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Z R Í N Y I  I L O N A ’ KÉPE.

Nézd: az. igaz virtus feláldozza magát,
’S nem Kirí senkitSl érdeme' jutalmát -•

, Mert azt magiban érzi.
A’ Bajnok, mosoly'gva rohan a' halálnakr 
Hogy vére, gyümölcsöt teremjen honjának. 

Éltél örömmel végzi.

Szenvedni. E’ szigorú hang hatja-meg már bölcsőjében a’ mosolygó Ártatlant. Ez 
riasztja-fel vidám játékai között a’ Serdülőt; ’s e’ hangon hiteti-el a' Sors az érettebb 
korral: milly nyomorult eggy Halandó! ’s ennek, bádjasztásai között záródnak-be a’ 
Haldoklónak szemei.

Boldog az: ki levívhatja bánátit; ’s kinek lelke ébren van a’ psapások között is. 
Zrínyi Ilona’ nagy lelke valósító ezt. Szüntelen, bánat, ’s fajdalom hervasztá ennek 
arczát; ’s bár bal sorsára nézve boldogtalan volt, nem volt belsőképen, az: mert Fá- 
tumai vívók ugyan, de lelkét meg nem döntheték.

Z r ín y i I Io n a  Veronica, az 1643-dik év’ táján láta világot. Atyja,  Horvát
országi Bán Gróf Zrínyi Péter volt.v Anyja Gróf Frangepán Katalin. A’ születés, 
metly felette nemes volt, öröm-gyanúkkal áldá I lo n á t  azon pontban: hol virágko
ra ’s szép tulajdoni., mindent hódítanak a’ kecses Serdülő felé. De,ar Sors’ mosoly-
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gás; között sem Iátszaték megunni pártáját. Azt a’ m iEldődeink’ szokása volt: szívet 
csak az érettebb korban adni ’s venni, úgy látszik, gondos elé-látással követék Szü
léi is; és még is, talán midőn az élet’ legszebb érzése ébredtt-fel kebelében, ’s 
midőn az édes cltökéllés: a’ magány’ örömeiről lemondani, szívében m egért; ’s ta
lán akkor, midőn mennyei alakkal kísértgeté a jövendő: szakad’tt * el az I l o n á t  
boldogságához csatoló iáncz,

Eggy yiszszonosan édes piilantat felszabadíta I l o n á t  a szülei hatalom alol« 
Felső-Vadászi lláko'czy Ferencz az I-ső, választott Erdélyi Fejedelem, ’s Sárosi 
örökös Fő-Ispán, II-dik Györgynek, és Bátory’Sófiának F ija , az i(56ő-iki Mártziusz’ 
i-sőjén, a’ Zborói kastélyban, (Sárosban) Makovicza vára alatt, tartá I l o n á v a l  
menyegzőjét; hová a’ jeles Vőlegény’ részéről az Öröm-anya, Munkátsról, ugyan 
azon évnek Januáriusa’ 20-ikán, hívá-meg Zemplény Rendjeit is; kik. az egybe-kelés 
pompájára, Szemere Lászlőt és Kazinczy Pétert küldék-el kebelükből „cum poculo 
deanrato, centum florenis comparato, uvae racemi figurám pracseferente, Sponsis 
oblato” így Szirmay Notit. Histor. Cott. Zempl. pag. 206. (1)

A' tomboló öröm-zajt, melly I l o n a ’ lelkét eltelé, csillapíták utóbb a’ Sorsnak 
csapásai, örömre ugyan, ha sebesen röpülőre is , még tartbata számot; de nem állan
dóra, nem valóra. Hölgyi lépései eleibe, gyász-ösvény komorúlt; ’s ezen haladott az 
örök bánattal kezet fogva, a’ reá nézve talán boldog sír felé.

lá tta  O 1667-ben, Besztercze-Bányán, a’ Császár Leopold ellen kitört pártos 
lángot: mellyel édes Atyja Zrínyi Péter épen nem oltott , ’s nem kívánt oltani. Gya
nítható: milly el vala lelke szórva a’ kétséges ügy-alatt. Férjét Rákóczyt, rettenetes 
sors fenyegető már, az édes Atyja pedig 1671-ben, Áprilisa’ 3o-ikán, Bécsi - Újhely
ben, hohér-pallós áltál— veszté fejét.

A’ gyász-súly, melly az Erősnek is leverhette volna lelkét, idővel megkönnyűlt 
I l o n a ’ keblében. A* béke’ nyájas malaszti között, enyhült keserve is , ’s gyászai mú- 
longának. A’páros élet’ gyümölcsét szíve alatt hordá már a’ lelkes Aszszony ; ’s megör
vendeztető rövid időn azzal nemes hajlandóságú Férjét. Juliána Borbála név jutott 
ennek a ’ keresztségben. Négy év múlva, azzal tetézé Férje’ örömét Ilona: hogy 
1676-ban, a Borsi kastélyban Fijat szült. Fercncz lett neve, ezen Anyjánál nem 
szerencsésebb Gyermeknek. Ez volt reménye a’ Rákóczy-háznak, de egyszer’smmd 
jövendőben kútfeje ama" veszélyeknek, mellyeket ennek harcz-ható fegyvere ’s lelke, 
a Hazára árasztott: ’s mellyeknek véres nyomdokait, pusztult vidékein, olly keserve
sen. ’sollysoká megsiratta a’ Magyar.
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I l o n á t  várta a’rettenetes sors. Szeretett Férjét RákóczyFerenczet, Zborón, 1676- 

ban, szülése’ kínjai után 5. hónappal, Júliusz’ 8-kán, életének 3 í-ik évében elrabló a’halál, 
*s ez, az ifjú Özvegyen hagyágyász-fátyolát. De csak hamar meghatá szívét Késmárki 
Gróf TSköly Imrének R ák  ó czy n é . Az állhatatlan szívű Tököly, 1677-től fogva a’ 
Pártosok’ Vezére, az 1680-dik évben sikeretlenűl szét-oszlott Nagy-Szombati Gyűlés 
után erőssen hívé: hogy Leopold, a’ köz-béke’ kedvéért mindenre kész lenne; ’s azért 
már ezen évben felfogadd: hogy ha I lo n á v a l  leendő egybe-kelésemegengedtetnék, 
a’ Cath. vallást felvenné, ’s Párt-híveit lecsendesítené. Remény nyújlaték neki, ha 
azomban elébb a’ várakat és fegyvereket átadná, az idegen Zsoldosokat eleresztené, 
’s a’ zendülést lecsillapítván, hűségének valódi jeleit tapasztaltatná. Tököly nem foga- 
dá-el a’ feltételt, azt adván okúi: hogy a’ Magyarok’ ügyét pártoló Török Sultán’ híre 
nélkül azt nem teheti (st). Menyegzői zaj helyett tehát, fegyver-zörgés tölté-be a’ had- 
lángbâ  bele-fárad’tt tájakat.

Uj fájdalmat sajtolt-ki ezen év I l o n a ’ szívéből. Rövid nyugvása, úgy látszik — 
csak arra való volt: hogy keblét az új csapásokra elkészítse. Napát Bátory ’Sófiát, 
sírjába dönté a’ kérlelhetetlen, 1680-nak Juniusza’ 14-ikén Patakon; Is az özvegy 
R ákóczy  F e r e n c z n é  ült-be Férjének széles birtokába. Akár tiszta szeretet, akár 
mellékes tekintet, úgy látszik: mind kettőből bizonyos mennyiséggel .bírták arra Tö
köly Imrét: hogy I lo n a  va l lehető egybe-kelését kieszközlé. Reá-állott erreteopold. 
I lo n a  második mennyegzőjét a’ Regéczi várban (3) tartá Tökölyvel; ’s ennek az új 
Nő, őszinte jó szívet nyújtott birtokába, midőn a’ színes biztatásokkal tellyés Tököly; 
a’ Munkátsi várnak birtokába jutván, ál-orczába burkozott; ’s Budára menyén , a’ Ma
gyar-hont , a’ Török’ adózójává tévé. Ezen évben került Iíoháry István Tököly ke
zére , ’s minthogy őtet pártolásra semmikép’ nem veheté, sőt a’ fogolytól szembe-szök- 
ve árúlónak, ’s a’ magyar-név' letörőlhetetlen mocskának, és az Oszmánok’ hitvány 
rabjának gyaláztatnék; Koháry rendíthetetlen, a’ Munkátsi várban, három évig szen- 
Vedé ezért, a’ Tököly által reá-ítéltetett fogságot, ’s hü maradott.

Boldogtalan emésztődések között folytak ezután I lo n  a’ napjai. Tököly, 1685-ben 
Nagy-Váradra a' Basákhoz, segédért igyekezvén, rab-lánczra verettetett; ’s eggy nyo
morult szekéren, Adrianopolba vitetett. Hihető, megtudta a' Török: hogy Tököly, 
Szószodéi által, kevéssel az előtt, a’ Király’ kegyelméért esedezett. A' következett 
évben, Solimán, Karaffához követeket küldött béke-kötés végett. Bécsből azt felelék: 
hogy az alkudozás a’ Szövetségesek’ jelenléte nélkül meg nem történhetik; azért So-

nyegtőt; azomban ’Bél Uitjis in Comp. Hang.
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Férjét, elhagyva Hazáját, Rokonit, ’s Birtokait. Itt húnyt-el e 'm ár régen hervadó
vá sba indúlt virága a’Magyar-nemzetnek, a’ szerencsétlen I l o n a ,  1703-ban, Februá- 
riusz’ 18-án, 60 észt. korában, szegénységben. Tetemei Konstantzinápolyban nyug
szanak

I l o n á t ,  Katona szerint, Benier nevű Franczía, illyen sír-írással tisztelé-xneg;

„Hie requieseit, a heroicis laboribus 
„Virilis animi mulier,

„Sexus et seculi sui glória 
„Celsiss. Dna

H E L E N A  Z R Í N Y I A ,
„Zeriniae ac Frangepaniae gentis 

„decus ultimum.
„Thökölii Principis uxor, olim Rákóczii,

„utroque digna conjuge;
„magnis apud Croatas , Transilv. Hung. Siculos 

„inclyta titulis.
„factis ingentibus toto in őrbe clarior;

„varios aeqtta mente fortunae casus experta,
„pár posteris, major adversis;

„Cumulatis christiana pietate bellicis laboribus 
„fortém Domino reddidit animam,'

„mortem eluctata 
„in suo Florum campo,

„ad Nicomediensem Bithyniae sinum 
„anno Sál. M.D.CC.III. aet. LX. die XVIII. Február”



Tököly Imre, harmad-fél év után, sírjába követé Hitvesét, Szeptember’ i 3-kán, 
— mások szerint ty-ikén — iyo5-ben, 4f< esztendős korában; minekutánna Luther’ 
tanításáról lemondván, a’ Cath. valláshoz tért (ő), Benne, magva szakad’tt e’ Nem
zetségnek, mert I lo n á v a l  eltöltött házassága terméketlen volt. 'Végső-intézetében, 
minden javait az I lo n á tó l  született Rákóczy Ferenczre hagyá, olly feltétellel: 
hogy ennek kissebbik fija György, Tököly-nevet viselne. Rákóczy Ferencz, ezen 
örökségétől, valamint minden más birtokaitól is elesett utóbb , ’s Rodostóban, z 735- 
ben, Április 8-ikán húnyt-el. Konstantzinápolyban, édes Anyja mellé tétettek hideg 
tetemei.

I lo n a ,  utolsó csemetéje volt a’ Zrínyi-háznak. Testvére az Ifjabb Péter, — 
némellyek szerint Boldizsár, — a’ mint Katona írja, ugyan csak 1703-ban halt-meg; 
ki terhes gyanúba esvén, a’ Tiroli és Gréczi tömlöczben, 24 évig foglyoskodott.

A’ lelkes I lo n á t ,  bánat, emésztődés kíséré-át az életen. Örömeit csak pártá
jában érezhető; azon túl szakadatlanul sujtogatá a’ Sors. Midőn Tököly idegen ég
hajlat alatt számkivetve nyomorgott, példás hűséggel követé őtet a’ távol-vidékekre-; 
’s gyötrelmeiben osztozék. I l o n a  méltó: hogy emlékezete fenmaradjon!

C«) Comp. Chronol. Hűig. opora Kitt. Ambroso-saby. pas. 15$.
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Az Éhség’ idején lehető segedelemről. A’ Gabona-tárakról 
és Társaságokról.

A. szükség törvényt ront! — A’ szükség, — a’ mi társaségi ’s természeti jussainknak, 
erkölcsünknek ’s okosságunknak nagy ellensége, — viszsza vet bennünket akármi kimí- 
velt Társaságból a’ természeti nyers állapotra. — Hogy ezen utolsó szükség’ Ínségé, 
mindent, a' mi bennünk okosság, és így emberi, lene rontson, a’ természeti Törvé
nyeknek szelídebb írói, úgy mérsékelik ezt, hogy: csakúgy nyerhet az ebből eredett, 
magunk segítségére tett törvénytelen cselekedetünk kedvezést, ha 1-ször fel lehet tenni ,- 
hogy az ez által megsértetett fél maga is segíthetett, ’s segített volna ; ott a’ hol ezt 
feltenni lehetetlen, — nem nyerhet az utolsó szükség semmi kedvezést. — 2-szor : Ha az 
utólsó szükségben tett kárt kipótolni nem lehetetlen — a’ melly viszsza-pótolásra a’ már- 
szükségétől mentett sértő , köteleztetik is.

Ámbár tehát ezen két törvényeket ál-szükség soha el nem ronthatja, ha az okosság* 
kedvezéseit meg akarja nyerni: még is minden módon azon igyekezzék a’ Társaság: 1. 
hogy ez az ő ellensége az utolsó szükség semmi módon elől ne álhasson. — 2. Egygyik 
szükségnek elkerülése által a’ másik hasonló szükségbe ne essünk.

Azon utolsó szükségek között, mellyek a’ Köz-társaság’ellenségei legnevezetesebb az 
Éhség, vagy az élelemnek annyira való megfogyatkozása, hogy az által az emberi élet fel
tartása szenvedjen.
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Ezen formából megtetszik, mellyek azok a' mellyek nevelik a* maradékot: nagyobbitják 
ezta*Z, (az az: ha több hasznot akarunk bevenni eggy köblös földből) — az E - vagy az éle* 
tem ha több; többnek kell a’ maradéknak lenni. De leginkább neveli ezt a1 V az az: a' 
Vetés’ mennyisége. — Kissebbíti pedig az a, az élet’ nagyobb ára. Sőt kissebb lehet ez 
mindég, ha a’ termésbe a’ vetés sokszorozatja az X nagyobb.8. Mivel nekünk a’ szűk termésre kell különösen figyelmeznünk, azon környülál- 
lásokat vegyük gond o lóra, mikor a* t, termés =  VX kevés, és így csak a’magját adja- 
meg, az az: haXssi. Ekkoraz m= V(Z—X~h1) -4-e-ben az — X-J-isssO, és így ekkor

lész m=VZ-f-e,a2 az: mikor a‘ termés csak a’ magját adja-meg ha 6 gabonánk van az élel

münkre valón kivüi annyi, mint a’ vetés, sokszorozva azon pénzel mellyet eggy köblös 
földből be akarunk venni, elosztva az életnek ezen szák terméskor lévő árával: élhetünk , 
űjjra vethetünk, sőt a’ feltett pénzt is bevehetjük minden köblös földből, p. o. Most a’ 
gabona’ árra 10. forint és így a* mi esmeretes fél teleket bevetett Gazdánk 15 forintot 
fogna bevenni minden eggy köblös földjéből, ha a’ tavalyi bő esztendőből meghagyott 
1Q-M5 -h 24=39 köblöt, vagy ha 20 köböl élelemmel bééri; 35 köblöt, a’ mellyből

eladhatja csak a* VZ—=  15 köblöt, mert az e=20 köböl éleimére marad, magánál, ha

t. i. ollyan szák termése volt, hogy csak a* magját adta-meg vetése.
9. Ezen formának m=VZ-f-e szembetűnőbb módosításai:

1. Ifa felteszszük hogy Z=J. azaz: ollyan nagy szükség van, hogy élelmünk és a' veté
sen kivül eggy forinlal meg kell elégednünk eggy köblös föld? hasznában. Ekkor lész ra =  V -f- e.

