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J E L E N T 'É  S.

F  Folyó-írás ezen III-ik Negyedjével kezdődik a’ másik félesztendei folyamat. Re- 
ménljük, fognak méltóztatni azon TT. Előfizető Urak, kik csak az első fél esztendő
re praenumeráltak, a’ másodikra is terjedő előfizetősök által minket kegyesen elősegí
teni. Azon kedvezés és bátorító ítéletek, mellyekkel ezen hónapos-írást, annak, ki
vált most eleimén még több rendbéli fogyatkozásai mellett is, a’ tiszteltt Közönség 
kegyesen fogadta, valamint hazánk’ tiszteletben tartott több Literátorai hozzánk bekül
dött számos’b dolgozásaik, újjabb készségre serkentettek, ’s okozták, hogy ezen III-ik 
Negyedet mind árkusai’ számára,, mind tartalmára nézve az elsőnél testesebi) állapot
ban nyújthattuk Olvasóinknak. Ezen törekedésünk is szolgáljon bizonyságul a’ nem
zeti mivelődés’ minden barátja előtt, mint nem kiván a’ Magyar tűznek minden Jó
hoz ,/Hasznoshoz, és Széphez természeti szítása, egyebet, egy kevés ébresztésnél, 
élesztősnél és táplálatnál.

A’ Negyedeknek jövendőbeli szaporább elterjeszthetése végett a’ két Hazában, 
úgy intéztük-el a’ dolgot, az itteni Cs. Kir. Fő Posta-hivatal’ segedelmével, hogy 
ezután minden Pósta-hivataloknál a’ két Hazában lehessen előfizetni. Magok a’ Posta- 
hivatalok fogják ide a’ TT. Előfizetők neveit, valamint az egész vagy fél esztendei 
előfizetés’ árát is 3 vagy 6 Conv. Piftokban megküldeni, ’s így a’ Titt. előfizetők Pósta- 
pénz fizetés nélkül fogják példánnyaikat, czímjek alatt, borítékban, lakhelyeiken ve
hetni.

- Azon távolabb eső előfizetést bészedő Urak, kik az előfizetők’ neveit, ’s részint 
az előfizetésből bégyült sommákat is eddig elé nem méltóztattak békiildeni, ezeknek 
hova hamarább történendő átküldésére ezennel alázatosan kérettetnek; csak így fog le
hetni az ez idei IV-ik Negyed’ végével, a’ TT. Előfizetők’ neveit és czímjeiket, tel- 
lyesen és minden hijjánosság nélkül kinyomtattatni.

Nagy-velin papirosra nyomtatott példányok is kaphatók, 10 — 10 Conv. Rftjával 
esztendőnként.

Kassán, Október l-sőjén i8:>5.



vBjlLLkiLí'i ü.4 "jLg-l U g ^
&&% t

E D E L S T Á T T E N N E K  H E R C Z E G l 'S  FR A K T ÍO H A K  Ö R Ö K Ö S G RÓ FJA



1 8 2 5 .

. 3 dik N e g y e d .
JtJLIOSZ, AXJGUSZTUSZ, SZEPTEMBER.

A' Felséges Kir. Mágyar Helytartó Tanáts' hegyes éngedehnéveh

K A SSÁ N ,
B. PHIT. KÖSTtOTOMTATÓ ÉS i IS1 BÉrÍTKEL ’S KÖLTSÉGEIN.



Él M agyar , áll Buda még!

Debreceni Egyetem Egyeter





2 0 4 sBMmaiaraas

alatt-valójit hasonlókra , vagy nagyobbakra ö!
Győzedelmeit magosítá Segesd, Bárcz, Turbek, Babocsa Török-erősségeknek, majd 

erővel majd hódoltatással lett bevétele; A’ Sz. Gotthárdi kétes kimenetelű ütközetben, 
Montecuculi vezérlése alatt, szóval és tettel bizonyító hívségét P á l ; .meílyet Leopold is 
megösmér aranypecsétű királyi levelében, mellyben P á l t ,  Római Sz. Bir. Herczegi czím- 
mel tiszteli: „Ét quamquam non pauci tiwrum varas esi confliclilus desiderarentur, tu tamen im- 
mato animi robore perstiterís, et quindecim praeüis ipse praesens, victór al lioste recesseris, aique in- 
svper etiam confinia quaedam Turcico svbdita jugo, nostrae subjeceris potestatL“ Ez okért 
l66"-ben Generális Antemontani Ujvarino oppositomm confiniorum tiszteltetést nyert.

Csak hamar a’ vallásbeli szakadás, Felső Magyar-országot polgári háborúba zavarván, 
pusztító lángal fogyasztó. E sz te rh á z y  a’ Magyar lovasságot felültetvén, Köp ffi Német 
Vezérrel, a’pártosokat Lőcse körűi 1672-ikben megtámadja; ’s nyolcz-százat levagdalván, 
futásra kinszeríti. Abauj-Vármegyében Györke mellett, újra kemény viadalt állott-ki. Fe
lesebb erő által nyomattatva, karja keresztül lövettetett, nem csüggede mindazáltal: míg 
a’ magányos csapást, nyilvános diadallal meg nem boszszúlá. És így ollykor több erőt 
nyújt a’ bosszú-vágy, mint a’ mit eggy csapás elvehet.

Tökölinek pártütésével megerősödvén a’ zenebona, hogy az óhajtott béke eszközöl
tethetnék, minden módon, de híjába igyekeztek E s z te r h á z y  Forgácsai a’ ííaCT-Szamr 
háti gyűlésben l6üt-ben, mellyel mind-ketten eggyeufo hatalommal igazgattak. A’ párto
sok megintettettek: hogy a’ Király iránt ne idegenkednének; "s hogy honjokat ne sanyar
gatnák. De nem iágyúttak a’ daczosok. Csak annyira sem vala bírható a’ Török-részre 
hajlott Tököli: hogy a’ Sopronban tartandó ország-gyűlésre leendő megjeten.ését ígérte vól- 

" * ' 1 "  "  bátorság’ fejében. így minekután-
izy, parancsot vön: a’ .hon nagy-

  a’ nemességnek megjelenők itt; Tököli’ párt-hí-
IJJ lappangván. E gyűlésben Kollonics János, Erdődy

íLorvát-országi Bán, és Csiky Péter választottak előtt, E sz te rh á z y  P á l ;  a’ 
hon’ nagyjai által köz-akarattal *) Nádori méltóságra emelteték. Megnyugvék a’ választá
son Leopold annál is inkább: mert P á ln a k  képzelt elméje , engedelmessége, ’s tapasz
talt okossága és hívsége előtte érdem-becsben állott. A’ hon’ gyűléséből Bécsbe viszsza- 
tért Császárt, egész udvarával, Pál K.is'-mártoni várában, fényes pompával fogadta. A’ 
bakosok most is emlékeznek X*álnak azon gondjairól: hogy azon éjt számos vendégei a’ 

■ várban megelégedve tölthessék. **)
Nádori méltóságát lí-dik Károly Spanyol-Király, küldött arany-gyapjúval díszesítc, az 

t6ö2-diki évben; mellyel Bécsben tisztelteték - meg, következő foglalatú levél mellett:

„Mi cognate! ut electio personae vestrae in cliaram Ordinis mei Aurei Velleris so/eietatem peraga- 
tur, in eam adoptetvr, ejusdemque Torque condecoreiur. Iniuilu landalilium natarae donorum., 
merílorum, atquesenniiarum, cumque gratus animus vester sit mihi abunde notus; mandavi chavo, 
el fid éli nosiro Cár oh Muuboan Majestatis Suae Cacsareae Secreiario, ut idem munus peragai. Si
mult/ue ro go charissirnum, el amantissimum fratremt et avunculum meum Dóm 
ejusdem Ordinis Etjuifem, el Confrairem, ut vos in diclam socie 
bús ceremonns', et solennitatibus solitis. Cásu qito dictus Cárolus Mouboan
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in itmere reiiux compréhenderetur, piacmi Suae Majestati Caesareae, alium ex suis secreiariis deno- 
minare, quiroficto illő defungatir. eodem pláne morlo, quo adum est olim cum Marchione de Gra- 
7ia. Ws conformiter rectpieiiS’ Torqvem ilhim, el audietis (non secus ac a me rpso) quidquid Sva 
Majestas meo noimne dictatura esi vol/is, parique érit apud vos aestimaiioni, ac si ipse in persona 
loquerer, ac munus peragerem. Interím mi cognate, Deus eum custodial. Dátum Madrid 27. De- 
ceml. Anno M.DC.LXXXL

CAROLUS. “

E ' tájban a’ Török nagy vezér, és Tököli, — szomorú eraléki a’ honnak, számos ha- 
di-erejök által, vég-vészszel fenyegeték Magyar-országot, és Ausztriát. Hogy a’ Nádort ré
szökre hajtsák: temérdek ígéretek; ’s ha külömben cselekednék, esküvéssel állíták: hogy 
tetemes kárát vallaná. A’ Nádor kötelességére figyelve, a’ hon’ belső lázadásai között oly 
módon alkalmaztatá magát, melly által nyilvánossá tévé: hogy eggy Nádor, úgy a’ hon’ 
mint a’ király’ ügyében, hívségés tántoríthatatlan engedelmesség által, a’ köz-jó’ boldogsá
gát és csendét munkálhatja. Ennél fogva Leopoldnak hódolva, az l 683-diki évben, há
rom-ezerből álló Magyar hadi-seregével fegyvert ragad. Azomban a’ Császári hadi-nép el- 
azélesztetvén; minekutánna Bécs is ostrommal vétetnék körül, hadi-seregeit viszsza ereszti, 
maga Fraknói várába vonúlni kénytelen: dúzs birtokait szomorú lángok által emésztetni

hatatlanúl élni! Mennyi kárvallás érte birtokaiban, újra bizonyítja Leopold: „Rejectis, 
sprelisqvc poUicilalionilms illis aeque, ac minis, neglecta etiam aíiquot millium suldiíorum tuorum 
caede, el. capliviiale, pagonimque el domorum devaslatione, immensoque ac duos florenarum millio- 
nes exccdente damno immotiSs, el inconcussus ele. aulani, sortemque nostram secutus sis.u Ráes
nek felmentésére érkezvén Szobieszky János Lengyel-király, a’ Szász és Bajor Választó 
Fejedelem , ’s a’ Lotharingiaí Herczeg; kimozdult Linczből E s z t e r h á z y i s ,  és e’ Fő 
vezérekkel eggyet-értőleg a’ Török-tábort elszélésztvén, ama’ világ-szerte nevezetes győze- 
delemnek méltó részese lett. . • _ _ -

EAé^pen Nágy-Laesc^íáá szerencséje által megtörettetvén a’ Török vad-kényrEszter- 
•gortinak, Vácznak, Pestnek l 684-ben, líjvárnak pedig i68ö-ben történt megvétele után*, 
a ’ Lotharingiaí Herczeg, és Baváriai Választó-fejedelem által, Buda-várának ostroma ha- 
tároztaték-meg. Ennek mint Karthágótoknak védelmére, a’ Törökök eggy szívvel ügyel
tek. A’ Magyarok, több hajdani királyjok.állal díszesített, e’ helyet viszsza nyerni óhajt
ván , hadi-erőt, költséget, élelmet ’s hajókat gazdagon szolgáltatnak - ki. Igyekezete a’ 
N ádornak kitűnt: midőn tulajdon lovas-seregével megjelent; ’s Nádori hatalma szerint fel
kelést hirdetvén , az ország’ nagy zászlója’ kiüttetésével,. a’ hon’ népét viadalra szóllítá, • Fe
les számmal jelentek-meg, Ezek,között Eszterházy János Nagy-Győri Vár-igazgató, há
rom-ezer gyalogsággal; Battyány Adám, Eszterházy Miklós é s ’Sigmond, Dráskovies Mik
lós, Nádasdy Tamás, Pálffy János, Pálffy Ferencz, és Pálffy Károly Lovasság’ vezére, 
’s többek számos vitézekkel állottak-ki; kikhez tartozik a’ Megyék által küldött derék 
Hadi-nép ; ’s ezeknek Fő-kormányozója a’ hon’ Nádora volt.

- A’ czélba vett Budai ostromnak híre, mintha Európa’ boldogságáért harezoltatnék , 
az akkori időnek miveltebb nemzeteit édesgeté Magyar-országba. A’ húzamós ostrom, 'és 
puskapor’ kártékonysága által leomladozott kőfalak , berontást javallának. A’ vezérek’ 
végzéséből a’ betörés, Júliusz’ 27-ikére határoztatván, a’ Nádor, Magyarjait rövid beszéd 
által tüzelé: hogy rettenthetien lélekkel roncsanak-be, ’s a’ cső vek'láng-záporait, vitéz el- 
dődeikre emlékezve, annyi nemzetek’ vetélkedései között, nagy lélekkel fogadják. Tüstént 
Magyar-gyalogsággal terhelt 12 sajkát indít a’ vízi rész felé; ’s hogy a’Dunai torony-védők 
kifizettessenek: három százat csővés fegyverekkel rendelt hozzá jók. Más részről pattan
tyúsokkal öszve-kevert 200. merész hajdú a’ golyóbisok’ ezer villámait, ’s a’ föld-alatti pus-
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ka-pór’ szerte-pattant kártételeit vitézül kiáltotta ; míglen eggy Nagy-Győri erősségből! 'haj
dú , az ellen-félnek harmadik tornyába, a’ királyi zászlót, véres sebek, ’s hadi-társainak fol- 
áldoztátásai között felütvén, a’ liely’ elfoglalásával az ellen-félt rémülni ’s futni kínszerité. 
Nevét e’ hősnek eltörlé az idő; de a’ diadal-díszben véle EszterházyJános oszlozék, kinek1 
seregéhez tartozott. A’ vízi oldal felől pedig, bátor a’ Nádor több Magyar-vitézzel ke
ményen harezoít, det, mivel a’ Török-erő számmal múlta felyüt, ’s a’ sebesek’ helyébe foly
vást újak állíttattak, és e’ felétt'a’ bástyák is meghághatallanok lévén, az ellenfél’ kbon
tásainak megtartóztatásán kivül egyebet nem használhattak.

A' Török Nagy-vezér, a’ városnak hova hamarább leendő megvételét által-látván, 
többször kirohant az ostromlókra, de annyiszor viszsza yerettetett, ’s futásra vetemedett; 
melly diadaloknak a’ Magyarok nem kevés eszközlőji voltak, kik, kivált a’ Lovasság, majd 
m indennap csata-díszt arattak. ■ Végre Szeptember’ 'o-ikán, a’ városba berontván, ez, az 
ostromlottak1 konczoltalásai között, az Európai világ’ örömére, a’ diadalmas Nagy-Leo- 
poidot kebelébe fogadá; minekutánha 145. évig, súlyos Török-iga alatt nyögött.

E’ munkás ostrom alatt, a’ felette sok veszély között forgott N ádor, továbbá a’ béke’ 
ölében is hasznosan élt. A’ következett évben, a’ Hon-nagyok’ számos gyülekezetében , 
mellyben 1-ső Jú'sef örökös Magyar-Király, Szécsényi György Esztergomi Évsek állal 
megkoronáztaték, Nagy-Leopold, E s z te r h á z y t  Római Sz. Bir. Ilerczegi czímmcl ma- 
gosítá, az lö8?-diki évben, December’ 8-ikán, és a’ nemzeti czimhez L belül , — melly 
a’ Nagy-Fejedelem’ nevére emlékeztetné •— ragasztott. Ennyi méltatom állal Nagy-Lco- 
.pold, elannyira lekötelező P á l t :  hogy míg éli, tántoríthatatlan liívséggel viseltetett Au
sztria iránt; ’s honja’ boldogságán meg nem csüggedve iparkodott. Mert mind a’ Szász Vá
lasztó-fejedelmet 1656-ban, mind Eugeniust, ki 1657-ben hadi-sereggel érkezők Magyar- 
országra , úgy fogadta: hogy tekintete által mind a’ belső csend virágzók, mind az élelem- 
beli szerekben a' hadi-nép fogyatkozás1 ' " ■......................................nem szenvedett. 1605-ben 1-ső Jó'scf Római ős Ma
gyar Királynak menyegzői ünnepén, Bécsben lialtyáni Ádám Ilorvál-országi J!i 
nyolez-száz Magyar és Ilorvát fényes öltözetű, ’s drága fegyverű nemes kísérőkkel r 
lenvén, ez áltat Jó’scfnek a’ Magyarokhoz a’ nélkül is hajló
megnyerő.

Ismét gyász-emlékbe vezetlek nemes szívü olvasó, f-ső Rákórzy Fereneziiok lija Fo- 
rencz, az újítások’ kedvellője’s a’ párloskodó Jleresényi Miklósnak, ’s Villarius Francziá- 
nak tanácslásaikra, polgári zendőlést forralt, De Longovallius állal, ki J.ajos Franrzia- 
Királyhoz történetből levéllel küldetek, elárúltatván , Sárosi kastélyából az 1701-iki évben 
Apriliszban , Gróf Szolári által őrizet alatt a’ Ncosládi várba liurczollaték; honnan azon 
évben November’ 7-dikén , e’ napon vigyázaton volt Lechmann Százados’ közbenjárása ál
tal, elszökik. Nem sokára Bercsényivel Lengyel-országból viszsza térvén, Magyar-o rszá- • 
got fegyveres kézzel megtámadja; melly által Morva, Ausztria, és Stájer-ország, de kivált 
hazánk tetemes károkat szenvedett; E s z te r h á z y  pedig a’ szövetségesek’ kénye által, 
birtokaiban tűzzel vassal pusztiltaték. Végre sok vér-onlás után 1707-ben, a’ pártosok, 
Ónodban tartott gyűlésükben, Jó'scfnek lelt Kódolásokról, állított több okaiknál fogva 
lemondottak. Itt Kakovszky Melchior, midőn a1 haza’ temérdek kárait szív-illelöleg emlék
be hozná, életétől foszlaték-meg, a’ J ó ’ se.f’ részén állott Okolicsányi Kristófnak pedig 
— elébb bilincsbe verettetvén — léje vételék; a’ mint a’ Po'sonyi 1715-ben tartatott Or- 
szág-gyülésen hozatott 46-dik törvény-czikkely bizonyítja.

A’ Nádor, hogy némely földijeinek, Királyjoktól lett elpártolását megboszszúlja, né- 
melly Hon-nagyokkal tanáczkozva, az Ónodi gyűlés’ végzéseinek ellene mondott, ’s szer
te bocsátott köz-hirdetményében nemes tűzzel állttá : hogy Eldődei’ ösztönöző példájára, 
kész inkább életét’s vérét feláldozni, m int kódolásáról.lemondani; bátor birtokait, náp- 
xól-napra lángok által emésztetni látná.. Továbbá az Ónodi gyűlés5 végzéseit, tiszti hiva
tala szerint kárhoztató; ’s e’ szándékát Európa előtt, közhírré teli. levele által bizonyilá. 
Elolyaslatván az ellent-mondó levél Jó’sef előtt: hogy azt királyi jóvá-hagyásával megerő-
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Sít é ré- mind maga’ mind számos nemesség* részire, királyi pecsétes levelet nyert; melly- 
ben Jó’sef, P á l Herczeg'et rokoninak nevezi, 's abban sok előkelő Magyar nemzetséget 
előszámlál, kik a’ szövetségesek’ fenyegetéseit ’s hízelkedéseit megvetették. E’ levélben 
említtetnek 2 Érsek, 8 felszentelt 12 fel nem szentelt Püspök, 11 Ország’ Bárója, 10 örö
kös, lőném örökös Fő-Ispán, 6 Káptalan, 40 Ország’ Nagyja, 13 Szabad Királyi-város- 
Ezeken kivűl Horvát, Dalmata, és Sclavonia-országok, Gróf Pálffy János Bánjokkal egy- 
gyíitt. Megsemmisíttetvén idővel a’ pártosok’ veszélyes czélja, Jó’sefnek gyászos elhunyta 
után, Eleonóra Császárné’ kegyes kormánya alatt, Gróf Pálffy János hadi Fő-vezérnek 
kSzben-járása által, az óhajtott béke, 1711-ben, aö-dik Májuszban eszközöltetékj mellyre 
a’ pártosokat annyi vezérek, ’s annyi véres csaták reá nem bírhatták.

A’ kötött béke után, szerencsés év derenge a’ Magyar hon felett az 1712-diki évben, 
Yl-dik Károly megkoronáztatván; a’ Nádor méltóságához képest, költséges készülettel, 
’s pompás kísérőkkel díszesíté e’ jeles innepet. Különös öröm-érzés ömlék szívére, maga 
körül látván a’ megyék’ ’s várak’ igazgatójit, ’s a’ hon’ reményére serdűlő Eszterházy 
Sándort, Antalt, Gáspárt, Ferenczet, Jó'sefet, Lászlót, Mihályt, Pált, idősbb és ifjabb 
Pétert, rész-szerint véreit, rész szerint rokonait. Neveié örömét azon környüláUás is: 
melly szerint Károly Király, a’ Római Sz. Birod. Herczegi czimet, P á lnak  első szülött 
fijára, ’s ennek maradékaira át-ruházá. E’képpen P á ln a k  felemeltetésében öt hatalmas 
Fejedelmek munkálkodtak: 2-ik Károly Spanyol-Király, 3-dik Ferdinánd, I-sőLeopold,

-
végett kiszokott tétetni.

Az Ország-gyűléséből Kis-mártonba viszsza térvén, súlyos gyöngélkedése alól, ha
zánk’ köz-siralmára felszabadja őtet a’ halál, az 1713-dikr évben, Mártziusz’ 26-dikán, 
78 esztendős korában; minekutánna a’ hazáért, vallásért, ’s előkelő nemzetségéért, életé
nek nagyobb részét feláldozta volna. Tetemei, Sz. Ferencz’ Szerzeteseinél, részére ’s ma

rs készüllt sír-boltban, nagy pompával, ’s az eggybe-gyűlt számos Fő-ne- 
ítében tétettek-le. Gyász-márvány emelkedik a’ ravatal’ közepén, mellynek 

("tt versek közzűfide függesztek néhányat:

A’ boltozaton, Magyar-ország’ felfüggesztett c;

DILeCta hYnoarIa IaM YaI.e , 
mYLI aYieM paLatIkI beCoeDahe.
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FELSŐ MAGYAR ORSZÁGI

M I N É R  V  A.

H e te d ik  F ü z e t. J ú liu s z  1825.

-Wieland Adelung ellen: Mi a’ T isz ta  N ém etség?  ( Wielatids 
WerJte. Supplem. VI. Bánd.) — Tükörül azoknak, kik nyelv- 
rontást emlegetnek, ’s ezt kérdezgetik: Mi a’ T isz ta  Ma
gyarság? —*. ’s intésül a1 szere felett merészeknek.
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été. — De jaj f melly nagy méltán nevezi Adelung Ur e* háborút kártékonynak! Az a' 
maga pusztító lehelletével Nyelvünket és Literaturánkat is eimérgesítette í „ Sachsen meg
szűnt fénye által vakítani, és mások felett harsánykodni: a’ kimivcitetésére itten, jutott íz
lés elvesztő ható-erejét az Egészre; Német-országnak egyéb tartományai azt hitték, hogy 
ok mpst már a* nékik-idegen segéd nélkül is (a’ Vakmerők! ’s ok ezt merték merni ?) to
vább mehetnek. De minthogy a* Német Athénből vett cultúra az ízlésre nézve még igen 
is hijányos valaha’ más tartományokban az ízlés igen hamar'elfajult, mert a’ kényesebb 
érzés még nem hágott azon tetőre,, hogy Öon-magát. vezethesse, azonban: az idegen ve- 

- zérietet követni szégyenlette. Ez szülte a’ Nyelv' törvényeivel nem gondolást; ez az ide
gen szókkal tarkázott élést ottan, a’ hol honi szókat is lehetett találni, még pedig jó szó
kat; ez az elavult *$ provinciális szóknak fel-felkapkodását, melly a’ Jó-Ízlés által képzett 
Irói-Nyelv’ természetével egyenesen ellenkezik; ez a1 pórbeszéd’ szavainak *s szóllásainak 
megnemesítését: ez szülte a’ Bardengesang1, Minnegesang- bohóskodásait, az idegen me- 
trica’ szolgai követését, ’s holmi más efféle tévedéseket, mellyek általLiteraturájának szebb 
korában semmi más nemzetnem tévé magát vétksssé ’s nevetségessé." — Mind ez a’ baj 
és nyomorúság, mind ez a' nagy ínség Nyelvünkön és Líteraturánkon, azért áradának- 

tartományok. nem elme V eevéb tehetség, hanem ízlés nélkül van
nak; ’s a z I T e g i ^ r x ^
hatnak, az, hogyha azon példányokhoz, mellyeket a’ Németeknek Felső-Sachsen 1740i  ̂
és i?60. között ada, visszatérünk, és az ezen tartomány* felsőbb rende* nyelvének kor
látjaiba zárkózunk. Mert, úgymond Adelung Ur, Felső-Sachsen vagy egészen eltévesz
tette 1740. és 1760. közit az ízlést, vagy azok az űtak, mellyeket a’ több tartományok 
azoita tesznek, álutak és csavargások.

Ebben áll Adelung Úrnak, a* mennyire csak lehete, igen rövidre öszvehúzott, és 
csaknem mindenütt tulajdon szavaival előterjesztett értelme az eránt, a’ mi IfocIuUutsch, 
az az, a’ mi jó és tiszta ’s igazi Németség; mellyet mind azoknak keli követniek, kik az 
alnép közzé számitatni nem akarnak ; ezek azok a* korlátok, mellyek köztta’ Német Poétának 
és Prosaístának állanía .kell, ha nem akarja hogy a’ rossz ízlés’ bélyegével megjegyeztes
sék, ’s a’ Felső-Sachsen* 1740. és 1760. között élt írójihoz iskolába ne hajtassák.

Nekem koránt sem szándékom ellenkezni akarni a’ mi ezen állításban való és dologra 
tartozik, sem a’ kérdésnek .környüiményes vizsgálataira bocsátkoznom; melly, a’ mint 
ugyan én hiszem, felelte szükségtelen munka lenne. ’S ugyan - azért elmellőztem mind 
azt a* mit Adelung Ur a’ maga Értekezésének Rávezetésében, a? kérdés’ megvilágósstása 
végett, áz Athéni, Római ’s Toskárií szóejtésekről felhordott; mert annak szoros megha
tározása, hogy ezek eránt mit lehet állítani, ’s a’ példák mireánk mint alkalmaztathatnak, 
magyarázatokat vonnának magok után, mellyek tárgyamtól igen meszsze elvinnének, ’s 
végtére is azon perben, mellyet Adelung Úr a’ DélirFelső-Sachseh nevében Német-or
szágnak minden más tartományai ellen támaszta, nyomni semmit nem fognának.

Légyen tehát elég, ide nem értvén néraelly Jegyzéseket, mellyek Bérekesztésem- 
ben fognak előfordulni, ezen állatások ellen támadt kétségeimet az itt következő kérdé
sekbe és azoknak Adelung Urnák elébe nyúlni semmiképen nem akaró feleleteimbe öl-

36*
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1.) A’ Kémet Nyelv, a’ szerint, a’ hogy az a’ Schwábeni Császárok’ időszakában be

szélhetett, és íratott, és a’ hogy' azt a’ Minnesingerek, a’ Wolfram von Escliilbach1, a’ 
Heinrich von Ofterdiíigen verseikben, a’ Winsbeckben, ’s Nyelvünknek ’s Literaturáhkr 
nak ezen arany-korabeli sok egyéb maradványaiban találjuk, nem tökéletesebb állapotban 
vala e, mint azon időkben, mellyek reánk a’ Hóhen-Staufeni ház’ kidőlése után következ
tek? Bodmer, kinek bizony egészen más érdemei vannak-Nyelvünk körül mint Gottschéd- 
nek, nem bizonyította é meg a’ Minnesingerek’Manessi Gyűjteményében, hogy a’ régi 
Schwábeni Nyelv a’ maga törvényeihez htvebb, hajlékonyabb ’s kedvesebb-zengésű vala mint 
a’ XV. és XVI. Század’ Nyelve és még a’ miénk is ? Mondhatni e tehát áltáljában, ’s minden 
külömbség és kifogás nélkül, hogy a’ Schwábeni Császárok’ virágzó időszakának Írói-Nyelve 
szinte közepéig a’ XVI. Századnak a’ maga tekintetében ipagát fenn-tartotta ? ’s nem az tet
szik e inkább a’ XV. és XVI. Századok’ Német írásainak öszyéhasonUtásából az I. és II. 
Friedrichek’ idejebeli költőknek írásaikkal, hogy ez a’ mi Nyelvünk a’ XIII. Század’ közepe 
után a’ maga már elért ragyogó polczárói újra hátra-rogyott, és az elhatalmazó vadonság- 
gal ’s a’ Német Birodalom’ elbomlásával, a’ kihalás felé, közelíte? A’ Nyelv nem elakadt , 
hanem a’ szónak legvalóbb értelmében viszstamgyaii. >S minthogy a’ Minnesingerek’ Nyel
ve és az új Hochdeutsch koztt, a’ szók’ hajtogatására ’s az öszveszerkeztetésre nézve, es- 
sentialis küiömbséget láthatni:.mondhatjuk e,elégséges :ak nélkül ,vhogy a* FelsŐ-Sachsén’ 
XVI-Századbeli Nyelve az eggykorl Hochdeutsehot, (az az, a’ Schwábeni nyelvet) maga 
után meszsze elhagyta?

a.) Miként mutathátik-meg, hógy a’ Déli-Felső-Sachsen, a’ XVI. Század’ közepe olt* 
1760-ig, a’ Német Literátúr.abeli Jó-Ízlésnek lakhelye, ’s így ezen tartománynak Nyelve is: 
az igazi Hochdeutsch volt legyen?

Teljes szívből adom-meg mind azt, a* mit Adelung Úr a’ nagy Luthernek a’ Német 
Nyelv körül szerzett érdemei felől mond — ámbár a’ Luther’ Bibliai fordításában Ade
lung Úr ön-maga is annyi avultat és Oberdeutschot, az az, a’ maga által felállított prin
cípiumok szerint annyi Nem-német Németséget talál, hogy ezt a’ Bibliai fordítást clas- 
szikai szépségű roívnek nem ismerheti. De hol vannak tehát a’ Felső-Sachseni első ren
dű Német írók a’ XVII. Százban? A’ mi akkori legjobb Költőink és Prosaistáink, Opitz, 
Dach, Flemming, a’ két Gryfius, Wernicke ,.Logau, Moscherosch, (Philander von Sitte- 
wald), Lohenstcin, ’s mások, ’s minden egyebek felett az Oclávia’ és Araména’ tisztele- 
tes írója, ezek Felső-Sachseniek voltak e? Én nem mondom, hogy ezeknek eggyike ’s 
másika classzicus írónak vétethetik, ’s közöltök az ízlésre nézve is nagy küiömbséget talá
lunk. l)e miként fogaz megmutathatni, hogy a’ Költők között Opítz, a’ Prosaisták közit 
pedig Braunsehweigi Anton-Ulrich Herczeg, egyedül azért bírtanak jobb Nyelvet mint ko
rabeli társaik, mert ők a’. Wirtenbergi, Meisseni, Drezdai ’s Lcipzigi fenntebb classzisúak’ 
Nyelvűket tanúiták-el, ’s példánnyaikká ezt tevék? Német-országban az elmúlt századbeli 
Írói-Nyelv való Bábeli Nyelv volt: kiki úgyírt, a’hogy legjobbnak vélte. A’híres Gyümölcsözi 
Társaságion egyenetlen és a’ hazának minden tartományaiból ’s szögeiből gyűlt tagokat lá
tott a’maga társainak számában. Ezeknek egészen külömböző természetű fáradhatatlan igye
kezetük nyelvünkben eggy forródást okoza, melly által világosságra jőve ugyan az ő szó- 
és kifejezésbeli egész gazdagságok, de a’ mellyből az írás’ módja legbadarabb zavarának
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kelle támadnia Literaturánkban. Minden író maga csinált magának Írói-Nyelvet azon 

■mérték szerint, meliyben fejének tehetségei, érzése, íz Jete, leginkább pedig az általa 
leginkább kedvelt régibb és űjabb, bel és külföldi példányokkal szerzett ismeretsége, en
gedte; noha, a' mi elkerülhetetlen vala, mindenik a’ közönséges, mindentől értett, Né
met. Nyelvet, az őelőtte élt, és olvasójitól leginkább javait Német Költő’. vagy Prosaista’ 
író-nyelvét szollá. Senki sem fogja tagadni akarni, hogy némelly régen elholt Berlini, 
Drezdai, Hallei, Leipzigi íróji á’ XVIII. Század’ első felének tettek bizonyos érdemeket 
a’ Nyelv’ és ízlés’ tisztongatása körűi; de reméljük, azt sem fogja tagadni senki, ha is
meretes az előmenések’ történeteivel, hogy e’ szerencsés változásra Hamburgban lakó 
férjfiaink, nevezetesen a’ Hamburgi Patrioiálí-Társasága adá a’ legsikeresebb első impulsiót. 
A’ mi Professor Gottschédet illeti, ha az ő szorgalmas hiúságától azt az érdemet, hogy ő 
a’ Német Literaturának és Nyelvnek némelly hasznos szolgálatokat teve, meg nem tagad
juk is: annyi bizonyos, hogy ő, mint Példány, a’ középszerűség alatt állott, mint Tanító 
inkábbára a’Franczia Criticusoknak csak echúja, úgy pedig mint követőjinek feje ’s vezére, 
minden korabeli gubúk’ pártfogója, buzdítója ’s magasztalója volt; és így semmi tekintetű
ben nem vala az a’ nagy ember, kivel a’ Német Athén kevélykedhetik, és, a’ mennyire 
tudom, kevélykedni-akar, t&efirjxem a’ Manufactú-
rák, mellyek ott virágoznak, sem nem a’ Leipzigi sokadalmak, vagya’ Sachseui Augusz- 
tok’ pompás udvara, hol; lia vallást kell tennünk , keveset Írtak, keveset beszélitek né
metül — hanoin eggy mind ezektől nem függő környütmények’ üszve ütközése okozta, 
hogy 1740. és 17Ő0. közti Leipzigban nehány jófejű iljak találkoztak öszve, kik, eggy al
kalmasint nyilván elpártolás után Gottschédlűl, a> rossz-ízlésnek vagy inkább ízetlenség
nek akkori Coryphaeusától, jobb alakot kezűének adni Literaturánknak, ’s neveiket a’ 
nemzet előtt olly munkák állal ismérteték-meg, melly a’ (leniének bélyege által voltak 
megbélyegezve. De ezek küzzűl I.eipzigban a’ legkevesebbek maradónak ; a’ legnagyobb 
számban Alsó-Saolisenbcn fogtak lakást, néraollyiko a’ haza’ határain tűi veretett. A' hét- 
esztendei háború ebben nem vala vétkes, ’s igen hihető, hogy a’ Német Athén a’ maga 
kevély nevezetét, nélküle is, sem inkább sem kevesebbé nem fogta volna érdemleni.

3.) Jiggyik vagy másik Nemzetnek jó Íróji mívelik, tisztongatják, simítják ’s viszik é 
el annak Írói-Nyelvét a’ tőkéiéinek leginkább elérhető fokáig:' vagy inkább a’ nemzet’ 
legvirágzóbb Provinciájának felsőbb karú lakosai azok, a’ kik mind ezt teszik, és a’ kiknek 
ezt tenni jussok kirekosztőleg vagyon?

