 
megbüntettetnek, — így az ítélő bírák is,—-
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ez anynyival nagyobb hiba _ a' töröknél, mi
vel a' bírái egyszersmind isteni tisztelet' 
tiszolgált&ttfi, és a'szent könyvnek csak. 
ők lehetnek magyarázói* — 

Különösség9 okáért, a' fő Mufti vagy 
Behk el Iszlám? czímét említem: 

„A'legmélyebb tudósoknak Iegtuddsabb-
? ja , a' nem hibázható kiválogattaknak leg-
„kiválogattabbja,—az igazságnak kútfeje, — 
,,a' próféták' ?s apostolok' tudományinak örö-
„köse, — a' vallás' nehézségeinek felól-
„dozója 's különbségeinek igaz felSedező-
, je , — az igazság' kincstárának kulcsa,— 
„2? legkétségesbb dolgoknak világító lámpá
b a ! " — Ennél szerSelettibb valami le
het-e? — De már a' Sehk el Iszlám' feU 
vávali 163 menydörgései is meggyen
gültek 

A' ki más' javát eltartóz tatja, a' törve-* 
nyes adót nem fizeti, hamis mértékkel él , 
egyezéseit megmásolja, békeség-rontó, a ' 
zsákmánynak nem igazságos felosztója, 
alattomos egybengyülések' kedvellője, — 
mindezek Mohammedtől nagyon fenyegettet-
nefc; a' korán' IV-ik része 61 versében 
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ki a' prófétának nem engedelmeskedik, az 
Isten' törvényének engedetlen, — Az illyek 
örök kárhozatra , tűzre, és gyötrelmekre van
nak ítélve. De a'gyilkost, paráznát a' társasági 
tőrvények tartoznak rögtön megbüntetni. — 

Gyilkosságért halál a' büntetés, ha az 
áldozat a' gyilkossal egy-rendű. — A' meg-> 
öletettnek testvére, egy jó menynyiségű pén
zért, a' gyilkosnak megengedhet, — ez I s 
ten' parancsa, — mert a' további boszűál-
lást szomjuző kínos gyötrelmek' martaléka 
lenne. — 

„Szegénységtől való félelmedben gyer
mekeidet meg ne old, — mind a' te mind 
az ők táplálásukat az Isten kirendeli." — 
A' gyermek-ölés irtózatos téti — 

A5 tolvajságnak büntetése a' kéz-elvá-
,gás. — Az uzsurást az ég' büntetése éren-
di, — nemkülönben a' vallás' ellenségit is;— 
ezeket itt alatt is száműzésre, halálra mél
tóknak állítja, mert az igazság' megtagadá
sa rettenetes vétek. — 

„Ne vedd-el az ollyan asszonyt, ki 
„atyádnak volt neje, — ez a' lépés kárho
z a t r a viszen; de a' roszat ha már megtet-
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„íed, tartsd is meg. — Xem szabad elvenni 
;,anyátokat, test véreteket, ángyatokat, uno-
„kálokat, dajkátokat, nagy-anyátokat, két 
„testvért — Be a' bűn ha megesett, az úr 
„könyörülő. —- Fogadott fiadnak (eleségét 
„elveheted" — mivel őls $}%eid9 Sogadott 
fiának nejét S&einebát ügy vette-el. 

A1 szcmtclenségért, 5s nős-paráznasá
gért büntetés a' korbács. — A" ki az ílly 
hibát egy becsülete^ asszonyra Sogja, 5s 
állítását négy tanúval nem tudná támogatni — 
80 korbácsot kap, becsület nélkülinek hir
dettetik, soha többé még tanú sem lehet — 
Ha a7 hiba bizonyos, m asszonyt előbb meg
korbácsolva, Sérje' házába örökre be ke l 
zárni* —s Ha csaic a* férj vádolja az asz-
szonyt kicsapongással, kéntelen kezét a' ko
ránra tenni, négyszer megeskünni, hogy 
állítása igaz, — ötödikszer a' hamis vád-
Jók' átkát elmondani; az asszony is hason-, 
lőlag bánva, magát a5 büntetéstől megment
heti. — Ha a' vádoltatott hibásnak találta
tik, ha rab, akkor a* .szabad asszonyok
ra szabott büntetésnek csak Selét kéntelen 
kiállani* — 
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A5 tálio, mclly Moliammed elölt is di
vatozott az araboknál , általa is megha
gyatott. — 

Erkölcsi törvények. 
Kevesen vannak , kik Mohammedet nem 

a' testi gyönyör' bálványozójának tartják.— 
Sokan szemtelenség' és elfajultság' ször
nyetegének kürtölik. — Az arab törvény ho
zó elleni rágalmazások' 's kajánságok* le
csillapítására, lássuk Mohammednek tulajdon 
szavait: „ A'fajtalanság poklokra vezető út"— 
k. IY. v. 28 — 

^Kik a' világ' hiu gyönyörűségein kap
kodnak, czéljokat ugyan elérhetik, — de 
Sáradságuk a' jövő életre seaimi gyümölcsöt 
nein terem, — az örök tűz leszen jutalmuk", 
k. XI. v. 17. 18. — 

„Bizonyos harag, pirongatás Sogja azo
kat követni, kik magukat a' hiu gyönyö
röknek adták; —számos virágzó városok 
elpusztítattak azért, hogy lakosi a' Sajta-
lanságnak áldoztak/' k. XXVIH. v. 58. 

'Sodorna' és Gomora' elpusztulás!! így 
adja-elő; „Ebábil nevű madarak hoz-
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tak pofcolbúi tüzet orroeskájokban? ezen tüzet 
ha valamellyik embernek Sejére bocsátották, 
az rögtön még agyvelejét is kiégette". — 

Mértékletesség ? jo'zan-élet, és maga-
niegtarío'ztaíás Mohammed által különösön 
ajánltatnak : 

??0h, igaz hiten levők! a3 bor-italt és 
„pénzesjátékot a' sátán találta-fel; —őriz
kedjetek mind kettőtől! Borral és koczka-
„játékkal fogja az ördög szíveteket meg^-
„vesztegetni y hogy köztetek az egyenetlen^ 
„ség* magvát elhintse 5s veletek az Istent 
„és imádságot elfelejtesse/5 — Az elsőt már 
nagyobhára általhágták ? a' másodikot még 
eddig jól megtartották* A' kártyázónak még 
szavát sem veszik-bé; az űri renden lér» 
vők a' világért nem kártyáznak; r^- kir-e 
a' komárd%si (kártyás) név reá ragasz-
tátik, azollyant mindenki megveti; — illyek 
csak a' közlegények és legalsóbb rendűek 
között találtatnak. — 

„Jolié vők legyetek szüléitek, szegény 
„atyátokfiai, és az árvák eránt; — könyök 
„rüiők legyetek az idegenek, bajtársitok, 
„utazók, és rabok eránt." — 
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„Add-meg Selebarátodnak, a'mivel írán-
„ta tartozói, —'segedelmeid a' szegénye-* 
„ket, utazókat; — hiábanvalóságért javai-
„dat el ne tékozold, — a' pazérlók a* sá-
„tán* testvéri.—Ne vond~eI magad' az ügye-; 
„Sogyottól, beszélj legalább vele betsűlet-
„teL — A ' ki fiiogatásbül segedelmez, és Is-* 
„tenben nem hiszen, oílyan mint a? portul be
lepett kőszirt, — egy eső, -r- *s csak a 'ke
ménység marad/ ' k. II. v. 264. 