2. Ha felveszszük, hogy Z =  a, lesz* m =V+e, azaz: ha az előre néző Gazda, a* ve- 

< sah a magja terem-meg, hé vés zen még is minden köblös földjéből annyit, a'mennyin eggy köblöt

3. /V’ legszerencsétlenebb esztendő lenne, ha X= 0  volna, azaz éppen semmi-snm te
remne. Ekkor lenne az (8-dik köv.) m =  V(Z—X-4-l) -he-bőlm= V(Z-f-l)-f-e: és haZasa

dónknak , más jámborokkal egygyültsemmíje-sem teremne, de neki volna ó életje 2v-t-é 
= 20-4-20=40 köböl; ezen nagy, és szinte elől nem fordulható éhségbe élhetne is , vethet
ne is, és még ha 20 forinton kelne az élet; ugyan ennyit venne-bé eggy köblös földből, 
vagy, ha 3l köblöt hagyott volna meg; élhetne, vethetne ’s eggy eggy forintot venne-be 
eggy-eggy köblös földjéből.

10. Világos tehát, hogy mennél több a* jövendő esztendőre feltartott maradék Gabo- 
ntssm, annál többet veszen-be a’föld-mívelő. Egyéberánt mivel a’ tavalyi (ezen számve
tések által előre meghatározott) maradékok, mindég újj gabonával pótoltatnak-ki, a’ 
mikor a’ tavalyiak eladattatnak: sem a’ Gazdának különös megszorításával nem járnak;





II. A? Gróf Soden’ képzeleti Tár-házai.





III. Az Éhségkori Gabona-Társaságok.
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A1 Híven Gabona-Társaságoknak az a’ mindenek felett való hasznok is van, hogy 
ezek által valóban olcsóbban veszik az áletet a' Szegények és még is nyerhetnek ra,ta a’ 
Részesek. Csak előre jól kiszámolt renden mennyünk, a’ |ó következés nem fog elma-. 
radni Azt mondja Gróf Soden (Nat. Oecon. 1. Bánd. V-dik lev.) „Es isi das gSUliche 
Geuhenk de- Stádiumé, dast es oft Friichle hringt, an die mán Anfangs gar nicht daehe."

Nviav István, Phü. Prof.

2 .

Az Észak-Amerikai szövetséges Státusok’ 
Tudós - Társaságairól.
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Kalajthy Jó’séf.



Aprilisz 1828.

3 .

Botskay István’ valóságos Koronájáról, és azon Ál-koronáról, 
melly a’ hajdani Magyar Szent Korona’ formájára lévén alkot

va, a’ Bécsiektől hibássan Botskay Koronájának tartatik.



Aprilisz 1828- 1663

szekerére; mellyeknek egygyikét a’ Tőrök Császártól, másikát a’ Brassói Polgároktól 
vette; ez utóbbi bizonyos föld-alatti rejtek-lyukból kiásottnak és azon Despotáénák *) 
mondatott lenni, ki Moldva - országot járma alá hajtván, a’ mi időnkben esmeretes- 
aé lön. —

Hogy a’ T8rSk Császártól Botskaynak küldött ezen Korona’leírása, ama BécsiKincs- 
tár’ tornáczczában álló papirossal bévont' Fa-koronára eggyállaljában nem is alkalmaztat
ható , kitetszik a’ következendőkbői; — mert

t-sz'ór. A’ TSrök Korona durvább mívűnek mondatik, holott a’ szóban lévő Bécsi 
papíros-mív igen is ékes és finom munkázatü; kivülről ugyan is festett papírossal, a’ lég-. 
vékonyabb aranyozott ptéhecskékkel boríttatott cfcága kővek helyett hasonló üvegekkel, 
Viaszszál töltött csalfa gyöngyökkel ékesítetett; — de a’ test’ könnyűsége világosan bizo
nyítja, hogy belülről fából, vagy papirosból alkatott.

2-dszor. Az Istvánffytól leírott Török Korona,, arany pléhekkel borított, és régi 
módra rakott drága kövekkel ékesíttetett — emez pedig mellyről széliünk, semmi arany , 
hanem csupán megaranyozott hitvány piéhecskéket mutat. — Nem is kövekkel, hanem, 
csak külömbféle színű Üvegekkel, hamis gyöngyökkel, és víz-festékes, de mindazonáltal 
a’ Magyar Sz. Korona’ valóságos formáját helyesen képzelő festésekkel ékesítetik.

3-dszor. Úgy említi Istvánffy, hogy az a’ Törők Császártól küldetett Korona, ma
goktól a’ Törököktől valónak, a’ hajdani Konstántzinápolyi Császárokénak, vagy pedig a’ 
Trácziai Uralkodókénak lennie tartatott volna. — E’ pedig, mellyről szó vagyon, ha-

' sonló és mindenekben megegygyezá formájű a’ Magyar Sz. Koronával, és olly tökéllete- 
sen formáltatott, hogy az Üvegek, a’ kövek’ színeinek, nagyságainak és számjoknak egé
szen megfelelnek; a’ festés is a’ régi zománcz’ módját ábrázolja, és a’ betűk, mind a’ 
Görög, mind a’ Deák írásban az eredetihez töké Hetesen hasonlók; következésképpen 
bár-ha nem a’ XVIH-dik században készült volna is; a’ mit azomban a' munka és maté
ria nyilván elárul, még is, sem a’ Konstántzinápolyi Császároké, sem a’ Trácziai Ural
kodóké nem lehetett.

Híjában igyekezik tehát P. V. Úr ezen félig fa , félig papiros Ál-koronát Botskaié- 
nak tulajdonítani, és azt az Istvánffy’ leírásával egygyeztetni, mert az Istvánffytól leírt'

Ezeket előre-bocsájtva8; világos, hogy a’ szóban lévő, papírossal borított Fa-korona 
nem az, mellyet Botskaynak a* Török Császár, mint általa kinevezett Magyar-országi 
Királynak küldött. Mert

1-ször. Ez külömbözik, és semmikép’ meg nem egygyezik az Istvánffytól leírottal.
2-dszor. Mert a’ Tőrök Császár, az általa kinevettetett Magyar - ország’ új Királya' 

béiktatására nem adhatott becs-nélkúl való és semmit érő koronát, ha-csak magát Bots- 
kai Fejedelem és a’ Nemes Magyar Nemzet előtt kinevettetni nem akarta — rnelly 
Nemzet mindenkor több arannyal és drága eszközökkel bírt, hogy sem a’ Török Csá
szártól eggy Fa- és Papiros-koronát elfogadott volna. A’ Korona’ hitványságát, hogy t. i.
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koronává! Felséges Fejét terhelni., ha a’ Templomban véghez-vitt szent felkenettetés és 
a’ Szent Koronával történt törvényes megkoronáztatésa után eggy könnyebb koronával, 
Neme’ gyengeségén nem segített volna, innen teljességgel nem kétlem, hogy vagy az 
Udvari számadásokban, vagy az Esztergomi Érsekség’ koronázásbeli költségei köz’tt ne 
lenne valami emlékezet ezen Korona’ csmáltatásáról, mellynek jeles mívészei bizonyosan 
érdemek szerint meg is jutalmaztattak.

A’ második vélekedés’ lehetőségét erősíti a’gyakorlott szokás, tnellynél fogva a’Kincs
tárból kivitetni szokott Dolgok’ helyibe, azoknak másolatokat szokták volt tenni. A’ Ma
gyar Korona’ viszsza- adattatását újjított kéréseikkel kérték az Ország’ Rendjei II-dik 
Jóseftől, melly, mint-hogy formájára! régiségére,;és a’ mív’ becsire nézve felül-halad- 
ná a' többieket, kívánhatták a’ drágaságok’ tudós Órzőji, annak tökélletes példánnyának 
a’ Kincs-tárba viszsza-kerülését, és azon helyre-tétettetését, hol az eredeti volt. Ezen vé
lekedés annyival inkább megállhat: — hogy az olly csinos és tökélletes munkának a’ leg- 
kissebbekre nézve is pontos öszsze-alkotása több hetekből álló időt kívánt-meg, melly a’ 
Mestereknek, a’ Királyi Felségtől és a’ Korona’ Őrzőitől, a’ koronázás’ idején is csak

*■ — egyébkor pedig semmi módon sem engedŐdhetett volna meg.
Ezen kérdéses Ál-körona* létéről 1790-bea tudni kellett Gróf Forgács Miklós Nyitía 

"Varmegyei Fő-Ispánynak; mert ő, midőn az Ország’ Sz. Koronája H-dik Jó’sef’ enge- 
deímével Bécsből Budára szállíttatott, és a’ Pozsonyi Banderioraiól, az Országhatáránál 
korfil-vétetve Győrig kísértetett volna, mint Vezető jelen lévén, az akkor volt Korona- 
Őrzőjétől Gróf Keglevics Jó’seftől azon okból is kérte a’ Korona’ ládáját felnyittaini, és a’ 
Sz.Koronát, a’-buzgó Népnek megmutatni, mivel már akkor közönségesen tudva volt, 
hogy a’ Bécsi Kincs-tárban, a’ valóságos Sz. Koronán kivűl, még eggy más, nem igazi 
Magyar Korona is volna.

Ezen Ál-korona’ léteiére engem legelőbb, Muszka Tanácsos Köppen Péter. Úr tett 
figyelmetessé, a’ ki ezen .másolatot î^^t ’̂ imelty néki valódi régiségül mulattatott) való
ságos eredetinek táVtváh , nem’lcevés idŐV't̂ ltÖtt a’ GŐ'rÖg Felűl-irások leírásában , ’s en
gem’, ki akkor Bécsben múlattam, ezen képzelt* ritkaság’ megtekintésére meghívón; er
re, annál hajlandóbbnak’s buzgóbbnak talált ; mivel lehetőnek, hittem, hogy valamint a* 
Sz. István ócska Köpönyegének— szinte-úgy a* Sz. Koronának is több hasonló példá
nyai lehetnek. — Azomban én, kinek éppen akkor múlt 1820-dik Esztendőben valasze
rencsém Budán, a’ három napokig kitett Sz. Korona’ kincsei’ nézésére, ezen Bécsben 
tartott, papirossal bévont’ Fa-koronának olly igen balúl volt elo-adását, és annak ál-létét 
vlső pillantana! is megismétlem, ’a nem győatem eléggé csodálkozni; hogy V. P. Úr, -  
a’ tudományok’és mesterségek’ Fő-város--ábsn, — eggy-áltáljában üjnak ítélhető mivet, 
régiségnek — eggy papirossal borított fa és üveg szerekből alkatolt, minden belső érteke 
nélkül lévő készítményt, a’ Nemes Magyar Nemzet’ Királyai’ felszentelésekre szolgáló 
Sz. Koronának minden históriai megesmertető okok nélkül tarthatott, gondolhatott — 
’s a’ mi több, azt is akarhatta, hogy a’ külsőknek, mint Hlyen mutogaltassék; a’ hon-
niak állal pedig'ülyennek tart,ssék, ’s tisztelteásé'k.

W. Jankowich Mikiéi Deák feltétele eurínt 
közli DulhÁzy Mihály.
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6.
Augusztushoz.

Horátz1 második levele a’ Levelek’ II-dik könyvében.
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Ezetet mostoha lélekkel ^rostálja,
’S mind azt, valami új ’s közel van, fitymálja, 
Olly igen barátja lévén a’ multiaknak,

■ Hogy ó törvényei a’ tiz férjfiaknak,
’S Királyinkat kötött frigyek’ írtt példáji,
'S  í  Pontifexeknek száraz kronikáji,
’S Sibyllákrdl a’ melly vén könyvek maradtak, 
ügy hiszi, a’ Hasak által diktáltatok.

Ha ki azon okból, hogy a' Görög író 
Mennél régibb, annál több érdemmel bíró ,
Megveti a’ velünk eggy korban élőket
’S eggy fontban mér Görög ’s Ro'mai költőket:
Annak nem érdemei sok szót gondolatja,
Az szint illy igazan ’s illy jussal mondhatja,
Hogy a’ szilva külső részét nem ehetjük,
Minthogy a’ diónak belsejét szeretjük.
’S hogy Róma’ Musája l ~ “  -=-■

> jobban fest, zeng, ki
Ha idővel javul a’ vi.... „ , ,__  .

Kérdem, melly esztendő adja becsét, melly kor?
A’ kinek közöttünk jó emlékezete 
.Száz évtől fogva van, vallyon azt lehete 
Okhoz ’s jókhoz venni, vagy új és rósz’ legyen ? 
Hozz törvényt, a’ pernek melly czélt ’s véget tegyen 
„Száz esztendős korban az író régi ’s jó”
Hát az eggy hónappal ’s évvel utóbb hald 
Kikhez fog tartozni? Melly nevet viseljen?
Hely’t régiek’ közte vagy hol ’s kiknél leljen?
„Ez is a’ régiek’ számába veendő,
„Ha eggy két hó hibáz, vagy bár eggy esztendő." 
Jól vagyon! én tehát a’ kitett summából,
Mint ama katona szőrt a’ ló-farkából 
Eggy-eggy évet.addig húzok-ki számomra,
Míg min? a’ száz elfogy, ’s.e’ csendes ostromra 
Mint a’ lassú-víztől titkon vásó halom

s erős vili

ít fogadasara,
Vagy Pythagorási kérkedő álmára :
Még is jó. Naevius nem forog kezünkben, 
Még is csak nem újak versei eszünkben,

I. Negyei, I8e8.
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rozni kell a’ testek’ állapotjárót: így az egygyetlen-eggy oszlató erő’ felvételének követ, 
kezesében, csak egygyetlen-eggy folyóság lehet a’ Világon — az t. .. mellynek részei — 
szikráji -  eggy-egymással meg nem álhatók egymás ellen rugaszkodnak. Mcrt ez a’ fo
lyóságnak valódi és tős fogása. Akármennyi-féle folyót vegyen is hát fel valaki min- 
d ég aa a’ kérdés támad, hogy az alkotó részei micsodák ? Ha egymás eJ len^párlolkodók:

tább, hol vegyűltebb állapotában, a- miről mindjárt. . . .
104. Következésképen, csak tűz az eredeti folyóság a’ világon; a* többi mind , a’ 

mi folyó formában van, az ő derivatuma —csak általa ’s vele egygyiitt folyó, ’s tehát többé 
kevésbé túz-egygyeiék. Többé, ha kevesebb számmal vannak benne az idegen részecskék, 
és tűz a’ praedominans—minta’ fényben; kevésbé, ha többén az idegen részecskék, és 
a’ tűz ezek ductusa szerént jár — mint a’ vízben. Idegen részecskék a’ tűz’ substantzíá- 
jához képest az álló testekből való olvadékok, az elementumok, mellyek mikép válhatnak- 
el az állóktól és folyónak constitutivumai lehetnek , majd alább bőven. A’ mellyik íluidum. 
legfolyóbb, legrugósabb, legfinomabb , abban legtöbb a’ tűz; mert ezen tulajdonok csak 
a’ túzlől valók; a’ mellyik csendesebb és az állókhoz legközelébb jírúló — mint a’ mi 
vizünk ; abban legkevesebb. És így minden fólyóságok, minden nedvességek a’ világon 
csak annál fogva ollyanok, hogy a’ tűz szüntelenül factorkodik, ’s S általa és az ő raí- 
velkedése után való resultátumok azok. Tehála’ fénybe is tűz adjaa’ folyó lelket, a’ meny- 
kő-materiiba is ő, aethcrbe is ő.