Ekkoráig, ha igen nagyon meg nem csalatkozom, mind azon nemzeteknél, mellyek 
a’ kimivcltelésnek és tudománynak fenntebb lépcsőjire eljutni szerencsések voltának, az 
elsőbb állatás vala igaznak ismerve. Mert egyedül a’Francziát hozom-fel példaképen. Az 
alkalmasint azon álla pótban látta magát, meliyben a’ XVII. Század’második felében a’ mi
énk állott, a’ midőn vele, liarmincz, negyven esztendők! elfolyása alatt eggy változás tör
tént, melly által az a’ legtökéletesebb Nyelveknek eggyikévé, ’s eggyszer’smind, a’ legked
veltebbé ’s az egész Európának mintegy közös Nyelvévé levő. Minek és kinek kelljen e’ 
sebes, e’ nagy változást tulajdonítani, az, magok a’ Franczíák közttnem kérdés. Az egész 
nemzet eggy’ szájjal azt vallja, hogy az nem a’XIV. Lajos’ pompás udvar-tartása’ , néma’ 
.szőlő-mívelésnek, nem .a’ selyem-tenyésztésének,' nem a’ manufaetúráknak ’s kereskedésnek
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a' későbbi kornak is. A’ mindég-nevekeáo értelem1 felvilágosodásával, az érzések1 ne- 
mesűlésével, áz újabb, nagyobb, tisztább ideák* nyerésével, bővülni, változni kell min
den Nyelvnek. A* Párizsiak zajgottaka’ Neologismusok ellen., ’s vádjaik nem voltak min
dég igazságtalanokí de a1 másokat gyáván követő sereg* viszszaéléseí 7$ eímétlenségei a’ 
vaió'géniéjü *s érdemű írók* el veszthetetlen jusaiknak semmit nem árthatnak; ?^%ggy4dősbb 
Crebillon, eggy Montesquieu, eggy-Büffon, cggy Jean Jaques Rousseau, éppen az által, 
-hogy ők tulajdon gondolataikat ’s érzéseiket belé nyomták' a’ Nyelvbe, e* Nyelvnek oüy 
alakokat adának r mellyekkel az addig még nem bírt Nem tagadható hogy a1 jó íróknak 
őzen kérdésbe még sohol nem vett jussa ismer határt; de ez a’ határ inkább szabatik-ki 
mmdég abr^eiv’ természete és az igazi Logicának ’s Stylisticának örökös princípiumai, 
•mint azon beszédbeli mód által, meliy az ország* légvirítóbb récében a* főbb rendek kö
zött uralkodik. - Ha a1 törvényszabói hatalom az Írói-Nyelvben'ezen utolsóiiák adatnék^ 
nem szükségesképen eredne e épen ebből a’ legmegtartóztathatianabb *s legszabadabb-kéjű 
Nyelvbeli változás ? Eggy vagy más tartománynak virágzó állapotja felette ingó dolog. A1 
XVIII. Századnak első két tizede körül a* Német Athéir Hamburg volt; harmincz eszten
dő nádivá Leipzig leve az; miért ne jöhetne a* sorba Bécs, München, Mannheim. Nürn- 

 ... ' ■.M.y .
a7 fő-városok, nem fognak é azon jussal bírni az Írói-Nyelv* meghatározásában, mellyel 
Adelung Űr Leipzig varosának, ennek az i?40. és 17Ő0. köztt praetendáit Német Athén
nek , megadatni kíván? Vagy igen nagyon megkelle tévednem, vagy azon Bábeli Nyelv
zavarellen, mellyet ez bizonyosan magával hozna, nincs bizonyosabb szer, mint a1 dol
got a1 maga régi alapján meghagyni, hogy a’ lelkes írók azok, kik a1 népnek igazi Írói- 
Nyelvét k é p z ik , és, a’ mennyire azt az élő, és így szükségesképen mindég változó 
Nyelveknek természete nem tiltja, m egállap ítják .

.* Ezen Útoísóbh,* a’ mennyiben valaha vaiameliy Nyelvnél helyet találhat, a1 dolog* 
természetére nézve egyedül a minden nemekbeli legjobb írók által érelhetik-el. ügye
dül ők alkalmasok erre, mert az ő munkájik fenn-maradnak, holott ellenben a’ nép’ Nyel
ve', aVlegviritóbb-Provinciák’ felső szakaikban is, legalább minden negyed-században vál
tozásokon megyen-végig, ’s szüntelen arra hajol, hogy térvényéitől elvetemedjék ’s ’meg- 
romoljon. De ha való, hogy minden élő Nyelv, bár melly tökéletes legyen, a’ változha- 
tatlanság* pontjára mér eljutottnak soha nem tekintethetik, míg a’ nemzetnél az isméretek- 
nek ’s politúrénak lehetséges még eggy fentebb lépcsője, míg még új ideák szereztethet
nek, új érzésék fejtethetr.ek, ’s ennek vagy amannak új változásai találtathatnak, és így 
ezekhez vagy egésszen új szók és új szóllás’formáji, szokatlan metaphorák, figurák és con- 
structiók kivántathatnak: mennyivel inkább kell

4.) Annak lenni szükségesnek, midén eggy Nyelv alig kezde még kevés év-tízed előtt 
ízléssel íratni; midőn ennek Szép-Literaturája csak nevekedésben vagyon; és midőn az 
némelly nágytekintetű nemeiben a’ való raestermíveknek nem látja elegendő számokat? 
Már az is'eléggé illetlennek látszik, hogy a’ föld’ kereksége eggyik legelső népének Nyelve 
az ismereteknek, elmésségnek, ’s ízlésnek azon szűk korlátjai közzé rekesztessék, mel- 
lyektíen az eggy tartományban és eggy rövid időszakban találtatik:- de melly képtelennek 
fog ez á  szándék akkor tetszeni osztán, ha megmutathatik, hogy a’ nemzet. Literaturája
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d) hogy addig a’ régibb dialékteket még mindég úgy lehet néznünk, mint köz Jószá
got ’s az igazi Német Nyelvnek tulajdonát, ’s mintegy gazdag aranybányáéit, . mellyekből 
a’ közönséges Írói-Nyelv’ szükségeire, a’ hol az esetek kívánják, merítenünk szabad.

- • ' II. ^  .

Minden Európai Nemzetek közit mi vagyunk, a’ mennyire tudnom engedtetett, az 
az eggy, mellynél kérdés még, meliyik az ő Irói-Nyelve? A’Külföldiek, kik, megtéveszt
ve  újabb íróinknak nevek által, nagy képzeleteket csináltak magoknak Eiteratőránk’ vi
rágzó állapitia felől , kénytelenek lesznek e’ feszült ideákat eggyszer.rfe igen megereszteni, 
midőn meghallják, hagy a’ mi legtiszteltebb Nyelvtudósainknak eggyike e‘ kérdést: Mi a’ 
Hochdeutsch? még 1782. is szóba hozni szükségtelennek nem lelte, ’s oBy módon óldot- 
ta-fel, hogy ez által, az eggy Chur-Sachsent kivévén , Német-országnak minden tartomá
nyaival, és így legalább kilencz tízedrészszel, galibába keveredett. Azonban a’ baj ko
ránt sincs olly igen nagy, a’ millyeténnek látszik; *s valamint a’ Németek ínég minden
korigen jól .tudták, kik az ő legjobb írójik versben és-prózában: úgy a’ külföldiek, Nyel-

nhugijii m  TTjj n»  ni   .■■>■> 1 rnmm. ['inni m » m g«twoepsim,
Adelung Úrnak Nagy Lexícona ’s Grammatikája mellett azon írókhoz lesznek kénytele
nek tartózkodni, kiket a’ Publikum’ köz voksa illyeneknek tekintetni kíván; és ha ezek
nek írásaikban néhánykor olly szókra ’s szállásokra találnak, mellyekről Adelung Úr hall
gat, Frisclínek német-deák, vagy Schwánnak német-franczia Szótárjaikra szorulnak.

Való azonban , hogy valamint Adelung Úr az előbbi Szakaszban felhordott okok sze
rint a’ Német Nyelvnek tisztaságát annak kiterjedésebeli ’s gazdagságabeli kárával, igyek
szik fenntartani: úgy más részről'Felső-Német-országnaknémelly fiatal ifrkálóji, ■':ré né- 

'O f lMaói fiaubwwlieg is, el másik felen meszsze mennek. Sokan, 
épen semmit nem gondolván a’ Nyelv’ tisztaságával, nem átallanak írásaiknak majd-nem 
minden lapján olly vastag botlásokat ejteni, mellyet csak a’ nép’ tanúlatlan részének le
het elnéznünk. Mások, nem tudom melly idétlen provinciális-patriótismusből, minden 
szükség nélkül, és a’ nélkül hogy ez által írások hathatósságban, kecsességben, vagy vala- 
m*Bf-%yéÍ>íSZükségre nézve, valamit nyerne, elavult vagy provinciális szókat, mellyek 
á’ nemzet’ legnagyobb része előtt’ egészen ismeretlenek, ’s holmi alacsony szóllásokat, 
meliyeket az írónak honjában is csak a’ nép’ seprejénél hallhatni, munkájikba nagy’szor- 
galommal felszővnek. Amazoknak gondatlansága, ezeknek féktelensége valóban annyira 
megyen, hogy épen nem csudáihatom, ha az a’ Tudósunk, ki éleiének legszebb részét 
Nyelvünknek Kritikai vizsgálatai alatt töltötte-el, nyugtából kiforgattatik. Azonban nekem 
úgy tetszik, nagy okunk épen nincs, rettegni, hogy ezek által Nyelvünkre tetemes kár há- 
rámland. Az olly Kőnyvirók, kik anyanyelveket, sem tudják, hiszen azok csak gálád 
könyvgyártók; eggy nap’ élnek ’s eltűnnek, a’ nélkül hogy Otvasójiknak agyokban 
az ő rövid ittlétek felől több nyom maradna-fenn mint Literatúránk’ Évkönyveiben. Az 
ö botlásaik, az ő grammaticájis törvényszegésük, az ő badar beszédek nem fog senkit el- 
szédithelni azok közzül, a’ kik érnek valamit. Ellenben az olly regulák, meíiyeket eggy 
köz tiszteletben áiió Tudós tanít, eggynél több tekintetekre nézve, lehetnének veszedei- 
F. Ití. Or. Mincrpa 3. Kegyed, lbo.5. 37
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2.) Wieland ezen második Cikkelyben a’ Déli-Felső-Sachsen’ fenntebb classzisai felől 
szóll. Minthogy itt semmi nincs, a’ mi a’ Magyar Olvasót interesszálhatná, ’s czélunkra 
tartoznék; azt egészen elmellőzzük.

3 ) A’ Nyelv leánya a’ Szükségnek, ’s a’ Társasági-életnek gyámgyerroeke; az ő ki. 
fejtése ’s gazdagítása az Idő’ munkája, az 6 szépítése az ízlés’ míve, ’s legtetősbb tökéle
tesítésén eggyet-értve kell dolgoznia mindenik Mázának. Eggy nagy nemzet’ Írói-Nyelve, 
melly a’ vad természet’ állapotjából, a’ sivatagság’ minden lépcsőjén, lassan és egyedül 
máisoknak nyomaikon emelkedik a’ culturának mindég fenntebbi polczaira, egész sor szá
zadokat kíván, míg a’ tökéletnek valamelly grádicsára felverekedhelik. E’ végre igen 
nagy-számú kedvező történeteknek kell, a’ mint azt Adelung Úr igen helyesen jegyzi-meg, 
öszveszerkeztetődni. Azonban mégis az ő Tudósai, ’s Tudósai közttaz 6 génievei-, talen- 
tommal-, és ízléssel-bíró Könyvíróji, az ő Poetáji, Órát órai, Hístoricusai ‘s populáris Philp. 
sophusai azok, a’ kik leginkább segéllik-elő gazdagúlását, kimiveltetését, pallérozását; ’s 
az illy férjfiak a’ hazának minden tájain elszórva találtatnak. Az ízlés épen olly kevéssé 
van a’ fő városhoz, vagy eggyik ’s másik megyéhez kötve, mint az elme és értelem. A.’ 
talentom mind .ezekre, a’ léleknek legszebb, leggyen'gédebb érzései, nem-keresett, néma 
érdemiett ajándéka a’ természetnek; a’ kifejlődés és eikészülét nerneliy kedvező történetek’, 
jó példányok’ és tartós aeLMgaánmvmunkáia. ■Mwd'Oz.&savetalálkozhatA. eggy ismeretlen 
szögben , ’s  a’ Könyvíró valóbb ízléssét jóhet-eló a’ legrejtettebb magányból, mint.a’ mel
lyel a’ nagy-világ’ legelegánsabb társaságában szerezhetett volna. De míg éggy nemzet a’ 
Stílusnak és Compositiónak minden nemeiben nevezetes számú igen jó Munkákat nem 
mutathat-elő, az a’ mit ízlésnek neveznek, olly szép, olly jó , olly kényes lehet a’ maga 
felsőbb classzisaíban, a’ miilyennek kívánjuk: de Írói-Nyelve mindég .csak nevekédósi állaz 
potjában lesz, tökéiletességére még elnem jutott, az új szókat és szóllás’ formájit inég fel
veheti ,. az elavultakat ismét életbehozhatja; a’ Nyelvnek sok-századi kincse előtte nyitva 
áll, minden megyék’ diaiectje’övé’, * áz-író azok közzül azt választhatja, V maga-földjébe 
azt ültetheti-által, a’ mire szüksége vágyott,'és a’ mi abban megfogamzhat. Csak épen 
akkor vétethetik Lexicona teleszámúnak, midőn már a’ Stílnek minden nemeiben Mester- 
míveket bír; csak akkor lehet szoros határvonást rajzolni a’ közönséges Írói-Nyelv között! 
melly egyszer’smiud Nyelve a’ minden tartományok’ jó társaságának is, és az eggyes me
gyék’ különös Nyelve köztt. Akkor intézik-el osztán a’ minden nembeli jó írók miJHoch. 
deütsch a’ fenntebb Orátori 's Poétái Nyelvben; mi Hochdeutsch a’ Comicusok’ Nyelvében, 
melly. ismét a’ nemesebbre, a’ humoristicusra és a’ bürleszkre osztatik;;mi Hochdeutsch a’ 
Tudományok’ és Mesterségek’ Nyelvében, és mi Hochdeutsch a’ felsőbb classzisok’ társasá
gáéban. Ezen Nyelv-Districtusoknak mindenike ismét a’ maga (ha így szólanunk szabad) já
rásaira van felosztva% ezeknek külön constitutiójok, külön törvények, külön municipali- 
tások, külön határszéleik vágynak; és egyedül ezeknek eggyüvé-fogásokból áll a’ Mestersé
gek és Tudományok által alkotott nemzetnek Írói-Nyelve. Mind ez, úgy hiszem azt, termé
szete a’ dolognak ’s nem kíván megmutatást. Világosításáúl ismét a’ Franczia Nyelv- szolgál
hat. Mind a’mellett, hogy az ő Poétái Nyelveket talán az ízlésnek makacssága szorosbbkem- 
látok közzé rekesztette mint azt más nemzeteknél láthatjuk : még is bv.onyos, hogy az ő 
Tragédiájuk és magasbb Lyrira-P.oesisekj Nyelve köztt , az ő nemesebb CóWédjajók vagy .a’
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által, minthogy az őrzeléicenység és valami kisded makacskodás minden vigyázás mellett 
is játékba avatja magét, a' Való végre is keveset nyer. Mi hasznát fogja vehetni a’ maga 
Appellatiojának a’ Pubiicumhoz, azt nem igen láthatni előre: de érzem, hogy minek- 
ntánna a’ törvénykezésnek e’ szeréhez vak szerencsére kapott, nekem most még kevésbbé 
illik mint eddig ülhetett volna, magamat e’ perben Bíróvá tenni akarnom. Aionban le
gyen szabad próbát tennem, nem hajlanának e’ barátságos eggyezésre a' perlekedő felek, 

•’s kívánságaiknak sanyarűságából nem engednének é el mind két oldalról annyit, a’ men
nyi őket öszszebékéltethetné. Annyival inkább reményiem pedig, hogy e’ próba nem lesz 
téve haszontalan’, mivel nekem lehetetlennek látszik, hogy Adelung Úr és az én pseu- 
donymusz Levelezőm a’ dolog’ veleje felett végre is eggy értelemre ne hozattassanak, mi- 
helytt egymás felé hideg vérrel ’s barátságosan fognak közelíteni. Adelung Urat e’ kér
dés’ feltételére eggy időben, midőn annak félfejtése Literaturánkra nagy következéseket 
vonhat, igen sullyos hazafiúi okok indíthatták. Azon szabadságok, mellyeket magának 
Nyelvünk ellen mintegy tíz észt. olta sok Könyvgyártó vészén; azok a’ Grammatika’ tör
vényei ellen elkövetett vastag vétkek, mellyekkel újabb könyveink ’s könyvecskéink tele 
vannak; az a’ példátalan merészség, mellyel az író minden Szokással a’ Nyelvben, min-

mocskoló Nyelvzavarék, melly onnan ered, hogy Tudományi Respublikánknak nem egye
dül némelly Mágnásai, (kiknek a’ vad községnek rossz példát adni valóban nem illenék) 
hanem csaknem minden a1 ki valamit nyomtattat, maga csinál magának eggy tulajdon 
Nyelvet, eggy tulajdon Heterographíát — már rég olta borzadással tekintetnek minden 
józanon-maradt fejtől; ’s minthogy ideje, hogy az árnak valaha gát vettessék, kihez ílle 
inkább, mint Adelung Úrhoz, hogy a’ Réformátio’ nagy munkájához hozzá fogjon?

Ez a \ késervesen-panaszlott Nyelvzavar egyenesen az íróktól eredvén, már e’ tekin
tetre nézve-is^zuks^ 'va íá 'A de iu jagÚ r^ a ’ maga által kitett kérdés’ megfejtésé alatt: 
Mi a* Hochdeutsch? vagy Mellyik az a Német Ny eb , mellyel az íróknak élniék kell? olly alapot 
keressen és vessen, melly által a’ Nyelv az író’ kéjétől függetlenné tétessék. Ö úgy hitte, 
és a’ mint ugyan nekünk látszik, igen nagy okkal, hogy a' zavar másképen meg nem szűn
het, hanemha az íróka’ magok törvényt nem ismerő állapot jaikból, mellyben mindeníke 
azt tévé, a* mit .akart, eggy közönséges zászló mellé eggyüvé-hívattatnak. Ezt ő a’ Fel- 
ső-Sachseni Nyelvben találta, ’s leginkább a’ hogy azt a* Déli-Chur-Sachsen’ felsőbb clas- 
szisai beszéliik. Az ő vélekedése szerint minden élő Nyelvnek eggy fő városának, legalább 
eggy tartományának kell lennie (*s természetes hogy az illyen a’ legmíveltebb, legvirág
zóbb), melly minteggy Depositáriusa a’ Nyelvnek; ’s ha ez Német-országra is való: melly 
Kerület merné V részben a’ Felső-Sachsenivel az elsőségért versenyghetni ?

És még is az alap , mellyel Adelung Űr a’ maga Értekezésében vetett és előterjesztett, 
minden.ebből kihúzott következéseivel oUy annyira új, olly annyira halhallan, hogy azon, a* 
Feiső-Sachsenieket kivévén, minden Olvasóéinak fel kelle akadniok, mellyel az érdemes férj- 
fiu maga is elŐre-láta. Sok értelmes emberek, kik a’ mi új és legújabb Könyvgyártóinknak 
törvényt nem ismerő merészségeket épen úgy kárhoztatják mint Adelung Úr maga, de a* 
Gottschédi Secta* rettenetes Purismusának káros következéseit feledni még nem tudják, 
azt hitték, hogy a1 Déli-Felső-Sachsen1 felsőbb classisának Társasági-Nyelve nem „lehet sem
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feleségekké teszi, hogy Nyelvek törül éljenek több. gonddal, figyelemmel, válogatással, 
mint a’ mennyit a’ szokott társalkodási-nyelv enged. Mellyek tehát határai ennek a’ jós
nak? Mennyre, terjednek e’ részben az íróknak kötelességeik? A’ figyelem, válogatás, 
gond, a’ Költő’ jusaita’ Nyelv körül egészen kimerítené e? A’ lyricus, epicus, tragicus és 
.conpjcus Költő’ Nyelvét teljességgel belé kell e, belé lehet e rekeszteni a Feisd-Sachseni 
'l'órsasági-Nye 1 v' határai közzé; a’mint azt Adolung l  r állítani látszik?
: 2.) Mind azon örök habzás és visszhabzás mellett, mell/ alá az élő Nyelvek vetve
vágynak, nincsen e1 kérdésbe-vehetetlenül, akár az eggyes szókat, akár azoknak oszve- 
s?erkeztetésöket tekintsük, minden Nyelvben valami állandó, valami, melly legalább egész 
izázadjoki vele-élés által eggy közönséges, tartós,és mintegy megszentelt Nyelvszokássá 
lett? Nem lehet é ezt az állandót, ezt a’ közönségest, mellyen a’ Nyelvnek tör vény-sze
ressége egyedül épült, a’ N yelv’ T erm é sze té n ek  nevezni? ’S nem kell é ennek a’ 
Nyelv’ Természetének minden író előtt illethetetlennek lenni?

3,) Tan é elég ok kifogás nélkül állítani, hogy minden elavult, az az, a’ Fclső-Sach- 
seni Társasági-Nyelvből kimaradóit szavainkat ez a’ sors azért érfe, mert ollyaknak talál—

szóksév nem vala? Nem okozhatták e azt hémellv történetbeli környülmé- 
nyék , mettyekba eillsffW?SJBamTlen!m!t^m tehelT '£? Ral&r réíjok
a’,Társasági-Nyelvben semmi szükség nem volna: szükségtelenek é azok a’ jú-ízlés{L író
nak is , ’s kivált a’ Poétának, ki nem ritkán van olly esetben, hogy eggy jelentésű, de 
egymástól csak alig érezhető nüanszokban külömböző szóknak látja szükségét? Nincsenek 
é példák a’ mi Nyelvünkben, szinte úgy mint az idegenekben, hogy az illy nemű szók bi
zonyos czéira ’s gonddal választatván a’ jó írók által, ja válást nyertek és ismét folyamat
ba hozattak? És ha ez így.volna, kitől remélhetnénk inkább mint Ad elung Úrtól, hogy 
b é r m ü n k é t , ~Je‘felvételt érdemlő szóknak renczéjefckel megajándé
kozzon ; vagy, a mi még nagyobb^érdeíná munka volna, minden illyen szó mellé azt a* 
Hochdeutsch szót tegye, melly ugyan azt-tegye, a* mit az elavult jegyez?

4.) Nem ugyan-ezt lehet e mondanunk soít^zavainkról, mellyek, ha a* legfenntebb, 
legnemesbb írás* és szóllás1 nemében nem használhatók is, minden megkülömböfctetés 
n élkül '  nemteleneknek» alacsonyoknak nenr. neveztethetlek, mihelyt jó írók által meg
nemesítettek '  és a7 jó társas ágba-bemenetelre alkalmatosokk^té{ettek? ’s nem épen ezt ta
nítja e Horátz (kinek a1 két PIzőhóz"írt Levele: j&Htó hogy mindéit Poéta és Criticus előtt 
Cíódexnek ismertessék) , midőn így s z ó i ! ....

’ A’ mindeneknél járatos szavakból 
Új nyelvet képzenék , hogy Olvasóin 

, Ezt mondja rá : Oh, így én is tudokí 
"■■■’ * Bé majd, ha izzad ’s hasztalan gyötrődik,

' ' ; . Csüggedt elmével tollat ellöki. -
Ennyit tesz az, ha tudjuk, melly helyet 

-  Kívánnak a1 szók, V melly szerkeztetést! ;  .
’S a’ legközönségesbbre mint vet új színt 

'  ' És tiszta csillogást a* gondos író- \  A
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porttól csalt néhány szempillantatokra is elvonhatom! E’ tekintetben boldognak érzem 
magamat, hogy a’ faluk’ csendes Magányjait gyakorta meglátogathatám. Ezekben Írom e’ 
gondolatimat is; ezekben tanultam érezni; ’s oh , mint visszatetszők, midőn olly nagy vá
rosba vevém egy időre lakásomat, hol a’ csendes Magányt szintolly nehéz feltalálni, mint 
e’ világban a’ tökéletes szívű émbert. A’ kedves tájt mindűntalan óhajtóm-, de híjába; ’s 
minél nagyobb volt utánna kivánkozásom, annál inkább általlátám, mi nagy jótét az ér
zőnek és a’ gondolkóznitudónak a’ •— csendes falusi Magány. De nem nyúghatik a’ szív
nek igazi vágyása mindaddig, míg a’ keresett bálványt fel nem találja; igy valék én is' 
Bár mint akarám magam’ embertársaimtól elvonni, bajosan lehetc; mikor néhanéha gon
dolára, hogy magánosán vagyok, emberi lépéseket hallék, ’s oda lett reménylett boldog
ságom. Egy tágas és gyönyörű kert adá-raeg végre nekem az óhajtott kört, a’ boldog 
csendes Magányt. Az édes természet’ anyai kertészkezére bízatott sűrű ligetek ’s néhány 
meglepő grottok fogadának engem’ boltjaikba, mint nyűghelyet keresgélő Vándort; mert 
azt mondja Plinius is; XSndique sílvae el soliiudo, ipsumijm Hiúd silentivm, qnad venaiiani Aalur, 
magna oogitationis indtamenta sunt. *) Itt a’ falun, itt , hol mindenütt a* szívetolvasztó lige
teket találom, itt van most az én Tempóm, itt ElÜzionom, mert a’ Magány kedves,.oh 
igen kedves Sí-ettfcS'Szakadatlaii munkál
kodásban vagyon. Ebben hányom vetem olly gyakorta meg az életet; ebben tanulóm 
annak hijábavalóságait ama’ kevés boldogságtól, melly vele já r, — megkülömbüztetni; ’s 
amazokat megvetém, ezért pedig untalan olvadék, csak úgy mindazonáltal, mint rövid, 
igen rövid ideig tartó boldogságért; mert azt is megtanulám magányaimban, hogy e’ vir 
lági öröm ollyan, mint a’ szappan-golyó, melly mikor-legszebb színekkel játszik, akkor 
enyészik-el. A’ Magányban kcdveléin-meg azon Tudományokat is, mellyekből holmi kis 
tapasztalásom ’s ismeretségem vagyon; mert ai ember mindenütt maga és a' magiban lakó 
erS állal lészen mindenné. **) Ebben fordítám-el füleimet, gondolatimat és szemeimet azon 
felette sok zajos háborgásokról, életterhekről és fonákságokról, mellyek által az emberek 
magok teszik élőtöket unalmasabbá, terhesebbé. Bt vizsgálgatám-meg azon számtalan sok 
Comicumokat, Drámákat és Tragoediákat, mellyek az élet’ Játékszínén — többnyire mint 
megannyi Chimaerák .— fordulnak elő. Magányomban érzém mind azt is, valamit holmi 
kis versezetimben ’s más egyéb munkájukban leírva., részint már nyomtatásban másoknak 
is megmutattam , részint pedig kézirati Gyűjteményemben fog egykor találni halálom után 
valamelly jó barátom. Magányban lehetnek a’ lelkes gondolkozónak olly elmélkedései, 
minők Ilerveynek a’ nyugalmas sirhalmok felett, Toungtiik pedig a’ csendes andalító éjisza
kákon valónak. Hihető Young azt tartá: Mire sikmio ct lenebris animus aliutr. ***) Hogy a’ 
Múzák leginkább a’ Magányban szeretik az áldozatot édesen fogadni, tagadhatatlan igazság. 
Nem ok nélkül, de nem is híjába töité azért Euripidész a’ maga életidőjének nagy részét 
egy magányos és csendes barlangban; ’s nem ok nélkül mondá már Ovid. Carmina seces- 
sum seribentis clalia i/uacnml. Magányban lehet csak az embernek olly nyugalom-pontja, 
mellyben a’ pihenő lélek elfelejtve minden bajokat, kényjére' járja-be gondolatival az egész 
világot. Felséges a' Fantázia; ez pedig csak a’ csendes Magánynak Istene. Széplelkű Vi-
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■ S á n d o r  L eo p o ld  a’ Nádor, és Birkensi

Á * .n -ik  Negyed’ 123-ik lapján, a’ Jegyzékben említés tevődvén B i rk e n -  
tte k ’ Róm ai nyetvea és Rdmai lélekkel S á n d o r  L e o p o ld ra  készített Elet-lrási

lanok, —  nem fog talán a F. á r . Ór. I f in o rv á n a k  olvasóji előtt kedvetlen dől- 
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Közben-járó Szószólója,

‘ Jusfi'Védge!mezőjeÍ.e '



Se observantiam filialem 
trictissima palatinalis muneris adimpletione

a quks. Baurmnt iám la

Xo Pean Leapolde Páter, have Páter! 
lo Pűlatine! 

lo dulcis paterna iellus, lo Pasan!

pacaia sub Cusiode Légim civitas,

ite, egregio ardote gravem spart

„nem hátrálta tandhatják,
„hogy mint atyja fiúi indulatját 

„ ISádor -  Ispáni hivataljának 
„szentül való teljesítéséből 

„becsülné, mérsékelné*

Csend leve. —
Az illy kedveseket mondó arany szavak 

a’ mélyen-figyelmezo Rendeknek 
szívekig hatnak, 

és a* régen nem ismért vígság és kedv 
orczájókat elfogja.

Feiderültek, Örvendeznek, 
szép jövendőket látnak; 

eggy rész tapsolva vigadott; 
a’ más ÖrÖm-kÖnnyeket hullata;

más rész öröm-kiáltással 
a’ szíveken gyözedelmeskedőnek

„Éljen! Éljen! Leopold Atyánk! 
„Éljen Atyánk!

„ Éljen ÍSÍádor-lspánunk!
„áldott, áldott légy oh édes Honnunk, Hazánk! 

„Most már boldogokat várhatunk.
Az egektől a1 legdrágább ajándék 

eggy csendes Ország 
Törvények’ Or’-állöja alatt;

Ott legkedvesebb: a’ Szabadság, 
hol kegyes Király igazgat

IlletŐdve megtiszteltetésié 
a’ nehéz Hivatalt 

. köszönve szemérmesen

Prímordia curarum 
in scrulandis nova pátriáé artnalibus, 
perqmrendis legibus, sermone, habitu, 

miro ingemo, mira sedulitate 
omnia pervohens profundo haustuy 

semper haerens, unde fluxerani, fonii; 
x e tirone magister, pür incanescenti vetera,

■ Első gondja valá, .
új Hazájának 

Történet-könyveit vizsgálni, 
yelvét, törvénnyéit, szokásait tar 

éles észszei, nagy szorgalommi

mmdenTkút-fejeSéi, 
a’ legelső kifolyásból vévén 
tudományt mindenekben:
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<fuin egrederetur penatíbus, 
dcsudans in opere9 alioecoi

elvesztene; 
érte gyakran már a’ nyolczadikot 
a’ nélkül, 1" —  * • '

Etferns,

jusmac, virtutum dommae, civúaiunt vtítcuu 

, máledico, suldolo

A’ Törvény folyástól üres 
idő-szakaszokban is 

ikább hasznot mint mulatságot keresett.

hogy ott Véreinek ölelgetésében 
társaságoknak gyönyörűségében 

a* Hazának szentéit erejét 
újra öszve szedhesse; 

egvszer’smind hogy a' Királlyal 
ország fontos dolgairól tanácskoznék.

í í ^ ^ f ^ ^ f ^ V a r Ó k n a k  .
kiterjesztett vitorlákkal 
kák* nagy tengerének bocsátá, 

vigyázva mindenfelé 
a’ szélvészekét előre ellátó 

okos Kormányozó.

acre in alstrusissima Tkemide, 
lene in temperanáa Nemesi ingenium; 

venerabanivr in senatu Proceres 
circvmspectantem in monitu, in senteniia virlutem 

in consüas vim, 
meniis ulira aetaiem maturum rolur; 

slnpebanl provinciáé 
pro dugusío Tralrc 

ad Scaldim, Mosam, Salim fulmmante

•nyeltnek szüzessége mellett, 
Katói keménységgel tartott; 

hazugnak, árulkodónak,
álnok színmutatónak

.Midán itélő-székében’ülne,- 
Házának leggyakorluttabb Fő-biriji

Iegtekervényesebb törvénykezésekben

elméjén;

messze-láló megjegyzéseit 
értelmes itélet-téteiét, 

tanácsának erejét, 
lelkének idejét-haladt érett-voltál 

tisztelve ismérték, 
midőn királyi bátyjának, 

míg a’ Mósa, Scaidis, Sambris vidékein

Debreceni Egyetem Egyeter
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Jegm-iukrat mium Sajnálva nézi

m patria r omniínáastriae, omríipoütúráe aptissima . . ^Mesterségeknek
x ':T'; ■ - r  minden paftérö&ásra alkalmatos

Hazájában,
hala* genti fabricarum conditíonem; « * %  va‘ó; eggy oity Nemzetnél -

statrnt mederí; .. a’ Fabrikáknak mostoha állapotjokat;
ad incunabula auctűriöus, , orvoslását végezte;

- a’ kezdetekben, a szerzőknek
oro/ertos sagaciiate pollentibus, a2 előmenetelekbe,. az eszgs hozzá-értőknek
suppeJitutione favéntíbMs kedvező segéllőknek,

» ,— maga gyakran a’ műhelyekbe te
Ipse saepiofficinis immoratus, és az e«tbereket próbákra.. ,

K lrtv iE i-
javaslása, nyájassága által ösztönül, 

bőkezűségével jutalomúl volt. 
Esztendőnként a’ Kincstárnak 

terheítejése nélkül

alsque aerarii molestia talentis X. 
pcrmgil quasie ceha turriin ornnesplagas specnlator, minden jókat^^sznosőkat elő-n: 
opporiupa queevisprovéhms, corrqbarans, adaugms, 
vitáin insliUaas cmctis, altér Deucalian saxis.

In Hepublúa latos, Egészszen aa^tíw así^nak  élt
runwamlc.MImlucro, quoiureingcmlsceretchh, olly nyereségen, mellyen csak eggy Hazafi 

. méltán jajdűlt volna nem örülvén,
iurpem ratus m ácerle conquisitis fisa mdustriam 5 a’ Fiscusnak szorgosságát

a* séreiémmeroszvé-keíesttekbeo 
*’ rútnak-vélvén;

.... - Ibasonlóképen
íía tó  idiáteFregrumtS domesü'ca tommoda , leghelyesebbén azt tartotta

. .. - - - fengy dicsőségesen uralkodó bátyjának,,a pulbctsj a regus non itnquam dwergere, OJ személye Jásznai .
facuUates principis,

vastíssímae, qna Patria

. személyes, feszaai 
a’ Királyiaktól ■ E  á’ Koz-jótól 

iohá nem külömböznek,

a’ kiterjedt társaságnak, mellybol a1 Haza áll, 
... a’ közönséges nyereségnek, dísznek,

colligcnda, defigenda ceritro, eggy közép pontjára keíl oszsze vonni,

a’ Királynak a’ Rendekkel 
semmi panaszok, fogások, Vetélkedések által 

meg nem szakasztatott, 
törvény ellen valóüralkodás1 zabolátlaűságától
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FELSŐ MAGYAR ORSZÁGI

M  I  J  E  R  Y  A .

-<JfajóJczadik, F ü z e t. A u g u sz tu s t  1825.

' Hieronyiííiís^ ÉKIbV
’s titkos követsége Szolimán Török Császárnál.