„Jóltévőség és adakozás nem elég, — 
„ehhez még okosságot és egyenességet kell 
„ragasztani. — Igazságtalanság által *na-
99.gad' le ne alacsonyítsd. —r Kevélység' rab
ija ne légyjrr- árulás tűi, boszuállástul, fos-
„vénységtűl, féltéstűi, elnyom ástál, háládat-
„lanságtúl, hazugságtál, és tettetéstul undo-
„rodjál. Adott szavadat szentül megtartsd.— 
„Jó szerencsédben* Sel ne fuvalkodj, -=- és 
„azzal vissza ne élj; —- mostoha sorsodat 
„fiérjfias bátorsággal hordozd. •— A' béke-
„tűrést párosítsd az állhatatossággal. — El
eted' főczélja békeség és igazság legyen. — 
„Kíváncsi ne légy. —r- A" gunyneyetést, rá« 
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„galm&zást, és mcgszollást kerüld.'1—Ko
rán XUX. v. % 

„Oh mfiszelmánok! ne csúfoljátok fele-
„baráíítokot, testvéreteket; gúnyotok' tár
g y a nálatoknál érdemesebb. Es ti asszo-
„nyok! kerüljétek az ember-szollást; a7 kit 
„gyaláztok, nálatoknál több lehet. — Egy
-mást ne becstelenítsétek, V alávaló neve-
izetekkel ne illessétek; alacsony kifejzések 
„illetlenek az igaz-hívők' szájában" — 

„Szavaid illendők légyenek; —tisztes
ség és módosság által különiböztessétek-
meg magatok', — a5 meghántásokat, boszan-
tásokat nemes lélekkel engedjétek-nieg; — 
mindig szem előtt tartsátok egyfelől az élet' 
rövid-és bizonytalanságát, más felől a 'ha
lálnak elkerülhetetlen szükséges voltát, — 
A' földi élet' örömei villámkép' eltűnők. — 
Az isíent-félőknek jutalmuk a' jövő élet. — 
E' földi élet hasonló az esőhöz, mellyet az 
úr felhőkbűi hullat, — a' főidet áztatja, hogy 
magvainkot, 's plántáinkot táplálásunkra el
készítse, a' főidet magát dísz-ruhával éke
síti, — azonban vagy egy éjj* homályá
ban, vagy a' nappalnak fényében az űr el-



— 235 — 

küldi a' pusztulást, és a' gazdag aratással 
kecsegtető vetések ágy eltűnnek, mintha 
mezeinknek ékei 1s gazdagító! nem is lettek 
volna/5 — 

„Napjaidnak szerzőit tiszteld, légy érán-
tuk nyájas, engedékeny és háládatos. — 
éreüök Sohászkodj e'képen: 

„Uram! kegyelemmel viseltessél "azok-' 
„hoz, kik engemet gyermek koromban táp
lál tak" — 

„A* ki azt hiszi, hogy Selesége ő néki 
olly szent lehet, mint az anyja, a" bűnt cse
lekszik."— ' 

„Ha az ifjak főiserdülnek, szüleik elibe 
engedelem nélkül soha se menjenek; — az 
ég' átka szállja-meg az atyai hatalomnak 
nem engedehneskedőt." — 

Egy eset mindazáltal van, mellyben a7 

iiu az engedelmesség alól fel-oldatik— t.i. 
ha az atya más Isten' tiszteletére kénsze-
rítné gyermekét. —-

A' házas élet' Ső parancsai: az enge
delmesség, hűség és titok-megtartás. — Az 
űr erre nézve ezt parancsolja: — 
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„Parancsold-meg- az asszonyoknak, sze-

„nőket függeszszéfc-le, tisztaságukat tar-
„tsák-meg, — festőknek csak látható ro
sszéit mutassák, — ábrázatjokat csak Ser-
köknek fedezzék-fel, idegennek soha s e , — 
„lábukat soha se mozgassák, hogy kecseik 
„ne láttassanak/5 — 

Arab írd Abulfeda Mohammedről több 
dicséretei közt e'képen szól: A' próféta a' 
több embereket négy dolgokban multa fel-
jül, — bátorságban— adakozásban — küz
désben, és a' férjfi kötelességek" teljesítésé
ben- — Meliyre nézve maga Mohammed 
mondotta; Gábriel angyal engem egy ele
delre tanított, mellybűl ha ettem, negy
ven Sérjfival elSáradás nélkül megküzdhiettem, 
semmi nemű dolgaimban fáradtságot nem ér
zettem. — Ezen erősítő eledelnek neve 
ásohre; készítik mindenféle gabona és ve-
temény-szembűl, malozsát, fügét, pálma-
gyümőlcsöf, mézet 5s több egyebeket is ve-
gyítnek közibe, — Szegény emberek' meg-
vendéglése' alkalmával az ásohre fő-he
lyen áll. ~ A' nagy ár mint a' szegény, 
egyaránt kedveUL — 
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Csak-nem a' Pégámber' eledeléhez ha
sonló, tővel-heggyel öszvehánt soraim1 ve
gyétek jó nevén; — az akaratot, ne pedig 
az előadást mérlegeljétek; — munkám' e* 
persa verssel rekesztvén: 

Oldi zibán ebkemy ve kálem sikeszL — 
(Nyelvem elnémult, 's tollam eltörött) 
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I. S z a k a s z * 

a) Menj) vizsgálódj) 's látni fogódj hogy csak 
születés és halát teszi gazdagnak úgy^ 
mint szegénynek történetírását* 

1* Jeni: torokul azt teszi tí/? —* icseri 
azt teszi hé) az egész tészen űj-hitbe ava
tottat; — a' jancsár nevezet hibás. —•-

2* Leverni csiflik nevű hely a' Pérábúl 
Bujukdcrébe vezető űt mellett vaui 

3* Jeni-dzsedid: iíjféle* —s Ezek koránt 
sem voltak európai Soraia köntösben öltözve^ 
csak Segyveres gyakorlataik voltak újak.— 

4. Pádisáh) pády roszat elhárítod té
szen , mint pádzéhir: ellen mérget; —- sdh 
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tészen[királt, és így pddisdh: minden rosszat 
elhárító királ. — Szép és erőteljes nevezet! 