A’ vízben, 2cfbér:, fényben, menykő-mateciában már öszszesitelt (compositum) a’ 
test; az elementumok törekednek itt valami compositumot alkotni, de nem teliyesíthe- 
tik a’ tűznek nagyobb ereje miatt — mint a’ kéneső’ maszszájában; és így a’ gyülevényők

105. Lássa az Olvasó, hogy én valamint a’nagy fogási antagoniában , hol az égi nagy 
testek jáiasárólszó volt, az úgy nevezett két centrális erő helyett csak egygyet, a’ másik 
helyett pádig superíiciahst vetfem-rel, (§. 11.) ügy itt is, a’ hol a’ természet belsőjébe 
szállók éseggy universális intézettel indülok-el, csak az alkotót veszem szőrös értelem
ben való erő gyanánt; a’ bontót pedig actusnak inkább, mint erőnek; mert e’tűz, melly 
nem tulajdona valami testnek, hanem ő maga-fele test, és ennél fogva mint test-erő, az 
Egészben közönségesen mivelékeny (activum): £• nálam nagy rollét fog jádszani — nem 
oliyan törzsököst ugyan , mint ama régi Görög Filozófusnál , ki a’ tüzet vagy mindenes 
alkotónak, vagy mindenek’ matériáléjának (közönséges elementumnak) tette; de szebbet- 
és hatalmasabbat. Rontani fogja az alkotmányt (factor negativus) hogy jobban alkatódjék, 
és tehát tökélletesitésére szolgálni Legalább azzal megyek tisztábbra ki, hogy nem

Fizikusok (vires atractivae et repulsivae) ; hamm repulsiva helyett tűz van nálam, a’ ki 
rapellál, széjel-ver — non in abstracto , séd in. concreto, — valamint minden rugóság- • 
nak a’ folyókban, úgy az elrugásnak is áltáljában a’ legkissebb részecskéjének nyugtalan
ságánál, széjeledésre való természetes készségénél fogva kútfeje ’s indítója lévén. És ha a’ 
kis Példákból nagyokra lépni kell által: ő oka mindenféle mozgásoknak a’ világon, és 
kezdője is. L'j és még eddig nem rezonnérozott Fizika ez, — méltó tehát figyelemre.
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Podoliából I. Lajos Királytól a* Országba t»g^ik Észt. kezeséi béhozott ’.  elészSr a1 
Sátor Hegyén lévé Várba megtelepült, azután pedig, a’ Bogdán és Dragos Oláh Feje-
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kínt&e midőn a’ szem égnél és víznél egyebet nem lát. Felség

lünk éjszaka is, 's az éjszakának kellemetes csendjében menni olly különösen jól el
Viradta elStt az egész társaság a’ hajó’ fedelén »olt — 'a BrBmmel várta a’ napnak 

megint feljöttél. A’ piroslani kezdett Keleti horizon, ’s nem sokára egész pompás szépsé
gében mutatá magát ez a’ jóltévő Égi-test. Kap feljöttél, és lementét a' teaseren, semmi toll 
tökélletesen le-nem írhalja,—nem is akarnám tehát hasztalan próbával a’ nagyot ésszépet 
megkissebbiteni; iilyent csak látni és érezni lehet. Az a1 mély benyomás , mellyel lelkemben 
hátra-hagytak, örökre elfelejlhetetlen lészen előttem. Láthattuk VUstlca sz.getjét, — bi- 
ciliának legszélsőbb hegy-fokai is lassankint mintegy homályba bóráivá tologaták elé ma
gokat , ’s már Délben 12 órakora’ Palermói szép Kikötőbe értünk. Nem számlálva a’ kemen- 
cze és kémény tisztításra való időt, melly a’miv conservátziójára és használhatására meg- 
kívántatik, 24 óra alatt tettük-meg minden szél nélkül azt az ótat, mellyre más ha,ónak 
közönséges széllel 3—4, sőt tBbb nap is szükséges. A’szokott tengeri betegséget , senki-se 
Zw.it. kszzűlünk . még Aszszonv-társaink se.

Jól sok Tisztekkel elünkbe jatt, — ’s az Ausztriai Se-

Azomban a’ meredek kopasz kő-szikla darabok; a’ minden egybe-kSttetés nélkül magok
ban ott álló nagy hegy maszszák, mellyek előbbi hathatós természeti revolutziókra mu
tatnak Palermo környékének, erről az oldalról szomorú tekintetet adnak. Itt már ég, le
vegő, fbld, minden Afrikai, és akaratunk ellen is úgy tetszik, mintha közelebb volnánk 
Afrikához, mint Európa’ száraz földjéhez. —

Palermo, tengerbe benyúló nyelv forma szárazon fekszik, melly a’ Nap-nyugoti he
gyeket a’ Pelegrína hegy’ fokával köti-oszsze,' és véle eggy tenger SblSt formál; Kelet felől 
a’ Zajfanan fokával határos. Különös, hogy Siciliának ezen éjszaki tenger’ partján lévő fo
kai nátoá uftyaú hegyekből állanak*. — mellyek aiacpony JsÚUlfftrokkai vágynak nyás he
gyekkel egybe-kötve — azért távolról úgy látszanak, mintha a* többitől elszakadott kulón 
hegyek volnának. . - .

Kik voltak a’ régi Város’ fundálói bizonytalan. Hajdani neve Panormás Görögül eggy 
szép Kikötő-helyet tészen, ’s mivel a’ Város’ Kikötője valóban szép és nagy, nem lehet 
kételkednie’ Görög nevezeten. — Lehetséges, hogy midőn a> Phoeniciaiak a’ többi Gö
rögökkel Tróját ostromolták, és meg is vették, szélvész által először Afrikába hányódtak, 
azután onnét Siciliába eveztek által, és ezt a’ várost fundálták; vagy pedig az előbbi la
kosokat elűzvén, — azok után nevezték__

Trója megvétele után 4—500 esztendő kSztt jöttek az első GörSg gyarmatok Siciliába, 
Később az Arabsok Palermói Bafrmunak hivták. A’ város rendesen van építve, két egy
mást keresztbe ált-vágó fő útazéja Piazta Vilhna szinte egyenlő négy réS2re osztja. Ezek szé
lesek ésSzépeknek is lehetne mondani, ha bennek házaik nemesebb atylusban volnának 
építve. Palermónak 150—100,000 lakosa van, ’s ezek közit, képzeld csak, vagy 35,000 Pró

bálom Afrika’ homok pusztáiból a’ tengeren
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Ettől nem meszsze ran az Olympusi Jupiter’ Temploma. Ez legnagyobb volt Siciliában. 

de aoha-sem készúlhetett-el egészen. Hoszsza tőÔ láb, — tehát fél ollyan nagy minta’

lopok feküsznek körülié eldőlve. Képzelheted Barátom az egész’ nagyságát, a’ midőn 
az oszlopok’ völgyeíéseiben (ücegében) eggy jó hasas ember könnyen elférhetne.  ̂ ^

nagy föld-indúlás által változtak ollyan kő-halmokká. A’ rontó dűlő emberi kéz egy-másra 
hány mindent , ’s csak a’ természet’ hatalmas karja szórhatta úgy öszsze ezeket a’ véghetet- 
len maszs*ákat. «—

Castor ’s Poitux és a* Vuicán Templomainak csekély töredékeit találtuk. — 
Leírhatatlan az a’ mély benyomás, mellyet a’ 'nagy Nemzet arany korának ezen tish- 

tes maradványai a’ legbujább vegetatio közepett— lelkűnkben hátra-hagynak. Győzedel
mesen mosolyog ez a* mindég ifjú természet itt a' kevély — de hozzáképpest gyáva mes
terség’ múlandó omladékai között.—

Felkerestük azt a'híres forrást is, fflellyről a’ régiek azt tartották, hogy olaj részets- 
kék úszkálnának színén. Tiszta nap-fénynél közelebb megvisgálván, ezen hir úgy vált előt
tünk mesévé, minta’régiségnek sok más mondásai.

A’ mostani Girgenti magos hegyen kősziklákra van építve. Hajdan 10 Miglia volt ke
rülete, szinte - 200,000-re ment takossai száma, ’s most alig van 20,000 ember benne. Le
vegője jó és egésséges. Alatt a' völgyben a’ régiek Acragassa- a’ mostani Brago vize folydo-

mindenkor legszebb emlékeim közzé fog tartozni. —

cTyzacuja, JTlájue xiJJi&éu l 8x5-

Nehezen válhatánk-meg Agrigcntum’ bájoló környékétől. Végig járták még szemeink 
utoljára, ’s megindulánk— és megint viszsza-tekinlénk százados Templomaira.

Május’ 17 -kén kopasz béreseken keresztül dél-felé Palma nevű kis Faluhoz érkez
tünk. Szenvedhetetlen vala a’ nap’heve; eggy szegény ember’ házában keresénk nyugvást ’s 
enyhülést a’ nagy forróság ellen. — Mind a’ kettőt feltaláltuk. Eggy kis álom újj erőt 
adott az ellankadt testnek, azután barátságos gazdánk tépe-bé eggy kosár válogatott Sici- 
liai narancsai. — Ennek a’gyfimöltsnek jó izü leve megfrissíti a’ vért — ’s minden italnál 
jobb a’ forróság ellen—  A’Falu’ közepében eggy szép pálma-fa van kő-fallal körül-véver 
de ez még igen fiatalnak látszik ahoz, hogy a’ helyet róla lehetett volna elnevezni. A’’ 
lakosok nyomoréitak, rongyosok és tunyák mint másutt is egész Siciliában. Dél után 
Alicaiába érkeztünk. A’ mostani Város’ helyén állolt|hajdan Pynthias, az Agrigentumi Ti- 
rannus Pynthiás álul fundálva. Eggy része a’ városnak a’ tenger’ partján és éggy kies dom
ború hegyen fekszik, mellyről gyönyörű a’ kilátás.

Értve eggy különös Innepnek valánk tanúi: sok Papok, a’ Város Rendjei, a’ Gensd’ 
rlrmes igen roaz’Török-mu sikával, Proceszszió módjára járkálnak le’s fel az utszákon. A' Yá-
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Estve-felé Lentímle (hajdon Leontion) értünk. VI-dik Károly a’lapályon való rósz’ 
levegő miatt eggy közel-lévő hegyre építtette a’ várost; mindazonáltal az alsóban-is lak
nak, hol a* levegő inkább csak nyáron által veszedelmes. Lantion sok háborút folytatott 
a’ Syracusiakkal. áll élt hajdan a’ híres Gorgias Orálor. A’ város’ keleti része végín sok 
kősziklába vágott üregeket látni, a’ mese azt mondja hogy ez egykor a’ Cyclopsok lak
helye volt. Sohol-sem láttam az Indiai luge-fát olly buján nőni mint itt —eggy kis erdőt 
látszatott formálni. —

MájuslO-kán. Felette követses rósz’ voltaz-út, ’s csak bajjal és lassan lehetett haladni elő 
felé, de semmi-sem zavarhatá-meg örömünket, mert ma a’ régi hires Syracusií remény
lénk látni. — Dél-felé eggy nyomorúlt Foudaco de Fico nevű magános házban eggy szép 
fúge-fa alatt keresénk nyugvást, Ebédünk eggy két tojás és narancs volt. De jól mond
ják: az éhség megfűszerezi az ételt; mert nem emlékezem hogy valaha Bécsnek akár- 
meliy nyalánksága olly jól esett volna, mint ez a' szigorú vendégség. — A’ körül fekvő 
táj nagyon termékeny egész Syracusáig.

Syracusa’ fekvése még most is valami nagyot, tiszteletre méltót matat, pedig a’mos- 
lani sziget vátos (Orligia) alig 20-dik része a’ hajdani roppant nagy Syracusának. — 
Eggy kissebb és nagyobb tenger köztt fekszik; Kikötő helyét méltán lehetne tenger-öböl
nek nevezni — mert ollyan nagy hogy a’ mennyi hajó a’ világon van mind elférne 
benne- —

Nagy emlékezetek tűnnek itt a’ lélek’ eleibe. Előttünk fekszik a’ hires város, znelly 
hajdan egyedül minden más Görög városok köztt — az elsőség végett Athénivel vetél
kedett. Sok századokat és nevezetes történeteket nézünk által; végre az öszsze-zavart te
kintettől elfordítjuk szemeinket, ’s Syrakusának nagy embereit bivjuk-elő az elmúlt idő’ 
csendes mélységéből. —

Gelon bölcsen uralkodott; eggy a’ legjelesebb Görögök közzúl, kiket a’ História 
emleget.

A’ nagy lelkű polgár IJermocrates, éppen oltyan KireS' hadi-vezér, mint nemes győ
zedelmes. —

.V halhatatlan Timoleon megmenté Siciliát a’ tirannusoktól mint Hercules a’ földet 
a' csuda állatoktól, azután az egyenlőség szelíd béfoiyásáva!— szabad ember-társai köztt 
hasznosan élve Syracusában végezte napjait. A’ jóltévő naphoz hasonlólag ment-le Ti
moleon Syracusa’ boldog egéről, halála után pedig mint Tél-istent úgy tisztelék.—

Archimedes a leghíresebb Mathematicusok közzül való; nagy esze által több eszten
deig vala őrző-bástya anya-várossának. —

A’ hasonlithatatian régi Pásztori-dal kőltő Theocrüost nem Syracusa szülé é ? Nem é 
más sokakat, kiknek porai most a' régi város’ omladékaiéval egygyek. A’História , ez a’ 
tanító néma hangja az elmúlt századok történeteinek — halhatatlanná tette neveiket. — 

Syracusa minden kétségen-kivúl a’ régi világ’ legszebb és legnagyobb várossal közzé 
tartozott. Kerülete 180 Stádium mint-eggy 4 német mért-föld volt, Lakossá száma pedig 
szinte két millióra ment A" város’ fekvése eggy hoszabb három lábhoz hasonlított ; Fő
varosa volt Siciliáaak, és öt külön városból állott Mind-egygyik magas kő-fallal vala
korui-véve. A’ legszélsőt, melly legmeszszebb nyula-ki kelét-felé Aeradindnak hívták.











Májussz 1828. 1713

Aetna csúcsa korul minden hegyek kosit legmagosabb ; kimondhatatlan fáradság után el
értük régre ai Angoly házat, vezetőnk mindjárt tüzet rakott (szenet hozott volt magával) 
az igaz hogy nagyon jól esett volna a’ hidegtől elfagyott testet eggy kevéssé megmele
gíteni, de kivántsiságunk nem hagyott nyugodni. Innét, a’ hegy-tető’csúcsáig csakgyalog 
lehet menni. Minden felöl a’ pusztulásnak szomorú nyomait látni, nagy láva >s kűlöm- 
böző idő-szakaszokban az Aetna.’ gyomrából kihányt kő-szikla darabok hevernek öszsze-visz- 
sza szórva, azok köztt hó és fekete hamu. Más-fél órai mászás után ez az utolsó nehéz
ség is megvala győzve. — Itt a’ legszebb jutalom vára reánk. A’ Keleti lálkörön a’ legel
ső nap sugarai ebben a’ szempillantatban világiták-meg a’ Calabriai partok’szélső hegy’ fo
kait ; lassanként az egész sziget mennyei rózsa-lángban látszott lebegni. Az a’ felséges ár
nyék, mellyel ez az óriási nagy hegy nyűgöt felé világos-kék színben az egész Szigeten 
ált-vet 1 — ezt csak az Aetnán lehet látni — ott is csak érezni de leírni nem. — A’ Siciliai kel
lemes utazásnak tetéző pontja itt van.