§ I
Megtörténik naponként: vagy hivatal, nagy gazdaság, vagy barátság, vagy néhány

kor hazánk bővebb ismerete kívánsága kicsalja fészkéből a* Magyar honfit, és sokszor 
örömmel ül kocsiiára vagy nyerges párípájSra, hogy a’ házi zajtól és gondoktól porázzon 
elméje; azt cselekedvén pedig högy észre vehetlenül lépjen szándék1 határára , alig ér-ki 
lakása helyéből, meg nem elégedvén pipája’ karikássan emelkedő füstje szemlélésével, va- 
lameily tárgyat vesz’-fel elmélkedése gyakorlására, mellynek választásában éppen nem sok 
"i4§t tőit,-litván ,a’^füveket, fákat, vizsgálhatja azok kimeríthetetlen természetét; de mint
ha még ezen tudomány sem volna elég térés mezej'e elme-futtatásának, addig hánnya veti 
szemeit, míg végre zörrenés után tekintve meliyet a’ vércse elröpte okozott komoly mél
tóságot. mutató váracska fogas düledékjeire pillant, ekkor könnyek gördülnek szemeiből 
az érzékeny Magyarnak, ’s szánakodó sóhajtásokat bocsájtva törűlgeti szemeit; úgy hogy 
néhánykor nem nézheti szó nélkül az ezeket nem érző inas, vagy kocsis, ura bajáról tu- 
dakozolódik és okoskodik a’ viszsza menetelre; ekkor már többet lát szikrázó szeme mint az 
egéíz világ’ láthatárán szemlélhetne, mert ekkor minden okokat felhány elméje, a’ mellyek 
ezen duledékeket okozták; átkozza Omár’ durva fattyai’ kegyetlenségeit, átkozza Őseink ön’ 
haszon-keresését, és gyatázza azok’ szünet nélkül egyenetlenségét; világossan képzeli, a’ 
gyászos Mohácsi csatát, ’s eszében jutott Királya’ ’s Nemzete veszte, ismét megindúlnak 
könyárjai, mert mintha látná azok’ vére omlását. — Mintha szemlélné édes Nemzete’ 
csordaként a’ Tőrök iga alá hajtattatását; itt megakad — részént a’ fájdalom’ nagyságától 
F. Sí. Or. Minerva 3. Hegyed. 1815. 4°
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tonipíttalva, részint hoszszahb idő előtt történt olvasásától feledékenységbe ment néven, 
gondolkodik: ki volt légyen azon semmihonni, a’ ki viszsza csábította a’ vérszopó Török- 
séget? Ki volt a’ ki ezek Császárjánál János Király nevében követséget viselt? — Én 
akarok ezen kérdésekre felelni midőn Laszky Hieronymus’ életét, ’s titkos követségét szán
dékozom elől adni; leginkább azok’ kedvéért: kiknek minden törekedések mellett is 
nincs alkalmatosságok Laszky’ tetteit több féle Történet-iróknál olvasni, a) és titkos kö
vetségét halhatatlan Bél Mátyásnál, ki ezen alább előladáhdó követséget nagy részént 
Laszky tulajdon kéziratjábol iktatta önnön vitatásaként az: Adpdroitis ad Históriám Regni 
Hungáriáé nevezetű Gyüjteménnyébe. — Nincs szándékom bölcsőtől fogva sirig élet írá
sát adni Laszkynak, megelégedvén azok’ előladásával, mellyek Országunkat, ’s Nemze
tünket közelebbről ’s különössen érdeklik.

§  n -

Laszky Nemzetsége Magyar-Országban jövetele, és dicséretei. *)
Laszky Hieronymus’ nemzetségére nézve Lengyel, hivatalára pedig Szirádi Palatínus 

volt. b) Magyar-Országban jött 1527. c) Zápolya János Királlyal, kivet való megismérke- 
désre volt alkalmatossága Lengyel-Országban, midőn t. i. Országától niegfosztatolt 's Tar- 
novl nevezetű' Lengyelnél tartózkodóit, a’ Hová Laszky több fő rangú emberekkel járús 
volt János Király’ vigasztalására; mindenek közt kitűnt Hieronymus, kinek mind Radi-tu- 
doinánnya, mind a’ tanács-adásban láng esze páratlan volt abban az időben, úgy hogy 
minden író , a’ ki csak Laszkyról emlékezett, szép dicsérettel tetézte őt. Sleidan a' ki 
minden részre hajláé’ szeplőjélől m entt: „ excellentis ingenii virum “ nevezi, d) Bővebb 
dicséretet mond Jovius, m időn: „ virum inter Sarmatas ab iilustri nobilitate, eruditacque 
virtulisnomine clarissimum“ nevezi; és ismét: „Excelso solerlique ingonin gravissimaruiu 
rerum consilia agttare’, atque ferminare solitum“ Írja- e) tizekhez alkalmaztatva szóllolt 
Istváníink is mondván: „ Eminebat Hieronymus Laskus Siradiensis Palatínus, vir et hello 
bonus, et consilio ac rebus agendis prudentiá et experientiá singulavi. “ f) Ezen Virtusok 
kedvessé tették Laszkyt nem csak a’ Fejedelmeknél, hanem a’ Tudományok barátja! is kü
lönös tisztelettel viseltettek eránta, lehet ezt tapasztalni Rolerodami Krasinus I.eveiéiből; 

- meily barátságot azomban és öszve kapcsollaiást nem csak a’ Tudományok okozták kö
zöltök egyedül, hanem leginkább a'Keresztény KaTolika h it, mcllynck igaz vallója volt 
Laszky, úgy hogy nem kételkedett Erasmus két esztendővel előbb, mind Zápolya zavar- 
jában keveredett volna, az Isten imádásáról való könyvet: (l)c modo adorandi Deum)
Hieronymúsunknak ajánlani, g)
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S DL
Laszky Hieronymus' rokonnyai.

Volt Hieronymusnak még test verje is, Laszky János a' ki igen tökéíletes és szolid Ifjú 
volt, azért sok nagy emberek* társaságában igen kedves. Szépen ír erről Erasmus a) mi-

ribus preterea adeo candídis, amicis, jucandis, hogy az ő kegyes maga viselete által csak 
nem megifjadok, kit mind a’ betegség, mind a* dolog, mind a’ rágalmazó nyelvek’ unal
ma kicsinbe el nem hervaszt.“ Harmadik nevezetes volt öreg Laszky János, Hierony
mus, és ifjú. János attyának testvérje, a’ ki a’ Gnesnai Érsekek’ sorát mind tudománnyal 
mind szent élettel dicsőítette, ennek dicséretétboszszan elől adta Erasmus az általa kiadatott 
*s néki ajánltatolt szent Ambrussában; b) és így három híres Laszky élt egy időben, minde- 
nik dicséretét bőven elől adja Roterodami Erasmus, de kivált az ifjú Jánosét, a* ki notelen 
életet viselt, c) Hieronymus ellenben megházasodott „az emberi nemzet’ szaporitása végettM 
úgymond Erasmus. d) Nemzett is egy fiatLaszky Albérlőt, a’ ki Ura volt Késmárknak, melly- 

m  ©ggy j&ban** időben. Lengyelek között „ a’
kit a’ Státusok és Rendek’ kérésére II. Maximilián Ország Gyűlés’ alkalmával törvényes 
czikkely által Magyar lakossá tett. e) Bővebb, ’s minket nem illető történeteit Laszkynak 
olvasd a’ BiUioihecae Bremensis kiadóiban. — Hanem mi közelíttaünk czéiunkkoz.

Többféle vélemények, *s a Törökök’ meghívása szüksége.
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ugyan megígérlek a’ barátságot és segítséget, de ti  az, az ügyetlen, ki azok’ segedelmére 
bízta volna magát? kik mindenkor henye szemlélői voltak más veszedelmének, a)

Laszky tanácsa volt tehát inkább mint Jánosé a’ Törökökhöz való folyamodás, mert 
azt állíiák némelly írók, hogy János irtózva halgatta Hieronymus’ okoskodásait , b) ifai- 
dán t- i- ez láng eszével ’s ékes nyelvével okoskodék ezen szövetség’ jó voltáról, mind 
eggyetlen egy módról, mellyel országát viszsza nyerhetné, számkivetésben küldetését 
megboszszúlhatná; — bátorita Szolimán kegyes és emberséges voltával melly által hanem 
másért, legalább esztendőnkénti adóért bizonyossan megesne érzékeny szíve rajta, — em
lítvén az Oláhokat és Moldvaiakat. — Több okok’ felhordása után ajánlá magát Laszky 
ezen követség’ elviselésére, ha Jánosnak kedvére lenne, — és midőn tovább hányná vet
né ez fejét, az mondatik felőile: hogy Yirgiüus’ versét vadon felkiáltá: Flectere sí nequeo 
Superos, Acheronta movebo. c) János’ házi-gazdája Tarnovi is,' segített ezen szövetség
hez tanácsával, — melly csakugyan reá is bizattatott Laszkyra, ’s rövid idő alatt útnak 
indult, mellynek szerencsés voltát emlegeti Bethlen d) holott maga'panaszolkodik Laszky 
a’ mint alább láthatjuk. — Meghallá ezen követséget Erasmus ezt írta Laszky Jánosnak 
követünk testvériének akkori Gnesnai Prépostnak: „ Fortitudinero (Hieronymi) objurga- 
rem, nisi jam serum esseí. “ e) És ismét Antal orvoshoz irt levelében „Hyeroslao a 
Laszko preeor nt feüx sit sua fortHudo, cui tamen non nihil metuo, ne in neruum. “ 0  
Erősségnek (fortitudinem) nevezi Erasmus Laszky cselekedetét, mellyel vakmerőségnek 
akart írni, és méltán: mert minő gonoszságra vezető rendétien, zabolátlan, és'gyaláza
tos cselekedet volt légyen ez, a’ szomorú tapasztalás rövid idő alatt nyilván tanította.

A’ követség’ pontjai előadása szükségtelen,- minthogy az, egész kiterjedésével eggyütt 
elől fog alább adatni; melyből egyszer smind világos jelei látszanak Laszky megrettenthe- 
tetlen lelkének, álhatatosságának, szabadságának, és érett elméjének; úgy hogy méltán le
hessen fájlalni: hogy azon nagy Isteni adományt nem a’ közjónak hasznára, hanem inkább 
az egész Kereszténység’ siralmára hásználta; — példány ez azonban, és igazító tükör, 
mellyel szemlélhetnek mind azok, kiknek dolga vagyon a’ bárdolatlan nemzetekkel; mert 
ez megmutatta: mikép- kellessék a’ Török kevélységet megbántás nélkül, megalázni; mi
kép' kellessék az ő pénz szomjokat, a’ nélkül eloltani; mikép- az ő kegyetlenségeket meg
szelídíteni; rettegetéseiket mosolyogni; sót mikép’ kellessék őket félelemre hozni, és nem 
csak az ő bárdoiatlau szíveiket meghódítani, hanem még azoknál kedvet, ’s szeretetet 
nyerni, bőven megmutatta Laszky két holnapig tartó fáradsága; úgy hogy ezt cseleked
e tte , olly szerencsétlen állapotban helyheztetelt nemzet’ nevében, nem lehet elegendő* 
képpen meghatározni: a’ láng’ elme, és Ítélet vezette é őf illy’ nagy dolog’ végrehajtásá
ban, vagy áttett. szándékában állhatatos makacssága, vagy tán az Isten' igazsága általa

Követség' nehézsége.
tette Laszkv követségét. Szolimán oőris ■’« -út,,.,.: t______ j .i

,J líí.' íp-rí.'ktx:



Laszky' Konstantinápolyim menetelének ideje, ’s ot( líraim
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mi Űrünk’ kesztyűét, meg nem törheti azt semmi világi erő. — Nem tudta elgondolni 
Urad: miért égettctett-el egész Buda, és éppen tartatott a’ Királyi palota? — Azért hagyta 
hántotlanül a’ Várt N. Urunk, hogy rövid idő alatt viszsza térjen abban. Régen kellett 
volna uradnak így gondolkodni, nem most, még minekelfitte megkoronáztatott; most mi
dőn másképp’magán nem segíthet, nyomatlatván a’ Fő Vezértől, most keres kegyelmet? 
most keres békességet? holott ha Ferdinánd ellene fegyvert nem ragadott volna, mást mint 
békességet vártunk tőle. Tudjuk miben fáradozott Radich által János Czárnál, tudjuk az egész 
világ’ újságát, tudjuk mit tehet Ferdinánd, mit.Urad, és a’ többi Keresztény Fejedelmek.

Laszky IbraimJioz:
„Helyessen állítod Uram’ elmésséget, a) ’s annak fáradhatatlan szorgalmát, de tudd-

meg, hogy Uram nem maga magát koronázta, hanem a1 Státusok és Rendek, hogy ess 
mind hatalmas erejével, mind bő kincsével, ys eszével védné az árva Hazát. —- AT tanács 
pedig azért tartatott tovább, mert ősi szokás és törvény a1 Magyaroknál: hogy a’ magta- . 
lan Király1 holta után választhassanak azzá, a’ kit akarnak. Én ugyan nem- voltam Ma- 
gyar-Országban sem akkor: midőn Urad arra rohant, sem midőn János koronáztatott, —■ 
azonban közönséges vélemény nálunk a1 ti Ural ok felől:- hogy a’hol eszik vagy nyugszik 
az ellenség’ földjén, ázt a’ helyet mindenkor bántaüanüi haggya ; mások ellenben azt mond
ják: hogy félékenységből k őltöz oH-el Budáról; mások azt állítják: hogy a1 kereskedés1 
szák volta miatt; de koránt sem azért, miért te említed. Nem is küldött engem’ Királyom 
Urad* kesztyűje1 érintésére, hanem egyedül annak tiszteletére, hogy t. i. véle kőzet; fog
ván oily* barátságos békességet kötnék, meliy tartós, sőt szakadhatatlan lenne; mert az 
én Királyom még kissebb uraságában is azt tanácsolta Királyainak, hogy a' Török Csá
szárral barátságban és békességben élnének; — de akkor mások Ítélete győzött; most 
ellenben nmieicutánna Király lett, a" mii: másoknak ajánlott, és tanácsolt, szentül akarja 
tellyesíteni, ’£ óhajt véletek valódi barátságot és szövetségei kötni. — Hogy hozzátok a1 
kereskedők újságokat hordanak elhiszem; de hogy ők mindent tudjanak, vágy igazat mond
janak , nem- merném vitatni; a’ mint gyanítom, azért beszélnek ők, mert félnek tőletek, 
!s így hízelkedvén, mentek. Beszéljenek bátor akármit, tagadhatatlan hogy hatalmas Ki
rályaink vágynak minékünk ha most valamennyire egyentUlcnkodnok is.u

Ibraim. Laszfyhoz :
„Meg fogom jelenteni itt’ létedet a' N. Úrnak, kinek <Sn hív, >s alázatos Sklávja va

gyok , meg fogom néked is mondani, kedves vagy kelletlen fogadtatásodról telt észre vé
telemet, valamint jöveteled’ okát is- ki kell nyilatkoztatnom.1*

Laszky líraimhoz:
„Uraságod nékem semmit se válaszoljon, ha akar barátja lenni uramnak, znclly ba

rátság kötésre tellyes hatalmam van, minthogy Királyom nem csak a’ Császárral, hanem, 
véled is, ki őt’ kórmányozod, szövetségben akar lépni. “
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Ibraim Laszkyhoz:
„Mosolyogva mondottam: hogy Sklávja vagyok uramnak, de az erkölcsös Skláv sem

mit sem tesz ura tudta nélkül; ugyan azért, nékünk semmire nincs másra szükségünk, 
csak az ő boldogságára, mert az ö feje szabadságával, kedvére indúl minden hív szol
gáinak is. Kn ugyan nagy köszönettel viseltetem urad’ bennem heiyheztetett bizodalma 
eránt; szükség azonban: hogy itt’ létedet megjelentsem N. Uramnak, ’s alkalmatos vagy 
alkalmatlan voltodat tőle értsem. — Ugyan mond-meg: minő ereje van Ferdinándnak? 
hallottuk hogy 25,000. fegyveressel bírna, sok é az Urad elleti P Hiszen a’ te Uradnak 
mint Erdélyi Vajdának két annyi volt; igaz ugyan — hogy a’ mi hatalmunk igen meg
gyengítette a’ Magyarok’ erejét. — Mi bizonnyára megvoltunk győződve a’ Magyarok’ vi
tézségéről , de tapasztaltuk: hogy igen rósz harczolók, a’ kik t  i. nem csak tőlünk, ha
nem a’ gyáva pataktól is elhenyéltek Királyjokal védni, a) mi iliyen halállal a’ legalább való 
embert sem engednők veszni.11 Ezekután kérkedett tehetségével, felhordván a’ gyászos 
Mohácsi ütközetet.

Laszky Uraimhoz:
„ igazságod .van, hogy Ferdinándnak nincs nagy tábora, .de a’ maroknyi nép mind meg

annyi válogatott bajnok. Vagyon néki 10000. vasas lovassá, 5000. Huszárja’s válogatott 
10000 gyalogja, minden hadi készfdetjei 200. kissebb nagyobb hombárdjai, hidakat ott' 
állít, hol nékte tetszik, szóval semmiben sincs szüksége; ludd-meg pedig, hogy illy’ sereg 
akár inclly nagy erővel is szembe mér szálúi; mert itt a’ ki a’ csata-mezejére lép, mind 
meg annyi kölyke vesztett oroszlányként harczol. Oh! ha Lajos Királyé lett volna ez az 
erő, bizonnyára nem engedte volna néklek által a’ borostyán koszorút. — Hogy az én 
Uram kissebb erővel hirt mind eddig, oka volt. az: hogy több felé kelletett felosztani har- 
czolő vitézeit, és hogy soha öszve nem kapcsolhatta egész, hadi erejét. •— Tót Országban 
kellett nagy hadi sereget táplálni tlróf Frangcpán kormányozása alatt, a’ ti Bosnyák Or
szágból gyakor bé-bé rohanástok ellen; Badich sok ezreket kormányozott a’ Szcmendriai 
Sandzák ellen ; de reményiem nem sokára más újságokat, fogtok hallani, mert eljövetelem
kor értekezett Királyom az Erdélyiekkel, Lengyelekkel, és Radichal az elkerülhetetlen 
öszve kapcsolódásról.“ Ezek után elkezdő magasztalni mind Urát, mind magát a’ Bassa, 
de Laszky éppen nem ellenkezett véle, és midőn már felül haladták dicsekedései az ege
ket, monda: „Későn az idő, majd máskor szabadabban, ’s bővebben szállók véled, jó 
éjszakát.11 Laszky azonban megszóllitlá: „Vágynak leveleim több Bassákhoz is, mellyc- 
ket hogy ludtod nélkül nékick ne adnék, megparancsolta Királyom; mert jól tudja, hogy 
Te mindent teszel, és kormányozol itt’ halalmassan; nincs is szándékom mást mondani 
a’ Bassáknak, mind tiszteletet. “ — Tudom mind ezeket felele a’ Bassa meny-el holnap',

Laszky Mustqffához hivattatdsa és beszélgetése.
XXIU.’ Bee. hivattatott Laszky Muataffa Bassához, a’hol hoszszas udvari idvezlését, és 

tiszteletét egy faragatlan búllnutás viszonozta, és néhány fésületlen tudatlan igék. Mu-
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sód szerint nem jöttem készítni Uramnak, sót kérlek benneteket annak megtagadására; 
egyedül csak azért fáradtam hogy Uradat Uramnak viszont szeretelére gerjeszszem, mert 
az .én Uram.ezután őt’ mind Attyál tisztelni akarja." Mustaffa. „Mind Attyát? hova való 
vagy? nem vagy te Magyar, a’jmint látom." Én Lengyel vagyok, felele a’ követ. „’S 
hol ianultál Olaszúl?" Olasz - Országban. „Mit kerestél ott?" Én tanúfás és szemlélés 
véget’ mentem oda. „No Barátom! sokat tanultál, de keveset tudsz; Te ollyan szót ej
tettél-ki előbb miilyent egy bölcsnek mondani szégyen, és ha tán a’ Császár előtt mon
dottad volna nem álnék jót fejedért; — lásd azért jó velünk előre beszélni — azt csak 
gondolni is: hogy Urad miénket mint Attyát akarja tekintni! Nem tudod Urunk’ elsőségét 
SEEZ istenség után f Nem tudod: valamint egynap az égen, úgy egy Ur e3 földön a’ mi Császá
runk, és te mint Erdélyi Bán lótó-futója bátorkodtál N. Urunkat Uracskád Altjának ne-

Laszíy:
„Jobb lett volna már régen elmennem, ’s nem hallanom Uram-, ’s magam gyaláza- 

tját; rósz dolog e’ ha a* Magyarok’ Királya írván a' Török Császárnak: kedves barátjának 
„sőt -Atiyának. i útAÍr, tiszteletet',

a* t i A t y a  ‘f  óságot Űrad és Királyom koz^t — és te 
nagy hatalmáért Uradnak gondolod fejemmel jádzanára iménti szavamért? véled tán, hogy 
akkor az én fejem kecskéjévé, Urad’ okossága ’s embersége pedig tiédévé válna ? látom kén- 
telen kelletlen kell dicsérned Urad’ hatalmát: mert Skláv és szolga vagy; ezt teszik ugyan a’ 
Francziáknál, Spanyoloknál, Lengyeleknél is, sőt minden nemzeteknél, de csak az aláva
ló hízeikedők; — az én Királyom nem trömbitáltatja magát. Isten után elsőnek mert tudja: 
hogy egyedül Istené a1 hatalom 5 és hogy aiinak kezében légyen a’ kormány, nem csak fent , 
hanem e7 földön is.. ~  Mért nevezted Királyomat Erdélyi Bánnak ’s engem1 lótó-futónak ? 
A z c n i b á t f - a z  ehyím néked nem Királyod; 
azért neveztél tán ló.tó- futónak, hogy kevesed magammal jöttem? Ősi szokás nálunk: 
hogy a* paripának elvágják a* farkát , ha ez hoszszasága miatt alkalmatlan a1 fegyveres vi
téznek; azért a ló ló marad *s alkalmatos’b a7 szolgálatra, úgy a’ követet is: nem az ina
sok’ lovászok’ sokasága, vagy az ékes ruhák pompája, hanem urának benne helyheztetett 
bizodalmá teszi, — ezért bár ide se hivattál volna, Királyom 's magam eránt dísztelen ki
fejezésed’ hallása végett."

Mustqffa:
„Királyod néked a’ le TJrad, de a’ miénk nem lesz, mert nem kért szabadságot a* 

kormányra. Eljöveteleden örüiük — hogy lótó-futónak neveztelek oka az: mert nem jön
nek hozzánk követek és szószóllók ajándék nélkül, nem mintha mi azt ohajtnók; hanem 
megkívánnya Urunk’ méltósága ’s nagysága. Azért bizonyos légy: minthogy ajándékot 
nem hoztál, nem is fogod látni a’ N. Urát, ’s nem foghatod csókolni annak kesztyűjét.".

Laszky:
„Iparkodtam hozzátok, hízelkedvén magamnak kedves fogadtatásomról, és bizonnyá- 

ra sok veszedelmekkel kiizkiSdtem ide jövetelemig; úgy, hogy azok' sokaságátólíiyomat- 
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Ayás.
„ Csudálom, hogy elhenyélte tanácsomat — ugyan mond-meg kinek a’ kezében va

gyon a’ mi Urunk’ sklávja, a’ ki Lajos Királyhoz-követségben küldetett? hallottuk Tatán 
létét, élé? a) Laszky11 „ bizonyost nem mondhatok: mert új Magyar vagyok. Azt tudóm 
bizonyossan ha Uram’ kezében lett volna, régen szabad volna, mert nem hiba: ha a’ kö
vet híven eljár Ura’ akaratjában, s5t dicsőség; — ezen cselekedetet Királyom mindég 
kárhoztatta.“ „Ezekután kérdezgetBlődött a’ Bassa kiesebb, ’s:nagyobb dolgokról, neve
zetessen: nős é a’ Király? megtalálták é Zápolya György’ testét, mellyet ő is nagy szorga
lommal kerestetett, ’s több e' féléket mondván jó éjszakát kívánt. “

§  IX-

Laszky' Őszve jövetele Gritti Lajossal.
Ez nap elküldotte Gritti Lajos1 levelét egy Török által, melly János Királytól írva 

volt. Másnap ú. m. 2/». Dec. más szállásra vonta magát Laszky, a' hol ‘őrizetet rendeltek, 
melléje, mert mindég egy őr (Chauz) nappal, másik éjjel üldögélt ajtaja előtt, senkit se 
ki, se be nem bocsájlván; ’s mindent nagy költségen kellett mind magának, mind cseléd
jeinek ’s lovainak szerezni. 25. Dec. melly akkor éppen Karácson napjára cselt * két lová
szát megveri ék a’ csap-házban ivó Török társaik, ’s magával is az őrök vakmerőén go- 
rombáskodhi kezdettek; éppen ezen szomorú sorsa elmélkedésében foglalatoskodék 26. 
Dec. midőn hozzá jött Gritti Lajos parancsoló hangon megpirongalván az őröket, *s be- 
menvén elbeszéllé a1 Törökök’ csudáját ezen követségén. Laszkynak; — V vígasztala, 
hogy no törődne azokkal, meliyek már történtek, és, hogy békével tűrné v a \ megtö rté- 
nendőket, kérte. — Megeggyeztek egymás köz'tt: hogy azon levelet mellyel János Király 
küldött a’ Kassákkal közölhesse Gritti, és hogy ez szabadságot nyerhetne a’ királyi küldőt- 
ség’ oka-hallására ; nem is jeientett-ki mindent Laszky, elégnek tartván némellyeket mond
ván: „Értette Uram itt létedet, ’s hogy nagy kegyelemben légy a’ -Kassáknál megtudta; 
azért kér, hogy engem' jára.lant ezen nagy Udvarnál tanácsoddal igazgass.4* Emlékezett 
Laszky azon 30,000 koronásokról is, mellyeket a’ Era-nczia Király Velenczébe tarto
zott a1 béke kötés1 erejével minden holnapban küldeni; melly pénzhez való jutás akkor 
lehetetlenné tétetett Eerdinánd’ háborgásával; ’s Magyar - országban máskülömben nem 
is volt megkapható mint: vagy a’ Török Udvar1 útján, (az az: Gritti által) vagy az 
Aragú2ain. Azonban monda Laszky: „Majd ha szabadságod lészen hozzám barátsá
gosban járni, ’s ez tudtomra fog lenni, ’s a1 béke kötés meg fog történni, erről a1 tárgy
ról bővebben foghatunk szóSlaní.u Ezek után' elbeszéllé Gritti Attyának hivatalát, ’s em
lít é a’ Velenczei köztársaság szor-gondosságát a’ Magyarok eránt, és hogy a’ múlt nyár7 
végével berohantak volna Magyar-Országban a* Törökök, ha ő , és a’ Yelenczei követ 
a1 Bassákat okoskodásaik által fél nem tartóztatták volna. —• Elől adá Gritti a* béke1
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lehetetlenségét adó nélkül, mellynek lehetetlenebbségét hoszszas okoskodással vitatta Laszky;
’s hogy arra nem is volna hatalma, mivel tudná, hogy Királya’ esze ágában sem foroghatna 
az. Kérte végre Laszky: hogy fürkészné-ki az emberek’ véleménnyét felőle, ’s hogy néki 
tudtára adni el ne mulatná; ha pedig szabadságot nem nyerhetne a’hozzá való jövetelre akkor 
írná-meg, ’s mesterségessen szolgáltassa kezében azon irományt. — 27. Dec. szobájában 
talált Laszky egy levelet, mellyet jól gyanított Grittitől írttnak, mellyben írja : hogy ő sza
badságot a’ látogatásra még nem kaphatott, és hogy még egyszer kell mennie Laszkynak 
a’ Bassához, ’s csak azután nyerheti azt talán; írja tovább :  Leszky’ hivattatását a’ Bassához j
más napra, ’s egyszér’smind tudtára adja: hogy alávaló módom fognak véle bánni, ha adót j
nem ígér; ’s a’ Császárhoz nem fog bocsájtatni. Intette azonban, hogy megreltenlheletle- j
nül tartaná magát a’ Bassák előtt, a’ midőn fog azoktól késértetni. „Többet nem merek j
írni“ végezé levelét — a8. Dec. Szombati napon hívattatott Laszky Ibraim Bassához. — j
Szokás a’ Török Udvarnál, hogy egy hétben négy nap beszélhetni csak a’ Császárral, u.m. 
Szombaton, Vasárnap, Hétfőn, és Kedden; ’s máskor nem bocsáttatnak még a’ követek j
is a’hoz, melly napok nyelvökön Deuannak neveztetnek, ’s ezeken a’ napokon tartatnak

. I X .

Ibraim Bassa Laszky hoz:
„Uradnak erántam mulatott hajlandóságát, barátságát, ’s vélem való öszve kapcsolan

dó akaratját örömmel fogadom, de a’ valódi barátság eggyik barátot a’ másikkal úgy lekö
telez: hogy mindkettőnek érzése, dolga, akaratja, és törekedése eggyé légyen; ugyan 
azért én iily’ barátságot akarván kötni Királyoddal, melly t. i. tartós, mellynek kötele erős,
’s nem pók-nyálbol font könnyen szakadható légyen; azért: mondom néked : minthogy nem 
fogadhatok-ei illy* barátságot, m iné ke lőtte tudjam Urad’ minden kömyúláUúsait, ne veze
tessen : mit óhajt Császárunktól? ’s mi módon óhajtja azt? mert én többel tartozom Uram
nak mint az Atyámnak; sőt mint magamnak. Ugyan is, ha Urad illy’ formán nem akar 
Uram eránt viseltetni, mint illik annak tiszteletet adni, úgy kell vélekednem: hogy valami 
el légyen rejtve kebletekben, melly valahara ellenünk ömölhetne, ’s ekkor meg fog en
gedni Urad , ha barátságát el'nem fogadom. “

Laszky Ibraimhoz:
„Gondolhatod, hogy Uram veled szakadhatatlan barálságot szándékozók kölni, mert, 

hogy más Bassákat meg se tisztelnék akaratod nélkül, parancsolta; Te pedig parancsoltad, 
hogy őket meglátogassam, — engedelmeskedni akarván, Muslaffu Bassánal gynlázalossan 
fogadtattam, a’ ki Felséges Királyomat „nem Királynak1* engem'pedig „lótó-futónak** ne
vezett. Mit hasznai nékem ezen udvariságod, mellyel most erántam viseltetsz? hogy en
gem’ most tisztelettel fogadsz, Királyomnak pedig, és magamnak megengeded becstelenl- 
tésél? ha tudtam völna azt, bizonyossan nem mentem volna hozzá , mert nem jöttémén ide 
gyalázatok’ ’s csúfságok’ hallásúra, sem annak látogatására, a’ kihez tegnapelőtt küldötté!, 
hanem hozzád. Gondolom akaratoddal ezt történtnek lenni: vagy Uram’ kissebbiléséért,
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Vagy hogy tapasztalhatnám mennyire külömbözzók kegyes emberséged, az 5 embertelen
ségétől. — Tudom elméd’ élességét, ’s erkölcsös voltodat, tudom hogy isméred az embe
rek’ szokáséit, isméred e’ világot, ’s látod, .mik történnek abban, miben külömbözzenek 
a’ Királyok’ ’s Herczegek’ Udvarai egymástól ? jó l .tudod. — A’ Te bölcsességed, méltósá
god , és emberséged Ország-szerte ki vagyon hírelve nálunk. Soha sem hallottam Müstaffa 
vagy Ayás Bassa hírét’s nevét; — ugyan ezen szép erkölcseidért vesz fel kegyelmes Kirá
lyom barátjának,. de csak téged’ és nem mást. Nem csudálom vonakodásodathogy Urammal 
barátságban lépjél, minekelőtte megtudd Császárod’ akaratját, kelőmben Ítéletem szerint 
hibáznál is: barátságot kötvén Urad’ ellenségével. Hozzád jöttem mintegy erős véd-bás- 
tyábóz, hogy te Uram, ’s Urad köz'tt óhajtott .békességet ’s barátságot eszközölnél; és 
mind' ennek, mind annak hív és engedelmes szolgája ’s barátja maradnál. Mert ez volt 
Királyom’ tanácsa, mellyet adott Ulászlónak, és Lajosnak; most tehát hogy ő is azt csele- 
kedje, kötelezi az azoknak adott tanács t. i. a’ békesség, barátság, ’s öszve-kapcsoltatás a’ 
Török Császárral; mellyet egyedül csak általad eszközöltetni óhajt Királyom.“

' „Barátom! nagy dologról értekezünk, szükséges, hogy a’ kedvesseket kellemetlenek
kel vegyítsük: Müstaffa Bassa jó ember, ’s régi Sklávja ezen Császári háznak; és hív Ti- 
toknokja; —. azonban minden ember maga módja ’s szokása szerint él és cselekszik. Most 
tehát midőn Ürad a’ barátság* kötele által akar vélem öszve-kapcsoltatni , és a’ mint mon
dád, bennem helyheztette legfőbb bizodaimát; tanácslom tehát: hogy engedelmes légy ja
vallatomnak, ’s akkor fogod tapasztalni valódi barátságomat Urad efánt. —. Tudod: hogy 
Királyod nem örökség által lett koronás fejedelemmé, hanem csak egy részétől választatott 
a z n á l á n á l , "  és szintúgy 
mint Urad , csak egy részétől koronáztatott Királynak, — és ha igazat akarunk mondani: ha 
más jussa nem volt volna is Ferdinándnak Magyar-Országhoz, csak hogy Lajos Király* 
Kényét vette féleségül, még is nagyobb jussa volt az Országhoz Isten élőit, mint Urad
nak. .— Mi pedig csatánk áídozatjává tettük Lajos Királyt, elfoglaltuk palotáját, ebben et* 
tunk és hyűgodtunfey- következésképpen törvényes tulajdonunk. Oktalan állítás az: korona 
teszi a’ Királyt , mert nem az arany vá^r gyémánt ̂  hanem a* fegyver (Sábiya) melly által 
az engedelmesség eszk Özöitetik, parancsol; ’s így a* fegyverrel keresteti fegyverrel kell 
védni, erővel foglaltait, azzal kell menteni. Ugyan azért ajánlom, hogy Uram -eránt lég
in éllyebb tisztelettel viseltessél, mert Magyar-Ország az Övé, — külömben híjában töltőd 
napjaidat nálunk; tudjuk Urad’ hatalmát, tudjuk minő állapotban hagytuk hazáját, melly- 
nek kincseiben nincs mit helyheztetnie; tudjuk hogy az Ország tehetős’b Bárói Ferdinánd* 
hóz hajlanak, tudjuk, fibgy Urad hátra vonta magát, félvén Ferdinánd’ hatalmas’b fegy
vere* élét. — Legbiztos'b tehát: há Királyod felemeli Császárom’ kesztyűjét, ’s Urának is
meri ; akkor lészen Országa tőlünk, lészen segítsége, toeíly nem csak Ferdinándot, ha;- 
nem annak baráljáit is akkor zúzza pórrá, mikor akarja; ellensége Országainak ormos he
gyeit ménjeink’ patkóival akkor tiporjuk rónává, mikor óhajtja. 111/ formán bírhatja csak 
Urad az Országot, illy’. képpen nyerhet kegyelmet Uramtól, ’s tőlem l^r^sá£pt; — iily’
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módon gondolkodtam Urad’ álIapotjáróL — Barátom! ha nem lettek volna a’ Vefenczei 
szószóllók ás azok’ vezére fia, (a’ kinek tudom te is levelet hoztál) a’ múlt nyáron meg
kóstoltattuk volna vitéz fegyverünk’ élét, mint Ferdinándal, mint Ur .ddal, mert nincs 
könnyebb mint zavarban halászni. — Ugyan is mit tehettetek volna, ha én Romániákkal 
és Janicsárok’ felével mentem volna Ferdinánd ellen, Ayás pedig a’ Tatárok éá Janicsárok 
más felével János Király ellen ? hiszen mind eggyőnknek több van 100,000 fegyveressei- 
nél. Lengyel-Országba annyi Tatárt küldhetünk, a’ mennyi csak kívánható, mi azonban 
a* Telenczeiek kedvekért a’ kikkel legnagyobb barátságban vagyunk, a’ múlt nyáron ezen 
harczot elkövetni nem akartuk; de azért nem szunnyadozunk, ott’ termünk, mihént 
eszünkbe jut; ’s hamar elvégezzük tunya készületien, és pénzetlen hazádfiaival a’ szomorú 
játékot. Azért még egyszer mondom: kérd Urunktól az Országot, ’s esedezz: hogy késő 
jöveteledetroszra ne magyarázza; mónd-meg: hogy ITrad, az 6 szárnyai, és árnyéka alatt 
óhajt lenni: ajánlj néki adót, mennyiségét azonban ne nevezd; majd én azt mérsékelni 
foghatom; ha ezt cselekszed, mindent megnyerhetsz, a’ mit óhajtasz; mert ha kincsében 
bizik Urad: Barátom! kedves Barátom 1 hamar elfogy annak a’ kútnak vize mellynek 
nincs forrása. “ Helyheztesse magát minden tudós Laszky’ személyében, ’s próbáljon vá
laszolni Ibraim Bassa’ tekervényes, ijesztő, pénzvadászó., ’s többekkén igazságos beszéd
jére, ’s nézze körül magát, háuiyan találkoznak most ezen-vérrel szerzett ’s váltott haza 
unokáiból, a’ kik nem a’ bárdolatlan Tőrök ellenség’ főldjéh, hanem itt kedves Honnunk" 
kebelében tudnának, akarnának, ’s szóllanának, félre távén az ön’ hasznot, a’ Király’ és 
a’ haza’ javára! a1 ki így merné nyitni ajakát mint ez a’ Lengyel.