ő. Gyauroknak neveztetnek mindazok, 
klk nem Mohammed* követői, — korántsem 
tészen kutyát, — kidfir9 kopek és kelp ne
vek tesznek ebet — 

6. Báirdktdr tészen gyalog lobogó vi
vőt, — a5 lovagoknál szdndzsdltfdrmfk hív
ják. Az első nevezet jőn e? szótól: háirákf 
a' második pedig ettől: szandzsák. 

7. Daud-pasának neveztetik egy Sztám-
bulhoz közel lévő domb-tető, — Hajdon a' 
napnyugotot haddal elborító szultánok, ser-
geiket itt gyűjtötték a' próféta' lobogója alá; 
a' napkeletre menők pedig Áidár~pasánálj 
Skutári mellett. 

8. Bábi humájunnak neveztetik a1 con-
stantinok' régi laka; a' kincstár, pénzverő-
ház, fegyver-tár itten vannak; — az egé
szet erős kőfal és bástyák kerítik körőL —* 
Mahmud itt soha sem lakik, csak a' báirá-
ini fohászt az ajasopliiában könyörgendő mu
lat egy rámázáni utó éjjet. — 

9* J§zádria&em: fő-vezér, —*mühür-szá-
hibkiek (pecsét-tulajdonosnak} is neveztetik, 
azon nagy pecséttől, mcllyet fóvezérségre 
léptekor a* szultántól kap, — ezt mindig 
nyakán viseli. —-

10. Kapudán pasai tengeri fő-vezér. — 
Tisztiben ezt követi a' riála héy; al-vezér, —• 
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ezt a? páfrcnu béyt sor' vagy llnea hajó' 
parancsnoka. — 

i i . Detvü aga 183i-ben még Féthül-
üzlámi(kládovai) vajda lévén, nékeinMusz-
taSát sokszor emlegette* — 

12f Már tulságig hatottak &j jémcsefik? 
erőszakoskodásig —- a? keresztény vagy zsi
dó kereskedők'boltjaikba egyégy*zseb-ken
dőt tetettek ollymeghagyással: „Ezen ken
dőben estvére három-vagy négyezer piasz
ter légyen 5 különben megdögiösz)" — a' 
szegény kereskedő élte' váltságául kéntele-
nítetett az erőszakos parancsot pontoson tel
jesíteni; — ha vagy egy európai vagy más 
ifjú merészlett távul a' várastul vadászni 5 
azt megfogván, vele fferteímeskedtek. — 

13. Dárius persa királnak asztalnál lé
tekor háta mégett egy ember állott, ki Senn-̂  
hangon kiáltotta: „Nagy királ! ti görögö
kön boszut-állani el ne Selejtsd!" 

14* Mahmud) ön-életét, *s uralkodói szé
kit biztosítandó, 13 éves Abdul hamid nevű 
fiát április' 20-án 1 835-ben megöleti; —• 
Atyának ennél rettenetesbb állása lehet-e? — 

1 5. Topcsiknak a' pattantyúsok, —kum* 
Mnídzsiknak a5 roncsározók vagy hombár-
dirozók neveztetnek. — 

16. Műszelmán teszen mindeü igáz hi
ten lévőt — Nem minden müszelmán török 
vagy oszmánli, — a' bősnyák f ámout, po-
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mdk j arab mind müszelinánok — de nem tö
rökök. — E' különbséget sokan nem értik. — 

i 7. Tsaus ör-mester. — ( müldztm had
nagy, —jüzbasi kapitány, — binJbmi őr-
n a gy? — kaimákán al-ezredes — miraláz 
ezredes , — mirüwa brigadéros, — férik 
divisioner, — müszszir generál de chevallerie 
vagy Feldzeugmeister, — szérdszkér gene
rál en cheS—azaz: egy seregnek parancs
noka.) — 

18. Aga: urat teszen; fő-paransnoku-
kat a' jénicserík ügémk nevezték. — 

19. Szérdszkér: sereg-vezér, generál 
en cheS, van kettő; egyik RurmW^ másik 
AnadoP szérászkere. -— 

20. Müszszem most víddíiü pasa, —•-
az orosz-török hábora' folyama alatt Swn-
lát vitézül védte, — még most Is aga-pa
sának lüvják. — 

2 1 . Ahmed dzsámiszz, szultán Ahmed1 

Iiyppodromon álló hat minárés dzsámija; — 
a' próféta' zászlója és köpenyege (hirkája) 
Itt tartatik; —a7 mekkai kábát kivéve, egésá 
birodalomban csak ezen dzáminak van hat 
tornya. — 

22. Szdndzsdki géfifr a' pegámbernek 
tragy proSetának koráni versekkel beűrotfg 
nagy tiszteletben tartatott lobogója. — 

23 . Át-tneidáMy ló-piacz, a' régi hyp* 
podrom* — 

16 
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24. Tettdlnak neveztetnek azok, kik va** 
lamí parancsot kihirdetnek. — 

25 . Ummeti Mohammed: az igaz hiten 
lévők1 egyetemét teszi. — 

26. Et~méidán: hus-piacz; a' jénicse-
rik" lakjok itt levén, hus-részöket itt kap
ták-ki. — 

27. Bálík-háne: hal-terem y a' megSoj-
tás' helye így neveztetett^ a' holt-testeket 
a' tengerbe vetették; — asj illy gyilkolás 
naplementekor szokott történni, végrehajtá
sát ágyú vagy puska-ropogás adja hírül; — 
a' kit meg akarnak Sojtani, nyakába egy vé
kony kőtelet vetnek, mellyben hátul egy fát 
dugván, addig sodorják, míg az áidozat 
meghal; nagyon sebessen tudnak vele bánni. 
A7 SelSüggesztés, íovétel -ennél sokkal kíno
sabb , kivált az első. — Hivatalos végre
hajtók nincsenek: a* bűnös a' csend-őrök
nek általadatván 5 rögtőn a* bitőSa Selé vite
tik; a* gctvd%ok''vagy csend-őrök útjokban 
a* legelső czigányt SelSogják, a' ráják', zsi
dók' boltjait rendre veszik, mintha marta-
lékjokat oda akarnák íuggesztetni, a' szé
gyentől megrettent kereskedő, jó csomó 
pénzzel alig tudja őket nyakáról eltaszíta
ni; — akkor máshoz mennek, mind addig, 
mig a5 boltokba! kifogynak; — a' vesztő
helyre jutván, a' bűnös' nyakába egy erős 
hárs-kötelet vetnek, mellynek végit a' bitó-
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fa' kőzSáján átvetvén, a'szerencsétlent, mint 
csigán, Seihuzzák, -— kínlódik-e?, nem-e? 
azon nem tőrödnek; ott hagyják, míg lesor
vad. — Fővételkor pedig elütött fejit üle-
téliez teszik, 's ott hagyják az ebeknek mar- * 
íalékűl Mind ezeket Viddinben személye
sen láttam, — annyi iga&, hogy a' nyomo
rult bűnöst előbb étellel itallal jől tartják. — 