Gyönyörűen jött-fel a’ nap a’ Calabriai hegyek roegül, lassanként az egész szigetet és 
az távoli véghetetlen lát-kört megvilágítá. Semmi négy lábú állat, vagy madár nem há- - 
borgatá ezt a’ pompás csendességei. Siciliának legmagosabb pontján állunk; az egész szi
get eggy tábor elhelyheztetése plánumához kasonlólag feküdölt alattunk, 36 Vesuv állott 
körülöttünk. Tisztén láttam a’ Palermói Pelegrino és a’ Trappanii hegyeket, Sicilia’,leg
szélső részét , Capo Passarot, Syracusát, Cataniát, Messina’ vidékeit, a' Calabriai parto
kat hoszszában, a‘ Strombulot, a’ Lippariai szigeteket ’s a’ t., sőt Máltát is távol homály
ban. Hálával eltelve emelkedik itten az emberi lélek Teremtőjéhez. — A’ gőzölgő Crater 
szélén állunk , ennék kerűletje nem ollyan nagy mint a’ Vesuvé, de szüntelen füstölög és 
belső mozgásban látszik lenni: Gyomrában gyakran a’ menydörgéshez hasonló robajt hal
lani. A’ kemény büdös-kőnek gőzzé erössen kezde tikkasztani, ’sorrunkat facsarni, a’ ször
nyű finom levegő miatt- ezen a’ magos ponton tovább nem is maradhattunk .: 10,000 lábbal 
valánk a’ Tenger’színén fellyúl. Siettünk azért viszsza az Angoly házhoz, a' hol vezetőnk

tibus has Aedes Brittanéi in Sicilia Anno Salulis l8lt.
Kevés nyugvás után megnéztük az úgy nevezett Filozófus házát, mellyből most csak 

egynéhány tégla darabot látni. Nevezetesen az itt való friss levegő eggy Filozófusnak ugyan 
alkalmatos volna.- (

Le-felé menve bámulásra méltó eggy leomlott Vnlcamis-, ennek oldal falán több van 
száz külömböző egymáson fekvő láva ormónáh Eggy- tudós természet vizsgáló ezeket a’ 
külömböző láva ormokategyb.-hasonlítván, abból eggy proporlziót állított öszsze, és ki
számolta az eruptzióknak külömböző idő-szakaszát’, ’s-resullátuma az: hogy az Aetnának 
már ez előtt húsz ezer esztendővel fűz-okédó hegynek kellett lenni. Ezen nevezetes tárgyról 
való munka, mint több esztendei tanulás, vizsgálódás’, és mély gondolkodás’foganatja ,

Le-felé többnyire gyalogolni kellett ; borzanattal szemléltük most azokat a’ felette ve
szedelmes helyeket, a' hol éjjel feljöttünk, de a’ setétség miattakkor nem lehetett látnunk. 
Valóban megfoghatatlan, hogy raehet-fel az ember a’ setét éjben az Aelnára a’nélkül, hogy 
nyakát százszor nem töri. Még is okos állatok azok az öszvérek I —
F. M. Or. Minerva 2. Negyed. 1828. 56
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öél ufio két órakor értünk viszsza Nicolosiba, fáradtan ugyan, de tárómmal hogy kí

vánt czélunkat elértük. Kevés nyugvás után még ma Gearráig 16 Migliát kellett hátra tén- 
ni. Az át Sicilia’ legtermékenyebb földién vezet. A’ V.uicánnak mindent rég-'romlással ’s 
pusztulással fenyegető szomorú vidéke’ látása után, — újj kellemben mosolyogtak előttünk

zöigő Aetna háta megett. Szép viszszásság (contraat) a' reggeli nap följöttével, a! maga 
nemében mindenik hasoulithataüan. —

. ?ru4Jú<a,, miju*' *

ttö-dikán reggel jókor Taorndna felé indúltunk. Itt a’ legszebb és legnagyobb Görög

A’ nézők’ ülő helye kő-wiklába °van bévágva, azután a' Szobroknak való (Nischekkel) fel- 
ékesített fal, mellyen hihetőleg minta' Római Theátrum- és Amphilheatrumokbá az Asz- 
szonyok’ ülő - helye volt. Ezek után magos boltozatokon a’ Köz-nép foglalt helyet —

Látni még most is a> Pódiumot, az az: a’ főbb Uraknak rendelt helyeket, hason
lóképpen az Orchestra, a’ Pulpitus, a’ Scena, és a’ Proscenium helyeit, még most is 
meg lehet külömböztetni. Az épitő-mester remek elméjének betsületére válik, hogy még 
most is, a’ midőn már több részei a’ Theatrumnak öszsze-omlottak, %’ játszó-színről 
olly tisztán lehet hallani az ülőhelyeknél a’hangot. Beszédes Ciceronénk egynéhány Ter
set dedamált Horatiusbái, és mi a’ legszélső ülő-helyen minden szót jól és tisztán halhat
tunk. Minő gyakran van a’ mi Színjátszó helyeink-és Templomainknak az a' hibájok, hogy 
nincsenek acustice építve! Vagy elvész a’ szegletekben a’ hang , vagy pedig az erős visz- 
hang által érthetetlenné lészen 1 Pedig vaj milsoda nehéz volt a' régi időbeli szörnyű nagy 
Theátrumokat acustice építeni 1 a’ hol a* Scenaról a'szabad ég alatt a’Játszókat több ezer 
népnek kellett hallani!

Engemet részemről sokkal jobban érdekelt a’ Theátrumnál annak gyönyörű fekvé
se. A’ Tenger és az Aetna felé van fordulva , mellyel az ember egész pompás szépségében 
maga előtt lát —

Távolabb kinézéseket láttam ugyan, de ennél szebbet soha sem. Az egygyik tenger 
elvonja magát a’ szem elől, a’ másik Európa legszebb földje Calabria és Sicilia közt tűnik 
elónkben.’s azután melly.khegy hasonló az Aetnához? Estve nyolcz órakor Messinába ér
keztünk , a’ mái út felette terhes volt, mert a’ nagy forróságban 45 Migliát kellett hátra

Az öregebbik Dionysius’ idejében a’ Carthagoiak kétszer foglalták és pusztították-el 
Messinát. Azután két Tyrannus’ igája alatt nyögött, mig később a’ derék Timoleon meg
szabadította. — A' Saracenusok csak 200 esztendővel azután tudták megvívni Messinát, 
hogy már a’ sziget’ más részét elfoglalták volt; ott tűzzel - vassal mindent elpusztítottak; 
de csak két esztendeig maradhatának birtokában. A’ Calabriai Gróf Roger 1060-ba vívta- 
meg Messinát, ’s magát a’ Calabria meggyőzése után, Calabriai és Siciliai Grófnak
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FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI

1 1 .

Felső-Vadászi RÁKÓCZY FERENCZ’ a’ Il-dik,’ beiktatott 
\  [Erdélyi Fejedelem; és Sárosi Fő-Ispán’ képe.
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dá-el étet —igen hihető —elkeseredett elméje, ’t í  Franczia-udvar (a) azon gyarló gon
dolatra: hogy Királya ellen fegyvert fogjon, ’s a’ köznyugalmat megzavarja. A'Franczia- 
udvar bírá arra: hogy Ősei’ birtokát Erdélyt, ’s a’ Tiszántúli, részt foglalná-el; noha 
vannak, kike’ zendülés’ eggyik okának azt állítják: hogy Magyarok, a’ Kárloviczi béke
kötés’ eszközlésére kiküldetve ’s megbízva nem voltak. Székesi Gróf Bercsényi Miklós nyúj
tott kezet neki. Bákóczynak megigéré Longueval: hogy levelét XIY-dik Lajoshoz elvi
szi, ’s ez Linczben elfogattalolt. Ez a’ Sors éré nem sokéra Rákóczyt is. Az Eperje
sen tanyázott Szoiári császári Generális Sároson fogatá-el étet; ’s társaival Szirmay Ist
vánnal, Okolicsínyi Pállal, Vay Ádám, László és Mihály testvérekkel, Bécsi - Újhelyije 
viteté. Bercsényi, Lengyel-országba futott, Rákóczy pedig Lehman Kapitány felvigyá
zója’ segéde által, (3) Novemb. 8. és 9-ike között, 1701. minekutána Birájinak a’ hazai 
íléió-székeket hasztalan kérte volna-ki, elhagyá fogházát; Lengyel-országba sietett , ’s a’ 
Báthory-ágból ott lévő Atyaijaitól szívesen fogadtatott. Lehman , halállal lakolt tettéért. 
Felnégyeltetett; a’ Rákóczy’ fejére pedig 10 ezer forint jutalom tétetett.

Majd két évig veszteglék itt Ferenc?, A’ Francaiéval bátrabban folytató itt levele
zéseit; midőn Párthívei Magyar-országon dolgosának. Ezen Kuruczók— így nevezék 
magokat — a'Mármarosi, Szatmári, és Ugocsai széleken, tűzzel - vassal pusztítónak. Gróf 
Károlyi Sándor, az általa felttltetett Nemes-sereggel, ’s Némettel útónok ered’t t ; ’s Dolha 
nevű helységnél közzúlök 170 levágott, ’stőlSk 3 , Buday szerint 4 zászlót elvett. Maga vit- 
te-fel Károlyi Leopoldhoz a’ zászlókat, ’s dicséretnél más jutalom nem érvén, dé javai, ’s 
Hölgye, a’ Rákóczyak’ hatalmába esvén, idővel ezekhez csattá magát. Ferencz Franczia 
és Lengyel-seregek által 1703-ban tört Magyar-országba , ’s Juüus’ 7-ikén bocsájtá ki Ma- 
oifestumát Munkácsi táborából. Zászlóji lobogtak már a’-Magyar-földön, hol a’ kedvező 
környűlállások hódítónak mindent, mert a’ Spanyol-successióért folytatott háború, min
den Ezredeket, Franczia és Bayaria-országok ellen rendelt kilépni. Zászlóira aranybetűvei 
ezeket írató: F.R, de F. V. S." R. I. P. pro Dió, Patria, cl Libertate.

-Nagy Sggyel-baiial léptethető elébb Munkácsról. Öe veszteségei ’s győzedelmei után , 
csak-ugyan elfoglaló a’ Tiszámellyékét. Nagy-Kóíló, Busát, Somlyó, Nagy-Károly, és 
Szolnok, többnyire feladás által kerültek kezéhez. Nagy-Várad’ és Dioszeg’ tájékán, Boné 
András, máshol mások dolgoztak részére; midőn Bercsényi, elébb az Egri-Várat ostro
molván, utóbb Károlyi Sándorral egygyesülve, a’ Bánya-városokat; Ócskay László pedig 
a’ Lévai-Várat elfoglalván, Borbély Balázsai, a’ Vág vize’ táját hódítgatá. Leopold érié": 
hogy a’ felette nagy adó indító pártolásra a’ köznépet, azért negyedrészét elengedő annak; 
’s a* közbéket helyre akará állítani. Szécsényi Pál Kalocsai Érsekre volt a’ békekötés bízva, 
Rákóczy 1704-ben, Februárius’ 5-ikén, Miskólczról válaszolt az Érsek’ levelére, melly- 
nek tárgya’s czélja sükeretlen marad’tt. Rákóczy, Bercsényin, és Károlyin kivűl, For- 
gách Simonnal is erósödék; ’s Károlyi, 5 ezerből álló Sereget vitt 1-ső Januar. a' Csaló-
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tábori zászlók, (149) a’ földre ti fessenek, a’ dobok ’a készületek halomba rakattak; ’s a’ . 
Hazát haldokló félben hagyott, ’s képtelenül megemésztett tűz eloltatott.

Pálffy, bölcs elélátással titkolgatá a’ békekötés’ idején Jó'eef halálát, tartván ama’ 
szerencsétlen lángoktól. Aláírá a’ pontokat Károlyi többed magával, Április’ 29-ikén; 
midőn Rákóczy nem hihetve a’ kegyelemnek, melly a* békekötés’ pontjaiban javaira, 
’s személyére nyilván kiterjesztetett, szorongatott szívvel, ’s tanácstalan, némelly Hívei
vel , kik közzöl jelesebbek; C áky, és Eszterházy, elébb Lengyel, utóbb Ángoly, és 
Franczia-országokba vette magát; ’s végre Rodostóban, a’ Marmorai tenger’ szélén, kö
zel Konstantzinápolyhoz , 1735-ben, Április’ 8-ikán, Nagy-Pénteken, a* R. Cath. hitben, 
mellyel egész éleiében híven követett, meghalt. Holt tetemei, édes Anyja mellé, Kon- 
tantzinápolybán teteifek-le. Hölgye Pári’sban múlék-ki, 1722. Február. 28-ikán.

Fe^rencznek két Fija, Jó sef, és György, Bécsbe vitelének. A* vezeték-név József
nél: Mark’-Graf von Sanct Kari; Györgynél; Marh-Graf von Sanct Elisabeih nevekre valavát- 
stoztatva, Vl-ik Károly Császárnak, ’s felséges Hitvesének neveikről. Mindkettő elszökött; 
’s az elsőbb a’ Török-földről akara háborogni, de XH-ik Kelemen átokkal csillapítá-le a’ 
Merészkedőt. Csernavodán Bolgár-országban 1738. November’ 10*ikén , húnyt-el. Élt 38. 
évet. Az ifjabb, kit Atyja, Makoviczai Herczegnek akara tituiáztatni, (7) Pári’sban, Mar- 
qvíse de Bethűnt vevé-el; de gyermektelen, ugyan ott, 1732 meghalt Ezekben a’ nagy 
fényű Felső-Vadászi Rákóczy-háznak magva szakad’tt

Égy látszik: Rákóczy’ szivét Tanácsosai bírák. Hajlandóságát tapasztaltaié a’ béké
hez, de vagy félelem’ gyanúji, vagy baltanácsok vonák-viszsza a’ Térni-vágyót. Lelke* 
nem vala ugyan ment a’ fényvágytól, ’s ezt a’ Pálflyhoz írt levelei, de eltöltött élete is 
nyilvánítja, roellyek elárúlák őtét azon oldalról: hogy félénk térő, büszke’s bátor pártos 
volt. Soha a’ belső zendülés'tüze, nem emelé magát a* Honban oliy tekintetre, hatalom
ra, mint Rákóczy alatt, ki meghóditá a’ két Magyarhont, ’s annak Váraiból zaklatá az 
Ellenfélt; mert Franczia XIV. Lajossal eggyetérte, ’s ezt tagadni, a’ következésekből 
sem lehet.

Azon pénzén, mellyel 1703-ban veretett, ezen felülírás látszik: „Franciscus II. D. G. 
Transy/p. Prínc. Rákóczi, Dux Confoed. Siat. opere liberlaiis xnchoaio, Anno 1703. 14-a Jvna." 
Pénzein ele LiL'rtas volt neve. Állottak ezek tíz, négy, és eggy poitrásokból, mellyeknek 
eggyik felén e’ szavak olvastatlak „Pro IJbertate". Erdélyben is emlékeznek az írók , bizo
nyos általa 1705-ben, Erdélyben verettelelt pénzről, raellyre Hercules ábrázoltaték, mi
dőn a’ hét fejű Hydrának fejét szedi (8}. Ez azt mutatja: hogy Rákóczyban, eggy £e~- 
lette merész reményt táplált a’ képzelet.