Laszky Ikráimhoz?
„Hoszszassan szólhattál, alig tudom mind elmémben megtartani; mondottad: hogy 

Uram nem örökségül kapta királyságát, nem is királyi vérből való, és hogy csak egy ré
sze á’Magyaroknak választotta őt’ Királynak; igazságod van abban : hogy Uram nem kirá
lyi vérből való, ’s azért nem is mint örökség adatott nékie a’ Királyság; de annál dicsősé- 
ges’b az ő Királysága, mert t*z örökösödés által gyakran Tiránnok jutnak a’ kormányra; 
az én Uram, a* királyi vér férjfi ágának szakadtával, a’ hoszszas választási vetélkedések 
után az egész Országtól Királynak kiáltatott; mert nálunk alatta valóiktól koronáztatnak 
a’ Királyok, hogy a’korona által hívségeket, ’s engedelmességeket bebizonyítanák. — Ma
gyar-Ország koronájára ha valakinek jussa lehetne, volna a’ Lengyel Királynak; mert ez 
Lajos Attya testvérje; de a’ Lengyel Király nem bátorkodott tapodni a’ Magyar szabadsá
got, sőt idvezlő követeket küldött János Király’ koronáztatására; ;s minthogy nálunk vala
mint nálatok az Aszszonyi ág nem örökösülhet az országlásban a) azért mind Istennél, 
mind embernél nagyobb a’ mi igazságunk, mint Ferdinándé. — Mondád tovább: hogy 
Ferdinándot a’ Magyarok nagyobb és hatalmas’b része vezette az Országba; igaz', hogy 
vágynak, kik méltán félik bűneik’ büntetésit, vágynak kik Lajos’ halála után mindjárt Fer- 
dinándhoz futottak; kik Lajost roszszúl kormányozták, az ön’ hasznot elcjbe tévén a’ köz-
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jftttalc, a* kik a’ veletek való Bélcessíget ellenezlek. — Ezek félvén a1 Magyar kemény- 
séget Ferdinánához iramtak; latrok ezek, ’s nem az Ország-1 Bárói! eggyik ezek közzüí 
az a’ sánta Nádor, a* ki gonoszságáért fosztatott-meg fényes hivatalától; másik pedig az á’ 
híres Tárnok, a* ki tolvajságáért és csalásáért fogva.tartatott, és ehez hasonlók, a) Ezek 
nem teszik az Ország’ hatalmas b részét, hanem csak egy két rósz tagját, a’ kiket ha el 
nem ó’sontottak volna, a’ köznép is kivégzett volna. Nemde nálatok is tartózkodnak szö
kevény Perzsák, kik szintúgy vagy féíéiem, vagy nyereség miatt jöttek hozzátok? — Mon
dád tovább, megöltük a1 Királyt, elfoglaltak palotáját, miénk az Országa. Barátom! Ha 
akartátok volna bírni Buda* várát, nem hagytátok volna úgy mint hagytatok, hanem úgy 
valamint Kairusf, Damaskust, és Rodust; de midőn mindent elégettetek, mindent eltaka
rítottatok, semmi Uralkodás’ jelét nem hagytátok, sem katonaságtokat, sem a’ döntött vár 
jobbításait, sem annak újjabb erősségét, sőt ellenben a’serény eltakarodást tapasztaltuk; 
ki ítélhet, másképp' minthogy ezt félelemből cselekedtétek ■’ — Nem is nagy dolgot vittelek 
végben elfoglalván Budát, — hiszen azt tenni nem nagy mesterség; azért nem is lehetne 
gyalázatos’b dolgot gondolni, mini:1'Buda’ vesztéjért, a’ Magyarok Királya Urának ismérje 
a’ Török Csáázárt. Tanácsod, mellyel adtál tisztelendő, de nem,azén Uramnak, hanem 
Császárodnak; midőn t. i- ianácslod; hogy a’ Magyarok’ Királya a’ te Urad’ kesztyűje és 
árnyéka alá ajánlja magát. ’S mért? tán az egyszeri Országunkba rohanástokért? tán az 
néhány Szeremi kastélyok’ elfoglaltalásáért? ezért, kell é tán a’ Magyarok Királyának alatt
valójának, ’s adódzójának lenni a’ Török Császárnak? annak kell é tán bókolni, a* ki a’ 
keresztény Királyok köz’U harmadik, erőre ’s gazdagságra pedig első helyet foglal? annak 
Ián , a’ ki Császárjaitokat a’mieinkkel cggyütl gyakran megtörte? a’ ki a’ Velenczeieket adó
fizetőkké , a’ Cseheket és Osztriakat aialt-valóivá tette ? Ez, ez lenne most adódzó ?! volt 
már az az idő: midőn Mátyás Király Fridrik Császárral vetélkedett, sokkal szomorúabb 
kürnyülállásban volt akkor Mátyás, mint most az én Uram; ’s még is Mátyás’ vitéz, karja 
győzött. — Hogy mi most Ferdinándot kikerültük, ’s magunkat vis2sza-húzluk, azt csak 
fortélyból csclekodtük; hogy t. i. nagy leslü paripái a’ terli, vitézei pedig a’ fegyver hor
dásban elbnkadnáriak; ezt cselekedték a‘ hajdani világ Urai: Rómaiak, és minden hadi 
tudományban jártossak; — azonban ma holnap Isten kegyelméből más újságokat fogtok 
hallani; ugyan azért jöttem, hogy bizonyos legyek, a’ veletek való barátságról, szerétéi
ről , egybekapcsoltalásról , és békességről, hogy ezt tudván * egész erővel Ferdinánd el
len indulhatnak, mert még eddig csak két újjal érinthettük azt; a’ nagyobb erőt ellenetek, 
mint vadabb ellenségek ellen tartván. Most azonban barátjai akarunk lenni barátjailok- 
nak, ellenségei ellenségeiteknek; vagy tán kevés ez a’ Magyarok’ Királyától? midőn titeket 
a* hitben tőlünk külömbözőket, az Országban látszató mindent tapodó nyomaitokért, ba
rátsággal kínál? valóban hittem, hogy ide jövetelemmel legnagyobb örömet fogok okozni, 
midőn csekély ítéletem szerint elgondoliam, melly nagy javak háromlanának rcáiok ezen 
barátságból; do tapasztalom, hogy a’ nagy kincsért hálaadallansággal fizettek; midőn szem
lélem úgy megrakva őrökkel szállásom’, mint a’ szökni készülőjét. — Nem jöttem én ide
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szokni, ’s nem is kémnek küldettem hozzátok; hanem jöttem, mint mondottam, hogy. 
kedvesen fogadtatom tőletek. Gondoljátok, hogy nincs minálunk erő , ’s nincsenek hatal
mas Királyaink ? gondoljátok, hogy nem tartják szemmel igazságtalan terjedésieket minden 
nemzetek? tán többet bíztok erőtökben, mint az Isten’ hatalmában? emlékezzelek-meg N. 
Sándorról, emlékezzetek-meg-a’ Rómaiak leghalalmas'b voltáról, a’ kik valamint terjed
lek, úgy el is enyésztek. Sapiens quisque est, qui maxima fortuna minimam habét licen- 
iiam. — A’ ti urodalmaitok mind vad szabadsággal vágynak szerezve; élnek még a’ fiúk, 
testvérek és atyafiak, a’ kiknek attyait megöldöstétek. Uj még a’ Ti uráságtok, és urodal- 
matok, mellyet Tirán módra kórmányoztok. — Nemde többször tapasztaltátok már Szí
riában és Egyiptusban a’ pártütést? meszszire terjedő Országaitok vágynak — hová mi 
könnyen evezhetünk. — A’ Perzsák fegyverben vágynak .ellenetek a’ kiktől éppen úgy fél
hettek, mint' a’ Magyarok’ eggyik részétől, mellyet ha barátságtokba vehettek; nincs mit 
félnetek a’ tengeri csatában: mert lovassaitokat hajóra nem rakhatjátok, gyalogjaitokkal 
pedig szemkötve jádzanak. — Ha ellenben a’ Magyarokkal békességben volnátok, azok 
védnék eggyik részét határtoknak; sőt nem csak ők, hanem Királyom is; mi több; ezen 
békességre még a’ Lengyel Király is meghívattathatnék, a’ kinek minden Királyok köz’tt 
leghalalmas'b iovassai vágynak. *— Illy* formán nem csak barátjaitok lesznek ezek a’ Kirá
lyok, hanem még barátaikat is arra fogják birni hogy véletek ne ellenkezzenek. >— Hogy 
a■ Velenczei szószótlók, ’s azok vezére’:fija titeket a’ Magyarokra való ütésből feltartóztat
tak, semmit mást nem cselekedtek, mint szent kötelességüket: mert alatta-valói a’ Magya
roknak. ■— Nem tetszik nékem, hogy ti annyira bizakodtok, és felfuvalkodtok erőtök
ben; mindég mondod: tennék, mennék, mi szükség a’ bizonyost jövendőre hagyni? ki
vált a’ táboriakban, mellynek szerencsés vagy szerencsétlen kimenetele az Isten’ kezébe 
van inkább, mint a’ csatázó bajnok’ markában ? bizakodtok sokaságtokban? mintha nem 
tudnátok: hogy nem mind harczol közietek, a’ ki a’ csata-piaczára lép? mintha nem ta
pasztalnátok minden szerencsés, ’s szerencsétlen ütközetetek’ ezerek’ éltében kerülését? 
Azért ne is bizakodjatok magatokban mások’ megvetésével; tudjátok: hogy minden hadi tu
dományok és gyakorlások tőlünk vették eredeteket; ti pedig a’ jó ágyú öntőket és sütögető
ket nagy költségen keresitek, következésképpen vakmerő hízelfeedéseivel a’ jövendőknek, 
és azok’kérkedő' előadásával nem mást cselekszel: mint a* bizonytalanság’ tágos mezején le
geltetett vágyódó elmédet. Az adóról pedig, hogy halgalnók ; többször mondottam: mert 
az én Felséges Uram ’s Királyom inkább Iovászszának engedi Országát, minthogy azt nék- 
tek ellenségeinek adódzóvá tegye. Azért ha nem kedves azon békesség mellyel kínállak, 
— bocsájcsatok — ’s tegyétek bátorságossá azon útat, mellyen jöttém." ímé minő sza
badsággal, ’s tántoríthatatlan álhatatossággal tagadta-meg a’ pogányok’ adó-fizetését Laszky; 
úgy hogy méltán lehet csudálni, hogy mint Jóvius mint Istvánfy, mint ezek’követőji nem
zetünk’ gyalázatjára igazságtalanúl mázolják, annak megadását.

.. Sok ideig ült Ibraim szótalan elmélkedvén Laszky’ mondásain, végre megszóllamla: 
„Üljünk közelebb egymáshoz, értekezzünk, de tegyünk félre minden dagadozást, és fel- 
fuvalkodást- Csak mond-meg; miért engednők mi Magyar-Országot Uradnak minden ha
szon nélkül? ’s mi szükségünk van nékünk a’ véle való öszve-kapcsoltatásra? hiszen a’-mi 
Urunk’ tulajdona az; — a’ kivel pedig ő barátságban és szövetségben van, annak csak egy
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nyan elgondolhatod; annál is inlcább hogy alatta-valói, annyit fizetnek, a' mennyit azok
tól óhajt j jól tudják ezt a* hatalmat és gazdagságot a1 Velenczeiek, tudakold csak Őket — 
Az említett czél’ elérésére 200000 aranyat ajánlott esztendődként é*rAnglus, és ha ez el- 
sül* talán még a’ hóltak is ellenetek támadnak, mert a1 Franczia Királlyal azokismegin- 
dúlnak, a’ kik külömbén mozdulni sem szándékozták. — A' Királyi Ilerczegeíc íjizóhyos’b 
szahadúlása végeit az Ánglus Király is 2Ő0000 ducat adósság’ elengedését ajánlja a’ Császár
na k .— Az Abyssiniak köveiteket küldöttek, a’ Perzsák kémek és intnekbennünket: hogy 
hajatok szálát se engednők emelkedni határainkon. Jó reménységben vágynak: hogy cse
kély ,érővel,elfoglalják Egyiptust és a* tenger’ tájékát, ha csak egy kevéssé is szemmel tarta
nánk TJradát; — de miért számlálom ezeket?, hiszen te mindt jobban tudod; ’s nem is azért 
mondom: hogy én ezzel mind téged’ mind Uradat, a’ kik mások’ rettentésére vagytok , 
rémíteni akarnálak, és ez által Uram’ barátságára vonni; hanem egyedül csak azért: hogy 
megismérjetek bennünket igaz barátotoknak, és hogy néktek inkább segítni mint ártani vé
rünkkel is készek legyünk. És valamint most nékünk szükségünk vagyon reálok, (mert 
ellenetek, és Ferdinánd ellen egyszerre táborozni sok) úgy bizonyos lehetsz benne, hogy

mátok ugyan nagy a’ mint mondád, és jó , Is ; még
sem a’ ti , hanem az Isten’ kezében van a’ győzedelem t hatalmas volt Dárius K. Sándor 
éllen, hatalmas volt Crézus Czírussal öszve vetve, még sem úgy volt ám az isten1 akara
tja, mint a* vakmerőn bizakodó akarta: mert Dárius számiálhatatlan táborát N. Sándor 
kevesed magával megfuttatta. Tatárokra is útálsz? hidd-el barátom: nem jó tanácsból $20- 
ríttatik egy napra minden erő-; de ez nem tárgyunkat illeti. —- Mondád: hogy a’ Töröknek 
rövid szóiiása, *s hoszszú keze volna, és hogy szokásod ellen szóüottál olly hoszszan egy 

: •dolog^.#| i ^ ^ ^ ^ |^ ^ ^ ^ p ^ n o ^ Q t t a m  már többször # hogy tő is^ -  éehíaii 3ádót nem 
kaphattok;' hanem ha akartok Wőádjátok Uratok felől: hogy ő úgy is
inkább tiszteletet, hogy sem hasznot keresni óhajt; azért adjátok mind azt viszsza a1 mit 
Lajos bírt, Va’ mit elfoglaltatok Magyar, Horvát, és Tóth-Országokból; akkor fogja Ki
rályom Császárodat tisztelni, ő hozzá mindég mint nagyobbhoz tiszteiendŐbbhez fog írni , 
éa Tútoj^aJk^fbiya ismérni, ’s így foghattok tisztelteim, ’s nem külömben; de adóról ne- 
is álmodjatok; merít gyapjúból fejszét nem kavácsoIhattok- — Ha az elfoglalt földeket vísz- 
sza adjátok Uramnak, hármas haszon vár feátök: 1. A’ Magyarokkal való békességnek , 
barátságnak, és segítségnek bizonysága. 2. A’ tisztelet melly által a Magyar Királyok őtet 
Kagyobbjoknak és Túlorjoknak fogják ismérni. 3. Hogy nagy lészen híretek a’ széles ke
resztény világban, ’s megtörténhetik:- hogy leteszik erántatok mutatott gyülölségeket, ’s 
békességben lépvén véletek, a’ mi Uram’ közben-járásával igen hihető. — Ugyan a^ért: 
okos ember vagy; ’s hatalmas a Császárnál, iparkodj mindent jól elintézni, hogy méltán 
mondassál: parancsoló parancsoljanak, ’s kormányozó kormányozójának; — jól megfon
told meiiyeket mondottam — ’s féljed azon setét felhőket mellyek mindenfelől fejetek fe
lett rettentően tornyosodnak. — Használd Uram- benned heiyheztetett bizodaimát, ■<— 
megengedj hoszszas beszédemért. * ’

,*aw
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Hála az Egeknek! tollexn sem tagadták-meg ezen nagy kincset, fájdalom! talán csak 

azért, hogy a’ barátság'tiszta Örömeit megkóstolván, annál érezhetőbbé tegyék attól való 
megfosztattatásomat. —. Barátom, kiben a’ fényes erkölcs, szép lélek, szép elme eggye- 
süíve valának, élte* tavasszán virágjában, minekelŐtte gyümölcsöt termett vólna,meg- 
szőnt lenni! Yérze szívem’ esetin; megdobbanva tevém keskeny hajlékába; reszketve ki- 
sértém a’ Temetőbe; gondokkal el-telve bocsátám a* setét sir’ nyirkos üregébe. Könnyek
kel áldoztam gyász-halma felett, a* barátság* utóisó adóját híven ie-tévéii. — Haldoklása 
közben halavány ajkai rebegett utolsó szavai: „Tál a’ síron ismét meglátjuk egymást" fog- 
lalák-el gondolkodásomat. —

Gondokkal el-telve merőn áliék boltya felett, mig az est a’ Zéphir gyengéded szárnyain 
lebegve, elborítá láthatárunkat. A’ Hold’ halavány világa; áz esti csend; csonkult létem* 
érzését még inkább nevelték. — Fei-serkente-ezen andalgásomból a? Toronyba lévő óra* 
mely épp én 11-et ütött. Sir-dombjára borulék még, •— ’s egy két pár forró könnyeim' 
sírja' penészes göröngyeire való hullatás után, egy Isten hozzádot mondván, haza ballag
tam tele epekedéssel, ’s jövendő állapotom felől való gondolkozással; sok hánykodásim

magamba, szemeim’ béfogta, ’s bádjadt tágjaim a’ nyugalom1 ölébe, eíszenderedének. — 
Nyugvásom közben elragada képzelődésem, kiiiömbféléket álmodtamy sok helyeken 

jártam álmomban, sok titkokat láttam; de mindazokból midőn felébr ettem, csak e’ követ
kezendő töredékek jutottak eszembe: .

Ügy tetszett, mintha megholt barátom földi része’ gyász-halmán ültem volna, gon
dolkodásokba merülve, midőn egy felhő észrevetetlenül körülfoga. Láték nem sokára 
felém közeledni egy Véd-Geniuszt mosolygó tekintettel, -melly jelenés engem* nem ^siny

^Barátság, szeretet, .halandó'!" s lm m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a e :;’én méltóságától elfogödva vagy két 
lépéssel hátrább vonúítam, ekkor- közelebb jővén hozzám, 's vállamra tévén jobb kezét, 
de a’ mellyet én csak láttam, *s csak mint gyenge szellőt úgy érzettem3. igy folytatá beszé- ' 
dét hozzám: „Barátság, szeretet, halandó! e’ köt ősz ve minket veletek, a’ szeretet azon 
„ nagy lántzhanm elly van a* földön lévő legkissebb valótól a1 Széraíig, ’s az Istenségig, 
„legfőbb szemet tés2i. — Keskeny határok közzé szorított esméretetek* oka gjarlóságtok- 
„nak, mi kik felsőbb világok’ bóldogabb lakossi vagyunk, a’ titkok* országába-bélátha- 
„tunk; ’s tartsd te szerencsédnek társaságomat, hihetetlen dolgokat fogok néked mutatni.- «•



322 AuguszEusz 1825.
Ságokat már egészszen le-vetkezték-“ Bámulva szemléltem a’ több árnyékok köz’t  meg

holt Bari lómat, ki mihelyt meglátott tárva tartott karjaim közzé szalada. Egek minő csu
d a ’ midőn forrón dobogó szivemhez szorítottam volna, semmit egyebet egy kis gyenge 
szellőnél nem érzettem! Abrázat’ vonási szelídek, tekintete derűit vala. —  N e csudálkoz, 
igy szollá ó , földi létem’ boldogságának volt részesé rajtam , sött inkább fejesd-meg, mi
ként juthattál agyagba zárva, e’boldog vidékekre? Én Géniuszomra mutaték, ki megelégedve 
szemlélte szívem’ forró ömledezését. — „Nem képzelheted ezen ország boldogságát,“  igy 
folytató szavait, „ha Thronuszt tennél is fel-jutalomul a’ fél-világban, ha tudnám hogy 
„milliók’sorsa függene is tőlem — hidd-el Barátom, nem cserélnék. —  A’ viszsza élések, 
„mellyek vágynak az emberek köz’t; eggyik a’ másik boldogságának horgas szemekkel való 
-nézése: az alacson részre hajlás, melly annyira elharapódzóit; hogy kevés van , ki szíve’ 
„valóságos érzéséből cselekedjen valamit: — hidd-el viszsza borzasztónak engemet! — 
„Sokszor láttam az érdemet a’ porban heverni, ’s a’ hasztalan munkátían éltű henyélőt ma- 
„gos palotákban tombolni. — Sokszor láttam a’ Törvény-Székeken az igazságot kótyave- 
„tyéltetni, ’s az igaz’ ügyét istentelenül meghamissíttatni- — Nem, Barátom h idd-el, nem 
„kívánkozom országtokba. Nem mondom én azt, hogy a’ virtus maga magába fel-ne ta- 
„lálná méltó jutalmát; de az igen hijjános. — Nem erősítem., hogy,a’ világtól űzőbe vé- 
„tetett ártatlan némüiémú részét a’ boldogságnak tulajdon kebelébe fel-ne lelné; de az 
„csak kevés része annak, melly van az halottak’ országába.“ Nagy figyelemmel halgatám 
barátom' szavait, ’s csak nem mindeniket helybe hagyám. Láték azonban nagy méltóságú 
árnyékokat, kiknek tekintetekből is észre vevém,. hogy nagy emberei voltak a’ fel-világ-'
nak. Géniuszom inte, kőzzelednénk feléjek , ’s szemléiaök közelebbről-—  Hozzá jók me- 
nénk, de én csak oldal-félt távolatska állék-meg tő llö k —  barátom m ondá, állanék kö
zelebb, minthogy itt nincs oly kiilömbség, mint a'fel-világban, hány lépésnyi távolyságra , 
vagy mellyik kezek felől áílyunk a’ nagyoknak? kérdém Géniuszomtól, ki ott közbül az. 
a’ komoly tekintetű, kinek homlokán csendesség uralkodik, ’s szemei méflyen feküsznek? 
Napoléon, felelt Géniuszom, ki a’ fel-világbá oly hatalmas vala. Még több nagy tekintetű 
árnyékok is voltak; kiket rendre, akarék kérdezni,, ’s- szerettem, volna, tudni, kiknek 'bol- 
dogúlt árnyékáé lennének; de szót hallók köztök, ’s oda figyelmeztem., hihető az előtt be
széltettek eggyütt, de a; mellynek én csak a’ végire érkeztem oda ,  ’s akkor ezeket hallám  . 
Napóleontól: „Valójába ki nem tudom fejezni azon való örömömet,, hogy a’ fel-világ’ lár- 
„ máiból e’ boldog vidékekre juthaték. Nagy személyt játtzám az igaz; — milliók hódol- 
„tak hatalmamnak; — a’ szerencse a’ miilyen h ív , gyakran éppen ollyan pártos vala: ha- 
„sonló vala él’tem az álomhoz, melly gyakran arany hegyeket képeztet velünk, máskor da- 
„rabos és meredek kőszirteken hordoz." Erre fel-szóval kiálták a’ körűi-álló  árnyékok.: 
„Az élet csak álom, a’ Síron innen, csak itt van bóldog nyugalom." Szél módjára sül 
hogott a' levegő, ’s mind eloszlának. A’ közben mondák: „ itt az Idő. “ —  Szomorúan ál-

\ ^ ”Géniuszom, ’s barátomtól is elhagyatva, ’s ezen való epekedésem köz t felébre
dek , a’ mikor valósággal elhitetém magammal, hogy ez nem egyébb — hanem csak álom

Kelemen János Kolozsvárról*.
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A  regi, és mai Poésis között való külömbségről közönségesen.

Az emberi nemzetnek pallérozódása Európában, a’ Históriának útmutatása szerint,
egymástól alkalmasint két egyformán távol lévő időszakaszokban kezdődött;.;de formájá
ra , és folyamatjára nézve, mind a' kétszer egymástól sokat külömbözött. — Történt ez, 
először azon országban, a’ mellyben a’ Helienek, és Pelasgusok laktak: másodszor pe
dig azon Német-eredetű népek között, a* kik egyszersmind többnyire minden mai Euró
pai Státusoknak fundálóji vóltak. — Ezen két időszakaszokra nézve, a’ Literátúra is két 
fŐ ré  zetre , ' ^ f S Sht wfcfeés v  L,i*alurara szokott fei,«sta*w; im  —'f f -  annak aUato- 
részei, killömböző nemű. elementumokból álljon is. -— A’ régi Literátúra’ gyenge Ifjúsá
gának epokháját, a’ Görögök’ Hérósi századjaikban; a’ mainak pedig a' Vitézi-időkben 
(Ritterschaft, Chevalerie) kell keresni. — Mind a’ kettőnek a’ következő századok’ erkől- 
tsére , gondolkozása’ módjára, és charakterére, következésképen, a’ Poésisére nézve is, 
bizonyos , és meghatározott bé-folyása vélt.

Ezen két epokhában sok dolgok találtatnak ollyak, a’ mellyeknek egyformaságok 
szembetűnő. — A’ társasági rend, mind a’ kettőben szembetánőképe* tökélletien vólt. — 
A törvényeknek bélyéír  az. .ergba talom foglalta el, — az igazságtalanságnak, és boszszüáí- 
Iásnafc , csak egyedül a’ személyes erŐ’retnéfft’g íra f -A ’ közönséges tudatlanság miatt az 
emberek, a’ rendkívül való dolgokat szerették és betsülték; minden testi tulajdonságok, 
főképen pedig a’.bátorság és vitézség, nagy becsben tartattak; mivel azokra leg-nagyobb 
szükség vólt; — az indúlatok elevenek, erőssek , és meghatározottak vóltak; tudtak szeret
ni az emberek és tudtak gyűlölni, *) a’ barátságos öszveköttetés szentebb vólt, a’ bosz- 
szűállás engesztelhetetlenebb; a’ szükség, azokat nejpinéipűképen igazságossá tette. A’ 
Históriának ezen két epokhájában, a’ mellyeket úgy lehet nézni, mint Görög-tweáig’ 
és a’ küzép-századok’ társasági pallérozódásoknak hajnalát, —■ a’ népek poétái elmével 
bírtak ; a’ képzelő tehetség, és érzékenység, a’ mellyék mindég az okosság előtt szoktak
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elmébe mélyen béhatottak, — a’ Poésisnek kedves matériájivá váltak, —  és magoknak 
a’ verseknek is, különös színt, és forfKát adtak. A’ régi Litcrátúrában, az  Argonauták’, 
főképen pedig a’ Trójai háború vólt az a’ nagy vászon-tábla, a’ mellyet a’ G örög- és 
Látziumi-Poéták, gazdag és porapás hímvarrásokkal ékesítettek-fel j sőt m ég  a’ mívészek 
is ezen tárgyat küiömbb küiömbbféle formákban adván elől, úgy nézték .a z t, mint m£- 
Vészségeknek kimeríthetetlen kútfejét. — A’ Spanyol-Országi, az Ásiai, é s  Afrikai Sara- 
cenasok ellen való háborúknak, a’ közép századokra nézve épen illyen h asznok , és fon
tosságok vólt. . _

A' régi görÖg-Hérósok’, és a’_ közép-századokbéli .Vitézek’- századjaik, illyekben ha
sonlítanak egymáshoz; — a’ külömbözések pedig egymástól még számosabbak , és szem
betűnőbbek. __ Az Argonauták’ expeditiója, és .a! Saracénusok ellen vó lt háborúk kö-
jö tt , __ a’ Trójai háború, és a’ keresztes háborúk között, felette nagy a’ külöm bbség,
sőt né talán egymással épen ellenkező, a’ föld, az éghajlat, a’ fegyverek, a’ szokások, 
az uralkodó gondolatok, a’ társaságos és házi-élet ’s a’ t, egymástól sokat külömböztek. — 
A’ történeteknek kiilömbbsége ugyan is, a’ mellyet a’ régi, és új Litérátúrában , a’ Poésis’ 
fő-feltételeinek (themainak) lehet tartani, — szükségesképen ezen két időszakasz' L iterá- 
túrájánafc, nevezetesen a’ Poésísének charakterében, és eló-adása’ módjában is , nagy k ü -  
lömbbséget okozott, a’ melly mint a’ képzelésnek (imaginatio) leánya, külöínböző idő
szakaszokban maga magától is külömbözik; mivel a ’ képze lés, a’ .századokhoz , a’ tájjék- 
hoz, a* helyhez, az ég-hajlathoz, a’ társaságos'élethez képest ’s a’ l. (a’ m ellyeket úgy 
lehet nézni, mint az általa teremtetett szüleménynek elementumait) a’ maga m unkájára, 
külömböző bélyeget vagy charaktert szökött ütni. —- Valamint a’ Poésis m indég a’ társa
ságnak bi zonyos grádusú pallérozódását mutatja; úgy szintén, ha valamelly század’,  vagy 
akirmelly Nemzet’ Poésísének charakteri-vonásait akarom tudni, és m eg-esmérni, e rre  
nézve megkivántatik, hogy elébb, az említett pallérozódás’, vagy civilizátzió’ grádicsait 
•smérjem és tudjam.

I. Lássunk tehát ó.) a’ Vallásnak, (3.) a’ társaságos életnek, /• )  az Aszszonyok álla— 
poíjának, ezen két idő-szakaszokban, egymástól való paliérozódási külöm bbségekről, 
úgymint a' mellyek, a’ régi Poésisnek a’ mostanitól való külömbbségét nem  kis mérték
ben eszköziötték.

II. Miben áll valósággal ezen két Literálúrának egymástól való külömbözése.
i )  -V Görögök’ vallása kitettzőképen poétái vólt; mivel az, a’ term észet erejének 

megszemélyesítésén (personiGcatióján) fundálódott, a’ mellyet valójában tiszta anthropo- 
morphismusnál, (ember formára való kiábrázolásnál) *) nem egyébnek lehet tartani. •— 
A' Görögöknek Isteneik tulajdon magoknak a’ Görögöknek Ideáljaik vóltak. •— Az Isten
ségről való gondolkodás módjában, avagy annak repraesentatiójában az e m b er , a’ ma
ga látási- érzési- és ítélettételi szokásától egészszen soha se szabadúlhat m eg; a’ mi értel
mi (intellectualis) és morális természetünkből, némelly vonásokat az Istenségnek szok
tunk kölcsönözni. — A’ Görögök a’ magok Isteneiknek emberi formát, és indulatokat 
tulajdonítottak; a’ természet’ Objectumainak mindenik Classisára vagy rend jére  tartozó

*) Euét esi.,, * jsopiJtV) főm., lép.
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dolgokat, egy erővel, phyzikai szépséggel, értelemmel, szabadsággal, kívánsággal, és 
indúlatokkal felrúháztatott Valóságnak gondviselése alá rendeltek. Ez a’ vallás a’ képze- 
lésnek -(imaginationak) teremtő erejét hathatósan előmozdította, a’ mennyiben bizonyos 
meghatározott vonásókkal és tulajdonságokkal bíró individuális Valóságoknak teremtések
re adott alkalmatosságot, az érzék?világot kiterjesztette, szépitclte, és lelkesítette, — az 
érzékenységek’, és testi gyönyörűségek’ Birodalmát, nem hogy eróteienitelte vúlna; sőt 
inkább az azokkal való élést sokszorozta, és minden tekintetben a’ Poésisnek kedvezvén, 
annak szerentsés folyamatjára, újjabb újjabb eszközöket szolgáltatott.

Ellenben a’ keresztény vallás, morális, és melaphyzikai vallás, a’ mellyben semmi 
poétái dolog sem találtalik, és inkább az okosságot, mint a’ képzelést foglaíatoskodtatja. 
A’ közép századokban a’ pogány vallás’ czeremóniáinak, szokásainak egy része, a’ ke
resztény-vallásba bé-csúszván, és azok annakutánna ehez alkalmaztatván, a’ külső érzé
kenységeket ébresztő foTmát adtak ugyan annak, mindazáltal a’ természetét meg nem vál
toztathatták. — Az a’ világ, a’ mellyet ez a’ vallás az emberekkel megesmértet, mindég 
az Ideák’ Országa fog maradni. Az a’ kútfő, a’ mcllyből ez a’ vallás foly, az a’ Valóság, 
á’ meHywek- inssádósása tanít -bennünket, »’ ezek, a meüyro igpmkmakv-e* eszközök, «’ 
mellyekkel él j az ellenségei, a’ méHyekke! fusakodik, a’ jutalmak, és büntetések, a’ mel- 
lyek parantsolatjait követik, mind ezek egyformán immateriálisok, és láthatatlanok.

Mi reánk az újjabb időbeliekre nézve, a’ természetben minden Valóságok, a’ fő, 
bőlts Valóságtól származott változhatatlan törvényeknek vágynak alája vetve, á’ mellyek- 
nek engedelmeskedni tartoznak. A’ természet mi reánk nézve mindég változó, és min- 
dég ugyan a z : mindég mozgásban van, és mindég megmarad. — Meg-borzadunk, mi
dőn a’ természetnek léteiéről, tartósságáról, egyformaságáról gondolkodunk, és annak 
mélységes titkaiból Iteveset vagy semmit sem foghatunk meg- A’ mai Poésísbe tehát 
hogy hogy ne lehetne inkább v a h r t n e g y m i n t  eleven vonásokat, inkább vala- 
melly felségest (sublimét), mint együgyű szépséget tapasztalni? Ellenben a’ Görögökre 
nézve , a’ természet é lő , és lelkes Vólt, és hozzájok hasonló valóságokkal vólt megtelve. 
Hogy ne lehetett vólna tehát, az ő Poésisek individuális, és élő elevenséggel bíró? jP 
Poésis Ugyan is , alt ármikor is nem egyeli; hanem maga a' kifejezések vagy expressiók állal meg
szorít, és ideálisált természet, a' mellyben valameliy nemzet él.