28. Ferntdn: közönséges császári pa
rancs , a' Jmtti seriftől abban külömbözik, hogy 
ezen utolsó tulajdon császári kézzel íratik.— 

29. Mdrmordnak neveztetik márvány
nyal gazdag szigeteiről. — 

80. Első Murád (Amurátes) a* rigó-
mezőn, hói kápolnája most is áll, egy ma
gát elszánt Milos Kobelws nevű szerb tűi , 
egy titok felSedezésének ürügye alatt, 
i383-ban tulajdon sátrában ölettetett-meg* 
A' rigó5 mezeje törökül, szerbűi Ko$mvá-> 
nak neveztetik; kezdődik a' kdcsdniki szo-
ross' véginél, 's nyúlik Mitroviczátff, tizen-
nyolcz órát tartó termékeny térhely, — A* 
hajdoni ütközetek* helyén lakó emberek 
minden tisztátalanságot hordókba gyűjtenek; 
a' sok vérrel megszentelt helyen még csak 
vizelleni sem mernek. — 

3i* Kánunnak neveztetik, mivel az 
i oszmánoknak egy törvény könyvet adott — 

32. Oéb&dk: tüz-hely. — 

« 
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38* Os%mdn^ kitől a* törökök oszmán-

liknak neveztetnek 5 Brussdt megvevén, oda 
egy hires dzsámit építetett; ennek Orhdn 
nevű fija vitte 13£8~ban a' hálifei széket 
Brussába. — 

34. Szüléimén mint hddoltatő 's törvény
hozó nagynak neveztethetett, de mint em
ber kivált házi körében többszöri gyenge
séget árult-el. — Roxotma nevű rab
nejének keeseitől lebilincselve, tulajdon Siát 
Musxtafát megölette, 5s több érdemteljes 
emberekkel méltatlanul bánt. — 8%indn ne
vű remek kőmivese által számos pompás 
d%$ámikotj hdnákat^ és hidakat építetett* — 
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IL Szakasz. 

b) Végetlen ? tökéletesf egyedüli jó valóság! 
hát csak nyomorúságra teremtetted az 
embereket? 

%. 
35. Sálvár bt vagy hat sing posztobúl 

készült, idomtalan bőv bugyogd, — azasz-
szonyoké selyem vagy atlasz. 

36. Ocserovánahneveztetik új Orsova' 
végive! általellenben fekvő, aJ Dunának oláh
országipartján levő kicsiny tér. *—-

37. Bülük osztályt, csapatot teszen, 
bás pediglen fot,—bülük-basi osztály' Seje— 

38. Solomon egy gyöngébb sorsa oláh
országi boér a1 csokoják' sorsábúl, — a' tö
rök-orosz háborúban az utdbbiakhozi hű
ségeért, Miklós czártúl egy arany marko
latú karddal ajándékoztatott-meg. — 

39. Tamburu két húrú y hosszú nyakú 
hangszer, —* mándolin. ~ 
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40. Aktaeon Dianna isten-asszonytól 
szarvassá változtatván , tulajdon ebeitől 
szaggattatott-el. — 

4 1 . fídzi hős, vitéz. — 
42. Északi méhy egy $z. pétervári hír

lap' neve. — 
43 . Jatagán nagy török késnek neve. — 
44. Kral kirak — A' török átalánoson 

azt Mszi: a' pádisáhn kívül más császár 
nincsen, 's mikor vagy egy európai uralko
dó trónra lépik , koronát és engedelmet a1 

szultántól kér. —* 
45. Bá$i~bo%uknak , romlott Sejüeknek 

neveztetnek mind azok, kik még turbánt vi
selnek. — 

46. A' várnai romoktól Odessába siető 
Miklós czár* hajója, egy dühös orkántól 
elragadtatva, a' süet szirtoknál szinte da
gályok' martaléka lett. — Sűe egy szigorú 
falu az á'siai részen, a' fekete tenger7 tor
kánál világító toronytól nem messze; — szél-
vészes időben a' lakósok, a' szirtokkal tel
jes magass partra tüzet gyújtanak, a1 vilá
gító torony' lámpáját képzelő szerencsétlen 
hajós arra tart, — a' riffek között hajója 
öszvezűzatik, ha megmarad, a' segéd-nyuj-
tást tettető szívetlen lakosoktól kizsákmá-
nyoltatik, — rablásukat egymás között és 
kormányzójokkal feloszszáL Talán ezek okoz-
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ták a' Sekete-tengernek a? Pontos Eixenos 
mostoha barátságtalan Sekete nevét. — 

47. Tábia: véd-bástya, (redout). 
48. Mhámdülittá! (dicsőség Istennek!) 

Ha a' müszelmán valakitől kérdeztetik, mi
csoda vallású?azt szokta Selelni: Elhdm-
dü MUáh i mmzelmán im: (Dicsőség Isten
nek! igaz hitű vagyok) — 

49. Gyaur girdi! ( a5 hitetlenek ben 
vannak!) — 

50. Háfiz béy,— most anadoü szérász-
kér, a' drinápolyi béke után, mint 
Halil Rifát pasának követi segédje , a' szt 
pétervári udvarhoz menvén, egy reggeli 
udvarlás7 ( lever) alkalmával vitézségiért, 
és az orosz foglyokhoz viseltetett jó-szívü-
ségiért, a' czártől minnyájok előtt megdí-
csértetett. — 

51. Balkán tulajdonképen havast teszen. 
Kod%$a- balkánnak neveztetnek a' Bulgáriát 
Traciátol elválasztó lioemusok; — ^zek ko
ránt sem valami Selhőkkel kü'sdő nagy ha
vasok, — a* sudár bükkfák közt három 
meglehetős szekér-ut van, több más vesze
delmeseknek épen nem nevezhető ösvények
kel együtt. — JÚibitsch sem hannibáli, sem 
napóleoni nehézségekkel nem kü'sdött, — 
a* kulefcsei csata után, legkisebb ellent
állás nélkül lepte-el Tráciának termékeny 
lapályait. 
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52. Jedi azt teszi hét — kavak: nyár

fa , — tehát hét nyárfa. 
53. Az oszmán kardoknak segédet nyúj

tó dögvész — gyomor-görcs — miatt az 
északi autocrátának kétszázezer emberibe 
került a? törökkeli háború. — 

54. A* császári lak' kapuig mint kama
rás, lepleggel a' pók vonja bé; 's az Éfra-* 
siab' királyi palotáiban tábori muzsikát csak 
a? bagjok huhognak. — 

55. Csorluj nevű kis helység, Sztám-
tmlttíl 18 órányira fekszik. — 

56. Hunkár ~s%kele szinte Bujukderével 
szemben, a' Bosphoras' ázsiai részin; az 
1833-dik évi táborozás* emlékére a' mosz-
koviták egy csncs-oszlopot emeltek. <— 