Rákóczyt, a’maga idejebeli jelesebb Tudósok közzé lehet számlálni. Tekintete buj- 
dosásában is nagy volt a’ nagyobb Udvarok előtt; ’s ezt Követsége, mellyre Madritba, 
1717-ben, volt Páriából meghíva, bizonyítja; honnan a -Török - Császárhoz küldetett.
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1. Curízius „A’ Sándor attya Filep félbe bagyá egykor Bizáncz’ ostromlását és seregé
vel bétöre Scythiába, hogy Atheás Királyon boszszúját állja; ’s velek megütközvén, meg
győzi hadi-fortély által a’ Scytbákat, de az egész préda, melly Filepnek kezére került, sók 
lovakból, szarvas-marhákból, és foglyokból állott csak, *s egyebet nem kaphatott; mert a.’ 
Scythák nem kívánnak nagy gazdagságot szerezni, megelégedvén azzal, ha vannapról-napra 
mível élniek; a’ szegénységet az élet-hasznai közzé számlálják. Lásd Curt. Ostertag ford- 
Wien und Prag. 1T99. 1 Theil. L. l. C.5. lap 70. Továbbá ugyan-csak 6 (L.•?.€. 8. a* Céllá-

azaz: a* Scytháknak nem ollydurva ’s buta érzések van, mint a’ több barbarus vagy vad 
Nemzeteknek, sőt, mondják: hogy Filosofiát is tanúinak, a* mennyit csak tanúihat eggy 
mindég felfegyverkezett Nemzet. Er őssít i ezt az is: hogy, Abaris, Toxaris, és Anacharsis , 
tudós Scythák voltak a* Hisioricusok szerént, kivált ez az utólsó, a’ki Athénében tanúit, és 
a’ kit, hazájába viszsza-menvén, tesivérje lőtt-meg vadászaton, nem szenvedhetvén Őtet 
nagy tudománnyá és pallérozottsága miatt,

a. Horátz, a* ki, midó'n 24-dik Ódájában leírná, hogy az emberek, Vnevezetesen 
a’ Rómaiak, a’ fösvénység miatt-, vagy is a* gazdaság gyűjtés tekintetéből, meliy ször
nyűségekre vetemednek, azt mondja a’ többek között: „melius cámpestres Seythae, quo- 
rum plausira vagas rite trahunt domős, ’s-á’ t. jobban tselekesznek a’ mezei Scythák, 
kiknek szekereik, bujdosó házaikat rendesen ’s illendően vonják. De még Homéru» hl 
valahol , igen igazságosoknak mondfa ’s nevezi á’ Scythákab

3. Justinus (t. 2. C. 2.) érdekelvén azt is, a’ mi Horátz fölhozott szavaiban vagyon *• 
hogy t. i. a* Scythák bujdosó szekereiken vitetnek, így szóll: naz igazság ezen népbe belé 
van állva, a’ mértékletesség erkölcseiket is igazságosokká tette nékiek, végre r csodálkozásra 
méltó dolog úgymond: hogy, a* Scytháknak a’ természet adta azt, a’ mit a’ Görögök a* 
Bölcseknek hoszszas tanításaik, és Filozófusok’ hagyornássaik után is el nem érhettek ; és 
így á* pallérozott erkölcsöt a* durvaság fölyül-haladta, és a* Scythákat dicsérő’s magasz
taló beszédét, illy fontos, illy figyelemre igen méltó, és a* Scytháknak örök dicséretek
re szolgáló szókkal föjezi-bé: t̂öbbre ment náloJc — (o’ ScylháknáQ vagy nagyobb, volt. a* 
véteknek nem tudása, mint a Görögöknél a' Virtusnak esmérése \

Jusztinus midőn azt állítja, hogy á’ Párthusok, ezen egykor olly hatalmas Nemzet, 
a’ Scytháktól származtak, a’ mit a’ többek' közt a’ nevezet vagy név jelentéséből is bizo
nyít, igen dicséretesen szóll a* Párthusoknak is erkölcsi karakterekről* Be ,

Hogy a’ Scythák egyenes és erős karakterűk voltak, hízelkedni nem tudtak, zsákban 
matskát árulni— a’ mint a’ Magyar szóll, nem szoktak, hanem az igazat, a’hol, és mi
kor szükség volt, tartózkodás és. simítás nélkül, bátran ’s kereken kimondani merték lé
gyen, megtetszik csak azon derék Beszédből is , mellyel Követeik Sándor Király előtt 
mondottak; ugyan is, minekutánna a’ nevezett Sándor Király Dáriust meggyőzte volna, 
és ott Á siában, a* Tanais vagy is inkább az Jaxartes folyón túl lakó Nemzeteket-hódit- 
gatná; meghallván a’ Scythák, kiknek meszsze terjedő Birodalmok a’ nevezett folyón in
nen vólt, hogy őket is szándékoznék megtámadni, 20 személyből álló Követséget küldöt
tek hozzá, kéretvén hogy őket ne-háborgatná; ezen Követek nemzeti szokások szerént
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szekeren mentek a’ Sándor táboriba*) és kinyilatkoztatván , hogy a’ Királlyal kívánnának 
szóllani, béjelentették a’ Királynak, ki éket azonnal eleibe botaáti Sátorába, egész em- 
berséggel fogadé és leülteié; ők a’ Király’ parancsolatjára leülvén, mindnyájan mintegy 
némák, a* Királyra függesztették szemeiket, hihető azért, mivel a’ Király lelkének nagy
ságát testétől mérvén, az ő kisded termete, nagy hírének nem látszott megfelelni. Jól 
megnézvén a’ Királyt tetőtől fogva talpig, a’ Követek, közzülök a’ legiddsbik, megszól

jál a’ nagy tsendesség után, és a’ reája bízott dolgot, ?s az igazságot minden tzikór- 
nyázás, himezés ’s hámozás, és tartózkodás nélkül úgy adja elő, a’ mint azt, csak a’ 
Természetnek egygy, még a* Cultura ’s pallérozódás által el nem fájinúlt gyermeke tehe
ti , ’a nem. más? egy szóval, úgy oda beszéli Sándor Királynak a’ Szószólló, a’ hogyan 
még soha egy Nemzetnek a’ Követe sem — tudtunkra. És mivel ezen Beszéd nagy 
.részént kemény szemre-hányásokbói áll, még Curtzius is kétségeskedve kezd annak közlé
séhez, tartván attól, hogy az, nem hitelt, hanem megvetést fog OlvaSóji előtt érdemelni, . 
midőn , mint Római író így szoll: „abhorrent forsitan (qu-aedam in hác Oratione raoribus 
nostris, et tempóra, et ingenia culitora sortitis; séd ut possit Oratio eorum sperní, tamen 
fides nostra non debet, quae utcunque tradítasunt, incorrupta perfereraus/’ Azaz: vágy
nak e5 beszédben ollyanok, mellyek talán a’ mi erkóltsünkkel, kik bóldogabb időt értünk 
’s nagyobb elmebeli Culturát nyertünk, öszsze nem férhetnek, ’s következésképpen nem 
hitelt, de megvetést érdemelnek; mindazonáltal az én Histórikusi hűségem kétségbe nem 
hözódhatik, ’s meg nem vettethetik; mivel én mind azt, a'mit hallottam ’s tudok, épen,
’s meg nem vesztegetve, és így híven ’s hitelesen adom-etö. A’ Scytha Órátor hát így 
kezdé beszédét: „Si dii, habitum corporis tűi, aviditate animi parem esse voluissent, 
orbis te non caperet, altéra manu Orientem, altéra Occidentem contirigeres, et hoc ad-

capis,” ’sa’ t. az az: ha neked az Istenek olly nagy testet^dlak volna /mint’ miilyen 
nagy, lelkednek kívánsága, úgy téged a' világ bé nem foghatna, egygvik kezeddel nap- 
keletet, a' másikkal napnyugotott elfoglalnád, ezt meglővén azután még azt is kívánnád 
tudni, a’ nap hol rejti-el világát, vagy hol megyen-le; így is ollyanokat kívánsz, mel- 
Jyekkei nem bírhatsz, Európából Á’siába törsz fegyveres erővel, Á’siábol pedig ismét 
Európába, azután, ha az egész emberi Nemzetet meghódítod, meggyőzöd; az erdőkkel, 
havakkal ’s fene-vadakkal fogsz hadakozni, „Ab Európa petis Asiara, ex Asia Iransis m

bestiis gesturus es bellum. Quid , tu ignoras? arbores mágnás diu crescere , una hóra

ad cacurnen pervenire contendis, cum ipsis ramis, quas coroprehenderis, déddas, leo 
quoque aliquando.jniniraarum avium pabuium fűit, et ferrum rubigo consumit ; nihil tam 
ftrmura est, cui periculum non sít etiam ab invalido.” JHát nem tudod? hogy a’ nagy fák
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juttatta!: is. Hogy pedig a’ legelőt, íiélesen fciterjedett határaikon, sok lévén barmok; ’s 
annál fogva tanyáikat is változtatgatták, az nem csuda, mert azt, a’ gazdálkodási okosr 
ság hozta magával, és abból kihozni nem lehet, hogy földet is nem míveitek vólna, 
épen nem; mert ma is Hazánkban a’ Jászságon, Kunságon]’® másutt is az Ai-főldön men
nyi a9 szántás vetés ̂ mellett is , a’ barom tartó Szállás ? a* hol a* gazdák tanyáznak, egész 
heteken által, cselédjeikkel egygyütt, és gazdálkodnak.

Főld-mivelókis vóltak hát nem csak barom tenyésztők a’ Scythák, sőt ollyanok voluk 
a’ szomszéd Baktriajiak is; pedig az ő Tartományjok már zordonabb, vadabb-* hidegebb 
vólt, minta1 Scytháké, melyről így ír Curtzius: „Baclrianae multiplex et varia natura est; 
alibi múlta arbor , et vilis largos milesque fructus alit; solum pingve crebri fontes rigant,

tem ejusdem terrae steriies arenae tenent, squaiida siccitate regio, non hominem, non 
frugem alit; séd qua mitior terra est, ingens hominum equorumque multitudo gignitur", . 
azaz: Baktrának külömbféie a* természete, néhol a’ gyümőlcs-fa, és szőlő-töke, bo és 
édes gyümölcsöt terem , a’ kövér földet pok források nedvesítik, a* mező kövérebb > sze- 
üdébb része gabonával bévettelik,' a' többi barom legelőül szolgál; nagy része azon Tarto
mánynak sovány homokból áll, melly igen száraz lévén sem lakásra nem alkalmatos, 
sem szántásra vetésre, de a* hol szelidebb, igen sok ember és barom tenyészik, sok em
bert és lovat tart. De, még soványabb határokon is, tűi a’Kaukázuson szántanak’s vet
nek a1 lakosok., és az életet, Curtzras bizonyítása szerént, fSldbe ásott vermekben tartják, 
mint Magyar-országon szokás; „Alexander superavit quidem Caucasum, séd ibi inopia ,

oleo; artus perungebant miiites, séd hujus succi singulae amphorae 240; mellis 39O; vínj 
300. denariis aestiraabantur; tritici nihil, aut admodum exiguura reperiebatur, Siros vo- 
cant barbari, quos ita solerter abscondunt, ut nisi qui defoderunt, invenire non possunt; 
iniis conditae fruges erant,*' az az : Sagy Sándor állal vergődött a' Kaukázus hegyén , de 
ott majd éhségre jutott Táborával a’ gabona szfiki miatt; Katonái Sésam magvábol kinyo
mott lévvel kenték, mint olajjal, tagaikat a* hideg ellen ; de ezen olaj akójának vagy in- 
káb vedrének is ;40 ; a' méznek 39Ö; és a’ bornak 300. dénár volt az ára; búza pedig 
semmi, vagy igen kevés találtatott; mert azt ar lakosok főidbe ásott vermekben tartják; 
a1 vermet Sírnak nevezik, és ógy elrejtik hogy csak azok lelik azt meg, a* kik ásták. 
Szokásban voltak, és hihető, szokásban vágynak most is a’ főidbe ásott élet-tartó vermek 
Eappadócziában is, a’ Varró bizonyítása szerént, a' ki, „Dere ruslica” (l. 57.) eztmond-

docia;’* ColumcJia is (l. 6.) így ír: in maritimis Provinciis ad modum puteorum , quos 
appellant Siros, exhausía humus, editos a sé fructus recipit. Hesychius pedig még vilá
gosabban ír, midőn így azóll: (££poc; 6pjyu.ctny, h  «$ zocrertÖfivro ra ttzppxrce.’') Sírokat 
-ásnak, mellyekbe teszik a’ magokat, az az : a’ búzát, árpát, ’s több efféléket.

Még egygyet hozok-fel Curtziusból a1 Scytha nemzet erkölcsi szép karakterére muta
tót: Midőn N. Sándor Baktriában, Marakanda nevű városnál tartózkodnék Táborával, az 
ÁbTai Scythák , kik a’ Czírus halálától óta megőrizték *s fenn-tartották szabadságokat és így 
függetlenéi: voltak, de most Sándor alá adván magokat, hódolás végett, Köreteket kül-
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dcnek 6 hozzá. Ezen Scylhák, minden Barbarusok felett, nagy hirt ’s nevet szerzettek 
magoknak igazság szeretetek, törvényességek, moderátziójok vagy magok megtartóztatá
sok által; mert ők , a’ mint Curtzius állítja, soha másokat meg nem támadtak, há csak 
fel nem ingereltettek s meg nem bántattak ; a’ mérséklett ’s mind egygyik polgárral kö
zös szabadsággal olly helyesen éltek, hogy közlök valamelly rang-beli külőmbséget észre
venni épen nem lehetett Lásd Curf. L. 7. c. 6.

Jegyzés. Marakanda, vagy SamarUni a’ híres Tamerlán hazája, itt született unoká
ja isüluy Béig Mirza Mohamedben Sarok, ki 40 esztendeig uralkodott a’ Gihon vagy 
Oxus folyón tűi fekvő Tatár-országban, tudós, és kivált Astronomus nagy volt, írt mun
kát is, írt nevezetesen a’ Samarkandi Déli-lineához alkalmaztatott Astronómiai Táblákat. 
Ez a’ túdós Fejedelem 1430-dik esztendőben magához hívatta Samarkándba azon időbeli 
legnagyobb Tudósokat és Astronomusokat, mi végre f (én nem tudok róla semmit.) L. 
Ostertag Curt. Wien.und Prag. 1799. Tbeil U.S. 213.

Mivel jó alkalmatosság adódott rá az Á'siai vermekről lévén a' szó itt fellyebb, nem 
állhatom-meg hogy ne szóljak valamit a’ Magyar-országi bűza-tartó vermekről is. A’ mi 
Hazánkban két félék" az illyen vermek , úgymint: a) kút formán függőlek a’ főidbe lemenők , 
az illyen vermet mikor ássák, a’ száját mintegy 3. lábnyi mélységre úgy csinálják, hogy 
henne eggy közép-szer testű ember megférhessen; ’s azután kezdik lefelé hárántékosan ke
vésbé vagy jobban öblösíteni ’s mélyíteni, míg a’ kívánt nagyságot el nem éri; a’ közön
séges gazdák nem szoktak igen nagyokat ásni vagy ásatni , hanem többnyire 30, 40, 50, 
■60 ’s 70. Köblösöket, búzának, rozsnak, árpának ’s zabnak; de van osztán eggy gazdának 
sziikségéhez-képpest több illyen verme. Az Uraságok pedig nagyobbat ásatnak; vágynak 
p. o. Gróf Buttler ő .Nagyságának Hevesben Erdő-Telken, úgy hallottam Tiszttartójától 
150, 100, 250, sőt 300, ’s 360 köblös, téglával megbélíelt vermei is. Mind az illyen ver
meket aratás után, megtöltés előtt jól kipergelik és száraztják szalma tűzzel, azon-kívül 
-többnyire zsúppal is falát megbéllelik, hogy annál szárazabb ’s jobb élet-tartó legyen 
száját pedig a’ megtöltés után olly szorosan betömik szalmával, s felül osztán főiddel,

Szabolcs Vármegyében, nevezetesen a’ Nyírben ’s talán másutt is a’ házak előtt áss 
utszán vannak az illyen vermek. De tudom néhol a’ falun kívül is vágynak, és felvigyá
zó visel gondot rájok. b) Négy szegeletre sír formán a’ főidbe leásott vermek, és'ezek 
a’ tulajdonképpen való Sír-vermek, a mint ki-ki látja. Az illyenek már alkalmatlanabbak, 
ki-ki gondolhatja, ’s azért nincsenek is olly igen szokásban, mint a’ most leírt Kúl-vermeL 
De vannak mégis Tek. Magyary Úrnak llófon úgy hallottam , ’s hihető más Uraságnak 
is másutt, vagy talán ott is Tek. Borbélyt Uraknak, hanem a' Kút-verem az egész Ha
zában minden Vármegyében , a’ hol a’ föld száraz és nem víz-eres, divatban vagyon ’s ab
ban tartatik az élet. De legjobb ’s legbátorságosabb Gránáriom is a’ verem, mind a’tűz, 
mind a’ zsúzsok ellen, mivel abban, ha jó száraz, több esztendőkig épségben ’s hiba 
nélkül el áll az élet, a’ mit a’ tapasztalás már eléggé megbizonyított Hazánkban. Vanpél- 
da arra is nem-csak eggy, hogy véletlenül régi elveszett, vagy eltévesztett veremre talál
tak, melly mikor tölteteit meg az előtt nem tudatik, ’s még is jó volt benne az élet, 
épen jtogy falain ’s fenekén kivált, a’ nedvesség valamit elrontott; és hihető illyen bar-
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láng, azaz: verem, volt az is; mellyet Gróf Dessewffy Jő’sef Úr túáős értekezésében a’ 
Minerva 1825-diki folyamatja — ha jól jut eszembe — első Negyedében felhozott, és a’ 
raeliyben, az élet sok esztendeig benne állása után is épségben találtatott. Némeliy észre- 
vételek’s következések!