Ennekfelette a’ keresztény vallás, egy Szent-könyvben foglaltatva lévő igazságokon 
fundálódik : a’ Görögök’, és Rómaiak’ vallása pedig, csak üres mende-mondán, jobban 
vagy kevésbbé bizonytalan szájról szájra általadásokoh (traditiokon) épül, a’ mellyek csak 
a> czeremóniáik, Ainepeik, és vallásos emlékjeleik (monumentumaik) által tartattak fenn, 
és Papjaiknak emlékező -  tehetségeiktől függőitek; ’s következésképen a’ Poésis’ és szép 
mesterségek’ szerzésében (compositiójában) a’ szabadság nagyobb vólt, mint a’ maiaké
ban. __  Ezeknek Poétáik, sokkal könnyebben ,  és szabadabban változtathatták a* törté
neteket, és gondolatokat, mint a'keresztény Poéták. A’ Keresztényeknek fellyebb emlí- 
tett régi és szent könyve, a' meliy hiteknek fundameniom gyanánt szolgái, az űjjabb 
Literátúrára különös bélyeget (charakterl) ütött; ollyan bélyeget, a’ melly a’ Poésisre 
nézve, nem igen kedvező , főképen a’ nyomtatás’ mesterségének fel-találásától fogva- — 
A’ természetnek helyét a; könyvek, és azokból merített gondolatok foglalták él; az em- 
1'. M. Or. Minerva 3. Negyed. IÖ25. 43
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berek a’ tárgyaknak, vagy Objectumoknak eleven képét, nem egyenesen a’ természetnek 
élő-könyvéből; hanem meghűlt betűkkel íratott könyvből kőltsönözik; a1 helyett, hogy 
áz eredetit (originált) tanulnák, az eredetimássához (a* Copiához) ragaszkodnak. — Azok 
a7 lángeszű emberek, a’ kik a1 mai időben munkáikkal magoknak hervadhatatlan koszo
rút fontak, és a1 nagy Poétái névre méltók, kétség kívül kíssebb ’s nagyobb mértékben, 
a’ természettel szoros barátságban éltek; mindazáltaí még ezek is a' könyvek’ országában 
sokszor mulatozván, efféle nyomdokaikat egészszen el nem titkolhatják. — Ezeknél min
den kevésbbé friss, kevésbbé eleven, és kevésbbé individuális mint a’ régi Poétáknál, 
azonban a* régi világ az újjabbnál, a’ Poésis mély bé-liatásának bé-fogadására is alkal- 
matosabb volt.

£'.) Az említ élt két Epokhában , a* társaságos é let, és ennek formája, még talán 
sokkal küiömbözőbb vélt. — A* régi Státusok a’ személyes rabszolgaságon fundalódtak, 
a1 mai Státusoknak pedig a’ polgári szabadság a’ fundamentoma. s— Az elsőbbekben, leg
alább a' közönséges társaságokban igen nagy politika szabadság uralkodott; azok a’ kik 
a’ polgárok1 rendjére, vagy Glassisára tartoztak, a\ főhatalomnak meg meg annyi eggyes 
részei voltak, és az igazgatásban mindnyáján részt vettek. A* legnagyobb, és fő köte
lességeiknek, a5 közönséges dolgokat tartották, nagyobb részént magokat egyedül annak 
adták* ésezen foglalatosságok’ folytatásában, a’ kézi -  mesterségek által, (a’ mellyeknek 
gyakorlása egyedül a’ rabszolgák’ kötelessége volt *,) légké'vésbbé is nem akadályoztattak 
meg. — Az utólsóbbakbah, avagy a* mai Státusokban nagyobb részént a’ polgári sza
badság csaknem egészszen elenyészett: egy fő, egy ember ül a1 kórmányon, a1 többiek 
pedig nem egyebek; hanem annak az akaratjának engedelmes eszközei, éshüséges végre 
hajtóji, — a’ közönséges dolgoknak csak azoknak kevés számára nézve van fontosságok , 
a7 kik igazgatnak, a’többiek egyedül a7 magok bajokkal, a’ magok hasznoknak keresésével 
foglalatoskodván, magokat a7 mekhánikai munkákra adják, a’ melly által magokat táplál
ják, és a’ nemzeti gazdagságot előmozdítják; a’ magók állapot jóknak bélyegét hordják'in
kább homlokokon, mint pedig a’ nemzeti bélyeget vagy charaktert; —  azok a' gondolátok , 
a’ mellyek mindennapi foglalatosságaik által eíméjekben gyökeret vernéik, sokkal erősseb- 
bek, mint pedig azok , a’ mellyeket taníttatásaik, és törvénnyeik által nyernék. —. A’ fér. 
gl Státusoknak erőlködéseik úgy láttzik, hogy a’ szabadságban határozódott, a’ meliyet 
közönségesen, és eggyesűlt erővel a7 polgárok magok szerzettek magoknak , és .azt tulaj
don vérekkel magok oltalmazták; ■— a’ mai Státusok pedig egy nagy műhelyhez láttáinak 
hasonlítani, a7 mellyben a’ mesteremberek egyébről nem gondolkoznak, hanem hogy mes- 
tefSég^míveiket (productumaikát) és á1 gyönyörűségekkel való élésekét ̂ szaporítsák, úgy
mint a* kik az igazgatást egyedül csak bátorságra ügyelő 'i és jobbító Politzíának tartják. —* 
A." régi Státusokban a7 társaságnak kevesebb rögóji , kevesebb^ makhináji vóltak; háném 
azok több erővel bírtak, és több embert fogiálatoskodíattak ; a’ kerekek bennek nem vól- 
tak olly számosán, de a’gondolat és akarat több; kevesebb volt a* formálhás; de a7 köz
jót elő-mozdítani törekedő lélek nagyobb. — Ezeket az ideákat jobban ki lehetne Ugyan 
fejtegetni; mindazáltaí a’ mellyeket mondottunk, elegendők annak megmutatására, hogy
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a* társasági mekhanisrnusnak külömbbsége, a’ régiekre, és maiakra nézve, az erkölcsök- 
ben és szokásokban is nagy külömbbséget okozott, a’ meliynek szükségesképen a* Poésis- 
nek karakterére is, nem kis béfolyása vólt.

^ • )  A* aszszonyok’ állapotját, a' mai világban, és a’ rolléiokat vagy személyeket, , 
meltyet ebben játtzanak, a’ ir- : >- , •   J -a* régilöl való külömbbségére nézve legna-
gyobb , és lég meghatározóbb‘környfilállásnak lehet tartani. — .V barbarus századokban 
a’ Régiek az aszszonyokat úgy tartották, mint rabszolgátokat, sőt a' pallérozódásnak 
epokhajaban is, a’ Görögöknél, és Rómaiaknál nem sokkal voltak fényessebb állapotban, 
- r  A’ Görögöknél az aszszonyok benn-ülő életet élvén, az úgy neveztetni szokott 
nyök’ házába (gynaeceumba) zárattatván bé, és a’ társasigos életbeli gyönyörűségekből, 
’s a’ férjfiakkal való társalkodásból kirekesztetvén, a’ képzelésnél (imaginatiónái) és testi 
tsiklándozásoknál fogva, azokon nem nralkodhattak, mint a’ mai időkben. Átaljában a’ 
Görögök az aszszonyokkal keveset gondoltak, és épen ezen kevésre becsúltetésekből, ’s 
magoknak érettek nem nagy mértékben való interessálásokból lehet már kimagyarázni, 
ezen tekintetben az Ízlésekre nézve való eltévedéseket, Phrynének, Lmsir.ak, és .kpáúanai

A férjfiúi, és kemény századokban Rómában, a’ midőn a’ Rómaiak még csak az eké
vel, és fegyverrel való bánáshoz értettek, és a’ midőn magokat a' Világnak meghódításé-
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régi Tragédiában a’ szerelem, nem az hogy első személyt játszana, de még emlékezet 
n a!i» van rúlla, és a' midőn ez megesik, minden erő, minden nemesség nélkül való. 
Aesciniusz, Szophohiesz, és Euripidész ezen hatalmas rugót kevéssé használták, avagy helye
sebben szólván, azt nem is esmérték, és a’ midőn próbálták is, nem igen szerentsésen 
titűlt ki. — Euripidész vólt az egyedül, a’ ki ezt poétái ecsetjével festeni próbálta, Phedra 
szereti nevén Ilippolilvszl, de az illyen szeretet valóságos dühösség, és inkább az Istenek’ 
átkának ,°mint indulatnak lehet nevezni. — Racinénak találós elméje , és főképén a’ szá
zadja kívántátólt arra meg, hogy azon tüzet, a’ melly Phedrát emésztette, érzési tüzzé 
változtassa, és heves indulatjának morális színt adjon.

Hogy a’ Régiek a’ szeretetet nem tudták, vagy nem akarták festeni, ez nem az ér
zékenység fogyatkozásából származott; mivel a’ gyermekeknek a* szülék eránt való kegyes
ségeket, á  házassági szeretetet, az anyai esdekléseket, a' barátságnak Heroiszmusát, a’ 
legelevenebb színekkel festették le. — Antigoné, Andromache, Uccuba, Oresztesz és Pyladesc 
'» a' I. ezen természeti édes, és hathatós indúlatnak őrükké Ideáljai fognak maradni. A’ 
szerelemnek a’ morális óldalról való festése a’ Régiekben azért nem találtatik; mivel az 
emberi nemzet históriájának ezen epokhájában ez az érzés, még avagy csak a’ bölcső
jében is alig vólt esméretes. Ez a’ vitézi időkkel, a’ közép századokban született, avagy 
helyesebben ezen időbéli gondolkozásnak elementumai közzűl való vólt, a’ méllyet mél
tán az Európai civilizátzió virágzásának lehet tartani. A’ mint Írják, a1 Németek az asz- 
szonyok eránt valamelly vallásos tisztelettel viseltettek, *) még a’ midőn , a’ nagy erdő
ségeiknek közepette, fél vad állapotokban voltak is. A' keresztény vallás, morális egy
formaságot prédikálván, minden embereket, a’ magok eredeti jussokba helyheztetett visz- 
sza, á  rabszolgaságot ellörűlvén, az aszszonyoknak a’ magok természeti méltóságokat 
viszsza adta, és a’ szolgálatnak tömlötzéből kiszabadította, a’ meliybe azokat, a‘ társasági 
szerkeztetés, és az erkölcsöknek, szokásoknak közönséges durvasága taszította. — A’ vi
tézi idők, ezen leghatalmasabb indúlatnak morális szépséget kölcsönözvén, a’ Vallás* 
munkáját elvégezte, és közönségesen az aszszonyok, a’ tiszteletnek, és tisztaságnak sok
kal magossabb póltzára jutottak’. Ezen epokhában már a’ férjíakhoz, azokkal való tár
salkodóitoknál fogva annyira közelítettek, hogy azokban a’ tettzésnek kívánságát fejé er
jeszthették ; elegendő szabadságok vólt arra, hogy a’ férj fiák őket csak úgy nyerhessék 
meg. ha azt magok is akarják, azomban a’ világtól is eléggé viszsza húzott állapotban él
vén, a' képzelődésnek gyönyörűségeit azokban, á  reá jók nem könnyen lehető szertevé
sek által még inkább öregbítették. -

Ekképen az aszszbnyok, a’ Herószoknak bályár.yképcivé, (idolumaivá) félénk kíván
ságaiknak tárgyaivá, Innepeiknek ékességeivé, és vitézségeknek n
tak. Csak hamar    • , ,
A’ Troubadot nyak’ újjá
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letésének epokhájában ez, az újjabb Póésisnek leikévé vált, a' meilyben az, sok ideig 
uralkodott, és arra nézve a’ szépségnek kimeríthetetlen forrását, fedezé fel. .Annak meg
mutatására, hogy magának ezen környillállásnak az újjabb vagy mai Poésisre, millyen 
nagy béfolyása vólt, és mitsoda külBmbbséget szerzett e" között, és a’ .régiPoésis között, 
elégséges az, hogy az egész Régiségben, olly Valóságra nem találhatunk, a’ ki már vagy 
csak meszsziről is hasonlíthatna Dantenak Beatrixához, Petrárkának halhatatlan szeretőjé
hez , a’ szép Laurához, Ariosztúnak Izabellájához, Taszszónak Clorindájához, és mind azokhoz 
a’ teremtésekhez, a’ meiiyekkel Corneille, Racine, oltaire ’s a’ t. a’ magok" scénájokat 
felékesítették. — Mi találtatik ollyan a’ Görögöknek és Rómaiaknak Literátúrájában, a' 
mellyel a’ Shakespeare Júliájától és Bomeojávol, Olhdlójával és Desdemonojával, a’ Popé 
Heloizájával ’s a’ t. öszve lehetne hasonlítani? — Végre méltán kérdezhetné azt valaki: Mi 
lett volna a’ mai Poesisből, ha abból az aszszonyokat, és a’ szerelemnek morális érzését 
kirekesztették vólna ? Ez annyit tenne, mint a’ természetet a’ maga szinétől és kedves il
latjától, az athmospherát. azoktól a’ súgároktól, a’ mellyek világosítják, melegítik, és ab
ban a’ világosságnak ezer meg ezer játékát állítják elő, megfosztani; annyi vólna, mint 

gtaög ifctsiMfenU paga OlyinpuszaU es a’ maga Jstewsí kazánt, -
A’ vitézi időknek és a’ 'szép időszakasza már elmúlt, még p«íig abban a’ mértékben, 

a’ meilyben azoktól az emberek eltávoztak • a’ szerelemnek morális érzése’ erejét elvesz
tette, birodalma elenyészett. — A’ magát hajtogató, ’s kedveltető maga viselet, és a’ 
szerelemnek tettetése foglalták el annak helyét, valamint a’ jő akaratnak, a’ külső finum- 
ság, és njSnérosság; — a’ két nemnek mindennapi egymással való társalkodása, a’ kép- 
zelésnek bajolását elfojtotta, és a’ finomságnak minden nemét a’ társaságba béhozta, a’ 
melly a’ szájjal nem azt mondatja, a’ mit a’ szív érez, ’s következésképen a’ gondolatok’: 
igazságával, valamint az érzésnek hathatósságával ellenkezik. « - A’ ftrjfiak.' és-aszszo- 
nyok, ezen egyfnáshóz való belső-közelítések á&al nagyobb palléroződást, ízlést, világo- 
sódást, és szabadságot szerzettek ügyan magoknak; de egyszer’smind a’ természettől na
gyon eltávoztak, és a’ tettzésnek határozatlan kívánsága, a’ szeretetnek szükségét elóltot- 
ta , vagy legalább megerőtelenítette. — A’ férjfiakban ez által, a’ manérosság, csalfaság, 
és hamisság szokássá vált; — nem külümben az érzések’, gondolkozások’, akaratjok’, és 
beszédjeki módjára nézve észrevehetetlenül alább szállottak. — Mind az, a' mi igaz, de 
erővel tellyes, durvának láttatott, '  ésr látlátík.; ^  mmámz, S’ mi édes. és nyájas, de erőiden ; Tkd- 
lemetesnek tartatott is tartatiki A' szemérmetesség’ helyébe, a’ külső illendő maga viselet 
lépett, az attól való tartással, és bizonytalansággal eggyűtt, hogy valaki az ellen ne vét-' 
tsen; és mind annak az elkerűlhetésére nézve, a’ mi csak, egy finum érzésű nemnek az' 
érzékenységét megsérthetné, a’ tárgyakat (Objectumokat) nem a’magok igazi színekben 
adták elő. — Más részről az aszszonyok, gonddal és szemmel tartatván , természetekbe 
’s gondolkozások’ módjára nézve czirkáltatván, azomban a’ titkos hódítási erőnek, és 
ennél fogva, a’ magok magokkal való tusakodásnak ki lévén téve; — a’ színeskedés, a' 
ravaszság, és a’ titkolódzás bennek szokássá vált; úgy tettetik, mintha azt nem tudnák, 
a’ mit tudnak, és nem értenék, a’ mit valójában jól értenek: — azt a* mire érzékenyek, 
fel se venni láttatnak, — és érzékenyeknek mutatják magokat, midőn valamit fel Se vesz
nék. A’ tettzésnek kívánsága ezer eszközöket gondoltat ki vélek, hogy a’ magok mester-
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séus oroerézésck, mód! ruhájok, — tagjaiknak illyen vagy amollyan mozgatások, m ené
sek éí beszédjük ’s a’ t. által, magoknak a’ férjfiak előtt kedvességet szerezzenek, —  a’ 
mellyeknél fogva eredeti egyűgyüségeket, és kinyílt szívűségeket végképen elvesztették. —  
Az erkőírsöknek ez a' közönséges alább szállása, az elmúlt századnak elején, az O rleani 
Herezeg Régenségének ideje alatt kezdődött, a’ honnét egész Európába árvíz módjára 
lerjedt el, a' mellynek a' Poésisre, megfosztván azon charaktertől, a’ mellyet annak az . 
elmúlt századok adtak, valamint más dologra nézve is, nem kis befolyása vólt.

II. Elóladtam rövideden azon környülállásokat, a’ mellyek a’ régi, és az Ujjabb Peté
mnek egymástól való külömbözését, nem kis részben eszközölték; — lássuk m ár egy 
kél szóval azt is, hogy ezen két Literáturának egymástól való külömbözése valósággal 
miben álljon. —

Nemeiiyek ezen külömbséget abban keresik, hogy a'régi Poésist felette természetes
nek (naivnak) tartják. — Az igaz, hogy ennek Igéző kellemetességét legnagyobb részben , 
a’ természetesség (naíveté) teszi; de.az is igaz, hogy sok dolgok azért'tettzenek nékünk 
a’ régi Literitúrában természetesnek; mivel azokat a’ dolgokat a’ mellyék abban elő-for- 
dúlnak. n mi látásunk, érzésünk, és gondolkozásunk módjához alkalmaztatjuk, és az 
emberi társaságnak mai áilapotjával hasonlítjuk öszve. — Azok a’ régi írók, a’ kik né 
künk természeteseknek tettzeaek, a> magok idejebeliektől, ollyaknak nem tartattak ; azom- 
ban sokújjabb időbeli Poéták, p. ö. Moliere, La Pontaine, Arítíszto j Taszszo, Shakespeare,
"s a' t. azon értelemben mind természetesek , a’ mellyben a’ Régiségnek nagy Poétái te r
mészetesek voltak. —- Ezen utolsóbbaknak példájok szerint., a’ mai nagy Poéták , a’ ma
gok poétái S2üleménnyeiket, majd csak nem követhetetlen eleven színnel festik , és a’ sza
bad kifejezésekben uralkodó olly erővel , a’ mellyet mindég magok sem láttatnak észre 
venni. — Slunkájikban az Individualitás olly nagy mértékben feltaláltatik, hogy a z , a’ 
mit leírnak, valósággal elő Valóságnak tettzenek, avagy mintha azok igazi Valóságok 
lettek volna; mivel azokban a’ léteire szükségeskdpen megkívántaié minden feltételek, és 
minden charakterek feltaláltatnak. *) Némellyek azt állítják, hogy á’ mai Poésis nagyon 
érzékeny vagy sentimentális. A’ mai Poéták, aj természetet, és a’ társaságot ellágyúlt 
érzéssel festik- •— Valamelly elrejtett gyönyörűséggel szokták leírni azokat a’ érzéseket,, 
a’ mellyeket beléjek a’ természetek leheli inkább, mint pedig maga a’ természet: és a’ re
flexiónak valamiről való mély gondolkozását, abban való részvétellel érzik. — A’ görög 

. Poétákban a' képzelési tehetség, nagyobb mértékben vólt meg; a’ természetnek tárgyaitól 
(Ob)ectumaitól), avagy azoktól, a’ mellyeket ők ezen felséges mustrakép (modell) sze
rint teremtettek magoknak, belsőképen felindíttattak, és azoknak reájok nézve hathatós 
ereje vólt. — Az eleven képzelődések vagy képzetesek, a’ szép megegyező hangok elege- 
dendok vóltak arra, hogy a’ szívnek tolmátsai légyenek. — A’ mai időben pedig, ha va-
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lamelly Poéta r.ékünk tetlzeni akar, szükséges hogy az, a’ gondolatokat ébreszsze fel a* 
olvasó elméjében. — Inkább a' gondolatok, mint adolgok’ kifák azok a’ hatalmas rúgok, a' 
mellyek mmket'megindítnak, és lelsöképen megilletnek. — Ha az címének ezen minémúsége, 
— a’, mint némcllyek állítják, — a’ maiakra nézve, bizonyos, és közönséges *41#*, úg  ̂
az igen sokat próbálna, nevezetesen azt cróssitené vagy próbálná, hogy a' maiak poétái 
képzeléssel (imaginatióval) nem bírnak, és hogy ezeknek Poétái nem egyebek, hanem 
csak poétái ruhában öltözködött Orátorok, vagy Phiiosophusok. — Ezt a’ sentimentáli. 
színt, a mellyel némelly Poéták a’ természetet festik, és a’ melly Európában mint egy 
hetven esztendőktől fogva lett közönségessé, a' mai Poésisnek tehát, inkább csak egy kü
lönös, vagy rész szerint való nemének lehet tartani, mint pedig annak közönséges cha- 
rakterének. *)

A’ régi és maiPoésis között való valóságos kUlöinbség tehát Inkább á  tárgyaknak, a’ mellyek- 
ről eggyik vagy másik írtt, mint pedig a’ tónusnak és mádnak közönséges különbségében áll. — Sőt 
magoknak a’ tárgyaknak külömbsége is, az emberi nemzet’ históriája’ fellyebb említett két 
epokhájában lefolyt századjainak közönséges szokásából és gondolkozása’ módjából veszi 
egyedül ̂ i^ te J ^ J h n d a z a l ta l  a tónusnak, és módnak, Jfeabs avagy igazi
lévén, próbáljuk ezekeTégy Rét szóval k.fejtegetn, -  A’ rég. Poés.sben nevezétesen több 
az Individualitás valamivel; •— a’ máiban pedig az Ideál **) uralkodik. — A’ véges formák 
sokkal töhélletesellek a’ régi Literátúrában, — és épen ezen charakterből lehet már nagy 
részént a’ Régieknek a’ plasztika és rajzoló mívészségekben való nagy előmeneteleket ki
magyarázni; — a’ mai Literátúrában, a’ végheietkn feli való törekedisi crányozat nagyobb. — 
A'keresztény vallásnak a’ lélekre dolgozó meghatározott béfolyása, elégséges talán arra, 
hogy ezen phaenomemimnak okát kimagyarázhassuk.,— A’ régi Poétákban, a’ poétái igaz
ság szembe binótti —.a ’ ma^Poétákban úgy láttáik, több poétái bathatós fmaetga) talál- 
tatik. Az felsőbbek a’ sz^ségnée-oámtmánmair-feit — az utólsóbbaknak pedig Istene á  
felséges. -

E’ következendő reflexió ezeket a’ gondolatokat, még jobban meg fqgja világosítani---
A’ Poésisnek ugyan is van ollyan neme-, a’ mellyben á  Poéta magát elfelejti, is magának ma-

' -•*) A’ Se.itimentílitSsrSl, Utó BouUrwA.íl tx wdsAsdk AíiukeliUJit. .
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gát el leli felejteni, hogy egyedül azoknak az Oljectumoknak, a' mellyekei poétái eísetjével festeni 
ahar, az országában élhessen: — mennél kevésbbé matatja magái, a' munkája annál szebb; —• 
mennél jobban elrejti magát munkájában, az annál tökilletesebb. — A’ léleknek illyetén erányo- 
zaiia a' melly a2t előbbre viszi, és "a’ melly az Objectumok’ országárálvalé-kőpzeiíst, és 
érzékenységet igazgatja. le g e U ^  éaieglerinéazetesebb. — Ez az, a’ mellynek nagyobb 
részént a’ régi nagy Poéták, és a’ maiak kSzzül azok, a’ kik megérdemlik, hogy azokkal 
egy rangba tétessenek, — a’ felhevűléseknek, és belső megillettetéseknek (inspiratio) 
óraiban magokat néki adták, a’ melly őket eltévedés nélkül a’ bizonyos czélra vezérelték. 
  Jnnen a’ Poésisnek, azon nemében is váltak foképen kitettzők, a’ mellyben ez a’ lá
tási pont egyedül igaz, mint az epika és drámatika Poésisben.

Homerusznak fliásában nevezetesen, a’ mellyet minden idő-szakaszokra , minden né
pekre nézve, még mind ez ideig is, az epika Poésisnek egyedül való mustrájának lehet 
tartani, ez a’ látási- vagy nézési-pont, a’ legnagyobb tőkélletességében feltaláltatik. — 
Minden más régi, és újjabb Epopoeákban, (a’ mint Bouterwek mondja) ha azokat az em
ber úgy vrsgálja, mint tulajdonképen valő Epopoeákat tetemes hibák vannak , a’ mellyek 
mindazaltai más részről olly sok szépségekkel pótoltatnak ki, hogy Virgiliusz, Arioszto, Tasz
ító, Milton, Klopstock, és Wieland a’ magok borostyán koszorúsokat tellyességgel nem félthetik. 
— Az igazi Eposzra, valamelly nagy, — az emberiségnek, avagy egy egész Nemzetnek 
tat urnát meghatározó, és ennél fogva már,-különös láthatatlan vezéreltetésre, a’ mit mi 
ataijában falumnak nevezünk , szembetünőképen emlékeztető történet kívántatik meg. —- 
Az eposzi gondolatnak nagysága, ebben szokott állam, a’ mellynek végre hajtására , a’ gondo-



Augusztusz 1825. 553
A’ mai Literátúrában, a’ tiszta tfágikai-po/áoszí, a'maga legnagyobb méltóságúban, 

Göthének Iphigeniájából, és Schiller’ Sí vtálsi szomorú játékéinak, jól eltalált helyeiből, lehet 
legjobban megesmerni. — A’ franczia Tragikusokban csak az udvari tónus-echója uralko
dik, azon francra* princípium szerént: Hogy a’ szomorú-játékokban semmit oliyat mon
dani, és cselekedni nem kell, a' mit, ha a’ nagy Urak fölindulnak, a’ legnagyobb illen
dőséggel az Udvarokban is, mondani és cselekedni ne lehetne. Corneille, és Racine, a' 
magok egész méltóságokban csak akkor jelennek meg, a’ midőn az Udvar szomorú-játék- 
jaiból néha néha kimarad, és a* herczegi emberiség, az udvari czeremóniáná!, és szokás
nál hathatósabb. — Az ujjabb Tragikusok átaljában , még Schakespeárt sem vévén ki, a- 
irágikái pathosz fel-emelkedésének, az által sokat ártottak, hogy az emberi természetet, 
(ámbár a’ nagy indúlatokat felségesen festik is) csak nem egészszen a’ maga határára szo
rították, , és a’ főid alatt, ’s a’ felett lévő felsőbb Valóságoknak béfolyásokat, vagy egész
szen megvetették, vagy pedig azokat a’ trágikai cselekedetekben, csak a’ rendkívül való 
esetekben szőtték be.

Mellyre nézve a’ mai Tragoedia a’ görögöt psychologiai tekintetben sokkal felül múlja 
ngyra»f ^ aii»sn>M»i manjitonm, ős a benne;—
de a’ tiszta aeszthetikai plmószrá nézve) a’götSgTragoedia a’ mait, már vagy csak annyi
ban is meghaladja, a’ mennyiben az, -— az emberi fátumot az Isteneknek akaratjától füg
geszti fel, és a’ szomorú játékokban, magoknak az Isteneknek is, legalább láthatatlan 
játtzó személyi foglalatosságot vagy rollét tulajdonít. — A’ Görögök helyesen sejdítették 
azt, hogy a’ felséges az emberi valóságnak határán túl van, és hogy a’ vallási csudákra 
nézve való hiedelem, ugyan azon kútfőből vegye eredetét, a’ mellyböl a’ mi Aeszthetikánk 
a’ felségesnek érzését származtatja. -. ..

Ez a ' görög dranpatika Poésisben, — más más formában, más nevek* és killömbö- 
ző személyek afaít*,“az ember eilentaWaaSn.gySztirftfaoeskedő, és annak sorsát akaratja el
len is meghatározó fatum ideája; — ez a’ mindég fenyegető, és mindég esméretlen erő; 
ez az ellene álhatatlan hatalom ugyan is, a’ melly ellen az ember híjában harczol, és er
re nézve minden igyekezeteit, valamint előre látását, csak haszontalan erőlködéseknek 
l.ehet-yélni: a’ lélekben nem más egyébb érzést szülhet; hanem a’ nagy szánakozásnak, 
iit.kos borzadással elegyített érzését gerjesztheti fel. <

A’ mint fellyebb láttuk, van olly neme aTPóésisnek, a’ mellyben a’ Poétának,magát 
egészszeri el kell felejteni, hogy egyedül az Objectumok’ Országában élhessen, és egye
dül csak ezekre függeszthesse minden figyelmetességét. Más neme pedig van ollyan is,— 
a’ mellyben a' Poéta maga magát megmutatja, maga magával leszáll, és ISUszür mint nem , ii 
nnaga érzéseinek, a maga idtájinak Országálan él, minden Objcctumokat, azon kieseik vagy na
gyobi, csekélyebb vagy mélyebb impressióra viszi, a' amilyet ások (t. i. az Objectumok) 6 benne 
jcszkSzBlnek. A’ léleknek ez.a’ hátra felé való mozdulása, — a' melly azt eszközli, hogy 
az , maga magával foglalatoskodjék, megakadályoztatja, hogy a’ Poéta a’ tárgyat jól gon
dolára vehesse , és azokat mint vaiamelly tiszta tükör úgy adhassa elől. Akkor azok az 
Objectumok , a’ mellyeket magának teremt, avagy observatióji által gyűjtöget, reá néz
ve csak alkalmatosságéi szolgálnak arra, hogy a’ maga tulajdon ideájit, a’ maga tulajdon 
érzéseit lefesthesse, és kifejtegethesse. — A’ mai P.oéták gyakran ezen szempontba heiy- 
F. M. Or. Minerva 3. Negyed. 1025/ 44
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heztetik magokat, és ebből lebet már azt kimagyarázni, hogy azok, a’ Iyrila-, EUgíka- , 
és nidaktiJta-Voéshb&n, a’ meüyekre ez a’ látási- vagy szem-pont legkedvezőbb, — kitet- 
tzőképen szerentsések. — Az emberi ész lassan lassan való kifejtődzésére nézve, a’ Poé- 
sis’ elsőbb nemének keir megelőzni a’ másikat. — A’ gyermekek a’ magok .erejeket, és 
munkásságokat, a’ kívűllöttünk lévő dolgokon kezdik kifejtegetni, a’ Nemzetek is illyen 
korokban kifejtődzési erejeket a’ külső tárgyakkal foglalatoskodtatják. — A’ férjfiúi korra 
jutott ember, vizsgálódásait, és figyelmetességét, maga magára szokta fordítani, a’ gon
dolatok által megérett Nemzetek is, a’ gondolatoknak belső országában szeretnek mula
tozni. — Ez a’.charakter Virgiliuszban inkább feltaláltaik mint Homéroszban , — Euripi
dészben jobban, mint Aeschyiuszban , Voltairben jobban, mint Racinében 's a’ t. sze
rencsés Epokha lenne az, a' melly a’ poétái festésnek ezen két módját egymással eggye- 
sítené, avagy a’ mellyben az Ideál, és a’ legnagyobb Individualitás, a’ magok legnagyobb 
iökélletességekben egymással eggyesűlnének.

M okry Benjám in,

8 .
Az A d o n y i  É j s z a k a .

E redeti Rege.

Mély gondolatokba merülve nézé a’ tsatákban megőszült Thurzó meze! kastélya’ hosz- 
szú boltozatja alól a’ búcsúzó napnak még félig viszsza ragyogó sugáréit; e’ tüneményből 
a’ Hazának, melly Nagy Lajos és Mátyás alatt, mint a’ déli nap más Országok felett tün- 
döklőtt, most pedig egy századon túl a’ pogány Török’ súllyos járma alatt nyögött, — kö
zelítő elhunyását borzadva képzelvén; ’s egy nagy könny-tseppet, melly ezen fájdalmas gon
dolatra rántzos szemeiből már már kigördülő, alig tuda letörúlni, midőn a’ szép Laura 
mosolygó képpel hozzá símúlt. .

Laura Inizódynek, az öreg Thurzó baji loktársának és barátjának egyetlen leánya volt. 
Intzédy a* Bétsi ostromnál szeretett barátja óldala mellett esett el, ’s végső haldokló sza
vaival ott a* vérmezőn kötötte annak szivére árván hagyott, neveletlen leánya’ gondviselé
sét. Thurzó, mint gyám-atya magához is vévé Laurát, *s már három esztendőtől fogva 
igaz atyai szorgalommal ápolgalá.

Gyermeki bizodalommal 's határtalan tisztelettel igyekezett Laura meghálálni szeretett 
másod attyának jóságát, ’s fő oromét abban találta, ha annak komorabb óráit keltemetés 
nyájasságával felvidíthatta. Most is az Öregnek artzavonásaiból kitetsző szomorúságát lát
ván, annak okát részvétellel kécdezé.
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Megindulva fogta itt meg Laurának kezét az ősz bajnok, ’s elfojtott fájdalommal bc- 

8zélte-el néki azon veszélyeket, mellyekbe akkor a’ mindenfelől nyomattatott Haza sin- 
lett, és a’ mellyek, Ítélete szerént, annak végső romlását siettették. „Örömmel szállnék 
úgymond, síromba, kedves leányom! ha azon édes reménnyel költözhetnék dicsŐűlt Őse
im’ árnyékához, hogy még egyszer Hazám' hajdani dítsőségének tsillaga feiderül? — JÍn 
hazafijűi pályámat megfútottam, erőtelen vagyok már kardomat, mellyet éltemben vitézül 
hordozók,, többé forgatni, miólta egy török golyóbis ugyan ott, hol ?tyád, leghívebb baj
noktársam elesett, — jobb karomat öszve zúzta. Nékem többé nem nyílnak az örömnek 
r ó z s á i — *s itt egy mélyet sóhajtván — adakozó nyelvvel rebegé ezt: „oda van Fijam 
is Kálmán, kit a’ ditsősség’ mezejére legelőször magam vezettem; a’ Győri Isatától fogva 
semmit sem hallottam róla, bizonyosan vagy olt találta többre méltó életének végét, vagy 
pedig, — óh rettenetes gondolat! — Most rabságra hurtzoltatott. — Most már egyedül 
tsak te vagy öregségemnek vigasztalója!M — Itt elfojtódtak az öregnek szavai; — Laura 
pedig szeretetet Attyának elestél forró könnyekkel siratta, ’s az öreget szelíd szavaival vi
gasztalni igyekezett.. —

. •••• ■ • Thurzó ősi Jószágán nagyon megvonva élt, és az akkori háborúkkal
tellyes idők viszontagságai miatt a* nemzeti * vehdég-széretés nem igen gyakoroltathat ott is: 
nem maradt mindazáltai egészen elfelejtve a1 szép Laura. Sok nemes ifijak vágytak szép 
kezére nem tsak kellemetességéért, hanem nagy birtokáért isv

Egy alkonyodé nyári estvén, hárfát pengetve ült Laura a’ kertben egy Lugas alatt, 
midőn az ifjú Pelncházy kit attya, a1 híres Pelneházy Pál némely jószágai végett az öreg 
Thurzóhoz küldött, — véletlenül melléje lépe. Mint valami tündéres látástól meglepet
téivé, földbe szegezödtek a” megdöbbent Potneházynak lábai, midőn a’ kartsú termetű 
deli szüzet raegpillanli. Tizenhatodik nyarát tőltó most Laura szelíd éltének, — mosoly
gó ajaka, rózsaézín párossága, hós2Ín nyakán gondolatlanúl heverő szőke hajfürtjei, ’s ár
tatlanságot jelentő nagy két szemei, — egy bájoló Istennél ábrázolának. Tördelt szavak
kalkért Potneházy engedelmet a’ nem várt jelenésen elpirult Leánytól, hogy tsendes ma
gányosságát akaratja ellen háborította; azzal mentegetvén magát, hogy az öreg Thurzót, 
kit udvarló szolgáktól egy közel fekvő majorjában lenni érzett, ezen kies kertben kívánná 
megvárni, ’s tudta nélkül intézte erre lépéseit. — Laura szemérmesen ugyan, de még is 
vele született nyájassággal fogadta az ifjat. Ez pedig a* mosolygó szavakra neki bátorod
ván, esdekle, hogy hárfája mellett még egyszer énekelne. Mellyre midőn Laurának ezüst 
hangjai, ’s szívre ható éneke zengeni kezde, egészen magán kívül ragadtatott, álmélkodva 
követte a’ húrokon könnyen lebegő rózsás újakat, Uudálva magasztalta hajoló énekét, és 
még eddig szerelmet nem ösmerö jég szive hév érzésekre lobbant.