57. Frenkíiek hivatnak minden szűk 
köntösben járók — a' katonai forma-ruhát is 
szűk-voltáért annak nevezik. — 

58. Akke és 8ámf az első st Jeann d' 
Acre^timásodikDamask* Akke tengerre nyú
ló kemény erősség, még Napóleontól is nagy 
vesztéssel siker nélkül ostromoltatott. — 8d-
mi-sérif pedig sok vízzel, szép kertekkel 
terepély fák' ámyékivaí bővölködő, a' törö
köktől nagy tiszteletben tartatott syriai nagy 
város. — 

59. Babonái dervend: az első egy ott levő 
kánnak (vendég-fogadónak) neve, —- der-
mtid: egy erdőkkel borított, szirtok közt vív 
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vő szoross^ — a> dervendekben mindenütt 
egy őrház van; gyakran megtörténik, hogy 
az utazót magok az őrök raboIják~Jd. — 

60. Sophia, Bulgáriának Ső városa, me
leg Sördőiről híres* — 

61 . Toszka béyek: erőszakba!, rablás-
búi élő albániai előkelők voltak. — 

62. Táhur teszen baíaillont, — hülük 
századot, •— liva ezredet — 

63. Mirímirdn vagy Beglerbey: két lő-
Sarkas pasa. — 

64. Rája névvel neveztetnek a* torok-
országban lévő adőző keresztények. — 

65. Gdrgi: hosszú könnyű dzsida, melly-
nek nyelve bámbus-nád. — 

66. lásd a' 62-iki jegyzéket.' 
67. Desaix: derék Sranczia tábornok, 

ki kezébe ragadott lobogóval, az ellenség
re rohanván, hősi halálával a'márengoi nagy 
következésü diadalt szerezte. 

68. Kalafdti gá%i — a' vitéz viddini 
pasa Ibrahim— ki Kalafáttol gyáva"utódra 
elszaladott— 
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III. Szakasz . 

c) Nézzétek a9 hollókat, kurrogva mint re
pülnek fekete csoportokban é dögfelé ! 
A9 megvert serget így követi a' szeren
csétlenség. 

69. Szükimán bég: la Sévé nevű áttért 
Sranczia — ki a' görög háború' alkalmával 
háromezer embereível Tripoliczát vitézül 
védte. — 

70. Jgdár-pasa: Skutárihoz közel a3 

sztámbuli asszonyok' mulató helye. •— 
7 1 . „Az éhség kegyetlenebb a5 Segy-

?5veraél ? és a' szükség több serget pusztí-
55tott-el? mint az ütközetek." — 

72. Szám vagy szmum: mérges, halált 
©kozo arábiai meleg szél; mikor Süni kezd, 
minden ember arczra borulj 's fejét eldugja. — 
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73. Egy második és harmadik ezred-

bűi álló test-őri brlgada volt. — 
74. Hösref negyvenkilenc/ évtől mos

tanig mindég három ló-íarkas pasa, — 
cserkesz-születés, mély bélátásű, gazdag 
kis öreg, — az oszmán birodalom9 pasái kö
pött egy sincs illy okos és tapasztalt em
ber; — legkisebb elSogultsággal sem bír,— 
helye kipőtolhatatlan leend, — szóval; a' 
birodalom' lelke. — 

75. Frenk-e&tián teszi Európát, — tu-
lajdonképen frenkek' földit. •— 

76. „A* politikában legszükségesebb, 
az ember' érdemeinek ösmerése — ezen tu
domány teszi a' nagy királokat." — 

77. Bodrim a' régi HáUcarnass Cá
riában, — egy régi ampMtheatramnak 'ro
mai most is láthatok; a1 meleg olly nagy, 
miszerént még a* pálma-fák is bővön gyü
mölcsöznek. — 

78. A* mahummudie százhúsz ágyas 
pompás sor-hajó, — nagyságban ezt köve
tik a' fregátok — korvétek, briggek> scho-
nerek. — 

79. Dardanelláknak neveztetnek azon 
két erőségek, mellyek a' Marmora tenger5 

kiömlésénél vannak, egyik ázsiai, másik 
enropai részen fekszik, — a' víz színén 
fekvő erősségekben vannak még a* nagy Szü-
íeimántól öntetett, hatszáz Sontos kö-go!yó~ 
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kai lökő ágyuk; de koráni-sem czélarányo-
sok, mert egyfelől a' lövés csak akkor es
hetik, midőn a' hajó az ágyú' torka elibe 
jött , <— másfelől az ágyu-telep kőfallal be 
levén borítva, mikor elsüttetnek, a' rettentő 
csattanás által az ott-levők többnyire áldo
zattá válnak. -— 

80. Is álldh!: segéljen Isten! — a' tö
rök minden feltételeihez ezt szokta ragasz
tani. — 

81 . Tdhir pma az egyiptomi Mehmed 
ali szolgalatjában levén , a' navarini ütkö
zetből, hajójával a' szövetségesek' öldöklő 
tüzétől megmenekedve, Livornoba ment; ha
jóját eladta; a' pénzt eldorbézolta és kár
tyázta ; végre portai szolgálatba állott. Az 
európaiaknak nem legjobb barátja. Ezenad-
miralisi ember még tengeri rabló is volt. 
Mánliusi kegyetlenséggel egyetlen egy fiát is 
tulajdon kezével ölte-meg. Magass, száraz, 
italt kedvellő, komoly ember. — 

82. J?mA*ía^:a,BosphorusonSekvő kűl-
váras, — egy császári palotával ékeskedik.— 

83 . Tevd%$ihátnak neveztetik, midőn a5 

diván tiszteket nevez-ki. — Ezen gyűlés a' 
báirám után szokott lenni. — 

84. Kárronád: vasbul öntött nagy ka
liberű kurta ágyú; hajókon a" rézbűi öntöttnél 
jobb, niivel nem zúg annyira. 
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85. Az ajándékozásnak vége levén, a1 

Szultán asztalhoz üli, időtőltője Rustém béy 
előtte a" Sőldre lekuczorodott. — Miután a7 

császár az étkekbűi vett, a'legények az ud
vari komához vitték, végre egy nagy tere
men keresztül más szobába, hői az admi
rális, az őr-sereg'tábornoki Müszszir, Ferik, 
Ahmedek, és Kamik pasák voltak5—a'mint 
a ; tálak a' teremen keresztül vitettek, min
denki mégcsak a' kaikcsík (udvari csolna-
kászóK)is bele markásztak; — ebéd? végé
vel Xámik pasa ki-jőn, 's kérdi: hát miért 
nem jöttél enni ?[Nem lévén éhes, Itt gyönyör
ködtem a' szép rendben, adtam Seleletül,— 
mellyre az európai Sővárasokat megjárt Ná
mik azt mondja: szégyen biz az, de változ
tatni bajosan lehet, én már elSáradtam — 
?s különben is, már s elég rósz akaróim 
vannak. — 

86. A' moszkoviták teljességgel nem 
akarták, hogy Mehmed-ali Syriát tartsa-
meg, azt óhajtották, hogy Algír Selé terjesz
kedve aJ Srancziáknak bajt okozzan. — 
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IV. Szakasz. 

d) Nem mélom^ lapjaimat czifra mesékkel 
nevelni^ '* tf füstnek súlyosságot adni. 