1. Ha igazak a* hiteles írókból itten feí-hordattak: nem lehet igaz, a’ mit némely 
Tót Tüdősök érdemes Eleinkről tartanak és állítanak, sőt csupa hiúság, a’ mivel dicse
kednek, hogy t. i. Eleink, mikor Á’siából ide kijöttenek, aV mezei gazdasághoz sémmitse 
tudtak , hanem-csak itten, és pedig a’ Tótoktól tanülták vólna meg a’szántás-vetés’mes
terségét, más egyébb a’ gazdaságra tartozó dolgokkal egygyült; és „hogy még nyelyeJc$t 
is a’ tótból tökélletesítették, szavaikat nagy részént tőle költsönözvén . ’s a’ t. Hogy né- 
mellyeket áítal-vették légyen, az, tagadhatatlan,, roegvaÜjuk, sőt, hogy többet, mint más

2. Magyarúl — a* mint közönségesen tudva vagyon — csak az a’ négyszegeletre füg- 
' gelékes falakkal a' földbe ieásott eggy ölnyi, vagy körül-beló'l eggy ölnyi mélységű gödör

neveztetik Sírnak, melybe a’ kóporsóbá zárt emberi hóit testet szokták tenni ’s temetni; 
de által vitetett ev szó az élet-tartó gödörre is, mivel hasonlít formájára nézve ámahoz, 
’s azért Sírnak neveztetik.

3. Minthogy a’ földbe ásott élet-tartó gödör Áriában már régen is szokásban volt, 
’s hihető szokásban vagyon még ma is, és Sírnak neveztetik; talán a’ verem-ásás mes
terségét , és az abban való élet-tartás módját régi Scytha magyar Eleinktől tanulták ottan 
más Á’siai Nemzetek is; és arra látszik mutatni az által vett ’s megtartatott Sir nevezet is; 
mivel a’ Sir-szó gödör értelmében, csupán csak a’ magyar-nyelvben találtatik, és másban 
egyben sem a* világon, tudtomra; mert ki nem látja, hogy a’ görög a’ magyar
SíV-szóból lett, eggy Joliival vagy i-vel, ’s »’ gürög 0; végzettel megbóvitvi.

4. Állíthatni hát bátran, hogy a’ Sir-é& kút-verem ásást, és az abban való élet-ta*- 
tás módját nem.a’ Tótoktól itt Európában tanülták Eleink, hanem ezen a’gazdálkodás
ra nézve igen szükséges tudományt, többekkel egygyült Á’siából hozták magokkal, és 
végre —

5. Mivel Scytha Eleinknek, voltak szekereik, és legelőről legelőre, vagy is tanyá- 
ról-tanyára, azokon vitték sátoraikat ház-népeiket, és minden szükséges bütyoraikat: kel
lett nekik tudni, ha egyéb mesterséget nem is, legalább fúrni faragni, a’ szekereket, ha 
tört valamije, megigazítani, vagy újat is csinálni, úgy, megrongyolloit sátorjokat repa- 
rálni, ’s újjat is készíteni; vonó mcrhájiknak jármokat csinálni stöbb efféléket: vagy pedig 
kellett már köztök lenni bizonyos Kerek-gyártóknak, Sálor-csinálóknak ’s egyéb mester
embereknek is, ’s azokkal igazittatták-ki hibás szereiket eszközeiket; vagy újakat csináltat-

• tak. Mert tudni való, hogy a’ szekér és más szer is nem tart örökké. De, hogy a’ Scytháknak 
az Áts, Kő-müves , és más kézi-mesterségekben is , lehetett’s volt is tapasztalások— ha 
magok nem űzték is , gyaníthatni abból, hogy Nagy Sándor elébb a* Kaukázus hegy alatt Ő 
tŐIök nem igen roeszsze nagy Várost építtetett, mellyet maga nevéről Alexándriának ne
vezett. Azután pedig még nagyobbat, a’ Tanais mellett; mert azon 60 dűlő földet (Stadía), 
mellyen ott tábora feküdt, kő-fallal körül-vétetvén, benne roppant várost építtetett (en
nek is Alexandria nevet adott) még pedig szinte hitel felett-való rövid idő alatt; építtetett;
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mivel a* IcS-fal elkészülése után, í? nap máivá már a’ városi házak fedél alatt ’s készén 
voltak. Ez uj várost Sándor Foglyokkal népesítette-meg, a’kiknek maradékaik még most 
is virágzásokat Nagy Sándornak köszönhetik, így ír Curtzius e’• dologról. (L. 7. C. 6.) Már 
a’ hol ily munka, oly rövid idő alatt végre-hajtathatik nagy divatban kell ott lenni a’ 
Kő-müvességnek, Átsságnak’s egyéb kézi-mesterségeknek. És e’nagy munka a> Scytha föl
dön, ’s a* Scythák szemek előtt ment véghez, ’s az ő szemek-láttára, azért is nem lehe
tettnem látniok, ’s nem tapasztaloiok, miként űzetnek a’ kézi-mesterségek. Kár hát 
őket úgy kissebbiteni, ’s olly.tudatlanoknak tartani, hogy, míg itt a’ Tótoktól nem ta- 
núltak, semmit-sem tudtak, nem láttak, nem tapasztaltak 1

Irta Nemes .Magyar Nemzetünk , és nyelvünk eránt viseltető buzgóságából ’s szere- 
tetébó'l,

Beregszász Vig-Ardóban Martzms i8t>8-& Esztend.

* Nagy Tiszteletű Olvasó Közönség!
Eltűnt Haiink’ tudományét igirSI, eggy 'első rendét Csillag, ’* Mbl jóUM sigírail nem ere. 
gitt ránk. Öáá van'Professor ’s TáblMró, Tettes ’s Tiszt. Tudós Beregszászi Nagy Pál Úr! 
Közelebbi Májusz 21-dikén példás éllének, ’s hasznos munkásságának vége szakadt. — Könyv
tárokat át-olvasott, józanon gondolkodni, mindent komolyan megpróbálni fontolni, ’s Íz’ mi jó, 
azt megtartani szokott mélly Ítéletit elméjének, ulólsó Szüleménje {fájdalom) im /  kis darab 
Minervánkban, melynek szíves Barátja, s szerencsés védője vala. Nemzeti Ulteraturánh’ kies me- 
zején, nem Jogunk bámulni többé nagy lelki erején e* dicső Bajnoknak, nem, tapsolni a* pályán 
előre haladtának, nem magasztalni a* szerény PálmásU Ki fogja már. ezután a' Napkeleti régi 
dicső nyelvek, és Á'siai eredetű szép Magyar-nyelvünk közti, a* kellemes atyafiságot feltartani? 
mikor fog á Magyar Bethlehem felelt, hozzá hasonló Napkeleti szép ■ csillag megállani, d' most 
újjá-születeti, ’s a? nagy világba még kevéssé ismeretes Királynénak, a' Magyar-nyelvnek tisztelő
ket ’s áldozókat vezetni. — Sírjatok Magyar Jzráet Fíjai! Kik szép kikét, nemes jó szivét isme
rétek, mondjátok ama hív barátját siratott Dáviddal „Nagy keserűségbe vagyok értled, Édes 
Atyámfa Jonathán /” felette Kedves valál nékem, nagyobb volt hozzád való szerelmem, az Asz- 
szonyi állathoz való szerelemnél 2 Sam. 1: 26.

Szelíd vált 6 mint a' galamb, okos mini a* Kígyó. Ö, ki mondogatni szokta vala „csakrész- 
szerént vagyon bennünk az isméret.'’ Ö már a' tiszta Igasság 's Szentség' bóldog Országában él 
’s örvendez; mi pedig hív Baráti ’s Tisztelői Tólle elszakadván, megállunk, mint ama Galileabeli 
Férjfiak, nézvén Menybe utánna sóhajtunk keservesen.
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Hpttlc, Se «zen eíSnseivetel ©ily kevéssé lett közönséges, Hogy mái napig, is a’ polgári 
életre való Tudományok, és Mesterségek •. az Applicafa Mathesis, a1 Ghemia és Technolo-

kicsinynek, mind nagynak. 1 Mire mehetett volna már Nemzetünk a’ folyók* rendbeszedé
se , a? tengeri-hajózás, a-’ természet bővebb'ismerete, és használása-, ’s a’ kézi-mestersé
gek’ üzése, ’s a’ Fabrikál kiterjedése által!

3. Az idő megkívánván hogy már a* Beák-nyelv minden tisztelettel a* tudós , de 
holt nyelvek közzé helyheztessék, vagy a’ Magyar-nyelvet kell helyette béhozni, vagy 
más idegent. Ez utólsó próbatétel, melíy Ízetlenséget, micsoda ellenkedést támasztott, 
tudva vagyon. De ezt sem kell eltitkolni., hogy a’ Nemzetnek a? mag* nyelvéhez való von- 
szodása nem új,-és nem gyenge gyökerű vonszódás. Már FéterKirály midőn a* Nemzet
iét tulajdonitól megfosztani £enyegetődzöttr irtoztató boszsaú-állásra gerjesztette, ’Sigraond- 
nak csak olly feltételek alatt engedték Máriát, hogy 5 Magyar-országba jöjjön, Vtf 
Nemzetnek nyelvét és szokásait tanulja-meg. — Ismerte Zápolya János is a* Nemzetnek 
ezen kincséhez való meggyengithetetlen índúlatját. Azért köz-hirdetésében a? mint TJrsi— 
nus Veiius- bizonyítja,. azzal a? Cenyegetödéssel reltegtette Fels. I-ső Ferdinándtól a: Magya
rokat: hogy az elnyomná a’ Nemzetet, nyelvét k irtaná. De ezen-Fejedelem megelőzte 
Riválisának igyekezeteit; mert 1527-dikben olly közönséges-ajánlást tett a’ Nemzetnek két 
írásában; hogy Ő a’ Magyar-nyelvet tiszteletben fogja tartani, és óltalmazni. Ugyan a* 
Nemzetnek nyel ve-mellett való buzgó kodásának lehet azt is tulajdonítanihogy midőn a’ 
Török az Országnak egy. részét elfoglalva tartaná , a1 Basáktól számtalan Magyar levő- 
lek adattak a’ Helységekhez, inellyekből még mai na -̂is*,' hogy egyebeket éíhalgassak, 
Dörasöd maga ^mulathat. — Vétek volna iU elhallgatni, hogy a’ Nemzet maga nyelvét 
Diplomatikai nyelvre is igyekezett emelni; mert T.Jeszemczei Jankó vics Miklós Űr, sok. 
tudományos kincsei között, Magyar-nyelven eredeti példáját mutatja a*' Zsitva-Toroki Bé
kességnek. Ne említsem, e H-dik Ferdinándnak a-’ Török Udvarhoz küldött Magyar Leve
lét,, mellyel, a? Pesti Kir. Universilásnak könyvesháza dicsekszik? De szabad légyen még 
egy jeles Udvari példát említenem. Nagy emlékezetű Mária Therésia Felséges Aszszo- 
nyunk minden Gyermekeit taníttatta Magyar-nyelvre*. EztEr’sébeth Fő-Herczeg Aszszony 
midőn 1805-dikben Pesten múlatna többször emlegette, de hogy Il-dik- Jó-sefis tudott 
magyaeúl több példáink vannak. Melly. oktatást azon bölcs Királyné bizonyosan néna ren
delte volna-, ha Ő a’ Nemzetet nem becsülte, és ennek nyelve megt-nultatását előtte igen 
kedvesnek lenni nem ítélte volna. Ha tehát az  Országban a* Magyar-nyelv közönséges 
nyelvvé tétetik, a’ Nemzet óhajtásainak legfőbb pontját eléri, roelly kedvezést bizonyára

irígyjeitől is megérdemli. Micsoda örömmel önti majd ki a’ Trónus eló'tt kéréseit, micsoda 
készséggel áldozza-fel Királyáért éleiét, ha látja: hogy az ő nyelvét, mellyel mindenkor 
úgy őrzött mint szeme-fényjót, Felséges Urunk felmagasztalta!!

_ MinekeLőtte a1 Kérdésnek harmadik ágáról szóllanék, szükséges- Olvasóimat arra em
lékeztetnem, hogy bal-vélekedés-volna Magyar-országban egynél több Nemzetet tartani. 
Igen-is vannak több népségek (Populi); de Nemzet (Natio) csak egygyetlen- egy, mert 
a* Publicisták egyedül azt nevezik Nemzetnek,, melly tulajdon neve alatt-bírja az Orszá-
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got, tulajdon Fejedelme alatt él, tulajdon törvényekkel bír, és így máitól nem függi 
jussal tészen egy különös Polgári - társaságot. — Mind ezen dicsőséges tulajdonságok 
egvedúi a' Magyar-nemzetet illetik: a’ többi Népség-ennek vagy Jobbágya vagy Polgári- 
társa , vagy Vendége. De ezen nagy külömbség mellett-is megvolt a' Magyar-nemzetben 
mindenkor az a’ nagy - lelkúség ; hogy a’ külömböző nyelvű népeket nem-csak nem ül
dözte, hanem érdemeikhez-képest inkább boldogította. Nem lehet tehát igazságtalanság 
nélkül csak gyanítani-is, hogy a’ Magyar most Törvénye által valakit kívánjon sértegetni, 
a’ ki akkor is midőn hatalmas fegyvere által az Országot magáévá tette, az előbbi lako
sokban megtudta kéméllni az emberiséget. Nincsen is kérdés afeármellyik Népnek nyelve,, 
hanem a’ Deák és a’ Magyar-nyelv között. Amaz egygyiknek sem tulajdona. Mi nevet
séges volna tehát ezért, mint sajátjáért sopánkodni! De vessünk egy tekintetet a'Ma. 
gyar-országban lakó Népségekre. Itt csak a' Tót, Horváth, Kácz és Németről lehet kér
dés. Eióbb a’ Magyarokról.

I. A’ Magyar-nemzetnek méltósága jelesen kitündöklik; -mert már akkor, midőn 
ezen bóldog hazáját elfoglalta, egy magában kiformált Nemzet volt. Erre mutat az ő 
nyelvének állandósága, melly most-is belső alkotmányára nézve az; a’ miilyen volt első 
Vezéreink és Királyaink alatt. Elég bizonyságunk a' régi Diplomákban elhintett és mái 
n-.p is kelendő Magyar-szók, a' Béla írójának munkájában fenn-maradott kifejezések; a‘ 
33-dik és 1-s-dik Századokból kezünk között forgó kéz-irások. Büszkén nézhet a’Magyar 
a' Gothusokra, Frankokra, Vandalusokra, kik Italiába ’s Galliába fegyveres erővel bé- 
ir.envén, az olt lévő Népekkel ógy öszsze-keveredtek, hogy nevöket és nyelvüket nem 
sokára elvesztették. Tizedik Százada foly , hogy a’ Magyar, nyelvét nevét és birtokát mái 
napig szerencsésen és dicsőségesen fenn-tartja. — Ugyan egy kiformált Nemzetet mutat 
nz-is, hogy Polgári-szerződésének alkotmányát eredeti épségében mind eddig fenntartotta. 
Nem kevés erőlködésében s vérontásában került ugyan, hogy külömbféle időkben az el
lene támadott veszélyeket ellávoztassa; de valamint Felséges Királyainak szakadatlan rend
del való következéseit megőrizte , úgy Nemzeti Jussait-ia álhatatosan fenntartotta; A’ Királyi 
’I anáís Sz István alatt, utóbb a’ Synodusok , és Diéták ennek tagadhatatlan bizonysági. 
Háiádatossággal kell említeni ezen tekintetben XI. Leopoldnak 10, 32-dik és tsó Ferencz 
2-ik Törvény Czikkelyeit, mellyek a’ Nemzetnek jussait, oliy dicsősségbe helyheztetik; 
hogy ama Constitutziójokkal dicsekedő' Anglusoknak nincsen mit irígylenünk. — De szem
betűnővé tészi a’ Nemzetnek Méltóságát az ődiadalmas fegyvere-is, mert midőn ezen föld
re fel-tett czélbúl törekednék, hátúiról bátorságba kívánván lenni, a' meghódűlt Kiowi 
Orosz-Fejedelem’ hadi népeit magával elhozta s érdemeikért az új földön jeles birtokok
kal megajándékozta.— Melly dicsőségesen, és melly szaporán elnyomta Zalán, Gclo« 
Marót Fejedelmeket, melly tellyesen meghódította Pannóniát, rnind a’ Hazai, mind a’ 
külföldi Historicusok bőven említik. Megtelepedvén pedig az óhajtott Földön,'nyereség 
kedvéért sokszor Német-országban , sőt az Olasz és Franczia Tartományokba is kicsaptak 
*s ezen szomszédokat Vitéz fegyverek által megremegtették. Végre a’ Horvát, Dalmát! 
’lot, Bolgár, Lengyel, Cseh tótos Népeket Magyar-ország körül mind meghódították. Mit
telt Nagy Lajos Olasz-országban, Mátyás Auíztriában tudva vagyon Illy vitéz és bátor
illv szüntelen való hadakozásokban forgó Nemzet, midőn dicsősségét nevelte, számára

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
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nézve nagyon megfogjon ugyan — de azomban még most-is olly jeles számú, hogy eggyen- 
ként véve, mindén Népségeket fellyül-halad az Országban. Ugyanis a’ legnagyobb és a’ 
legnépesebb helyeket lakja.