• Nem sokára haza érkeze az öreg Thurzó, ’s Petneházy a* reá bízott dolgot kívánt ki
menetellel végezvén-ei véle, útnak indult. Ezer gondolatok fordulának-meg égő fejében, 
szeme előtt szüntelen a’ hódító szőke kép lebegett, ’s ielzúdúlt érzéseit tsak azzal Isilapít- 
hatá le, hogy a’ többszöri kikért látogatást az öreg Thurzó túl megnyerte. —

Petneházyt a’ természet sok mind külső mind belső tulajdonságokkal ruhájsta ugyan 
fel, de tűrhetetlen kevélysége, mellyét széles birtoka , tsapodár hízelkedő barátjai,, dúzs 
attyának feifúvaikodottsága, *s szóval egy elkényeztetett neVelés szültek, — mind azokra
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lajdonságainak kifejlésAe nyitóit utat. A’ honnan nem sokára kéntelen vólt magának meg- 
vallani Laura, hogy Kálmánt legforróbb érzéssel, ’s legtisztább indulattal szereti.

Kálmánnak sem maradt zárva érzékeny szíve Laurának ritka kellemei eránt; — lágy 
érzésekre olvadt tájoló hangjaira, — édeni örömet tapasztalt nyájas társaságában, ’s nem 
sokára mélyen érzette, hogy tsak az ő karjai közt érheti-el a’ halandóknak legfőbb bol
dogságát.

Egyszer a’ kertben eggyEtt sétálván, így szöllítja-meg Kálmán a'karján tsűggő ked
vest: „Nem sokára elkeli tőlled válnom édes Laurám! hazámnak karomra és kardomra 
szüksége van, ki kell szállanom annak védelmére mint igaz Magyarnak,‘is jó hazafinak. 
Ki tudja, ha az örök végzés feltartja é számomra azt a’bóldog pillantatott, hogy V halál
nak ezer képével megrakott vérmezőről viszsza térhessek , és kegyes tekintetedet még egy
szer láthassam?* Laura mellyét sóhajtva, ’s borzadva halgatta a* szivét általjáró szavakat, 
és akaratja ellen egy szép rózsának leveleit széilyel szaggatta. — Kálmán pedig egy fájdal
mas tekintetet vetvén reá: „Te sóhajtasz, és reszketsz , — igy szóll — édes Laurám, ’s 
ahl mit látok? egy könny gördül le halvány ortzádon: óh bár ezen megindulást arra ma, 
gyirlirtséig^siliptiî li l̂ ^ ^ o i w forrón óhajt!« — Könnyel tőit nagy kék szemeit reá 
függesztő most Laura, ’s reszkető hangon susogd ezfhozzá: „Nem, óh nem szakadhatsz 
te el tőlem örökre.* — Kálmán, a’ bóldog, elragadtatva szoritá mejjéhez a’ szép szüzet, 
’s forró könnyeik egymás ortzáira hullának; — kitört most az eddig elfojtott indülat, — 
pirúlya vallák-meg régen táplált költsőnös szerelmeket,, ’s a’ mennyeiekével atyafiságos ér
zéseket első tiszta tsókjaik petsételék-meg. — Leírhatatlan boldogságban teltek így el egy
néhány napjaik, ’s ártatlan örömek .édesítők minden pertzenetjeiket, midőn kőltsönös haj
landóságokat Attyoknak is felfedezék; az öreg Thurzó pedig ezen szövetséget nem tsak 
nagy őrömmel.Jhej|heu hagyta, hanem iSjüságát bennek mintegy feléledni lárván,;karjai 
Jcözzé szoritá a’ két szerenlsét,'’s?dez*teéa>»sfW*abúgíérA-meg nékik, hogy egybekeléseket 
atyai áldása fogja követni. —

' Éppen azon időben történt ez, midőn Nagy Leopóldunk egynéhány szerentsés ütkö
zetei után végső próbát akart tenni, hogy á’ Törököt Budáról, Országunknak Anyaváro
sából, és a’ Keresztyénségnek kapujából végképpen kiküszöbölhesse. Eelszóllíttatoit a’ 
Magyar Nemesség is a1-nagy munkáralóra is ült az, és seregessen gyűlt öszve mindenün
nen, ’s a’ buzgó hazafijak, kik mindég könnye* szemekkel tekinték á’ vad vendégnek.ha
zánk szívében dúló uralkodását,'utólsó tsepp véreket is készek valának feláldozni, tsak 
hogy egyszer a’ terhes iga alól.az elriyömattatott hazát felmenthessék; melly bajnoki elszán- 
násokat nem kevéssé ébresztő azon számos külföldi hősöknek példája, kik akkor Leopóld 
győzedelmes, zászlói alá mindenfelől öszveseregelvén, a’ magyar földön törekedtek magok-
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hágott mejjében, midőn egykor az öreg Thurzó, kinek most minden öröme, minden di- 
tsóssége, minden gondolatja Kálmán fala, — annak már illy fiatal korában véghez vitt 
vitézi tetteit, ’s hősi bátorságát elragadtatással magasztalta, ’s illy szókra fakadóit: „Méltó 
vagy ditsó Őseidhez kedves fijam, jókor homlokodon viseled hazádhoz, ’s nemzetedhez bi- 
zonyított hűségednek bajnok jelét, — mosolyogva tekintenek reád nagy-apáid' nagy lelkei, ' 
és én nyúgodtan teszem le lelkemet a’ Mindenek’ Ura kezében, hogy tégedet Eleid’ nyom
dokát követve, a’ tiszta erkőlts’, ’s hajdani vitézség’ utján elindulni szemlélhetlek." —

Mint meg annyi mérges nyil, úgy hatottak a’ szerentsés Öregnek ezen szavai Pelnehá- 
zynakkevély szivébe, ki hasonló'érdemekkel nem ditsekedhétvén, magát Kálmánnál sok
kal alább érzette. Kétszeresen nevekedett vad gerjedelme a’ bájoló szűz eránt, ki mint a>' 
tavaszi rózsa a’ százados tőigy árnyékában, attya mejjére simulva, kegyes tekintetet vete 
ezen beszéd közben, az Öregnek megelégedését lelkes szókkaL visszonozó Kálmánra. 
Észre vette Petneházy a’ forró érzést eláruló pillantatokbó!, hogy Laurának viszont szerel
mére soha számot nem tarthat. — Innen, bár ha nem egész eltökéltséggel is, de homá
lyosan boszszút forralt az eránt felzudúlt keble, ki előtte azt, a’ mit már magáénak vélt, 
elragadá.

Szóróit szíwgl, és habzó gondolatok közt, kantár szárát megeresztve tébolygott haza 
Attya várába; ’s komor, borúit képpel, mint az álomlátó, tzél nélkül tétovázva ábrándo
zott ide oda, míg egyszer Attya parántsolva inlé őt, hogy harmad nap alatt Bétsbe indúl
jon, hol már útját a’ fényesebb hivatalokra elkészítette. Fennyen hirdető előtte, hogy 
méltósága, nagy tekintetű Barátai, az Udvarért tett áldozatai, és roppant érléke, magos 
póltzra fogják idővel emelni. — Váratlan parantsolat vólt ez az ifijúnak, ’s üres hangok
nak tetszőnek előtte Attyának ketsegtető szavai; de Attya akaratjának, — kit kevély feltéte
leitől semmi akadály soha el nem tántoríthatott, nem bátorkoda magát ellene szegezni. 
Magába zárkózva, elfojtott mérgétől epesztetve várta tehát az indúlás napját, midőn illy 
kedvetlen hclyheztetésében Kozma régi meghitt barátja, új pályájához való szerentse kívá
násokkal hozzá jőve. Érzéketlenül fogadta őtet Petneházy s komor maradt, bár amaz ke
tsegtető színben festő előtte a' Bétsi élet" gyönyörűségeit. Innen a’ ravasz Kozma rövid be
szélgetés után kitanúltam i fúrja.barátja’,belsejét? *s addig ostromlá azt, míg tsak egész 

-titkát előtte fel nem fedezte, ’s Kálmán eránt való boszszúját ki nem nyilalkoztatta. Nem 
késett az álnok éleszteni a’ már elharapódzott lángot, ’s végre azzal vigasztalta, hogy nem 
sokára Bétsben egy kellemetes újsággal lepi-meg. •

Kozma egy elfajült korts, több ízben már a’ pártosokkal is szövetségben vó lt, ’s tsak 
fortélyos ravaszsága által tudta elpalástolni gonosz tetteit. Nem tekintett ő sem törvényre, 
sem betsúletre; tsak szerentséjét vadászta, bár melly alatsony útakon juthatott is ahoz. Tá
gas mező nyílt itt is gonoszságának; ’s hirtelen egy ördögi sugallásból született fortélyt ko
hóit, mellyre megrázkódott, de egy jó nyereség reménysége megkeményitette otsmány szí
vét, Nem fedezte ugyan fel barátjának, hogy mit forral sátáni veleje, de egy gúnyoló ha-
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Felderűlt az ómban Hazánknak azon nevezetes idő pontja', mellyben megszánván ke

serves sorsunkat a’ boszszúló ég, terhes igánknak lerázására ajkaimat nyújtott, ’s a’ ma
gyar fegyvert a\ Törökök ellen megáldotta. — Kettőztetek erővel foga a5 Loiharíngiai Herizeg 
Buda Ostromához. Mindenfelől tsoportosan sereglettek zászlója alá a' vitézek, készek vé
rekkel festeni mifiden talpalatnyi főidet, tsák hogy valahára a’ törhetetlen jármot lövethes
sék, és ezen Hazánk szívében dúló férget végképpen eltapodhassák.— Alig hallá-meg Kál
mán a’ buzdító Járogatót, nem késett ő is kevés Lovagjaival felkészülni, hogy magát a1 töb
bi elszánt hazafi jakkal minél előbb egyesíthesse. —

Szép tavaszi hajnal vólt, midőn Kálmán, attyától még estve Bútsút véve, útnak indúlt. 
A* kert mellett egy kis Füzesben várt már reá kedves Laurája, ki fájdalmától ostromoltat- 
va, egész éjjel nyugalmat *nem talált itt eskü vének még egyszer egymásnak örökös hű
séget, itt forrának még egyszer Öszve ajakaik. — Laura egy szép nefeiejtsekkéi fűzött ken
dőt vont elő kebléből, ’s illyen szókkal adta azt Kálmánnak: „számtalan könnyeim hul
lottak erre, meddig egynéhány éjszakákon készítettem, tartsd-meg emlékezetemre, ’s jöjj 
minél előbb, hogy könnyeimet, mellyeket-éretted hullatni meg nem szönök, letörölhesd.* 
Kálmá^te^aág^ú^a.párnán szorítá meiiéhez a’ kedvest, egy.kisjyötút..vonaujjára, ’s kira-

 gadván magát karj5u ^ ^ S ^ ^ lS ^ f I^ W p lM É '^ i t^ ^ ^ ^ ^ ff l i^ ':”̂ í':nö^?’'é|yslér-nedves '
szemekkel tekint reá, — ’s egy alig hallató Isten hozzádat rebegvén feléje, villám módra 
tüne el Lovagjaival, magosán emelkedő porfelleget hagyva maga után. *— Leírhatatlan vólt 
az elválás’ fájdalma, mellyet Laura éreze; ’s tsak az enyhíthető valamennyire keserveit, 
hogy öreg gyám-attya megáldva botsáta-el magától nemes fiját a’ nagy tzélra, ’s minden 
nap buzgón könyörgött ázért, hogy a* Hadaknak Istene a’ magyar fegyvert áldaná-meg, ’s' 
kedves fiját ezen hősi pályáról vitézi érdemmel tetézve engedné karjai közzé viszsza térni.

ültette bé Laura azon hellyel, hol utóíszor iátta ked^ 
ide jár^aztífán ,J — -itt szokott imádkozni annak
szerentsés megmaradásáért. — Sokszor ült ő itt magánosán, az utolsó órában nyert gyű
rűt ujjábán forgatva, — *s elragadtatással képzelte magának azon boldog pillantatott, meiiy- 
ben majd borostyánnal koszorúzott kedvesét ismét ezen helyen szoríthatja égő mejjéhez.—

A' ravasz Kozma nem sokára kikémlelte Laurának ezeh kedves helyét, ’s fekete lelke 
örült, hogy gonosz tzélját minél elŐbb^elérheti. Eltökélleite, hogy a’ Leányt elragadja, ’s 
Petneházyhoz Bétsbe viszi. Egy tsenáes estvé tehát egy tzinkos társával magát a’ Füzesben 
elrejti, ’s mint a’ lesben álló farkas, ott lappang, míg Laura a’ szokott helyre jön. Meg 
is jelent az ártatlan nem soká, és semmi roszszat nem gyanítván, tiszta lélekkel küldé buz
gó fohászkodásait Kálmánja megmaradásáért, a’ felette lebegő hóid felé, meliy hív szíve 
kiömléseinek gyakori tsendes tanúja vala. — Egy kígyó tsúsza most az úton keresztül, 
mellynet midőn fénylő háta Laurának szemébe ötlött, hirtelen megborzadt, és mint vala
mi láltatlan veszedelmet sejdítve , egy félelmes sikoltás repűlé él ajakéról, ’s a’ kastély felé 
irány/á sebes lépéseit. Ekkor az árúló elő ugordván, derékon kapja őt, ’s míg rémülésé
ből magához térhetne, \özel álló lovára felteszi, ’s nevetve a’ szerentsésen véghez vitt for
télyon , sebesen elvágtata az orozott kintsel a’ két lator. — Nem sokára a* hóid is, mint
egy ne 1 akarván látni a1 fekete tettet, beborúlt; —Ade a* két Ördög m
haladt a’ setétségben. A’ lónak rázására magához jött a’ szerentsétlen Laun
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tsudálatosan védelmezte. Ellágyült szívvel néző azt Battyányi, V  midőn a’ két bóldogóR 
nyájas beszédjeknek újra szabad folyást engedének, akkor hozzájok m en t, ’s úgy tudta- 
•mev Kálmántól az egész történetet. Akkor a’ zsákmánynak Káimánt illető részét elő ho
zatván, altal adtá azt neki,, mellyből Kálmán egy drága gyűrűt hirtelen .elő veve , ’s iily 
szókkal nyújtá azt Laurának: „ exnlékezz-meg, úgymond, Kedvesem életünknek ezen leg
szebb pertzenetjére, ’s tartsd-meg hozzám hóltig tiszta szerelmedet. “ — Battyányi pedig 
egy Fejedelmi karkötőt ajándékoza néki barátsága zálogáúl. így tőitek álom nélkül vig 
beszélgetések közt az egész éjszakát, a’ többi vitézek pedig víg dallokat énekeiének a’ 
tűz körűi.

Más nap Kálmán bátörságos helyre vitte kedvesét, kintseivel együtt, ’s őrizetet rendelt 
hozzá, maga pedig tőit kebellel veve tőlle bútsút, hogy az utolsó ostromnál jelen lehes
sen, ’s hazája megváltásában részt vehessen. „Kevés időre.válók el tőlled; — így szólla 
— édes Laurám, hogy osztán soha többét óldaladtól el ne távozzak “ — ’s ezzel vígan re
pült Barátja mellett. — Rémítő vólt ez a’ nap ; mind két részről kettőztetett erővel ’s vi
tézséggel hartzoltak, — patakokban folyt le a’ vér a’ vár óldalain. Végre egy tüzes go
lyóbis a’ várban lévő puskaporos házat meggy új totta, ’s temérdek embert és épületeket 
repített egy piliantat alatt a’ levegőbe. Ezen szerentsés esett ujjabban bátorító az ostrom
lókat, — rengett a’ főid az ágyúknak meg nem szűnő harsogásától, ’s a’ győzőknek viadal 
kiáltásával tőit bé a’ levegő. Még ez nap rohanással vétetett-meg a* Királyi Palota, más 
nap pedig nem kevesebb vérontás után az egész vár. — Mint egy hadi Isten szagúldozott 
Kálmán széllyel a’ test-halmokon, sokszor a’ legveszedelmesebb helyen álla; de Laurája 
képe lebegett előtte, ’s annál nagyobb vitézséggel viaskodott, és így félelmet nem ösmért 
szíve ’s erős karja mindenütt szerentsésen kisegítők. — Kezünkre került végre aa- öszve 
lő tt , öszve rontsolt, de annyi nemes vitézek vére által nemesített ősi V ár, ’s nagy Kirá- 
rályaink hajdani lakhelye, ’s következő nap a’ még párolgó test-halmok közt zenge a’ győ
zedelmes Seregben a’ Téged Isten ditsérünk!

Megvólt téve a’ nagy munka! ’s Kálmán, kinek a’ hartz vad zajja után minden per- 
tzenet esztendőknek tetsze, bútsút vett a’ tábortól, ’s vitézségének magas érzésétől követ
ve, ’s szíve szerelemmel telve nyargalt büszkén haladó szürkéjén kedvese karjai közzé. 
Ezen útjában találta elő Petneházynak Lovászszát, ’s ettől értette-meg , hogy meghallván 
Petaeliázy a’ Kozma szerenfsétlen esetét, ’s Laurának a’ Törököktől való elraboltatását, 
ezen annyira megindult, hogy lelki esméretének mardosásit tovább nem állítatván, ő is a' 
fegyverek tsörgése közt akará elűzni ezen keblében rágódó férget, ’s a’ legelső tsatában

Öröm. könnyek tsillogának Kálmánnak szemében . midőn imádott Lauráját újonnan 
karjai közzé szoríthatta, ’s annak forró szivét dobogó mejjén verni érzette. Késedelem 
nélkül repültek most a’ két boldogok szeretett Attyoknak ölelésére. — Szép őszi estve vólt 
midőn a’, jól ösmért atyai kastélynál megérkeztek. .— Az öreg, kihez m ár a’ szerentsés ü t 
közetnek híre elhatott, Kastélya előtt egy karos székben ülve, buzgó hálákat botsátá az 
ég re , melly hazánkat a’ hoszszas járom alól felszabadító, ’s remény és kétség közt várta 
fiját, kiről már régen semmi tudósítást nem vett, ’s tsak abban lelte vigasztalását, hogy 
ha az elesett is, a’ hazáért, és illy örökké emlékezetes hartzon esett el.
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A’ C Z É L.

M edd ig vakítod- még magad' óh 
Te a’ vak Sorsnak aczél 

Bilincsei alatt sorvadó

É’ nemünk’ ál-koronája 
Csak nyugalmunkat rongálja. 

Feszül az ifjú’ forró mejje,
Álma véres harcz, ’s csata 

Heroszszá lenni — ám sír nyelje
Szive egy kívánat*. .............

Ágyban hal, vagy kedves honnya

Már méhében mennynek szentele _ .
Egyet a' szorúltt szüle , .

Kis-korától fogva kebele
Csak a’ szentre hevüle;

Kiöltözvén, tépi, szaggatja
A’ külvilág’ ró'sáit: .

Fut, fárad , gonddal fogyasztgatja
Élte’-kevés óráit; — ...— —

. . . .  Mikor fggytán.. ég lámpása
I   Szivét .vérzi csalódása.
Kelet’ kincseit amott hozza 

Hátán egy kevély gálya;
A’ tenger’ veszéjit átkozza 

Milliót nyertt gazdája:
Kern fut többé Indiára, 
Pénzét adja u'sorára;



SAOLuyu. “  W ü l

“á S S í szánni, 
plántáltál.

Téged is, m int sokat . ók
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A’ sok holttestből valtt dögszag a’

Lauruszt fonnyadtá teszi,
A’ vérrel festett bíbort maga 

Az idő beszennyezi.
Ha még pállyádra állhatnál, 

.Be sokat megváltoztatnál. 
Kívánnám tudni, mit míveltek 
_  Ti is, egész Nem zetek ?
Felelnek , bár ti nem feleltek,

A’ néma történetek ;
Űjjabb újjabb czéljaitok 
Állal csak ujj bajrést nyittok. 

A’ szent korlátokból kiragadt
Engem is. hajdan — ki — a’

Nagyvilág’ síkjára, a’ dagadt 
Ifjúi fantázia :

• A’ sors’ irattzára csak erőmbe 
Bízva tettem czélt előmbe.

Az álóék’, ró’sák’, nártziszok’
Finom illatgőzével,

"Vegyest nyeltem a’ piszok 
Konlzok szagát békével;

Stoikoszi elszántsággal 
"Víttam a’ viszontagsággal.

. Sok tövisek, ke vés ■ virágot ~
Lepték szűk ösvényemet;

De a’ sok vérző tíizös ágok 
. Gyúlasztolták füzemet,

Minden bajt elfelejtettem, 
Csakhogy czélom elérhettem. 

Szép'az erekbe rekedt tűzitek 
Leseit, eltörleni,

Szép azt, kinek már kupreszt fűznek,
A’ rogusztól menteni.

Nemes annak hivatala,
Ki az élet’ őrangyala:

De mindég csak a’ halál’ setét ,
Völgyében^ hartzolgatni,

Ápolgatni a’ más életét
"Magáét kotzkáztatni; ■

Mind. ez, úgy látszik, isteni, 
D.e fog e’ utóbb tetszeni?
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Azonban vethet e’ a' várok’

Vaskapús bástyáin — át- 
Rontó gondoknak az az árok,

Meily kunyhóm’ védi — mx'nát ?
Küzdésem véget érhet c’ ;
Míg leved nem iszom, Lollié? 

Ti minden liiu czél, gond, hadak 
Nélkül szűk pályátokat 

Bár sanyarúan élő vadak,
Irigylem sorsotokat;

Természetibb életetek 
" ’S mivel borzasztóbb végetek?

HUNYADI SZÉKELY JÁNOS’, 
Magyar-Országi Kormányzó’ és Erdélyi Vajda’ sírjénéi.

(Ktírolfvárall, Erdélyien.)

üzkocsiján mikoron felemelkedik a’ nap egünkön 
Csillagok feltűnnek, ’s meghalaványul az hóid. 

Iléroszi nagyságod’ fénylő súgárai előtt, úgy 
Halványult nálunk a’ sok előbbi vitéz.

Y  Mársza I ragyogsz koszorúkkal Olympon örökké, 
Kényeidért, híred túlhata jninden idői

ÁM OR A ’ REMÉNY’ ÖLÉN.

A  Reménynek lágy kebelére dűlve,
Égi nektárt szívsz gyönyörű kis Ámor,
’S annak emlőjia leled , a' mi Téged

Menybe varázsol. 
Bölcsen! A’ föld’ nagy kerekén lakónak 
Nem szerelmét csak, de ezer baját is 
A’ Remény’ édes teje orvosolja ;

Szopjuk örömmel !!
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Udvari-Tanácsos S z i r m a i  SZIRMAY ANTAL Úr’ Élete.
Tulajdon jegyzései után.

Született Szirmay Antal Sebestyén Eperjes Szab.' Kir. Városban, 1747. Január. 20d. 
hajnalán. A’ Sebestyén nevet a’ nap’ emlékére kapta. Atyja György volt, Prókátor, és 
némelly Vármegyék’ Táblabirája, ’s ez dolgozá azt a’ vastag Jurisprudentiát, mellyet 
osztán Iluszli, megváltoztatván némelly helyein, tulajdon neve alatt kiada; anyja Berthóti 
Kata , Gergelynek és llezsóffy Klárának gyermeke.

A’ Szirinay-báz eggyike a’ legrégibbeknek ’s legnevezetesebbeknek "hazánkban. Az 
1200 körül eggy RAAK nevet viselt férjfiat szüle, kinek neve maradékira általment, ’s 
így a’ nemzetséget a’ régiség’ homályában már mcgjegyczhelé. Ez a’ maga nagy számra 
szaporodott véreivel Szirma-íbldön lakott, Miskolczhoz két órányira, ’s midőn IV. Béla 
1241. a’ Sajó-vize mellett, Borsodban, a’ Tatárokkal verekedék, ’s a’ Magyar vitézség 
már lianyatlani kezde, hnrmincznyolcz rokonit hozá a’ Haza’ kltzdűjinek segélésekre, az 
ellenség’ csoportjaiba bérsapott, a’ Király’ életét megmentette, de maga á’ csata’ mezején 
maradt, (Katona HM. Crilic. Tóm. V. p. 1052). A’ há2’ czlmere ezen jeles Vitéz’ emléké
re, koszorót-tartó Rák.

A’ hálás Király meg akará jutalmazni a’ hős teltet, Js 1242. az akkor Borsodhoz, ma 
Abaujhoz tartozó Zantho-földét (ma Szántó, Mező-Város, Tállya és Golop szomszédjá
ban) a RAAK három fijainak, Zirmai Otthobor Szolnoki Fő-Ispán, Zirmai Jannus és 
Zirmai Cheburka testvéreknek, ajándékozá. Mint esének-ki ezen jószágaik’ birtokából, 
mutatja ÍV. Lászlónak Cserelevele: - — quod cum nos terram Zantho, Otthobor, Jannus 
el Cheburka, filiorum Raak, vulgariter Zirma vocatorura , quara ex donatione avi nostrs 
carissimi piae memoriae Belac (IV.) illustris regis Hungáriáé dignoscebatur possedisse, in 
F. M. Or. Minerva 3. Negyed. 1Ö25- 46



azokat Eperjesen folytató, saig 1760. a’ Kassai Gonvictusba felvétetett. 
176*. Laureatus Poéta, 1764. pedig AA. LL. et Philos. Magistcri czi
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1770. élvévé eggyhori Principálisa’ leányát Legenyei Pintér Annát, ’s azzal kilencz 

fiú és két leány gyermekeket nemze, de egyedül az 1782. született József fiját nevelte- 
fei, Zemplénynek Táblabíráját, és Hadi-tári Fó-AdószedŐjét.

Az annyira elágazott nemzetség’ tagjai mint a’ Borsodi ágon fenn-maradt, ’s Zem- 
plénybe általköllözések olta Pazdicsiaknak mondatható Szirmayak, sokszor nem ismerik 
egymást, *s a’ gazdagok ’s ragyogók a’ mi Szirmaynkat nem nézék rokonjoknak, ’s sze
rették volna gátlani szerencséjét. De Kazinczy András, fija Szirmay There’siának, az 
András és Királyfalvi Roth Juliána’ leányának, Pazdicsról, tudta a1 ház’ feljebb említett 
kétfelé szakadását, ’s látta, hogy a’ "Vármegyét illy érdemű ifjútól megfosztani vétek, ’s 
addig kelt segédjére, míg a’ gyűlőlség megszelídült. Antal így 1773. harmadik A1-, 1777. 
pedig Fő-Notáriussá neveztetett.

Szirmay zavarban találá a’ Levéltárt, ’s ajánlást teve, hogy ő azt rendbe fogja hoz
ni. Annak Protocollumai 1558. kezdődnek, a’ régibb Könyvek es írások a’ Csicsvai vár
ban, hova a' Ferdínánd’ híve Zemplényi Fő-Ispán llomonnay Drugeth István’ testvére* 
a’ Zápolya Jánossal tartó Tárnok-Mester, Sárosi és Ungvári Fő Ispán llomonnay Dru
geth Ferencz által .záraitatott, elégvén. Általesetl. a’ nagy munkán, maga mellé szedett 
lársak’ segédjével ugyan, de úgy, hogy mindent maga tekinté-meg, ’s ő  intézte a’ nagy 
munkát. Tizenhét vastag Elenchusokat íra-össze, nagy részben maga kezével; és ez az 
ő képzelheletlen szorgalmának ’s könnyű dolgozásának örök tanúja. Itt szedé azon is- 
méretuket, mellyek , megbŐvítve azzal, a’ mit a’ Leleszi ’s egyéb Conventekben, ’s a’ 
Gróf Niczky Kristóf Ország’ Bírája’ engedelmével végig-tekintett Budai Kamara’ Levéltár
sában talált vala , ’s a’ Práyyal,. Katonával, Kovachicchal, Wagnerrel, Fejérvári Károl
lyal szolt barátságos levelezés és társalkodás által gyűjtött, az általa 1Ö04« kiadott Zem
plén? Vármegye' Ismeretében Állanak. Ezen dolgozásai ’s a’ Levéltár körül szerzett érdemei 
által örök hálára kötelezte volna a’ Megyét és az egész Nemzetet, ha semmi egyéb érde
mei nem voltak volna is-

Szerencse nélkül a’ legnagyobb érdem is elakad: Szirmayf kevesebb érdem mellett 
is ragadozhatták volna a’ történetek. íllyen vala az, hogy Gróf Döry Ferencz Fő-Pohár- 
nok Fő-Ispánunk’ halála után e’ méltóságot Maria Theresia akkori A1-, végre FŐ-Caneel- 
lárius Gróf (később Herczeg) Pálflfy Károlyra tette-által. Pálffy megjelent Sátor-Aíja-Uj- 
hclyben, ’s beiktatása 1779- Júl. ?d. fényesbb volt mint sok Fejedelmink’ megkoronázla- 
tása- Szirmay tartá a* megköszöntést, ’s elhíresedett. Az új Fő-Ispán jeleit ákará hagy
ni ittlétének, ’s Elsőbb Al-Ispanurik Szirmay Tamás Antalt a’ Consiliáriusi, Kazinczy An
drást a’ Királyi Udvarnoki czimmel jegyezteté-meg, a’ Fó-Notáriust pedig biztossá tévé, 
hogy első nyílással boldogítani fogja.

Igen szép hitvese 1783. meghalván, mingyárt a’ következő évben elvette Báró Ghilá- 
nyi Franciscát, Vékéről, Hjhely és Lelesz között. Ettől 1785- Antal fija született.

Behozatván a’ deák nyelv’ helyébe a’ német, mellyet Szirmay nem is érte, a1 Kassai 
Kcrületbeli Kir. Commissárius, Sáros Vármegyei Fő-Ispán, Abaujban és az ezzel akkor 
eggyosített Tornában , ’s Szepesben , a’ Fő-lspáni Hivatalnak Helytartója, később Ország’- 
Birája ’s a’ Szcnt-István Rendének Nagy-Keresztese, Szent-Iványi Ferencz Excell.,. Szir- 

.mayt az akkor Budára áltál-lett Királyi-Tábla mellé Assessornak ajánlotta, kétezer fór. fi-
46 * _
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zciéssel. Képzelhetni, hogy a’ lelkes, szeretetre igen méltó , eleven társalkodSsú , ’s ma
git minden .Nagyoknak kedvekbe bosíklatni akaró és tudó, ’s az újításoktól nem idegen 
ember inint kedvelteté-meg magát mind azokkal , kiket alkalmasoknak véle előbbre tolni 
dolgait. Szoros barátságban élt Ócsai Balog Péter később Zólyomi Fő-Ispánnal, Aczél 
Istvánnal, a’ Vice-Cancellárius és Kamarai-Elölülő Semsey Andrással, ,'s ezzel, és az 
üreg, tudományokat és örömeket kedvelő , lelkes Gróf N'iczky Kristóffal d.eákúl vcrselge- 
tett. Ifjúi, ollykor a* pajkosságig-menő gondolatlansággal magasztalé az új időket; a kik 
másképen gondolkoztak, csipkedni szerette,. * nem vetie-észre, hogy hágdosásai alatt 
nyilt-meg az őrvény, mellybe a’ megcsípkedtek taszítliatják.

A’ Királyi-Táblánál, mint annak Bírája, 1786. Januárius’ gd. tette-!e a’ hitet, ’s 1787. 
Aug. 30d. a’ Septemvirátus előtt esküvék-fel mint Udv. Tanácsos és az Eperjesi Táblának 
Elölülője, mert hitvese vágyott közelibb lenni jószágához, ’s nem szerette a’ fényes Pestet.

Az 179O. Diétára Követnek óhajta választatni Zemplénytől, de Szirmay László és 
Szulyovszky Menyhért által megelőztetett. Azonban ezek onnan csak hamar viszszakí- 
vánkoztak, ’s helyettek még ezen észt. Szirmay Antal ’s Kazinczy András küldettek-cl. 
Itt elméiének elevensége, ismét felytllhaladá vigyázását; kisded íráskákat nyomlattata , ’s 
Beszédeiben sértegette, a’ kiket nem kell bántani. Érdemei azonban úgy tündöklőnek, 
hogy az 1791: 67. Törvény-Czikkely által a’ Büntető Códex’ kidolgozóji közzé számitatott.

Nem sokárá azután a’ neki mindeddig mosolygó Szerencse eggyszerre fordítá-el tőle 
arczat. Szirmay a’ váratlan csapást nem viselő elég nagysággal. Nagy és kisded bará tai
hoz untalan írogatá könyörgő siralmas leveleit, ’s Esedezéseit versecskékkel czifrázgatta- 
fel, feledvén, hogy a’ szerencétlennek soha sincsenek barátjai, ’s a’ jókat kérni nem kell. 
Ellenségei örvendének Cicerói kislelkűségén..

Az 1 rgődiki Diétán ismét ő és Kazinczy András levének Követeink. Itt ötét eggyik 
csapás után a’ másika érte, ’s közönséges gyűlőlségbe jött. Már az Ország' Gyűlése elölt 
négyszáz forintot és hatvan kila életet nyújta magányos ajánlásképcn hűsége’ bizonyításá
ra : itt pedig, N'oremb. tsd ., fnsis prae ardore Cdelitatis lacrymis (úgymond maga) pri- 
mus omnium exclamavit: Vitám et sangvinem! —  1797. Ocíób. aOd. el’vala eresztve az 
Eperjesi Táblánál viselt Etőlftiőí hivatalába. -

visszá adva házi nyugalmának, a’ gazdálkodásban s két gyermeke' nevelésében, ok
tatásában, lelte örömeit. Maga adott nekik leczkéket a’ Magyar Történetekben ’s Tör
vényben. ,

Ismét nyomván Monarchiánkat a’ visszás esetek, háromezer forintot, hetven véka 
gabonát, százharminczkét és fél véka zabot mutata-be magányos segédül; eggy gyalog és 
eggy lovas katonát fogadott, ruházott, kikészített. A’ Vékei elavúlt Templomot felépí
tette, felékesífette; Olvasóját minden szombaton eliraádkozta • húsvétkor és a’ parancsolt 
ünnepnapokon áldozatjait buzgón megtette, a’ Nepomuk Szent János’ nyolezadjait a’ leg
nagyobb áhítatossággal innéplette. Soha igazságtalanabb vád nem tétethetnék, mintha 
őtet e- részben érdeklené gyanú. Lelkének elevensége, könyeden élt ifjú es'ztonduji, ’s 
szerencsétlen symboluma: Sefvare semper cum fariioríf.us téveszlék-meg a’ hol megtévedt, 
nem gondolkozása,,nem szíve, mellyek mindég jók voltak, bár ollykor nem eléggé
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Társalkodásában kellem etes míilattató volt, fercsegtek jó gondolatjai, elmésségc szik

rázott , a’ jó fejeket nagyon kedvelte, az előmenetelt érdemlőket minden melléktekinte
tek nélkül boldogította, kevélység nélkül vala; az volt minden szerencsétlensége, hogy 
lelke rettegés és remény köztt nem mindenkor bírt eléggé magával.