87. Gyaurnak e* vilég paradicsom, az 
igaz-hívőknek pokol. — 

88. Kervdnnak neveztetik helyesebben 
a* karaván— vagy utazó társaság. — 

89. Ezen palota i837-nek végén elé
gett ugyan j de nemsokára még pompásabban 
áüand elő. — Itt van a' második Katalintól 
alapííatott olly sok tekintetben nevezetes ere-
mitage, mellynek ritkaságai között neveze
tes egy 779 búza-szem nehézségű, c sá 
szári pálczán ragyogó nagy gyémánt; — 
Itt van még egy gyermek-fő nagyságú, Sy-
beriában találtatott darab szőz arany, — 
melly ritka természeti adomány. — 
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§0. A? linéka ollyan, mintha két kana
péi közös háttal egymás mellé tennénk, és 
az egész, négy kis kereken nyugodnék. — 

9 1 . „Hajts! jól megajándékozlak" — 
Ulyenkor a' kocsis, hogy néhány kápéket 
(kczárt) kaphasson, sapkáját szájába vészig 
's mint egy őrült, villám-sebességgel hajt; — 
a' postának egy verstért öt kápéket kell fi
zetni. — 

92. FeUjdgerek Vannak valami százon, 
többnyire kuríroknak használtatnak; ha va
lakit Syberiába küldenek, ezek viszik, — a* 
posta-mestereket is néha megdöngetik; — 
egy dra alatt 32 verstet mennek. — 

93. Oka: két és egy negyed Sönt — 
94. Ldliore: napkeleti Indiában egy nagy 

tartománynak nevet add nagy város; a' sá-
lok' szövésivei 80 ezer ember Soglalatosko-
dik, esztendő alatt alig tudnak ötezerét el
végezni , — a' szépekbűi egy hét alatt csak 
egy arasznyit szőnek. — A' Sáin sált bár 
ininő nagy légyen az, egy arany-karíkács-
kán által lehet húzni. — Hibáson neveztet
nek török sáloknak. — 

95. Kara-horo%ári) — Tabán, Persiá-
hoz tartózd helységek; — az olly híres da-
mask, habos kardok itt készültek; — a* ré
gi jó gyárok elpusztultak; csak itt-amott le
het találni egy lüd-tojás nagyságú elegyí
tést 5 mellybűl készülnek azon derék még 
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vasat Is elvágó kardok — egy illy kard-
vasnak az árra öt-hatszáz pengő Sorini — 

96. „Ha az ember egy serget akarna 
építeni 5 azt a' hason kellene kezdeni ? — 
mivel az alap csakugyan az."—• 

97. Es%ídfükr dJldh! (Jsienem ments-
meg!) a'torok, ha megijed, vagy magán erőt 
akar venni, ezt szokta mondani. — 
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V . 2S x a k á s %i 

<é) A* hc'ma&ság örömnek é& vigsdgnak é%et^ 
zője* — 

98. Doímabákcse így neveztetik a' Be-
sikíás Mellett lévő terecske. — 

99. Schek el is%ldm (az iszlámok' feje), 
ezt követik aJ ¥uvhéli és ánadoli kd%mzke-
rek (érsekek), ezekét a'moőaft, müderízek 
fiáitok, hadiké Jiodzsák. 

iOO. Gurldcs és hdkldvá: ris^keményí-
tőbűí (néSasztábtíl) készített, hártya-ve-
konyságu fáim tésztábiíl, különbféle jó tölte
lékekkel süttetik; — a' törököknek légbe* 
csesbb tészta-némájök*— 

iOi . Édinidn: fiat otás mérték1 nemé. — 
Í02 . IScIiachtnak neveztetik ay bányák

ba jáíó hely. 
1Ö3- HuTídnák vagy Uutyáriak nevel

tetik mmi kis targonca^ mellyel az erezel 
17 
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kl-hordjákj — Haspelnek pedig a1 mélység
bűi erezet felhúzó csiga* — 

i 04. Müs%ellim; tartományi kormányzó ? 
djdn :kisébb kiterjedésű kerület' elöljárója.— 

105. Berát: donaíio, ajándéki oklevél.— 
i 06. Tilfekcsibmi: rendörségre ügyelő.-— 
107. Mekkeme: törvényt kiszolgáltató 

hely. — Török-országban ügyvéd nincsen; 
a' panaszló felek az ítélőbíró' elibe állanak, 
hajókat előterjesztik; — ha esküre megy 
a7 dolog y a' müszelmán a'koránra — a7 ke
resztény az evangyeliomra, — a? zsidó a1 

Móses' könyvére esküszik. — A7 mufti — 
vkma —* vagy kádi a' sety (szent tör
vény) — kdnun (uralkodó által hozott tör
vény) szerént ítél. — Ezen utolsó két rész
re oiszlik IÍ. m. az aadet, (törvénynyé vált 
szokások); ezek tartomány szerént különbö
zők; olly esetekben használtatnak ? midőn 
valamelly tárgyról a* sery vagy kánun hal
gát. — Ürf (kényszer), — ezeket is a' fe
jedelem adja. — 

108. Pázdr -nak neveztetik napkeleten 
az eladás' és vevés* helye. — 

109. Rávák így neveztetett a' skuta-
rii pd^ár felett lévő hegy. — 

110. Skender-beif; a> híres Kastriota 
György...— 
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A* tőrök szokásokat magában fogíáhí, 
VI. Szakasz 1 jegyzékeié 

f) ÍLi hazájától mésszé megyén, őtty dolgu
kat látctnd) metty ékről távollétében azt 
gondolta, hogy ha elébeszélendiy hitelt nem 
nyernek; ittyennek érdemes hámig lesz 
a* neve* 

iiii.'íülhéníkeíídő: í&iű müsseiinkés2-
kényő — 

112?/ Mürdánndh: az épület* azon ré
sze, hol a' férjíiak laknák,—- nagy uraknál 
diván-hánériek neveztetik.—- Azon hely pe
dig 5 hol az asszonyok laknak 5 háremnek 
neveztetik. — 

113. Bokcsá: egybenkötöíf pocígyásá 
csőmő^ — itt értetik, egy kivarrott; csevrébé 
Czseh-fceiidőbe} kötött győmkk (ing), dm 
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(lábravaló) és ncskur (lábravaló kötő); ez 
a7 törököknél czifirán kivárva, — a' persa 
asszonyoknál pedig, kik semmi éket nya
kukon 5s Sejöken nem viselnek, bugyogó-
kötőjek drága kövekkel és gyöngyökkel 
rakvák. — 