Szembetűni, hogy a’ Magyar-nemzet valamint a’ legtermékenyebb földeket tartotta- 
meg magának, úgy legnépesebb lakóhelyekben díszük. Kecskemét, Nagy-K5r8s, Mis- 
kólcz, Szentes, Vásárhely, Szeged, Debreczen olly Magyar Városok, mellyek népessé
gekre nézve egész tótos Vármegyékkel felérnek; ugyanis az l?85-diki Conscriptió, melly- 
nek nem volt oka, hogy a’ Magyarságnak kedvezzen, vagya' Tótokat kissebb.tse. Thu- 
rócz Vármegyét: 369*1; Zólyoraot 6Ó461; Liptót 6679*1..Árvét. 72676 lélekre tészi, ’s 
így Thurótz Vármegyét maga Kecskemét meghaladja; Liptót jDebreczen közel feléri, 
Nagy-Körös, Miskólcz, Zólyomnak; Szentes, Vásárhely, Szeged; Árvának bőven mégfe- 
leínek. De a’ mit egygyes magyar Helységeknek népességök műtat, azt a’ magyaros Vár
megyéké még világosabbá tészi, ha áz említett tótosokkal öszsze-hasonlíítalik. Ugyan-is 
az előbb jelentett Conscriptio szerént Fejér-Vármegye 106522; Tolna 128594, Vesz
prém 140789; Baranya 179582 lélekre számláltatik, ’s így ama’ nem magyaros Várme
gyéket eggyenként kétszer is meghaladják. De azon időben még szúnyadozott a’ Magyar
ság , hanem l?90-diktöl fogva ébredten munkálkodik a' maga fenntartásán , és a’ Fő Urak 
nemzeti becsületért, a’ Polgárok nyereségért, a’ Tudósok belső gyönyörűségért nem-csak 
tanulják, hanem örömmel is gyakorolják a’ Magyar-nyelvet. Úgy hogy nem ok nélkül le
het mondani, hogy az Országnak minden'fijait elfoglalta a’ Magyar-nyelv’ szeretete, be
csületnek tartván mindnyájan, hogy azon Nemzet közzé számlálhatják magokat; melly

ma zavarodott; *s annyi Századoktól fogva Királyi-szó!tét. Törvényeit, ’s Bir-
tokát fennt*irtó Nemzet. — Mind ezekből kit,rtszik ugyan a' Magyar-nemzetnek sokasága,
mindazáital sokkal értelmesebb lészen azt szám szerént előadnunk. Béla Király jegyzője
annyit említ , hogy a’ Magyarság ezen földre Aszsz,any - népén kivúi tizszer

az az: eggy millióm vólt. Most (tedig tudva 1,Ivó do:lóg , hogy a’ Refórraá-
tus Magyar tolicus Magyarokat pedig keve-
vescbbre ttinni csak az vakmerőködhetik: ki mind a’ Cler ind a’Catholikusokat kí-
váxmá gyaliázni, hát az Evangelicus Magyarok; Győr, Soprony, Veszprém, Vas; Szala,
és Somogy Vármegyékben? Ezeket két száz ezernél keves.ebbre tenni annyi volna ,' mint
ama' népes Ekkiériákat megalatsonyitani. N.em nagyítás tehát , ha a’ Magyarokat közéi
■öt milliomr.1 teszszük, és azt vitatjuk, hogy a:s Ország nép,ességér,ele haszoa-fele, Magyar,
’s így minden egyébb népségeket számára ni;ive is megelőz Már most e’ gyenge rajzolat

2. Az :1’ Nemzet , melly a’ győzedelmestaek jóvoltábó1 ámb;ir uralkodását elvésztet-

gáb:n: de arra nem tarthat magának just.hogy az uralkodó Nemzetei a'köz-jónak esz
közlésében gátolhassa.- A’ Tót-nemzet meggyözettetvén elr,vonultatott'. — Csak-ugyan 
nem is formál a' Tútság Magyar-országban különös Nemzetet, hanem-ha némelly'visz- 
keteges eszű, Tudóakák elméjében; mert a' Nemesség , mellyel az ellenséges idők oda 
S2oritottak , semmi módon nem Tót, hanem Magyar Nemesség , kik lesznek tehát azok,
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sokasága , és sok helyeken a’ víziói egybe-hordatott köveknek az Utazásra alkalmatlan vol-

lénfaivi úttzán 's úton megyen-el — a’ Három-Székre, 's Brassóba vivő út pedig lejjebb 
fordiltatotl a’ Botos-últzai útra. —

E' szerén! harmadik hoszszú úllzája a1 Városnak, a’ Bolos-áma, meily a'maga nevét 
vette azon nagy botról, mellyel az Éjjeli-Őrz5k villongós időkben, a’ Városnak bá
torságára vigyáztak, a egyik a’ másiknak azt' est vénként a' hordózásra általadták. Nyú
lik ez az úttza egyenesen Nap-nyugotra; e’ vezet a' Városon kívül egy kis kanyarodás
sal délfelé, Három-Székre Brassóba; ki van mind az úttza, mind az Ország-útija kevés 
helyeket kr-véve kővel rakva — a’Három-Székre vezeti! út a’ Városról viszen F. Boldog- 
Aszszonyfalva mellett; Arvádfalván, Patakfalván, Kénoson, Homorod Sz. Mártonon, 
Retsenyéden, Sz. Pálon, Oklándon, a* Rika nagy Erdőn, Felső-Rákoson, azon-túl egy 
harmadik úton Baráton , Bibartzfalván, N. Batzonon, Száraz- Ajtán, a'Zalányi üveg Csű
rön, vagy egyenesen a’ Zaláng-patakán, ’s Zalányi nagy Erdőn keresztül, Zalánla , Há
rom Székre, ’a onnan a' tübb helységekbe, vagy az üveg Csűrön fellyűl egy kisség elfor- 
dúlólag az agyán csak Zalányi nagy Erdőn keresztül KilnMa Három-Székre, Vonnan 
a’ több helységekbe. — Ismét azon Ország-uttja Rákostól, Köpéczen, Miklós - váron , 
Közép Ajtán,, a Vadas! nagy Erdőn keresztül Kövispatakra, Három Székre, ’s onnét a’ 
több helységekbe, — Ismét azon Ország-útija Miklós-vártél fogva N. Ajtán, Bőlünbe, 
Ligeten, Hidvégén, Árapatakon, 's a’ Retkes nagy Erdőn keresztül Al- Dolojla Három- 
Székre, "s onnan a’ több helységekbe, vagy Hidvégről az új úton Arapatakra, ’s annak 
felső véginél Szemerjára , vagy más helységekre. Ugyan ez az ország-út vezet Udvarhely
től fogva Hidvégig, ’s onnan'Földváron, a’ Bartzaságon keresztül Brassóig. -

Ezen Botos úttzából kivezető ország-út, viszen egyenesen Nap-nyngolrá, szinte egész 
Segesvárig ki lévén kővel rakva, B.kafalván, Bőgözön, Désfalván, N. Galambfalván, 
Bethfalván, Székely Kereszlúron, AlsóBoldog-aszszony-Falván, Ujj Székelyen „Héjasfal
ván, Fejéregyházán keresztül Segesvárig, innen egyenesed Dánoson, Holdvilágon, Ebes
falván, Paratén, Sároson iereszMH' Megyésre, onnét délre feldúlva SzeUnle. Ugyan 
ezen út Keresztártól fogva eltérve Északra, viszen a' Kis-Kükűllő mellé; ’s onnan Tordáea, 
KoUsvárra, újra a' Nap-nyűgöt! nézést megtartva, és ismét a’ kis Kükűllő mellől, a- 
Nyárád vizén keresztül M. Vásárhelyre Eszkor tekintve. —

Ezen az úttzán menve, csak alig mégyen az Ember két puska lővésnyire, kitér 
Nap-nyugot’» Dél kózzé , ’s egy napi járó úton el-ér Kő - halomi a , másfél napi járó úton

Van a’ Városnak kisseb̂ ÚLIzái között a’ Sz. Miklós úttza; én M. Vásárhelyen a’ Sz. 
Miklós últzába születtem, ezen írásomat is itt Sz. Udvarhelyen al Sz.nt-Miklós últzáb.n

kezdődik, ’s felemelkedik a' Sz. Miklós hegyéig, az als°ó végén a’ Reformitusoknak'stép 
Temploma, a’ felső végén ’s tetején a Hegynek a’ Rom. Cathol.kusoknak ékes Templo
ma vagyon építve,

A’ kissebb úllzák között nevezetes még a’ Borátoknál tája, melly azárt neveztetik így,
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t?9?-tó'l fogva a' Generális Sz. Synodusokon, mind mostánig az Udvar-helyről elé-állot- 
tzk, a' Procedensek köztt eminentziát nyertek, igen keveset kivéve.—

Professorai ezen Collégiomnak a’ legelsőtől fogva 1070-ben kezdve voltak; Igeimet 
Pál, Rosgoni János, Szadimért Pop Sámuel, Tolnai István, Töke István, Szokolyai István, Ssi. 
srthi Gyula György, Körmöndi György, Vési 'Slgmond, Szomlali Sámuel, Borosnyai Lukdls 
János, Hustli Körösi Ja séf, Kavits Jó'sef, Kis Gergely, Csernátoni TTajda Sámuel, Bodola 
Sámuel, Ziláld Sebes János, én ki ezeket Írom Szigetid Gyula Mihály, BenkS ’Sigmand; Kis 
Gergely előtt mind csak egy-egy Professor egyedül, KisGergelylSl fogva Benkő Sigmon- 
dig két-két Professorok formálták egygyütt az Ifjúságot, Benkő ’SigraondtóI fogva pedig 
három Professorok egygyütt muskálédtak, kik közzűl a’ mostaniak: Karálsonyi Sámuel t 
Bodola Sámuel, és Csórja Ferenoz. Ezen Coliégiom’ épületjeihez van ragasztva, a’ nagy . 
Professori lakhiz, két emeletre, mellyel birtam 20 Esztendős Professori hivatalom után;., 
most lakom annak alsó emeletében, a’ Méitóságos Ref. Fő-Consistorium’ kegyes rende
lésénél fogva életem’ végéig, fél Professori fizetés mellett nyugodalomra kéredzvén, ’s aprő 
munkátskáimmal, mellyek készen álva igen sok rendbéliek, akarván a’ Ns. két Magyar- 
Hazának szolgálni.—

Hetedik nevezetes épület, az Oláhok' Temploma, a’ Botos-úttza végében; ez eggy 
kisded fából épült Teroplomotska, az itt kevés számból álló Görögöknek, és Oláhoknak

Nyolczadik nevezetes épület a' Piacz közepén ; de a’ Reformátusok* Templomától jó 
távulságra , kőből, két egy kis köz által megkülömböztetett sorú két emeletü nagy épület, 
meliy szolgál nagyobbára, a’ nagyobb Czéhbeli Mester-emberek’ kézi-míveinek eladására 
ámló szinti, ez épült i80i-ben, a' felső emeletben árulnak eggy felől a’ Csizmadiák, más 
felől a’ Vargák, alól eggy felől a’ Fazekasok, más felől a' Szfltsök , közötte az épület
nek , a' kis közben a’ Mészárosok, az alsó emeletben annak -napkeleti óldalán nyittattak 
néhány apró. Bóltotskák is a’ Kereskedők’ számára. '.

Ezen Áruló-szénen.alól északra ismét a’ piacpon,.de a* színtől jő távulságra van a’ 
Városi-fondcsház Archívumával egybe, igen régi és éírongyoHolt fa-épület; .de a’ melly- 
nek most helyében szándékozik a’ Város, mást építeni kőből, a’ malériáíékot gyüjtö-

Hatirai a’ Városnak nem eggy arányúak. Észak-felé a’ Kflköllő folyván, a’ Város’ 
.végén a’ Szombatfaivi határból elszakadt, kaszáló és szántó-földei vágynak, a’ Iíiir 
küllőn túl Szombatfalva és Hodgya felé, napkeletre hoszszabbatska, Seménfalva ’s Bet- 
ienfalva-felé, délre leghoszszabb Patakfalra ’s Oláhfalva-felé legjobb határ a’ napke
leti és nyugoti határok, meglehetős hoszszúságú Boldog - Aszszonyfalva , és Bikafalva 
felé is; a’ többi határok kövesek , ’s igen sok trágyát, ’s több mívelést kívánnak.