Életének utolsó esztendejiben ismét visszatért felé a’ változásait gyönyörködve éző 
szerencse. Imhol eggy része a’ Kir. Adománylevélnek a’ Eadi jószág felől Zemplériyben: — 
- - quod Nos benigne atlentis et consideratis fidelitate fidclmmque servitiorum meritis fi- 
delis Nostri Nobis dilecti Egr. Antonii Szirmay de Szirma, Consiliarii Nostri Aulici, quae 
ídem laudabili majorom suornm sago et tóga clarorum exemplo ab ineunte aetate in di- 
versis publicis oSiciis primum quidem in Comitatensibus longa annorum serie praestitis, 
dein verő sub. glorioso regimine Sereniss. olim et Potentiss. Principis Josephi II. Electi 
Rom. Imp. et hered. Hung. Regis, patrui Nostri piae reminisc. desideratissimi, qaa ad Ta- 
bulam Nostram Referens Consiliarius, ac tandem ab anno í 79Ö. qua Praeses Tabulae Dí- 
strictualis Partium Regni Hung. Cis-Tibiscanarum, praeterea iteratis vicibus ad Regni Co- 
mitia Ablegatns Nuncius et ad Deputationem Regni in őbjectis juridicis per Arlic. 6?- 1791

busque eidem. adnexis elaborando, ac alia etiam erudita Diplomatica opera edendo: de- 
mum sub bellis Gallicis gratuita súbsidia cum benigna Caes. Reg. Nostra complacentia 
praestando, sibi cumulalim coroparaverat; sumtis item in benignam reflexionem laudabi- 
libus conatibus, qnos in promovendo altissimo servitio alias etiam pro temporum et cir. 
cumstantiarura exigentia constanter exhibuit et impendit, et actu quoque in qualitate Con
siliarii Nostri Aulici contirmat, ac prout Nobis benigne de eo poiticemur, pari fidelitatis 

. constantia animique fervore in Tuturum quoque exhibituros est et impensurus : Fiscalia 
SónáJtadíéns^ Qf^tui Zemplín.jn|remiata.- - - eidem benigne dedenmus, donaverunus 
et co n tuTe nnfus^? -  VfSllMMH'W1 ’XHfflGT.Üié 26- flsji 1809.

1812. Septemb. tgd. Szinnyértt, József fija’ házinál, hol eggy pár észt olta lakott,



Laszky ffier. Élete ’s titkos Követsége Szolimán Török Császárnál.

Grittivel.
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»' lá t részről sok háborgásoknak ’s perlekedéseknek ki lesznek léve a’ lakosok; annál is
inkább, hogy csaknem minden Ország Báróinak vagyon ott’ része a’ bor’ jósága miatt', 
a’ kik arról el nem felejtkezhetnek ; valamint az Egyházi Státus is a’ Kalocsai Érsekségről; 
hogy a’ Törököknek onnét semmi hasznok, sőt költségek lészen; hogy nem is volnának 
ott’ ollyas Várak, hol magokat védelmezhetnék; ezeket ’s még többeket bíza Grittire, 
hogy elől adná a’ Bassának, mert külömben állíttá: „lehetetlen a’ barátság." Ezen izen- 
gctésck azért történtek, mert tudtára adta Ibraim Laszkynak: hogy addig vele nem akar 
beszélni, még az egygyezés tökélletesen végre nem hajtatnék; és minthogy tolmácsa nem 
volt, hogy okait más által adhatta volna tudtára Ibraimnak, szerencséjére esett Gritti La
jos , a’ kit ő jó Úrnak nevez; (hiszen bár ne ismérnők jóságát) a’ kinek hogy annál se- 
rénnyebben eljárna kötelességében, Szerem ország viszsza esésével egy Püspökséget és 
3000, vagy 4000 forintos hivatalt ígért, meliyrői keze írását is adta; annál is inkább cse
lekedte ezt a’ Követ, mert látta Gritti nagy becsületét az udvarnál, ’s hogy nem üres el
méjű légyen, nyilván tapogatta, sőt 6 erkölcsösnek is találta, (de én nem) és gazdagnak; 
bízott pedig benne, mert a’ Yelenczei köztársaság Gritti András vezére fia vólt, a’ ki 
kornjánnyát a’ Magyarok’ hasznára viselte, állitá Laszky. 3. Jan. semmi különös.

4-ben. Melly Szombat vólt (Deuan) meglátogatta Gritti Ibraimot ’s a’ m'ellyeket ott’ 
hallott, híven megvitte Laszkynak, nevezetesen: „A’ Bassa Szerem ország’ viszsza esésé
ről nem akar értekezni, és szörnyen caudálkozik makacsságodon, holott külömben a’ bé
ke lehetetlen;" állittá a’ Bassa monda Gritti tovább: „Hogy Grad Budából és Erdélyből 
kiverettetett, ’s hogy annak helyre állítása nagy fáradságba és költségbe kerüljön, hogy 
jobb légyen azt magokra használni, mind más nemzetekre pazarlani; annál is inkább, 
hogy már Szeremben felvétetett áltáljában a' Török hit, ’s elég erős gyökeret is vert; 
ugyan azért már több templomok is építtettek számokra, mellyeket a’ Császár: mind a’ 
Hit’ és annak Templomai’ (Mochae) védelmezője, semmikép' ált’ nem engedhet, mert 5 
nála vagyon széke és ereje vallásunknak; minthogy ollyan úgymond a’ Bassa, ez nálunk 
mind nálatok Koma, mert Ö mináiunk a’ N. Mahumed személlyé e’ földön." Mondá 
végre Gritti: hogy á’ Bassa nem félne a’ pörlekedéstől Szeremben, mert elég széles határ 
lenne közlök a’ Dráva. — Minthogy pedig további határozás végett jött Gritti a.’ Követ
hez, azért eltökélté ez magát: ha már más külömben nem volna megtörténhető a’ bé
ke és barátság, tehát minden ötödik esztendőben tartozzon a’ Magyarok’ Királya Követet 
küldeni a’ Császárhoz ajándékkal, mellyel azonban nem nevezett; és hogy ez a’ Király’ 
akaratjától és jóvóltától fügjön; ezen válaszszal ismét elment Gritti a’ Bassához, de mint
hogy ötödikben Ibraim a' Császárnál vólt, nem beszélhetett véle, hatodikban pedig vadá
szatra ment a’ Bassa Császárjával aggyült Ez nap meglátogatta Gritti I.aszkyt, és hiteles
sen hírül hozta, igaz nem létét János Király szerencsés ütközetének; és hogy Ferdinánd 
Esztergomba légyen tudósíttalótt. — rben, Öban semmi különös. — gben viszsza tért a’ 
Császár vadászati mulatságáról , lOben megfordftlt a’ Bassa is , ’s mindjárt magához hívatá 
Grittit; ez mindent elkövetett Szerem ország’ viszszaadására, de haszontalan; mert végre 
meg kell vala fogadnia : arról halgatását; kinyilatkoztató ezután Laszky’ szándékát, és mon
dá: „Bassa Uram! én már arra vittem a’ Követet, hogy minden 5 esztendőben Követet 
ajándékkal ígérne, de minthogy ez nékem nagy fáradságomba került, azért kérlek: ne
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kénszeríts tovább ezen hivatalra, mert nem lészen jó vélekedésben felőlem Laszky, sőt 
bizodalmát is elveszti. — Hanem hívassátok magatokhoz , értekezzetek egymás közt, ’s ha 
akarod éh is itt’ leszek, — mert hidd-el, híjában töltjük vele az időt, én néked nem mon
dottam mind azokat az okokát, meilyeket ő felhordott: tudván természetedet: felhábo
rodtál vólna, valamint annak sem mondottara-meg mindeneket, mert felettébb heves; 
már most nincs egyébb köztetek: csak az esztendőkben, és az ajándék’ summájában szük
ség megegyeznetek. Hívasd magadhoz, ’s tanácskozz.véle, ’s jó reménység nélkül el ne 
bocsásd; mert ő lásd nem Magyar , sok udvaroknál ismérős , és kedves; mit törődik Ő 
véle, ha Ferdinánd foglalja is el Magyar országot? Semmit.“ Ezekről.tudósitatottLaszky 
valamint a’ holnap vagy holnaputánni hívattatásáról Grillivel a’ Kassához. 11 ben Szom
bati napon magához hívatta Jbraim Grittit, ott* tartván Őt’ estig. Xlgyan ez nap megjött 
a’ Vlab .(talán hírmondó) a’ Szemendriai Sandzáktól, tudósítván az udvart Mokovitz vá
ránál történtekről: meliyet minthogy el nem foglalhattak, a* körül lévő falukat kirabol
ták, és 3000 lelket rabszíjra fűzve hajtóttak-el — János Királyról semmit som tudott 
mondani* laben meglátogatta Laszkyt Gritli , ’s elbeszéllé, hogy a’ fíassa feltett* szándé
kában megátalkodott, légyen, és csak egy körömhyit sem távozzék alc uraljál ól; azt fogadta 
úgymond: „liogy veled keménnyen fog bánni az esztendőnkén ti ajándék megtagadása vé
gett; tűrjed azonban békével, mert. udvarisággal és emberséggel többre mehetsz Ikráim
mal, mint akár melly nyomos okaiddal is.“ -— Ez nap Laszky ismeglátogatja a1 Bassát, 
nála tölt.vén egy pár órát : ismét foihord’tta okait a’ Bassa, meilyekkei Uráénak vitaié 
Magyar országot, és csudáikozék Laszky megátalkodott: makacsságán: hogy semmiképp’ 
nem akarna a’ .Követek’ és ajándék’ minden esztendei küldésében mogoggyezm; holott 
más külömben lehetetlennek állítá a’ békét, és barátságot; mellyokre szokása szerint meg
lel ele Laszky, állítván : Ura’ gyalázatja*., Király társai barátsága, ’s Álalta valói szereidé’ 
elvesztését. „11a mindazonáltal viszsza adjátok Szerein országot" monda Laszky, „még 
is küldünk esztendőnként Követeket ajándékkal, de ezt sem addig, míg Férd in ú mi dal 
tartand a’ háborít."

§. XTI. 
líraim a’ Köveihez.



Szeptember 1825,
s í , és ha lehetséges lesi a’ l-eríben szállásunkkor előlhozom, ’s okaiddal iparkodom őt’ 
reá venni, vagy ha holnap meg nem történhetne, bizonyosan holnapután vadászaton fog
hatom cselekedni; reménységem azonban nincs, mert tudom nagy védje hitünknek, an
nál is inkább, hogy most tudósítatunk Ferdinánd’ tábora oda közelítéséről; — mert ha 
Uram Királyodnak adná most, azt gondolnák, félelemből teszi; én mindent elkövetek, — 
ha viszsza nem kapjátok, tehát ígérd-meg az esziendőnkénti Követséget ajándékkal, ha 
pedig viszsza adjuk, nem ajándékot, hanem adót várunk."

Laszky a Bassdhoz.
„Minekutánna Királyom úgy akar véietek öszve kapcsoltatni, hogy barátja legyen ba- 

rátjaitoknak, ’s ellensége ellenségeiteknek; csudálom : hogy azon néhány Szeremi Kasté
lyok olly’ bényomást okozhattanak, hogy Uradnak ne is bátorkodjál felőle szólni. Hidd
él; tudom miben álljon méltóságod és hatalmad; — mind ezeket, a’ mellyeket itt’ látok, 
és hallok felőled, tudtam már Galiiában lőttemkor, és ugyan ezen nagy kedvességedet 
Császárodnál annyira becsüli Királyom, hogy Téged’ mint attyafiát akar tekinteni. Ha Te 
engem legrtagyubb- kínzó, eszközök közzé tenne! azért , hogy mondanám vagy kmném; Te 
nem'tehetsz Uradnál a’ mit akarsz, még sem cselekedném; azonban hatalmad, ’s méltó
ságod’ nagyságában mutatott serénységedet nem győzöm csudáim, meliy által tehetősé
ged’ éppen nem híreled. — Azért kérlek Szerem ország1 részünkre való hajtásában légy 
pártfogónk, mellynek megadása néked csekély fáradságot, Uradnak pedig nagy dicsősséget 
fog okozni; mert a’ barátoknak mindenben közösnek -kell lenni, ezt cselekedvén pedig, 
nagy jótéteményt tesztek barátjainkkal, á’ kik mind Szerem mind más több országokban 
lévők készf^..lesznek benneteket szükségeitekben segítni, ’s mégis fogjátok tapasztalni, 
semmiben mind H.tbenküfo^lapzesunket, mert ekkor valódi, ’s nem színlelt barátságunk
ra-, szerefetunlcre, és segitségiTntrt'sz'Sffiöt ’féffeaHok, sőt nem csak a’ miénkre, hanem 
barátjainkéra is.'—»&’ Lengyel Királyt'is akarja Uram Császároddal békességben léptetni , 
a1 kinek leghatalmasb lovassal vágynak minden Fejedelmek közt; a1 kit ha részetekre vesz
tek , felőlünk nem lesz többé kitől félnetek, ezt is említsd-meg tehát Császárodnak. Add 
viszsza Szeremet, adót ne kérj, elégedj-meg ajándékunkkal. “

Ibratfn tdfdfyhoz.
„Urammal leszek a’ mint mondottam, ’s híven fogok értekezni Szerem ország’ visz

sza adásáról. — A’ Lengyel Királyt kétszer is felhozád, először elhalgattam , most felelék 
arra is: volt nálunk nem régiben azon Király' Követje, kérvén békességet tőlünk, ezt mi 
halván, adóról értekeztünk vele, és a1 mind szemeiből kinéztem további sürgetésre meg 
is ígérte volna; három esztendei fegyvernyugvást engedőnk nékik , mellyek rövid idő alatt 
lefolynak. — A’ Te Királyod igen dicséri azt, holott már annyiszor nyomorgatták őt’ a’ 
Tatárok, úgy hogy méltán csudáijuk még országában néhány emberek’ létét. — A’ múlt 
esztendőkben a' velek nem háborkodás többet, mint 50000 ducátot használt Uramnak, 
m ert a' Tatárok nékünk adják-ei minden foglyaikat, a’ múlt két esztendőben Kiliálan ét 
Qáphábán a’ vám, szokáson felül 30000 ducátot hozott. — Ha mi küldenénk oda TörökS- 
T.M. Gr. Minerva 3. Negyed. 1825. hl
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erejével tartoznak védni a1 Lengyel atyafiakat- — ’S ugyan azért; ezen barátságot egész 
terjedésivel-azért bízta Királyom reám, mert tartósnak óliajtná ezt lenni; nem is megve
tő javakJtSrqmlanak reátok, minekutánna a’ Magyarokkal *» Lengyelekkel barátságba lép- 
te*í; ~  Efzonyossak lehettek azonban, hogy a’ Lengyel Király nektek nem adódzik, mert 
hatalmas mind erejére mind erszénnyére nézve; nem is tudja 5, hogy az én Királyom 
dolgozzék általam nevében, a’ véletek öszvekapcsoltatás végett. Azt se csudáljátok: hogy 
a’ Tatárok.gyakran bé béütnek hozzánk, mert ők nem hadi tiszteletet és csatát, hanem 
egyedül prédát keresnek, mellyet ha (legcsekéllyebb légyen is) kapnak, mindjárt futnak, 
’s  a’ csatától gyalázatossan viszsza vonják magokat. — Három esztendők előtt vóltak Tö
rökök is Lengyel országba, de ezek-is tatár nyavalyában esvén,..nem bátorkodtak velünk 
a’ csata-piaczra bajnoki vágygyal lépni. — Ezen utólsó ütközetben, melly Lajossal vélt, 
kevés Lengyelek vóltak, csak a’ Pápa pénzén fogadva némellyck, — láthattátok őket baj
noki módra harczolni. Más módunk van nékünk a* csatában mind a’ Magyaroknak, mart 
a> mi vasassaink mind lovasok, vágynak erős gyalogjaink is, és még számítatlan tábori 
eszközeink, nem ok nélkül iparkodik tehát Királyom ezen barátságot közietek, ’s azok

Uraim. LaszJtyhoz.
„Barátom! végezd-el előbb Királyod’ békességét, ’s öszve kapcsoltatisát Urammal, 

ezután lehet értekezni á’ Lengyelekről is; mert úgy sem tartják-meg jól az eskedt fegyver 
nyugvást, ’s most is gyakran elhajtják gyarló pásztoraink elől barmainkat; nékünk ugyan 
általa csekély kárt okoznak, de annál nagyobb gyalázatot magoknak. — Azonban nem 
nagy fáradság m q ^ o^ j^JJram nak , mert Vnmisza és Brexhp nem Rhodus. — Megem
lékeztetem Px«iiaf‘>a,',l»

Laszky Uraimhoz* ~ ~
„ Tvincs hatalmamban más külömben veletek békességet kötni, és eggyességteket el

fogadni , romehelóíte bizonyos légyek a’ Lengyelek, ’s köztelek állítandó barátságról; —■ 
Mért is habozol? hiszen m ondádU ra*  tfráddaf úgy akar öszvekapcsoltatni,  hogy ba
rátja légyen barátjainak, ’s ellensége ellenségeinek? — hogy pedig ő meg nem tartná a’ 
fegyvernyugvás' szent kötelét, igen csudálnám; mert 6 igen jó lelkű, ’s igazság szerető 
ember; úgy hogy minden viszálkodások’ elintézése ő reá bízattassék minden Európai Fe
jedelmek között, ’s az ő bölcs határozása ellen ritkán hallani kifogást; azért bizonyos le
hetsz abban: hogy azok’ mondásod szerint léttét, mind eddig nem tudja ő ; de nem is hi
szem, hogy a’ Lengyelek cselekednék azon'alávalóságot, a’ tehetetlen pásztorok elől el
hajtván a’ barmokat, hanem ezt cselekszik a’ Kozákok, kik prédából élnek, ’s nem keve
sebb kárt okoznak nékünk mind néktek, kiket mi midőn elfogunk, nem tartván őket méh 
•lókká fegyverünk’ élére, alá való cselekedetekhez képest kötélre aggatjuk. — Azért kér
lek ezekről tudósítsd Császárodat — ’s iparkodj ezen erős barátság’ kidolgozásában, mel
lyel most kínállak a’ Magyarok’ és Lengyelek’ nevében. “
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vólna is nem tarthatna mint iUeÜen cselekedet; sőt nem csak nem tarthatna, kanéin 
cvalázalut és kárt is okozna Királyomnak; mert ez rontaná-el a’ Francziák’ barátságát, 
sót minden másokkal tartó szövetség kötelét elvágná; alatta valóji’ szeretetét tökélletesen 
elvesztené ’s eltörólhetetlen gyalázatot venne magára az egész Kereszténységtől; (a) sok 
is volna, ha a’ Magyarok Királya ajándék színe alatt adódzna Császárodnak; — és bizon- 
nyára, ha szemeiteket felnyitjátok, semmi jót innét nem következtethettek magatokra; 
mert az igátlan barom sokkal gyorsabb, a’ rokkant paripa hamar leveti lovászát, ügy ha 
ti ezen szüfcségiért Királyomnak Ferdinánd ellen illetlen feltételekkel akarjátok a’ békére 
szoritni őt', mit cselekesztek mást, mind bennünk tökélletes bizodalmat nem helyheztet- 
tek ? mellyet a’ következendő Magyar Királyok mind gyalázatot, a’ többi Királyoktól in- 
gereÍtélvén, szenvedni éppen nem fognak, és minden_úton módon ezen iga kiütésére tö- 
rekesznek, ’s így semmi jót és bizonyost köztünk és köztétek nem várhatunk. — Én bá
torság levél nélkül jöttem ide, bízván erkölcsötökben, bőlcsességtekben, és emberség- 
tekben, ’s a’ mit én akkor magamban képzeltem: most nem csak látom hanem tapogat
hatom is. Látok itt’ nagy elméket, szemlélek nagy szorgalmú. Hazafiakat, tapasztalok ke
gyességet is , mellyet azonban nagyobbat reméllettem, de tán csekély személyem: nem ér
demel iöbbet; — még Királyom is nagyobbat várt, a’ ki nem is merte vólna gondolni: 
hogy S tőle adót fogjanak kérni; mind olly’ dolgot, melly á’ Császárnak semmi tiszteletet, 
nékie pedig legnagyobb becstelenséget fogna okozni; mi szükség-az ajándékra ? mi a’ Kö
vetekre ? minekutánna tudja Királyom Császárod’ legnagyobb hatalmát minden földi Fe
jedelmek közt, ugyan azért az ő barátságát mindeneké elejbe te tte , ’s nékie kívánt leg
nagyobb tiszteletet adni, ’s nékie fog ezután is tenni; ezen nagy hajlandósága kijelentése 
végett küldött engem ide, nem is kételkedvén a’ győzhetetlen Császártól, m int jő és ke
gyes Fejedelemtől kedves nem fogadtatásomon. M ért keresitek olly’ nagy szorgalommal 
az adót ? miért ismét elváltoztatva ajándékká nevét, olly annyira sürgetitek tőlem azt ? bi- 
zonnyára hatalmas Bassa! az erkölcsök’ Ura Istene felfogja mind Uradat, mind Titeket 
magasztalni, 's jóllehet külömbözzünk is hitünkben, mindazonáltal az az Isten uralkodik 
rajtatok is, a’ ki a’ kevélyeket és hálaadatlonakat megszokta alázni, sőt abban a’ hiszem- 
ben vagyok: ha Császárod »z,_ő hatalmas Uraságához alkalmaztatott kegyességgel nem 
fog viseltetni Királyom eránt, meg fogja bántani az Isteni Felséget. — Dávid a’ ti és mi 
Prófétánk éneklé: levetette a’ hatalmasokat székjeikből, felmagasztalta az alázátossakat; 
(b) azért úgy tanácskozzatok Császártokkal: hogy ne ropogjon hatalmas székje alatta-“ 
, ,  . ” A Kengyelek’ dolga tökélletes kifejezésére ’s Királyom’ akaratja vitatására több idő- 
kivágatnék, azért, hogy felelettel adós ne maradjak, mondom ezeket: soha sem adód- 
zott Tatár Sklávjaitoknak a’ Lengyelek Királya, hanem béres segítségekkel é lt, de mi
nekutánna szerencsésen megtörte ellenségeit-,: szükség úeth lévén többé a’ Talár segítség
re , nem is fizetett. A’ mint észre veszem, ti a’ Lengyeleket fel sem veszitek; gondoljá
tok meg; sokkal nagyobb azoknak országa, mind a’ ti Birodalmatok Európában, kétszer
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élekor a az, minti Magyar ország, úgy hogy jő paripán is nehéz kei: holnapig által futtatni. 
.Nagy erő van ott’ mind lovas mind gyalogságban, — Mátyás Király mindenkor ezekkel 
győzött, ’s azért mindég 12000 Lengyel zsóldost tartott. — A1 Lengyelek csak mostaná
ban egész Pruszsziát elvették a’ Németektől ■ ők nem egyszer (mind Te mondád) hanem 
mindenkor hatalmaskodtak a1 Moszkákon; szóval, a’ hová vezettetnek, mindenkor nagy 
hasznot hajtanak hatalmas fegyvereik által. A7 Tatárokat már régen eltörölték vólná ők 
ha férjfiak ’s nem ragadozó farkasok vólnának, és inkább keresnék a* tábori dicsősséget* 
mint az oktalan barmok’ gulyáját; akármelly nagy számmal jöjjenek bár, még is kikerülik 
a’ harezot, mi pedig őket űzőben nem vehetjük, mert a* mi paripáirfk sokkal kényes’bék, 
hogy sem azon veszedelmes futást kiálhatnák, sőt a* ti lovaitok sokkal könnyebbek, még 
sem állanák-ki magatokkal eggyütt azon alkalmatlanságot, mellyet a’ Tatárok könnyen el
viselnek; ezen mesterséggel nem csak barmokat, de sok száz embereket is Iopogáftak már 
Orosz országból. — Lengyel vagyok jói tudod, de mi okom is volna hazudni! ’s hogy 
ezek igaz léiében meggyőződj, kérdezd a*„ Moldvai Kereskedőket. — Ezen nyőmos okok 
végett óhajtja Királyom a* Lengyelekkel való Öszvekapcsoltatástokat, minthogy Ő is azok- 

; is .cf l̂ekfidjen Királyom, külömben? hiszen most a* 
Magyarok ségíttetnek^L^^efííctffi^mind;ípke társoktől, akarnak tőletek Is segíttetni 
a’ kötendő szakadhatatlan barátság' erejével, a* Magyarok pedig ugyan azon kötés' erejé
vel tartoznának segíteni titeket a’ Lengyelek ellen, valamint ezeket is ti ellenetek; — így 
lehetetlen a’ béke ’s barátság; mert így magunk magunkat üldöznők.4'

„Rövid szóllásomat, gyenge okoskodásomat ítéld-meg bölcsességed szerint, ’s tekintsd 
a1 körriyülállásokat, gondold-rüeg: hogy hatalmatok, ’s nagy birodalmatok nem csak a* 
Keresztény Fejedelmek’, hanem a* Perzsák’, kik veletek egy valiásuakkedve ellen is lé
gyen ;. és ha nem csalnak észrevételeim, nem megvetendő erő készül eHéneték , fé' úgy 
látszik, mintha ^akarna néktek Királyom1 hajlandóságával, a*
ki megvetvén a* többi Keresztény Fejedelmeknek tanácsát, melíy által Ferdinándal Öszve 
kapcsoltatni akarák, inkább a* Ti Császártok barátságát, mint azét Választá- Mit ítélné 
Királyom látván az ő hajlandósága’ illy* alá való módon viszonoztatását ? Nagyságos Bassa l 
itt mutathatod-kí bölcsességedet, midőn t. i. nem tulajdon vágyódástók szerint hanem Ura
tok* mél tós ágáhözkíéppést cselekesztek velem, és ha nem így, bizonnyára sűrű fátyolt 
vettek annak tündöklő nagyságára, ’s -főságára.'>-*— Ha egyszer szerencsém lehet vele: 
megfogom* köntösét, ’s addig el sem bocsájtom,- míg tökélletes barátságotmelly tiszte
lettel, ’s haszonnal légyen mind á’ két részről koronázva, nem kötök Uram és Ö között 
te; jóllehet tudjam Császárod’ nagy lelkűségét, ki inkább a’ tiszteletet mintsem a’ hasznot 
keresi; nem is tisztelet az, mellyettesz’ valaki Urának, hanem csak kötelességből szárma
zott megalázódás; ellenben midőn hasonlójától tiszteltetik valaki, ’s erre való kötelességét 
önként mégis méri, valódi tiszteletnek lehet áliítni; ezt cselekedte mindenkor Királyom, 
>  akarja is folytatni. — Azért Uraságtok másképp bánjon velem: mert arra van tellyee 
tehetségek , vagy bocsássatok-bé hatalmas Fejedelmetek1 színe elejbe.44

Sok ideig ült a* Bassa gúny-kaczagva, ’s gondolkodva, ezután mondá: „Barátom! 
sokkal okossabbá tettél nyomos és hathatós szavaiddal, Vűgy beburkoltál beszéded’ mód
jával,. ’s üjjabb okaid* felhozásával , hogy nem csak felelettel maradjak adósodU hanem
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minden alkalmatlanságokat és veszedelmeket, csak hogy illy’ hatalmassághoz lehessen szeren
csém, tű rn i; a' kinélúgy sem újság a’ pompás követség; ’s inkább jönni, mint viszsza tér
ni volt eltökéliétt szándékom; és így jóllehet harmadik Követ küldettem is ide, még is első 
vagyok, ki Isten nagy kegyelméből láthatom Felséges személlyedet. Tisztel Királyom, ’• 
kívánja hogy egósségben sokáig élvén uralkodj, —7 óhajtja; hogy ezen felmagasztalása, ’s 
koronáztatása kedvére légyen Császári Felségednek, ajánlja nem csak Magyar - Országot, 
nem csak ősi Birodalmait, hanem tulajon személyét is barátja! segítségével eggyütt; úgy 
hogy; magát, Országát, Ősi jussait nem mint övét, hanem mint tulajdonodat tekinthedd; 
’s úgy akar véled öszve kapcsoltatni, hogy köteleztessen minden ellenségeid ellen segítni; 
’s olly nagy bizodalmat helyheztetett benned, hogy legnagyobb veszedelmében sem akar 
senkihez folyamodni, m in ta’ Te kegyes Személyedhez. — Ugyan azért, Tiéd Uram, Tiéd 
a’ Magyarok Királya, Tiéd ennek Országa, Tiéd minden tehetsége; és csak azért; hogy 
Te magadéhek fogadnád, ’s Királynak ismérnéd, kér legnagyobb alázatossággal. Vagyntak 
sok mondani valóim, mellyekről tán a’ Mél tóságos Kassákkal értekezem, hogy Felséged
nek terhére ne légyek: t. i. a’ Kengyel Király barátságáról, Ferdináud ellenségeskedésé
ről ’s a’ t. “

Szolimán Laszkyhoz:
„Kedvesen fogadom Urad’ erántom mutatott hajlandóságát, kinek Országa az enyím 

volt, mert hadi jussal ’s sahlyá yal kerestem; de minekutánna hallom: az ő bennem liely- 
heztetelt nagy bizodalmát, nem csak azon Országot adom ,iiékie, hanem az Oszlriai For- 
dinánd ellen is óllalmazom; annyira: hogy az egész Ország Ura ű légyen; kedvessen ve
szem maga megalázását , ’s nagyra becsülöm bennem helyheztetett bizodalmát, és minden 
szükségeit magaménak tartom." Felele Laszky „Ezen nagy kegyességeddel örökre lekö
telezed U ramat, minekutánna illy’ nagy lolkűséggol fogadod őt’, ’s néki önként segedelmet 
ajánlsz. — Igazán úgy cselekedtél, mint nagy lelkik ’s hatalmas Császár, — mellyérl. az Űr 
Isten vég nélkül kedvezzen." Ezeket mondván a* Lengyel, kiment és szállásaira vezet
tetett ugyan azon Zausdk által.

§  X V II.

Laszky értekezései líra im m al:
28-dik ,Tan. kérdezte Ibraim Laszkyt: hogy miképp’ tetszene a’ Császár? ezt, a’ Követ 

számtalan dicséretekkel az egeken felül magasztalta, és mondd Ibraim : „Barátom ezentúl 
Uradat Királynak nevezzük, és nem Erdélyi Bánnak,_ már most őt’ Urunknak ismérjük, 
most már őt’ segéljük; a’ mi N. Urunk személlyessen fog menni, ’s fogja törni ellenségei
teket; mi szükség más? — sem adót sem ajándékot nem kívánunk, és csak azon iparko
dunk , hogy mentői előbb csendességbe helyheztethessük felháborodott Uradat; azért kér
lek írd-meg néki: hogy a’ csatákat mindenhol kikerülje, mert már az ő legkissebb vesze
delme a’ mi gyalázatunkra is szolgál. Azért, megí ratoxn a’ béke-levelet, •— ’s hamar cl- 
bocsájtlak. “
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valamennyire, hanem a’ hátán hat veszedelmes keleve'ny támadt, íjbcn  csak nem 

elveszett kelevénnyei fájdalmában Követünk; mellyeket nem mertek orvosolni addig, míg 
meg nem érnének, löban küldött Laszkyhoz Ibraim két lovat, és ruházatot, Y hívatá 
egyszer’smind magához, de ezt cselekedni kész lehetetlenség vólt a’ fájdalmak miatt, 
igben megérettek vóltak kelevénnyei, melly nap’ el is ment Ibtaimhoz, általvévén a’ le
veleket, megtétetvén mind a’ két részről az esküvés is.

így végezvén Laszky terhes követségét, örömmel tért viszsza János Királyhoz, ’s 
mind azokról, mellyeket látott ’s hallott tudósította/ Ezen nagy fáradságáért Laszkynak 
némü-némű-képpen hálaadatos akarván lenni János, a’ Dunavecsei várat (melly a’ Kár
pát’ hegyéből eredeti Poprád vize mellett vólt) és Késmárk városát ajándékozta nekie; 
(mindkettő Szepcs Vármegyében helyheztetik) ’s jóllehet-már Késmárkot oda ajándékozta 
vólt Battyányi Ferencznek Ferdinánd, a’ ki Sáncon Jánost, Raguzai eredetűt helytartóvá 
is tette ott; de minekutánna megtudták János rendelését a’ Késmárkiak, megkötözték San- 
cont, ’s Laszkyt Uroknak fogadák. (a)

§. X IX .

Laszky udvarlására megy Mohácsnál Szolimánnak, ’s azután' 
Francúa és más Udvarokhoz küldetik.

lStttjben aratás után, midőn már csűrben vólt a’ gabona, szörnyű sokasággal indólt- 
meg Szolimán,' Y által jővén a’ Száván, kevés ideig mulatott Szeremben, innét ismét el
indulván Eszéknél által lépte a’ Drávát, a’ nélkül, hogy valaki étját állottá ’vólna, ért-el 
Mohács’ mezejére; a’ hol János Király Laszkyval legnagyobb alázatossággal válogatott 
ajándékot vivén, udvarlására ment a’ Császárnak számmal tán 0000 emberrel, itt’ kezet 
fogott Szolimán Zápolyával, mellyel kijelentette kegyességét, ’s egyszer’smind jó remén
nyel bátorította (b)

Minthogy a’ bárdolatlan Törököknél kénnyé szerint viselte követségét Laszky, azért, 
hogy ezen dicsősség£tragyogóbbá tehesse-,, elküldi JiaiOs a’ FranéZia Királyhoz önkéntes 
reménnyel; a’ mint Írva hagyta Bellay Márton azon századbeli író: „egy időben kél. Kö
vetek jöttek Királyunkhoz, kiknek eggyike János Magyar Királytól küldetett Lasko Hye-
ronimus t. i. mint udvarának fénnyé és ez a’ Magyar országi házasságbeli békét
óhajtott és pénzbeli segítséget országa szükségeinek enyhítésére, melly a* múlt évi hadak
ban szörnyen feldúlatott, ’s "Várainak csak hamvai hagyattak, “■ (c)

153aben a’ Ratisbonai gyűlésre küldetett Laszky, a’ mint feljegyzetté Seckendorf (d) 
mondván: „aderant legati a Joanne Vajvoda sive Rege Hungáriáé Ilierohymus a Lasko,



Szeptember 1825. 573
et IScÍGoIaus á Minkviíz, Sólimani etiam Turcarum Imperatoris títteris1 instructi ,  quibns 
profitebatur séeósdem aroicos vei inimicos habiturum esse, guos Joannes haberet. Nihil- 
óm inus-m auxilta pro Ferdinando consenserunt Eyangelici. Landgravius quidfcm, eidem 
Kicolaö Minkviczio et aliis ex nobiiílate ‘negotium dederat, ut aíiquem equilum numérum 
conscrib eredt, et Joanni in Hungáriám adducerent, rogavüque Eiectorem die 6. Juiüut 
transitum íllis praeberet; praetexens, raeliús esse, ut suppecüs istis iuvaretur Joannes, 
quam destitutus ab aliis ad Turcarum societatem compcileretur, séd Elector dcnegavit;“
% így ezen határozással viszsza jővén Laszky, semmit sem végzett.