114. Hárem és mürddnndh nagyoknál 
s%erdlyj szegényebbeknél kondk névvel ne
veztetnek; — némellyek a' konákot és sze-
rályt is hibáson háremnek nevezik. — A' 
nagy urak' háremében a' Sejérnépek számo
san levén, a' Selügyélést a' kihájakadin vi
szi, de csak benn, kívülről a5 hárem kihá-
jds%i vagy kűthájászi ügyel jennek a'hárem* 
ajtaja mellett van lakása. — A1 szultánnál 
a7 heréltek7 száma sok, Sejök a' kisdár aga; 
az ilíy heréltek többnyire feketék. — Ezen 
szerencsétleneknek tulajdon szüleik, születé
sek után egy pár nappal, himtagukat zacskós
tul tóbűl elvágván, őket fövénybe ültetik;— 
a> megmaradt nyomorultat későbben drága 
árron adják-el. — Ezek, hogy vizelletök M 
ne Solylyan, a' levágással ejtett jukat gya
pottal dugják-be. — 

115. Nus%ka: talismán, vagy babona
ságbűi eredt, jegyekkel, Írásokkal teljes, ve
szélyt elhárintónak képzelt óvó szer. — 

ÍÍ6. Lala tészen atyát, nevelőt; haj
don a' császárok a5 Ső-vezért és három tó-
Sarkos pasákat így nevezték. 
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117. Metresze: kolégyom, hdl felsőbb 
tudományok tanítatnak. — 

118. Szofták vagy clericusok, — kik 
Sejér szőr-ruhát viselnek. — 

119. Müderriz : professor. 
120. „A.' régi elfogultság híjában di

csekszik a' napkeleti litteráturával; a' jő íz
lés és okosság bizonyítják, miszerént azok a' 
valódi és tettleges tudományok* semminemű 
alapjával nem bírnak; — a? történet-írások 
csak meséket tamtnak, a' versek csak na
gyításokat, a' bölcsesség' tanja csak so-
pbismákat, az orvosi tan csak recepteket, 
a' metaphysica csak képtelenségeket; — a7 

természeti történet-tan , hatás-tudomány , 
vegy-tan, és felsőbb számvetési tan, névvel 
is alig bírnak; egy európainak leiké az illy 
oskolában, romlásnál és hátramaradásnál 
egyebet nem nyerhet." 

121. Bor dk: Sélig asszony, félig kaneza. —-
112. Cserkesz ésd%$ürd%si7 MhMk cir-

cassiai és georgiai rab-gyermekek; iílyenek-
Ml a' legnagyobb tisztviselők válnak. — 

123. Szünnet van kettő, egyik &' kör-
nyülmetélés, másik a' szakái-meghagyás. 

124. Halaiknak neveztetnek a* pénzen 
vett rab-leányok ? — ezeket ha gyermekek 
nem lessz, 's gazdájok' megelégedésit nem 
tudnák megnyerni, viszont el lehet adni, — 
mihelyt gyermekök van, törvényes nő' jo-
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gaival bírnak, 's többé őket eladni nem le
het. —. 

125. Mámm eff énéinek^ kadinnafc ne-
tétnek a' török asszonyságok, — k4ri vagy 
%ene feleséget, pfit teszen. — 

126. Dürrz ndszüfte persáuj: k.î Sűrafc*-
Ián klárizs. 

127. OdáMk: ágyas. — 
128. Helva: édesség' neve, melíy nád

iunk tőrök-puliszka név al#tt ésmeretes; 
a' legjobbat készítik J)rinápolyban, -r- vagy 
Edimében. — 

129. „A* mi házi életokeí illeti, örökös 
mjunf^tlanságban vannak. — A' háztartás a' 
férjfi" kötelessége. — Úgy látszik ők csak 
arra alkalmasok, mire a' természet nemöket 
rendelte." — A5 szegények fonással., szö^ 
véssél ? varrással keresik élelmöket, - ^ a5 

falusiak e' mellett mezei munkára is járnak, 
csakhogy egy idegen' meglátásakor, mint 
az eke' szarvát elhagyott spanyol, kard és 
palást után nyúl, tígy ez is, munkáját fél-

• hen-hagyván, takarója vagy lepedője után 
kap; -— fő-foglalatosságuk a' gyapot te r 
mesztés és fonás. — 

$80. Düsemémk neveztetnek azonűlő*-
iielyek, mellyek nálunk diván név alatt ósme^ 
mtesek9 — íul&jdonképen §? matráezokbúl 
$tllo plp.-helyefeet feszi. — 
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131. Hosdf: sok lévvel főtt, megédesí
tett cseresznye?medgy5 asszű-szőllo, áfonya 
's töbl) e'féle; ezt mindig hidegen eszik. 

132. Lásd a' 94-ik jegyzéket 
133. Helyet vadászó uracs. 
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VII, S z a k a s z . 

g) AJ nehézségek' csomóinak mególdqsa em
beri kötelesség. 

134? Müézzin: imádságra meghívó, —?-
E&enélp harangok mikor konganak, hüvely
köket fülök' tövirf nyomják, 's olly erővel 
kiabálnak, hogy a' nyakukon lévő béka*-erek 
(Frosch-?ader) ujnyira puffadnak. Füleket 
hasogató kiáltásuk' jutalma többnyire a' vak-
fifágjollyankor hdfixokhd válnak, azaz; a? dzsá
mikban inneptiapokon a' koránból egyegy 
szakaszt énekelnek. -— 

135, Abdes%tnek nevezteti^: &3 vallásos 
mosódás, -TT a' persák kezdik könyökükön, 
a' törökök kéz-s-iyj^ik' végin§ —: 

136, Ámentü biÜdhiy véméldi kétihiym-
küiü bihi^ vérű szttlihi, veljéümil ahiri /ca-
déri hájerri veserri himineüá/ii te alláh ! 
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(Hiszek egy Istent, hiszem ass angya
lokat, a? küldött négy szent könyvet, az 
igaz proSéta' elküldését, hiszem a1 Seltáma-
dast és utolsó ítéletet , nienyországof és pok
lot, >s hiszem végre, hogy a' jó is rósz is 
az Istentői jőn), — 

137, Ezen hiedelem csak a' buzgóbb-
Ság* okáért van, -r-

188. Gidddzsik a/hn: egy lapdacsoeska 
mákony. — 

139. Beszmelének neveztetik essen rö
vid fohász: — 

Bis%miüdhir rdhkmdnirrdhiim ! 
(x4? könyörülő Mennek nemben!"} 
Asztalhoz üléskor* lefekvéskor, felke-* 

léskor, akármihez fogjan a'müszelmán, ezen 
rövid Sohász* elmondását el nem felejti. —-