A* 1 áros határaiban lévő nevezetességek között legelsőnek tészem a’ Csonka - Várat, 
melly napkeletre, és a’ Várostól szinté megkülömböztetve fekszik, szélesen kiterjedt bi
rodalmával egygyütt; ennek fekvése helye, eggy a’ Természettől kezdett; de a’ mester
ségtől jobban kikészített, meglehetős térségü dombos hely; mellyet eleidén a’Sz. Ferencz 
szerzetebélieknek Convenljek, és Templomok állott, akkor még a’Város, és annak úttzái 
nem vóltak öszsze-alkotva, itt volta’ Székely-Nemzet Leveleinek Archívuma, Zápolya Já
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nos Erdélyi Vajda mindenkor mikor a’Székelyek közzé jött, ide-szálloit. Zápolya János
nak a’ Fija* ifjú János Király idejében a’ Székelyek, kik a’ Fejedelem és Vajda rendelé
seiből, sok terhes szolgálatokra, postálkodásokra, vecturázásra ’s egyébre szorítottak, 
Balassa Menyhárt és Székely Antal, Ferdinánd Magyar Király Generalissai, izgatásokból, 
szabadságok1 viszsza-szerzése szine alatt elpártoltak; de János Királytól meggyőzettettek , 
veréssel, fölöknek ’s órroknak elmetéltetésével bűntetteitek, szabadságoktól megfoszt
va Fiscus Jobbágyaivá tétettek, ekkor esett a1 János Király’ parancsolatjából , hogy a* 
Klastrom-helye több épületekkel roegszaporíttatott, az hely erős Várral, }s bástyákkal 
megerösíttetett, mélj árokkal a' fal körűi vételtetett, a* Kükőllő-vize is abba béhozatott, ’s 
a1 Vár a’ Székelyek’ támadásáról Székely-támad névvel neveztetett, ’s a1 Várnak gondviselése 
egy Kapitányra bízatott, a’ ki Székelyek Kapitánnyának neveztetett.— Ezen Várba lakott 
azután I'salella Magyar Királyné darab ideig, — Báthori András is Mihály Vajdától meg- 
gyoz elvén , sietve jött ide, ’s itt nyugotta-ki magát, kit a’ Csíki-Székelyek, midőn erdeje-

V árat is elrontották; de ióOO-ban Litzfalvári tartatott Ország-gyűlése végezésére a* Székelyek 
felépíteni kénszeríteltek , mind a’ Fejedelmek’ számára biratott az után is.— Rákóczi György 
Fejedelem 1657-ben confurálta, Bomemiszsza %Su'sánnának Kemény Boldi’sár Özvegyének 
500 raforintba, Apafi Mihály pedig adta Gróf Gyulai Fcrmeznek; kinek posteritássi bírják 
mais. Mostani lakhatatlan romiadozású áilépoHyára jutott, a1 nagy Kurutz világban, mikor 
Sz. írnre, Gyárosfalva, két Faluk a’ Városhoz ragasztanak. Igen nagyra terjedt annak Biro
dalma, még a’Bothlenfalvi-últza is Darabont-úttzának hivatott, mert a* Várhoz Darabonti 
szolgálatot teltek lakossi. — Már ma ez.en Várnak niaradvánnyából csak láthatni a* négy 
szegelctre és óldalra pftlt kemény kő-faló kerítést, a’ négy kerekded; de elég tágas 
bástyákkal, tnellyek közzüi egygyik jó termő Szilvafákkal vagyon béiiltelve , mivel fedél 
nélkül való. — A’ Várnak egy oldalán a’ két kerítések kiSz'it, sok Megy-fák vágynak, az 
épületei a’Vár píallzának közepén vágynak dülo-félben; de ma is megesrnertethető a’ Fe
jedelmi lakó Szála, a’ Kápolna, ’s a’ Vár egygyik fala mellett tnéjjen ásott Conservato- 
límnok , íigy a’ 'l'ömlötzök is, az épület körűi a’ píallzának három óldalra fekvő föl
des, ma veteményes-kerteknek használtainak. Van ezen Várnak északi bástyáján az ifjó 
János Király czimere kőre kimetzve, ’s alalla ezen Deák versek:

ífaec quiamque vides clccli insignia ducis,
Pro Patria graies Uungarc laehts aga 5.

Qtiifipc peregnm t/uam sii dán mos a potestas 
Principis, accepta discerc clade poics. —
Flecle genu domino t feliéi bús utere.fatzs;

A Vár’ mély árka fél kerületnél nagyobb részén lakó tartós házakkal, gyümölcsös 
veteményes - kertekkel bé-van plántálva, a* Vár-kerítésén ’s árkán kivűí, üttza távol-
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tik; de nem hiteles hogy Budáról vagy Blédáról, a* Attila testvéréről neveztetett volna; 
hitelesebb az a* Csíki-Archivutnban találtatott régi írás szerint, hogy Bond-várának kel
letik hívni, eggy Bond nevű, ’s a’ Székelyek régi szokások szerint Bhabaubán név alatt 
l'Ő-vezéri hivatalt viselt nagy ember’ nevéről-, kinek idejében ’s nevére azon hegynek 
tetejére, egy meglehetős kiterjedésű négy óldalu, ’s négy szegű Vár építettéit, melJyrtek 
falainak szegeleteken lévő kerek bástyáinak, kapujának, ’s az udvarán lévő kálijának 
omladozásban heverő darabjai még láttzanak. Ezen Várba lakott Bond a’ Székelyek* Fő-

Székelyek, bizonyos időkben az eskü véssél járó Hit* letételére, Törvény felolvasásra, újí 
rendelések tételére, ’s a’ bűnösökre kimondatott Szentontzia hallásra, az engedelmesség’ 
’s hűség* megpetséilésére, az esküvéskor egynek a’ testéből Szerecsen-dióból készült po
hárba bocsáttatott vérből ittak, a’ megszententziáztatott bűnöst vitték délre exequáitatni 
azon Völgybe, a’ hol most Kénos nevű falu van, onnan vette a’ Kénos nevezetet is , 
ezen Bond-vára hegyének, délre néző oldalán vágynak néhány méjj likak, mellyeknek 
szájjai régenién kőfalakkal, és fákkal bérakva álloltanak , ’s a’ villongos időkben soknak 
menedék-helyül szolgáltának, ezen hegynek alatta a’ Hodgya felől le-jövő patakban , 
leél felöl az oldatokon sok bányász-iikak találtatnak, mellyckböl az ahoz értők éjjelenként, 
drága érczes köveket ástak-ki, ’s adtakel az azokból dolgozóknak.

Vágynak e’ Városnak meszszcbb terjedő vidékeiben, hasznokkal a’ Városba bé-folyó 
még több nevezetességek. — Észak felől mé- a’ kis Kükőllőn túl kezdve, Sóváradtól, 
Szoválátol, és Parajdlúl fogva sohol rneg-nem szakadó Só vénák Udvarhelyig, ’sc’ Város 
határán is; sőt azon-túl Sz. Mártonon, Oklándon keresztül 3* ltíka közepéig lanáltató Só
erek, úgy-annyira: hogy használható Sós-kúiak vágynak Oklándon, a’ Bikában is a* Vár- 
gyasiak* hasznára; Szent Mártonba pedig ncmelly ember házának pinezéje-óldalai ke
mény kő-sókból állanak, és tniudan esztendőnként a’ Sós-tiszttől megnézet tétnek, —

Ugyan az északi vidékben Szombat falván kívül, van iható Szejkés víz; de nevezete
sebb annak Űredésre használó vize, inelly sok büdös-kövei tele, a’ lélegzett vételére ne- 
lié? Ugyan; «l« inak és vsuntuk nyavalyáinak gyógyítására, ’s cgyébb tekintetre nézve is igen 
ha>zno$ ’s hm-s annyira, hogy sokan nicszszüimen eljönnek nyárra feredni, mások hor-

A* Nap-keleti Vidékben vari Oláhfalván innen a’ homorodi Bor-víz, mind italára, 
mind a’ benne-való feledésre hasznos, vágynak is az oda jövőknek elfogadáséra fából és 
deszkából öszsze-rakotl nem kevés alkalmatosságok , kevés fizetésre szerezhetők , elcséget 
szolgáltatván mind Oláhfalva, mind e’ Város, Kijönnek a’ Bor-vízre meszsze helyekről 
nyólozésliz mért - földekről, többnyire belső nyavalya ellen élvén véile; de sokan üve
gekbe töltve vitetik házukhoz. Ezen Bor-víz ma híresebb mint a’Köröndi, mellyel a’. 
uó» használtak is, csak feredésre használták; de ma igen lehagyták. *

V közelebbi *s távolabbi vidékek szolgáltatnak e’ Városnak sót eleget, pisztrángot, 
fiM'/ct , a’ Fejérnyiko inellyéke szilvái, almái, kurtvélyeket, idébb cseresnyét eleget. 
.Nap-kehiről llclhlenfolva, Keményfalva, Máréfalva, Zetelaka , a’ két Olaszfalva, túzi-fát, . 
épületre* való fát; sőt egészszen felrakott házakat, mellyeket elbontva vekturáztat-le, fenyő- 
borsot , abból főzött .Pálinkái; olajat , epret , áfonyát, málnát; süveg- tőke- csiperke- róka-
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. 1 -5 ,

A’ rósz Anya V  okos Férj.
Egy jó Barátomhoz!

E g y  jó Kanárim van, rósz’ a’ felesége,
Nem akar fejérlő tojásain ülni,

Keletkor ugrosó hevében jól égé,
Most a’ beimet élőt oda hagyja hűlni.

A’ jó hím, jó atya, hogy kénszeríthesse 
A’ henyélő Anyát, tulajdon tisztére ;

Nem tűri hajlékát hogy ingyen repdesse,
’S az oktalan állat ily’ fortélyt kimére: 

Kapkodja szájától a’ paréj’ levelét,
’S csak akkor hoz néki mindétig belőle ,

Mikor ül tojásin ’s érdemli ételét,.
Külömben szüntelen elcsipkedi tőle.

Lesen áll, rá-vigyáz , ’s csapkodó szárnyával, 
Csiripelések köz’tt szökdelve tanítja,

Mint bánjon jövendő kisded magzatjával. —
Ügyes kis fortéllyát szerencse indítja,

Mór kikelnek lassan a’ sárga dallosok. —
Boldog a’ ház hol nincs szükség ily’ példára-, 

Jertek hozzám ti korcs városi lakosok,
Nézzetek a’ szépen fontt vas-kalitkára. 

Házamnál nincs szükség az illyen leczkére,
De még én is mindég azt szívesen látom;

Mint buzzog kis-gyermek mellett a’ hím’ vére,
’S jó nőből mint vállik jó Anya, barátom!
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A’ Három Király-leányok.
<Angimból}

Eltegy Király, tőlünkmeszsze,— „Gondolj bár mi nagy ínséget
‘ _ysem léged!

Ur volt Küencz országokon,
Tengereken, vad partokon;
Egy ritka gyöngy volt fő-éke 
Koronájának, — a’ Béke;
’S szívének a’ mi csak kellett,
Mindene xüeglőn a’ mellett.

„Örömmel éjt-nap7 szólgáíok 
„Hogy édes 
..1 ZZÖH

Ha így tesztek, hí 
„Lelkemben

Ssz Király, így 
„De hát

„Szived

Között olly három Leányi 
’S fejdelmi-szép magzattal bírt.
MiUyet még Kép-író nem írt.
Tettszék egykor a’ Királynak,
Végén egy nagy vacsorának,
Leányinak jó szeszéllyel
Olly nem várt kérdést tenni fel: »^ellí et ” lv,m lenfk ------
Mellyik szeretné valóban „Lgy gyermek kötelessége:
Hármok közzűl legforróbban? nS eZZcl mmdenBek véS
„Ügy nézlek én, mond ő, titek’,
„Kik. nyúgottá tehetétek: s . ’ n«? »’ Kir%» «'
„Még hátra-lévő éltemet, »A’ mire gyertóektiszted int?
„Hahogy szerettek engemet: „Ha nem mutatsz többet, siláng
„Azért hadd halljam tóletek, *? 5zerelmed> **> Leány!
Mint érez érttrn, . k •• „Menj-el színem elöl, nekem 

A- legkorosb rá Így kezde:’
„Tudd, drága jó Atyám, ezt te! ”D“ . ' ah"‘ “ m leszTűao’d
„Hogy jódra és te kedvedért „Nándidnek szeretete
„Kész lenne szivem öntm vért; - nT6bb minl tiránni |ehete.
„S hogy e kis itt-maradáson „Közöltök osztom országom*
„Tisztes fejed még hót lásson, ^  birtokom, Királyságom.*
„Azt mintsem 6 elszívelné, >e norrmás státusom övélek ■
„Inkább szakaszszák kétfelé.” „Köz addig is, míg én élek; ‘

„Birodalmiin sok népeit 
„Igazgassák két nénéid. ”
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A ’ Minerva számára Gróf Széchényi István.

A .  legszebb, a’ legtökéletesebb, akármi legyen-is , sokszor csak eggy kicsinység, 
csak eggy semmi által minden kecsét, minden bájait elveszti, a)

A’ legkerekdedb i )  Aszszony se ragad-el senkit széditésig, bármi szép arányban 
legyenek részei — ha elől egy foga híja, ha azoknak csak egygyike is fekete, c) Minerva 
Temploma d) megszűnik remek munka lenni, ’s halhatatlan görög építője minden
napi kőművessé válik , ha az épülethez valahoL— ámyék-széket kapcsol, t)  A’ Belvederi 
A pófó , képzeletünkben halandóvá Ieszsz — kipödört bajnszszal. y )

így a’ Felsö-Magyar-országi Minerva! — mellyet ki-ki szeret, sok csudái, ’s 
mellynek idő-szaki pontos megjelenését én érzékenyen várom, — melly a’ Haza’ díszé
re hathatósan szolgál ’s a ’ t, — ’S hát ha még más borítéka volna! De így, midőn 
belseje az elmét világosítja, külseje a’ kezeket rútul feketíti, g)

g to j <Spéc£(«yi Jétvái,.

a) Gyakorta úgy vagyon, és kér — mert elég Umte hamsak némely becseit, némely héjait vesztené el.b) Ha szabadat Kiadónak, és Rédact iának Vallást fenni érzése feleit, nem titkolhatja-el, hogy d Ab
a\ szó végén nem igen kedvezően érinti a' Magyar füleket. £' hasonlítóban, „feerekdedebb" még d

mintegy eltünteték d szjf hibdjit, rnzdon' OÍykor a’ Ugkivánttibkszemek előtt, d gondolatok',
- "   • «’ piros ajkakat, és a' szüntelen nevető legfejérebb foga-

- fejér fogat kell tétetni a' csorbába, a' rozsdást pedig

■m, Templom helyett, hogŷ  a’ német szó Tempel értelme jobban hites•

e) Lehetnek a’ Minervában némelly árnyékban hüvitetf dolgok, de tül vagyon d szép kegyességen —
árnyékba vetendő helyeket és dolgokat keresni benne.

f) Való Igaz, hogy d kipödrött bajusz d. Magyar-embert nem pedig d szép görög Istent illeti, -  séd
non omnibus licet Jelire Corinthum, nem lehet mindég, és mindenütt istenktdni; -  csak járassák 
d  Hazafiak sűrűén d Minervát, és bizonyosan mindinkább ■ inkább kifog emelkedni földi gyarló
ságaiból, és oda közelíteni, honnan az égből ide leereszkede — Minekutánna most itt d földön 
jár, és lehetetlen, bár mint akarná d Kiadó megszerezni d földön élőnek d szükségeseket, ha-csak
az Előfizetni akarók nem méltóit atnak rendesen kezéhez'szolgáltatni az előfizet ebeket 7 kegyelségö 
folyamodik , méltoztassanak pontosan d pénzt beküldeni. Tudja jóid Kiadó, hogy miként nem kell nagy 
részént az Előfizetőknek '.ulajrionltor.i , Ho}y 3 észtén a ő alatt több s£o nyomtatványnál, nincsen méĝ
tétetik d  fizetéseket, nékiek kegyesen meghagyni, hogy azokat ne “halaízszák.-  • .• r-.Jíhak eszre-vételeit d Kiadó és d Redactionem ót állottá bévenni, —
*  példáját ,

tóságos Ĝfnak
fftö t^ je fk^ er

:skák i a' formátumra Ügyelni fog idővel, mert 
járt egyszerre, az előkészületed hijjánossága miatt, nem lehet, örvendezni fog, ha útközben 1 
olvashatóbbá fog válni d  Minerva , —jól tudja hogy d közönség kívánságához kell magot alkalma; 
tatnia, és nem kétli, hogy d hagy hazafitól jövő észre-vételek, d Közönség' óhajtásaiban fes:



Foglalatja az 2-ía Negyednek. 1828.

inyi lióna’ Képe. — Bebrtaeni Bárány Jgaston.

Negyedik Füzet. Aprttisz.
. Az Éhség’ idején lehelő segedelemről. A’ Gabona-tárakról és Társaságokról.

(Ayá-y István, Phil. Prof) \ . • -
. Az Észak-Amerikai szövetséges Státusok’ Tudás-Társaságairól. (BaUjihy jó’sef J 

Botskay István’ valóságos Koronájáról, és azon Ál-koronáról, melly a’ hajdani 
Magyar Szent Korona’ formájára lévén alkotva , a’Bécsiektől hibássan Botskay 
Koronájának tartatik. (W. Jankomh Miklós Úr Beák feltétele szerint.)

. Gróf Eberstein Hugó. (N. A* Kiss Sámuel.)

. Rejtett Igék. :
Augusztushoz Horátz* második levele a’ Levelek1 JLl-dik könyvében, (S. K. J.)

Ötödik Füzet. Mdjusz.
Az egész látható Világ’ Rende. Folpaás. (Dikotics Bős. Unghvirí P.)
A’ Csernek-hegyí Klastrom. (Balajthy Jó'séf)
Siciliai Levelek, Döbrentei Gáborhoz, tjfalvy Sámuel, B. Frimonl Hu szár-



Cs. kir. Posta-hivatalokon kívül, a’