Midőn látná János napról napra erejének csuggedéséi, ’s kincs-tárának üres
ségét fájdalmassan tapasztalta volna, Ferdinánddal való béke-kötést fontolgatta elméjében; 
és midőn azt mind G-ritti, mind más tanácsossal helyben hagyták-vóina ,Laszky Hierony- 
musra bízatott ennek végre-hajtása; parancsolatot révén : hogy esztendeig tartó fegyver- 
nyugvást eszközölne» vagy ha azt nem, legalább fél esztendeit, ’s onnét pedig mindjárt 
Károly Császárhoz iparkodna, és tökélietes békességet eszközölve térne viszsza; mind 
ezekről tudósíttatott Szolimán és Ibraim is Tarquillus Androntcus Gritti hív írásza által , .

, J^erdúaánd «g>ra» megengedte az • 
esztendeig tartó fegyver-nyugvást, de a’ Császárhoz nem bocsátotta, hanem azon úton, 
mellyen jött, viszsza parancsolta; mellyért Zápolya meg is háborodott, (a)

§. x x .
, . Laszky Palota Vára ostromlására küldetik.

Hierqnymus’bölcsességét éppen nem pirították hadi tettei* a*-többszörijkornjáijy.o-’ 
zónák kinévé'ztét f̂e.:-3̂ îdb?«^e^a3autat: így: minekulánna Móré László meg nem szűnt vól-. .* 
na több intések után is garáz® ^^S if á ^ ^ ^ ^ ^ t  a’ házakat , kastélyokat feldúlni, ha
nem még az úti bátorságot is eltöriötte Péts, Veszprém, és. Fehérvár környékein; azért 
meghatároztatott, hogy Laszky válogatott vitézekkel ostromolná őt1 Palotán, mellyel ab
bán az időben bírt; de minthogy szemléié lankadni erejét, bő kincsét kiosztogatá katonái 
közty elillantásról gondolkodott; a' mi meg is történt, mert a’ várból kö
télén leereszkedett, fiját és leányát í^éűl vi&zsza^övételének; azonban mi-
nekelőtte ez történt vólna, elfoglaltatok Palota Laszky által r és az említett gyermekek 
Jánoshoz vitettek Budára, ’s ott is tartattak fogságban, a’ míg csak János élt, a’ vár pe
dig Podmániczy Ráfáelnek és Jánosnak adatott Zápolyátől. (b)

5 - X X L

Laszky és Verioczy akaratjára Gritti Magyar- Ország Kórmdnyo- 
zójává neveztetik.

Móré László által okozott tűz eloltása után ugyan azon 1533 évben meghalt Lindvai 
Báníly János Szapronczai várában; kiben hív Palatínusát nagy fájdalommal vesztette-et

; .(aj litvánfj Lii,. XII. -  (b) Ugyan ott.
F.M. Or. Minerva 3. Negyed. 1825.
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§. XXII.

Laszky Budáról szabadulása és Ferdinándhoz pártolása.
Minthogy malum consilium consultori pessimum, Gritti gyalázatos meggyilkoltatását 

követte vólna hihető Laszky’ élet-fonala szakadása is, ha Tarnovi, és Tarloni, Laszky- 
nak igen jó barátjai nem emlékeztették vólna Jánost azon javakra, mellyeket nékie tet
tek nyomorúlt állapotában, és eszében nem hozták vólna azon fáradozásokat,, mellyeket 
Laszky semmi önn’ haszon-keresésből, egyedül csak János’ boldogságára élete’ feláldozá
sával is végben vitt; mellyeket csakugyan midőn szívére vett vólna János, tellyesíté azok’ 
akaratját; és Laszky említett barátjaival elköltözött Lengyel-országba, minden dicsősség 
nélkül ugyan, de még sem szökött, a’ mint Jóvius tanítja. — Kevés nyugta után Hiero- 
nymusnak honjában, szeme előtt repdezni látta Zápolya’ hálaadatlan tetteit, azért : szíve 
fájdalmában tollat ragadván, mentő-levelet ír t; mellyet mennél fontossabb okokkal tölt
ve , annál koménnyebb kifejezéssel rakva elküldött a’ hálaadatlan , ’s az ö szerencsésen 
tett fáradozásai’ gyalázatos elfeléjtőjének Jánosnak. (a) — Fájlalta ezen esetét Lászkynak, 
nem csak Zsigmond Lengyel, hanem még Ferencz Franczia Király is, ki csak kevéssel 
előbb a’ Torquatusok rendével ajándékozá-meg Hieronymust, és egyszer’smind intette 
Jánost, és dorgálla: oily’ nagy férjfiú eránt végbe-vitt kegyetlenségért, és haláadatlanság- 
ért, kérvén: hogy Laszky becsülete viszsza-állíttása végett, leveleket kűldvén minden bi
rodalmai' részeiben, annak ártatlanságát a’ közönségnek kinyilatkoztatná, a’ mit János el
sőm mulasztott, de Laszky sebes szívének nem vólt. ez hathatós ír, mert mind maga, 
mind, mind a' két Király’ nagyobb veszedelmére Ferdinándhoz kapcsolta, magát.

. §. XXIII.

Viszontagságai Ferdinánd5 részén Laszkynak, és szerencsétlen 
követsége Szolitnánndl.

Azon fegyver-nyugvást, melly Ferdinánd és János köz’t végzeteit, feltörte 1540- ál 
Juh történt Zápolya halála; mert midőn ez tudtára esett vetélkedő társának, felgyullad
ván uralkodni vágyó tűzétői, biztattatván Turzó Elektől, Battyányi Ferencztől, Seredy 
Gáspártól, Bánffy Boldizsártól, Nyáry Ferencztől, hogy ezen kedvező alkalmatosságát 
használni el ne mulatná, és az özvegy Királynét ha békével nem, tehát fegyeres erőszak
kal foszlaná-meg Budától, ’s Országától. Eggy akarattal megeggyeztek a’ Német Vezérek 
is , és a’ hadat elmúlaszthatatlannak vítaták addig: míg a’ Török kirohanna országából, 
jncilyre nézve hízeikedőieg következett a’ tél. — Csak egyedül Laszky vólt, ki ezen ter
hes tárgytól, mellytől a’ Magyarok és Osztriaiak’ szerencséje filggött, ellenkezőleg gon
dolkodott; a’ hadat ’s emberi vér-ontást gátolni iparkodván, ezen nagy tárgy elintézését 
inkább elmével, mind fegyverrel állttá tanácsos’bnak; okoskodván Szolimán kevélységé-
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rűl tanácsossal'' megmagyarázhatatlan pénz-szomjáról, ’s az emberi nemzettel baromként 
báné telhetetlen táborozásokról; ’s azért jobbnak állító : Szolimántól úgy kérni inkább 
azon országot, mintsem tán ez'rek’ vesztével semmit sem nyerni.

Fontolóra vévén Laszky’ bölcs tanácsait Ferdinánd, eláiván iménti rendelésétől. Szó- 
liminhoz követségben küldeni határozó Laszkyt; a’ kit ebben mint jártast, mind a’ Csá
szárral , mind Bassáival ismerőst, jót végezni nem is kételkedtek. Jó reménnyel indült 
ugyan Laszky, de már ekkor fordúlóba voltak János Király .Bzvegygye’ Követjei, Wer
bőczy t. i. és Eszék Pécsi Püspök, a’ kiknek még minekelőtte az udvarhoz ért vólna 
Laszky (egy ideig feltartóztatván betegségétől is) megigérte Szolimán , Ferdinánd ellen' 
a’ segítséget; Laszkyt pedig részént álhatatlanságáért és hitszegéséért, részént szabad 
nyelvéért°bézáratta, csak kevésben múlt, hogy gyárló életének, még kis ideig gondvise
lője maradhatott; mert Szolimán’ Rusthán nevű rokonnyára bízatott az ítéllés, a’ k.: *f;Ú 
büszkeséggel azt határozó: „Uitimo suplicio dignum, qui insolenti orationis libertate se
rein vullus Maiestatem offendisset; ludificatusque regem regum , amicitiam peteret, cum 
interim inpudenter in Pannónia bellum gereretur. “ (a) Méltán is gyúlladhatott ezen kö
vetségen Szolimán, mert míg Laszky Konstantinápolyban járt, addig más határozások 
iörléntek itthon; minthogy Visegrádot, sót Budát is ostromolták Ferdinánd’ fegyveressei 
Fe|s. vezérsége alatt; azért ebben az esetben nem volt ugyan hibás Laszky, de már-mác 
közelített tőitéhez a’ mérték.

Semmivel sem volt kissebb Ferdinánd’ veszedelme, mint Laszky szerencsétlensége, 
és jóllehet erre nézve kiderülni látszatott, de csak igen hamar homályos felhő takárá-el 
annak fénnyét; mert Szolimán vezetvén .táborát őseink ellen, Laszkyt kégyeUsabemiVér 
vén magával hozta; de minekutánna meghallotta: Rinco Antal’ á’ Császári Németek ál
fai történt megölettetését, a’ ki Szoümánnál követségben vóit, ’s csak ekkor parancsola
tokkal küldetett viszsza Ferencz Franczia Királyhoz , ismét dühében t'ómlöczben vettette 
Laszkyt Nándor Fehérváron, (b) azon halál’ gyanújából kimosta Ferdinándot Laszky, ’s 
ez által ismét szabadságot nyert, melly szabadsággal’s a’ tirántól-nyert ajándékkal a’ nél
kül, hogy Ferdinándot tudósította vólna testében lelkében betegséget véve, tért viszsza 
honjában; mert Nándor Fehérvári fogságában állítják az Irólc, lassanként emésztő téjben 
vegyített méreggel vendégelték-meg a’ Törökök. így ír Istvánfy (c.) „Nem is húzhatta 
sokáig életét Laszky Lengyel országban viszsza menetele után; mért emésztő nyavalyája 
nem vólt a’ méreg vétel gyanúja nélkül, a’ mit a’ Törökök téjben., mellyel gyakran élt-, 
nyújtottak néki, híre vólt.“ Hasonló módon írja halálát JóviuS, ha a’ -téj italt kivesz- 
szük (d) midőn így ír szabadúlásáról Laszkynak: „Ezen jó téteménnyel sokká nem éilie- 
tett Laszky, meri Lengyel országban viszsza-menetele előtt,-nagy betegségben esett; úgy 
hogy.minden udvari németek ezen dolgot irigységre magyaráznák; és nem has-menésben 
mellyben soká szenvedett , hanem csendéssen emésztő méreg által vitaták azt hóllnak; 
holott ezen minden virtusokkal és ékességekkel fényeskedŐ férjfiú-hoszszabb életűt érdem
iéit vólna, ’s ezen állapótjában honnunknak még a’ Kiráíytól is gyászoltatott.“ Bizönyős
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is: hogy egész Európa’ Fejedelmei szánalodva hallották ta szk / kora, ’s gyalázatos hall- 
lát, mi.nt.aaU/ férfiúját: kihez abban az időben senki, vagy Kevesen találkoztak hasonlók 
minden Királyok Udvaraiban; akár a’ terhes dolgok’ végre-!.ajtósában, feltett szándéka ál- 
hatatosságában, akár megrettenthetetlen lelkében tekintsük. — Hieronymusunk’ halála 
okot adott az akkori tudósoknak toilaik' felemelésére, hogy őt’ érdeme szerint dicsérnék- 
így a’ többi között: Melánchton Filep Laszky érdemeivel tellyes beszédet adott-ki a’ mint 
tére^'u'ik f>m *nBak Jánoshoz írt leveléből, a) Laszky viszontagságokkal tellyes éle-

i Z .

Nem a’ hely teszi az embert boldoggá.
(Johnson után.)

■ ... soha sem kellene boldogságát a’ külső környulállásoktól felfüggesz
teni; ez ÍÍ Stoikuszok* bőítsélkedősének eggyüc k $ W > h i  ejgy ollyan regula, melly 
ezen magasan repülő felékezétét az emberi élei5"á líápb ííánL ^V Íhéfj^ jb^ íf  néÉBéttyék 
annyira mentek, hogy minden testi fájdalmakat és örömöket méltatlanoknak tartc^tak a’ 
Böítsnék ügyeimére- ..

Ezen esztelen böltselkedésnek megtzáfolására nem szükség, az okokat meszsze keresni. 
Azt a’ mindennapi tapasztalás könnyen földhez veri, ’s a’ természet maga szüntelen ellene 
hattzoí: de mind a’ mellett nem illetlen arról gondolkodni, mennyiben lehetséges a’ lélek
nek ezen felséges állapotához közelítenünk, rs mennyiben tehetjük magunkat a’ külső kör- 
nyüláltásoktól szabadokká.. Mert jól lehet tökéletes függetlenséggel kérkedni nevetséges és 
híjába való dolog; raindazáltal a* külső dolgok minden bényornásánál való gyáva hajlé
konyság *s minden tsekély baj’ hatalma előtt való alatsony meghunyaszkodás, sem keve-
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Sebbé illetlen ahoz a’ lélekhez, melly minden romlottsága ‘s'erőtlensége mellett is égi ere
dettel ékeskedik, ’s a’ véghetetlen valóságtól elváltozhatatlaa boldogságot reményi.

Ne vitiis pejora fovens . ;
proprium deserat ortura.

Melly igen szükséges légyen az értelem’ méltóságának eggy bizonyos grádilsára felemel
kednünk ’s az örömnek ollyan forrására szert tennünk, melly a’ külső dolgok’ hatalmában 
nintsen egészszen, azt soha sem lehet szembetűnőbben általlátnunk, mint alfkor, ha azo
kat visgáijuk, kiket a’ szerentse a’ magok kények szerént hagy élni, kik nem lévén vala- 
melly bizonyos;hivatalra, vagy órájiknak meghatározott módon való elrendelésére ’a eltöl
tésére szorítva, kéntelenek magok magoknak foglalatosságot ’s időtöltést keresni ’s ki gon
dolni; ’skik semmit sem találnak magokban , a’ mivel magokat vagy mulathatnák vagy fogla
latoskodhatnék , ’s azért az idő megölésére mindenféle mesterségeket próbálni kénszeríttetnek.

Azon számtalan mesterkedések, mellyekkel az efféle emberek az élet’ terhét könnyeb
bíteni igyekeznek, nem igen szebbek ’s talán szintén olly szánakozásra méltók, mint azok, 
mellyekkel a'kereskedők és kalmárok élnek, mikor megbukásokat elkerülhetetlennek lát
ják lenni. Szemeimmel láttam, hogy egykor eggy Űri háznak minden tagjait elfoglalta a’ ko
morság és kedvetlenség azért, hogy a’ kártyázó társaság, mellyre számot tartottak, elmara
dott; ’s minekutánna azok ezen veszteség kipótolása eránt ezerféleképen tanátskoztak, ’s 
az inast százfelé is elküldözték, végre mint valamelly elkerülhetetlen szerentsétlenségrc olly 
szomorúan ’s olly nagy magok megtagadásával szánták-el magokat eggy estvét beszélgetés
sel tőlteni-el. De hirtelen, mikor nem is reményiették, vigasztalást nyújtott nekik egy vá
ratlan látogatás, melly nem kevesebbé örvendeztette-meg őket, mint eggy bézárt ’s éhel
halással küzködő vár’ lakosait a’ reménytelenül nyert bőséges eleség ; ’s új. erőt adott nekik, 
az ínséget más napig eltűrhetni.

Azok, a’ kik elégedetlenek s elégedetlenségeknek okát nem tudják, rendszerént abban, 
keresnek könnyebbséget, hogy helyeket változtatják. Úgy gondolkodnak, hogy bajokat 
az a’ hely okozza, mellyen vágynak., ’s úgy igyekezj^^^lől_slfutni, mint a’ gyermekek 
árnyékaik elől; örömeik helyének változtatásától szüntelen új örömöt reménylenek, ’s vá
rakozásokban megtsalatkozván, szüntelen új panaszokkal térnek-viszsza.

Az esztelenségnek ezen neméről nem gondolkodhattam a’ nélkül, hogy azok eszembe 
ne jutnának, kik a’ dühös kutyák’ harapása miatt a’ viztől-irtózás’ rettenetes nyavalyájában 
szenvednek. Tudva vagyon, hogy ezen szerentsétlenek kik ámbár a’ szomjúságban tsak- 
nem eíepednek, még sem tudnak inni, néha testeket sokféleképen hajtogatják és forgatják, 
ollyan reménységgel lévén, hogy talán eggyik helyheztetésben elnyelhetik a’ vizet, mellyel 
a’ másikban ajakok viszsza taszít.

Ezen esztelenség pedig nem tsak a’ tudatlanoknak tulajdonok , hanem néha ollyan el, 
méketis elfoglal, mellyeket, ha tudományokat és ítélő tehotségjeket tekintjük, attól menté 
leknek lenni gondolhatnánk. ’S valóban a’ tudomány és ész’ kevélységének nem kitsiny 
megalazására szolgál az a’ tapasztalás, melly gyakran mutatja, ’s bizonyltja azt, hogy 
azok nem mentenek-raeg bennünket a’ legerőtlenebb ’s legalaisonyabb köz-emberek tévely
géseitől ts., . -
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■ Azok, kik valamelly nyugtalanságot ’s fájdalmat éreznek, rendszerint úgy vélekednek, 

hogy fajdalmokat más helyen könnyebben elszenvedhetik. Eszekbe sem jut azt gondolni, 
hogy boldogtalanságoknak oka magokban van, hogy indulatjaik nin tsenek eleggé megzabo- 
lá z v a /’a hogy saját tűrhetetlenségek által zaklattatnak, meliy őket mindenüvé kíséri, > 
kövétkezésképen akármelly országban is fogná kínózni. A' tapasztalás elébb vagy utóbb 
meggyőzheti őket arról, hogy a’ megelégedés’ forrása magában a’ szívben vagyon, és hogy 
az, a ki boldogságát a’ külső dolgoknak ’s nem szivének változásában keresi, életét ha
szontalan próbákban vesztegeti-el, ’s fájdalmait a’ helyett, hogy eltávoztatná, inkább meg- 
sókasítja.

K. S.

—   - ± 4 -

A’ szép könyvek’ olvasásáról.
(F unhe  u ián .)

K  könyvolvasás eggy a’ legnemesebb, leghasznosabb és legkellemesebb foglalatossá
gok közztíl. Mellybóldogság a’ minden időkbéli legnagyobb elmék'társaságában lenni, hal
hatatlan munkáikat tsudálm, társalkodás által legszebb érzései
ket, gondolataikat és esméret jeiket, ezen sok esztendei gondolkodásoknak és tapasztalá
soknak gyiimöltseít, könnyű munkával magáévá tenni!

Önként értetődik, hogy itt nem az ollyan olvasásról szólok, raelly annak, a1 ki rala- 
melly tudományt jól megakar tanulni, elmulhatatlan kötelessége. . Az ollyan olvasásnak kü
lönös és^fá^^l^ozott tzéija lévén, különös reguláji is vágynak, mellyek a’ tudomány’ ta
nulásnak alkalmával eiöladatnak. Itt' olvasás tárgyam, melyei altaljában as
értelmes ember tsak azért foglalatoskodik, hogy általa lelkét hasznos és kellemes*"esmére- 
lekkel gazdagítsa, jónak és szépnek érzését elevenítse, ’s szivét nemesítse. Jóllehet az il- 
lyen olvasás..sok tekintetben igen hasznos, még sem adhat a’ léleknek új tehetségeket, ha
nem a* már meglévőket naponként nagyobb tökélletességre emelheti. A1 legnagyobb ta- 
pasztalásu Öreg is tanulhat a’ könyvekből, az ifjakat pedig az azokkal okosan való élés ide- 
jeket megelőző értelemmel ruházza-fel.

De ;kevesen nézik az olvasást ezen szempontból; legtöbben sokkal tsekélyebb tzélt 
akarnak általa elérni, ’s azért sokkal kevesebb hasznát is veszik, mint vehetnék. Némel- 
lyek azért olvasnak ugyan, hogy lelkeknek esméretekre vágyását kielégítsék •, de abban hi
báznak, hogy azon étkeknek, mellyek ezen éhséget elvehetik megválasztásában, inkább 
arra néznek, mi van Ínyekre, mint arra, mi szolgál egésségekre; ’s fájdalom! a’ mai vi-

I ' ' ‘ .
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lá"béli szakátsok, sokszor UJJ- készítik az étkeket, hogy azok, mellyek legkevesebbé egés- 
sé°esek, leginkább hízelkednek az Ülésnek. Gyakran pedig ízlésünk’ romlottsága miatt is 
a’"rosszal a' jónál feljebb belsüljük, Némellyek tsak úgy tekintenek a’ könyvbe, mint so- 
kan zsebórájukra; azért, mert mások is tseiekszik azt, nem azért, hogy az időt annál gon
dosabban használják.

Vágynak mé" ollyanok is kik azért olvasnak könyveket, hogy bennek hibákat keres
senek; ’* kik ngy"rohannak azokra, mint a’ vámos tisztek arra, a’ mit valamelly utas a’ 
városba magaval visz, tsupán hogy lássák, ha nem találnak e bennek tiltott portékát.

Az olvasásnál tulajdonképen való tzélunknak annak kellene lenni, hogy általa magunk 
kát jobbil5uk, ’s oily lökélletességakel szerezzünk, mellyek által a’ közjót jobban előlmoz- 
diihassuk. Ha ez igaz (a* mit pedig ki tagadhatna P) a1 könyvek betsét nem más határoz- 
halja-meg hanem az ő hasznok: ’s az író, ha nemesen gondolkozik, nem egyébért kivan 
munkájának szépséget adni, hanem azért, hogy a’ hasznos igazságokat ’s nemes érzéseket 
hozzájok illendő tsinos köntösbe öltöztesse, ’s annál inkább megkedveltesse. Sokkal több
ször fogja azt kérdezni, mit fog a' Virtus, mint azt, mit fog a’ Critica könyveiről Ítélni. 
A’ ki a’ közönség előtt Írásával megjelenik j'mindenkor készen tarthatja magát erre a’ vad
ra, hogy munkája többb szépségekkel bírhatna, mint hir. ’S ettől nints is oka annyira 
félni, mint a' másik fontosabb vádtól, melly abban áll, hogy nem eléggé nemes tárgyat 
választott magának. Nem tzélom azokat menteni, kik elégséges-talentomokkal nem bírván 
kőnj-veket írni bátorkodnak, s azzal akarják magokat védelmezni, hogy használás’ kedvé
ért írnak. De valamint tagadhatlan, hogy az írótól az Írásra való talentomot szükséges
képen meg keli kivinni: úgy bizonyos az is, hogy minden könyv’ fő tzéljának az erkülísi 
haszonnak kell leírni: . ..Vevi-e*

Nisi utile est quod íacimus, stuka est glória.

A’ szép munka erköltsi haszon nélkül ollyan — mint a’ szép virág jó illat nélkül, ’s 
az, a’ ki azt eggy másiknál, mellyben az elöladásnak némelly hijánosságai mellett több er- - 
költsi szépségek találtatnak, feljebb betsüli; magát iealatooottja , ’s azt mutatja, hogy az öl
tözetet tekinti, nem az öltözetben lévő embert.

Egy nemes tselekedet sokkal szebb, mint a’ mesterségnek akár melly szép műve; ’s 
a’ nemes szívű ember is kétség kivűl sokkal betseáebb, mint a’ tsnpa kellemes magavise
letű. Az ollyan író , ki a' jót és hasznost munkájának fő tzéljává teszi, ha szintién előadá
sában némelly fogyatkozások vágynak is, sokkal nagyobb mértékben megérdemli tehát tisz
teletünket, mint az, a’ ki a’ vétkek’ mérgét az elmének minden mesterségei által édes Ízű
vé kívánja tenni.

Azt az ellen-vetést lehetne ugyan itt mondani, hogy a’ szép mesterségeknek nem a’ 
haszon, hanem a’ gyönyörködtetés fő Jzéljok. Fel tévén is, hogy ezen állításigaz; mi fog 
belőle következni? Mellyik részét az emberi nemzetnek kivánja a’ művész gyönyörködtet
ni, a’ jobbikat e, vagy a’ roszszabbikat; "s mellyik részben akar maga is számiáltatni? Ment* 
heti e magát ezzel, hogy a’ "Virtus" festésében nem oily szerentsés, mint a’ vétekében, vagy 
némelly haszontalan tsekélységekében? Nem annyit tenne e ez, mint há azt mondáiul-,



Szeptember 1825. 381
hogy tsak a’ vétek ’s a’ haszontalan tsekélységek tudják őtet lelkesíteni ? Ki kénszeríti ötét 
az Írásra ? jobbítsa-’s nemesítse-meg elébb szivét, azután írjon.

Melly sokkal felűl-haíadnak e’ részben sok pogány írók némelly Keresztyén írókat! 
Xenophon, Cicero, ’s Plutarkus, minden századokban élfelejthetetlenek lesznek, ’s a1 
böltsek és jók mindenkor fogják keresni, társáságokat. ’S ők azért, Hogy hasznos írtak , 
nem kevesebbé gyönyörködtetnek.

Egy Romai költőnek azon sokaktól, utána mondott mentsége, hagy a’ munkának nem 
épen szükség fedhetetlen erköltsűnek lenni, tsak irója legyen az , felette nyomorult ment
ség- Az igazán nemes gondolkozású ember szégyenl valamit ollyat mondani, vagy tsak 
maga felől gyaníttatni is, a’ mit tseiekedni szégyenlene.

A’ költőknek iegkiváitképen illyen gondolkozásúaknak kellene lenni. A’ költői mun
kák nagyobb erővel hatnak a’ szívre, mint egyéb Írások; ’s a’ mi itt különös figyelmet ér
demel, foképen a’ fiatalok* számára irattatnak. Mert hányadik öreg gyönyörködik tsak fe- 
lényire a’ Poezisban, mint a’ fiatalok! melly könnyen lehet pedig az ifjúság’ szivében, 
melly még-a’ jóban nints megerősödve, sok ollyannak is káros következése , a’, mi az ül- 
lepeflettebb gondol kozásua&aVöein veszfcfefnlé^Ti * j’

Vágynak viszont ollyan emberek, kik az elől-ádás’ minden szépségeit, a’ vallási és 
erköltsi tárgyakból egészen ki akarják refceszteni, ’s kik az ollyan könyveket, mellyek ef
féle kellemmel bimak, épen nem olvassák. Ez a’ bal vélekedés sem kevéssé ártalmas. 
De ha az illyenek meggondolnák, hogy szépen írni nem egyebet tesz, mint gondolatjait 
világosan, helyesen, természeti renddel és nemesen elől-adni: vallyon buzgólkodhatná- 

.. nak e a’ szép irás ellen? Kérdést sem szenvedhet, hogy jobb a’ hasznos és szívet tárgyazó 
igasságot kellemes és szeretetre méltó ábrázatban mutatni',- mint hidegén szárazon rendet
lenül ’s alalsony módon elöbadw. az emberek munkajiknak valami szépséget adhat
nak; mi érdemli azt meg jobban, mint a’ jó j és hasznos?

Xallyon a’ bölts Teremtő a’ napot, azért, hogy az reánk nézve az égi testek között 
legszükségesebb, kevesebbé szépnek alkotta e?-

> Némellyeknek épen nints tehetségek az elme munkájinak szépségeit érezhefni; jólle
het külömbett readfcwűlí való talentornokkal bírhatnak ’s az emberi társaságnak igen hasz
nos tagjai lehetnek. Az az egykori Mathematikuk nem tsufolást, hanem szánakozást érde
mel , ki Virgilius’ Aeneisét tsak azért olvasta, hogy Aeneas utazását a’ Mappán kikeresné. 
Az ő lelke nem úgy volt alkotva, hogy ezen'jeles költőnek szépségeit érezhette volna.

.Még mások vágynak, kik nem minden szépséget kárhoztatnak az elme’ munkájiban, 
hanem tsak a’ szépségnek némelly nemeit; minthogy magok tsak némelly nemeit tudják 
érezni. jNem lehetne őket vádolni, ha tsak ezt mondanák: ez én reám nézve nem szép. 
De többnyire tovább mennek. Ha valamelly felségeset olvasnak, nem jut eszekbe azt 
gyanítani, hogy az a’ munka az ő látások’ határán t^l vagyon, hanem azt egy általán fog
va felpuffadtnak és érthetetlennek nevezik. Az illyen gántsolók nem kevesebbé nevetsége
sek , mint az volna, a’ ki erősen azt állítaná, hogy a’ Sas nem repül magasabban, mint a’ 
szelíd Lúd, tsupán azért, minthogy erőtlen szemei a’ Jupiter’ madarát nem érnék utói. .

Még egy nagy elme se volt, melly minden nemekben egyeránt nagy lett volna. So- 
krátes nem volt egyszer’smind Homerös is , Demosthenes nem Sokrates is , AeSopús nem 
Fi M. Or. Minerva 3. Negyed. 1825. 50
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Sophokles is; mmdazáltal egyik sem vetette-meg ezek közzül a1 maga előtt élőket. A* nagy 
lelkek mindenkor betsülnek más nagy lelkeket, ’s tsudáljik azoknak nagy tökéletességeit, - 
ha szintén a' magok nemek szerént külömböznek is. Minden szépet szépnek találnak, ha 
bár attól a’ széptől, meíly az ő talenlomok’ körébe tartozik, nagyobb mértékben elragad- 
tatnak is. Középszerű lelkek azok, kik tsupán egy vagy két nemű szépséget tudnak érez
ni, ’s a" többit hidegen raegvetik-

K, S.

i5.

Némelly elmésen gúnyoló jegyzések  Lichtenbergből.

A’ n a g y  e m b e r .

A9 legnagyobb emberek’ tulajdonság! egyesülve voltak nála; félre tartotta a’ fejét mint 
Nagysándor; mindég a’ bajában bibirkélt mint Julius Caesar; annyi kávét tudott inni 
mint Leibnitz, ’s ha bele vette magát ülő székébe, ételt italt elfelejtett mint Newton> ’s 
őtet is mint ezt fel kellett költeni; parókáját úgy viselte mint Johnson, ’s egy nadrág
gombja mindég nyitva volt mint Cervantesnek.

Hogyhogy? Hát értenünk kellene a* dolgot, ha róla disputáin; akarunk? Én a’ dispu- 
tatióhoz elmulhatatlanűl szükségesnek tartom, hogy legalább eggyik ne értse a’ dolgot, a’ 
mellyről szó vagyon; sőt az igazán eleven dispulatióriak legnagyobb tökélletességében egy- 
gyik résznek sem kell semmit is a' dologból érteni, ’s azt sem kell tudniok mit beszélnek 
magok. Ez Lullusnak * egész mestersége: r.em arcanum, hanem találós mese: ő a' vi
lágot bolonddá tette, mint sok Philosophus előtte és utánna. Ezen mesterséggel mindnyá
jan bírunk, ’s az már a’ prózában beszélés’ mesterségében is benne vagyon. Nem mester
ség valamit röviden mondani, ha valami mondani való vagyon, mint Tacitusnak. I)e ha 
valakinek semmi mondani valója nints, ’s még is egy könyvet ír , % az igazságot magát az 
í  tx.nHah túIöI mintegy hazugságban hagyja, azt már mesterségnek tartom.
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A’ C S A L Á R D H O Z .

M ár több ízben e’ Nyírjeibe 
^  ■ Magadat megígérted,

De megcsalál és nem jöttél, 
Remélve kerestelek,

Lágy szívembe kínt töltöttél .
Mért sehol se leltelek.

M’ért nem hiszesz szívnek, szénák;
Miért kegyetlenkedel 

A’ nyílt szívű sóhajtónak ,
Kemény! m ’ért nein cngedel? 

Szaz’ítff^S'^szeöíek ott’ vigyáznak 
Minden ajtó nyikorog 

Ott’ falak köz’t szívek fáznak 
Mindenütt irigy forog.

De itt’’ gallyas árnyékokban,
Keblén a’ természetnek, 

Sűrűén bis vad bokrokban 
Minden élők szeretnek.

Vak és néma Nyirjesemnek 
Minden boga meg ága,

Csak hév szívem’ ’s szerelmemnek 
Lészsz’ tanúbizonysága.

Nem fog e’ szív elárulni,
Nem kell azt hát szaggatni, 

Mint e’ fák úgy tudok gyűlni,
Mint árnyékjük halgatni.

ott Njirjei Erdőcske.
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P É C Z E L I  Ö R Ö M IN N E P .

Vándor.
M erre. hová, fiatal lyánkák, koszorúkkal övedzve?

Mért van ez ionepi fény? mért van ez édes öröm?
A z első lyány. ' . '

Eggy magos Éneklő’ születését Péczeli tájunk 
Szent hódúlattal mai napon idvezeli.

A  m ásodik lyány.
Kypria ’s Ámor. Apoll ’s az három Grátia, Bakchusz,

’S a’ Nymphák’ serege drága mezőnkre siet ,
Az harm adik lyány.

Pásztoraink hálás dalokat zengnek, ’s az havas nyáj 
Zöld bársonygyepeken könnyen ugorva' vigad.

És S z e m e ré t, ’s S zem  e ré t harsognak az illatos erdők, 
’S a’ kristálycsermely visszazugatja megint.

M ind az három lyány.
Fő gyönyörünk, örvendeni ezekkel! Azért,-ki szelíden

’S míg az olymposzi kar csófkal koronázza Művészünk’. 
Ennek mi nyújtunk zsenge virágfüzetet.

Örvendj, ne szomorkodj, hogy szíved érzékeny, 
Eszed érzésidet csak ollykor bojgassa;

Éld a’ jelenlévő jót bár töredékeny,
A’ jövendő, a’ múl’t , azt ne íogyasztgassa; 

’S valamint a’ gyors méh mindeggyik virágból,
’ ‘hívja ;

, méz’t szívja. 
Az ég a’ harmatot csak cseppenként hinti,

Pokol arrnak a’ föld , ki végig tekinti.

AZ ÉLET1 BÖLCSESSÉGE.

Gr. D. J.
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A \ S Z E G É N Y  P Á R .

(R o m á  n o t.)

„ Jő j leányka, csónakom kész, 
Kincs mit félni: távol a’ vész, 
Csendes a’ tó, kék az ég —
Od’át leszünk estve még.“

Kedves! kék Bár mostan az ég, 
' Ki tudhatja — estve nincs még.! 

Bennem bú és gond vásáron — 
Fél(ÍkléTerShí^^“

„Illyen hamar a’ természet 
Fel nem túrjaaz egészet:

Szökj sajkámba, szökj hamar.“

„„Kedves! kisded ez a* csónak, 
Ke eresszed csalfa tónak.
Védje j ^őrSjá nincs -  
Ne híj, ne híj, drága kincs.“ “

Ne félj; ne félj: bátor vagyok. 
Mert előttem Isten ragyog:
Biztos útra serkent ö —
E'z a’ boldóg’jÖvéndő.*’ -

„„Szót fogadok noha félve,
’S véled megyek, néked élve!““ 
Partról szálltak szegények —
Ám de át nem jövének.

Gyenge csónak! vihar talált, 
Olcsón adja sors a’ halált.
Szép és jámbor volt e’ pár — 
Remény remény csapodár!



VOLTÉR (Voltaire) UTÁN.

Prothensz’ Iva'nya, de nem Isten Aszszony ő, 
Csapodár/kenyérér -  ^

Gr. :

S Z E P E S  V Á R .

’S veszni eredt az erő, ’s véle a’ nemzeti-lét.
Vajmi szerencsés vagy, szép rom! nincs érzeted, élted: 

Ayúgtos felségben állva tekintesz alá.
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