140. Boa comtrictor: óriás kígyó ? — 
a' tigrist és oroszlánt is megöli, -— ellensé
givel! tusájában elfárad, miután azt elnye
li, gyomrának nagy megterheltetése mián 
magával tehetetlen lesas. — 

141. Mindrék: vékonyon felnyaló kerek 
tornyai a' dzsámiknak. 

142. Hademének neveztetik a' csá
szári őr-sereg1 kétszáz számból álló osztá
lya, — mind válogatott szép ifjakból áll.— 

\4M.Ája Sophiának neveztetik a' hires 
Sophia' temploma, — ezen pompás épület' 
kúpján egy féWhóldvan, mellynek csak meg-
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aranyozása 50 ezer darab hollandus arany
ban került — 

144. Kapidzsi bmi kamarást teszen ; 
ezek nem kolesot, hanem melléken egy ki
csin arany jegyecskét nüdnt hordoznak.] 

145. Lásd a5 99-iki jegyzést. 
Hütbe különösen az uralkodó' életiért 

pondott könyörgést teszi. MircíJbnak nevez
tetik azon hely, hová a5 hodzsa Sőlmegyen 
$? hütbét mondandó. — 

146. Autó dafe spanyol országban volt 
^zonhely, hói a'vizsgáló ítélő-szék által ha
jaira ítéltetett eretnekek megégettek. — 

147* Merhdbáh ! annyit teszen arabul , 
inint, jól légy! — 

149. Minthogy a' török pipáját Sélignél 
alább nem szívja, a' benne maradott égő do
hányt, hakifátta vagy verte, kébábnák neve
zi. — Kébdb tulajdonképen sültet teszen. — 

149. A' pálma-levél' szálas ereiből ké
szült mosók: kéfinnek neveztetnek, a* he-< 
heletlen kender-Sőhez hasonlók. 

150. Dervis sekk vaíamelly szerzetnek 
feje. Derm~sek vagy török szerzetesek van-* 
nak tizenkét különböző rendűek, nevezete-* 
igebbek a' mevlemk, náksíbendikj halvétik, 
alfáik, és béfftdsik; az illyek egy tekkében 
Y3gy kolostorocskában laknak; adakozásbűi, 
ámításba!, és kéregetésbűi élnek, ál-szent-
ség$í, tűredelmet mutatók, — kivált sekk-
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jeik között sokat láttam, kik a' Moliére* Tar-
tüfjével megegyeztek. — 

151, Fesz: gyapjúból készült, nagy kék 
selyem-rojtos, kalpaghoz hasonló, veres sap
ka, — stThmüban készültek legjobbak. — 

152. Az ajasophiát kivéve, a' szultán' 
Szelim' drinápolyi dzsámija legremekebb,— 
kiípja az aja sophiáénál sokkal magasabb,— 
az imádkozó hely' közepében szökő-kiít van, 
iennek Sorrása nem tudatik, *s vizéről azt re 
gélik, hogy a'mekkai kábáéhoz hasonló, — 
mináréi (tornyai) három serifével bírnak,— 
(seriféiiek neveztetik azon tornátz alakú hely, 
honnan a> müé%%m imádságra gyűjti a' hí
veket), — A' mindrék' kettejébe ha egy
szerre hárman bemennek különböző utakon 
a' nélkül, hogy egymással találkoznának % 
jutnak a' serifekbe. —Az ember akár mer-
íűl menjen Drinápolynak, mindenünnen csak 
két minaret lát, — szóval az egész a7 mes
terségnek valódi remeke* 
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VIIL Szakasz , 

h) A9 mit láttam, legyen szabad előadnom. 

153. A' török a' kávét csak anynyira 
pörgeli, hogy miután a' mozsárban megtöre-
tett, fátyolszitával megszitáltatott, ollyan, 
mint a7 sárga portubák, mellyre forró vizet 
intvén, mihelyt felpezsdült, kiveszi, 's nád
méz nélkül megissza; — kávéi között a' 
mokkái, mellynek okája magában Sztámbul-
ban három tallér, legbecsesbb, — ennek va
lami zöld színű fele van, melly ízes aromá
val teljes, — 

154. &%ofrának neveztetik az asztal,— 
ez aprő lábokon álló' nagy tepsi, a' nagy 
uraknál szépen megtisztított sárga rézbfií 
van, — ezt kenyérrel, ebennmfa-kalánok-
kai korál rakják , — tángyér, kés, villa nin
csen, — miután kiki jól megmosta kezeit 
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leül, bal kezével az ételekhez nem nyúl, 
csak jobbjának három ujjai munkálódnak; 
kimondhatatlan sebessen esznek, ételközben 
kivált a' sztánibuliak csemcsegnek , némelly 
enni nem tudok kezöket egészen bezsíroz
zák, 's a' nyakuk körűi kerített, aranynyal 
ezüsttel kivarrott asztal-kendőket bepiszkol
ják, mellynek látása nem legkedvesebb ét-
inger; — fölkeléskor viszont megmosda
nak, — azzal kávézáshoz, dohányzáshoz 
kezdenek. — Még megjegyzésre méltó: Ra-
mazán' estvéin, a' fő-vezér, szérászkér, 
's más nagyok is, az útszán járó kolduso
kat is tulajdon asztalukhoz méltatják, ?s mi
után jól tartották, megajándékozva elbocsát
ják. — A' császár illyenkor is, mint máskor, 
mindig egyedül eszik, — 

155. Ajdzmdnak neveztetik Sziémbul-
ban valamellyik görög szentnek ajánlott kát, 
hol mindig mécset égetnek. — 

156* Széráf: pénzváltó. 
157. Bina-émini: építésre ügyelő; — 

nuszul~émini: katonaság' számára eleséget 
gyűjtő (lieferans).— 

158. Kiáfirr kdpr kopek7 kutyát te-
szén. — 

159. Páriák: az indusoktól megvette-* 
tett természet-imádók. — 

160. Fáldgaj egy rúd, mellynek köze
pén egy kis vas-láncz van, a* bűnös' lábai 
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eT>be szorítják, a' rúd' végit két ember vál
lain tartja, a' kínoztatando fővel háttal a' 
főidőt eri 5 -*— negyén 7 oton koről-*álIják 9 
"'« mintha csépelnének ? szegénynek talpait 
elverik, néha őt-hatszáz pálczát Is kioszt 
tanak, a' különben is nyomorultat örökre 
szerencsétlenné teszik* Áz ílly kegyetlenség 
get irtózás nélkül nézni is lehetetlen. — 

161 . AJ háben (abyssiniaí) szerecsen-
leányakról is azt tartják a' sztámbuliak. —<-

162. Szábeistáknak neveztetnek a' na
pot y holdatj és csillagokat imádok. — 

163. Fetnának neveztetik a' sehk el 
Iszlám' (török Ső pap') írásban kiadott ha
tározata. — 
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