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51 e rc u r i a n á s  csata-rendbe áll.tja Képét, Mátyás király! Herceget a csatára ser- 
ken ti; ’s ez fegyveresen lóra ül, és a jel-adásra figyel. A* véres ütközet állott

tatlan lelkű M c rcu rianus, a’ csata - rendek’ Vezéreit A n h a í ti  E m e sz te f . 
A l th á n t ,  K o ljo n ic so t, B re ü n ert, N ád a sd y t, F o  r o c k o t ,  T u r z ó t ,

SIÉ^fsÉSsi
v is i u s  Bosznai Igazgatón, ’s jelesebbeken kivül, öt-ezer búnyt-el. Seregeinkből 
íedignebány nagyobb t e s t ű n  krvül, őszszesen ezer fő hibázott, de dicsősséges

gal öszszc-ütköző határai’ megigazitására, a’ Kiküldőttség egyéb Tagjai között, For- 
g á c l.  ’á ig m o n d  is kirendeltetvén, nem sokára ezután fontosabb tárgyak’ elintézése 
J>izotott-reá. *) Ugyan is t6o5-dik évben B ócskay  I s tv á n , Mehemet Tőrök 
Fő-Vezér által Budán Királynak kiáltatván-ki, a’ Török-tábor’ segédje által hatalma-
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hadi sereggel küldi. F o rg á ch , táborát a’ nyár' elején vezérli Erdélybe; ’s Kolo’s- 
várt megvévén, Szebent kemény ostrommal sanyargatja. A’ részére érkezendő rop
pant segédnek híre, vad-lángra gerjeszté B á th o ry t ;  az Erdélyiekkel a’ királyi tá
borra rohan, rendet bont, ’s azt két részre szakasztván, diadalt nyer felettek. A’ 
Váradnak tartott Rész-sereg futása közben a’ Török és Tatár Segéd-csapatokra buk
kanván,-ezéijaiban feltartóztattatott; F o rg á cb  ’Sigm ond pedig övéivel, hegyen, 
völgyön, ’s sziklákon tévelvegve, két hétig bolyongott. Minden közösüléstől elzá- 
raffatva, mén-hússal, füvekkel, fa-levéllel, ’s gyökerekkel tápláld életét; míglen vég
re Deczembérben a’ Moldva, Lengyel ’s Orosz széleknél, hoszszas útjától ellankasz- 
tatva, ’s magához alig hasonlítva, kínos éhségtől Is szomjtál győtörtfetett seregét, a’ . 
vidorabb Magyar földre kihozhatá.

De éppen hagyák az Egek e’ jó Polgárt; hogy valamint Honjának, úgy nem
zetségének díszére elfogadhassa érdem-díját. A’ Po’sonyi Ország-gyűlésben ugyan*is 
i6»8-ik évben, F o rg á ch  ’Sigm ond, akkori Felső Magyar-országi Igazgató, az 
e’ méltóságra ajánltatott B a tty á n y  F e re n c z  királyi Fő-Lovász, E rd ő ay  Ta
m á s  Fő-Tárnok Mesterek, ’s T örök  I s tv á n  felett, a’ Hon’Nádori méltóságával 
tiszteltetik - meg. *) Alig lépe hivatalába, a' Hon’ gyűlésén 161 g-ikben Elölülői • 
méltóságot viselt, a’ Király’ távollétében. E’ tájban Felső-Ausztriát polgári zendü
lés’ lángja emészté, unszUtá; ’s F é rd  in and’ életére tört. A’ Csehek, F é rő i- - 
n a n d o t kivetkezteték királyi méltóságából, ’s a’ Rajnai Palatínust F r id r ik e t  
emelek a’ királyi székre. Nagyobb csapás fenyegeté azomban a' Nádort, ’s vele a' 
Hont, B et Un G ábor’ párt-ütésével. Ez, ár-víz gyanánt borítá-el pártos hadával 
a’ Hont, ’s Felső Magyar-országot elfoglaló. F o rg á c h  kötelességére figyelve, le
velei által fegyverre sztflbtja V Nemességet; de a’ B e t leni ármány meglosztá min
den sikertől. Már a' Vár-örök néiUi, és csak a’ bizodalmat vesztett Polgárokra 
hagyott Po’sonyi fenyegeté a’ veszély. Ennek védelmére L eopo ld , akkori Ausztriai 
Helytartó T ie ffc n b a c h  Német-vezért, íooo. Fegyveressel küldi. Ez, Po’sony’ 
kapuit bezárva találván, első éjjel Be ti ennek a’ szomszéd katonai álláson fekvő 
Párt-híveitől köriil-vétetik; és Seregének nagyobb része lekonczoltatik. T ieffeii- 
b a ch  ugyan megmenté életét, miuekutánna minden ezüst készületeit, ’s három ál- 
gyúját, a’ Győzök’ kezei között hagyná. A’ Városra tüzet lángot szórván a’ Párto
sok, Október’ t8-ikán B e tle n , a’ hódolásra kész Polgárokkal tellyes Po’sonyt meg
hódító ; de a' Nádorban, ’s Korona-őrben ellen-félre talált; és csak kölcsönös szó
váltások, hitegetések, ’s fonák-útak által nyerheté-meg azt: hogy a’ Várat, ’s azzal 
eggyütt a’ Koronát is magáévá lebeté.

Forgói;h- ’SigitfBnd’ szive Királyáé volt. Örömmel repült B etlen’ részé
ről , Követ-társaival Haimburgba 1621-ben eszközlcni a' Hon’ nyugalmát. De siker 
nélkül tért-viszsza. Bécsben szakadt-el láncra B et le n n e l tartott rövid barátságá
nak, érezvén talán szive, fontoiatlan lángjait a’• Párt-híveknek. Sokan követték pél
dáját, ’s keservesen meglakoltak hívségökért. Tömlijcz, bilincs, láng, fegyver, ha
lál juta a’ Hívnek; ’s B e tle n ’ nagyra-vágyása csillapodók ugyan, de tüze nem, 
mert azután Felső Magyar-országot háborgatá , ’s a' Koronát, és a' Hon’ czímereif
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az emberi szotás* erejéről, — a’ JHagyar nyelv* bővítésére e's széptte'se're megltíváa- 
tató ájjításnak miinádon lehető eio-meaclelérol, — némely közönséges siófctal ‘ 

való viszsza-étésről.
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Első Levél. Polykletus Krantorhoz.
Vuuás Athénéből liáUila; — .Tengeri dolgok átlapolja, — KülCmlfiUk.

Meg kell lenni, el kell hagyni Atyámat és Hazámat. Egy sebesen repülő hajó távol 
visz’ mindentől, a’ mi életemet becsessé teszi. Oh kedves Atheném, szent oltárok, sze
retett helyek, ifjúságom’ zavartalan boldogságának tanúji, foglak e még titeket látni.. Ezen 
szomorú rémietek, mellyek mist ostromolnak, vallyon csak azon fájdalom’ képei é , mel- 
lyeket a’ szerencsétlenség szívembe nyomott, vagy úgy kell 8ket néznem, mint utóbbi 
sorsorű’ előre-érzését. Úgy tetszik, hogy ezen nyomorúság, mellynek súllyá most reánk 
nehezedett, még nagyobb roszszat fog számunkra készíteni, szemeim rettegve bujdosnak 
a’ szerencsétlenség’, tengerén, a’ nélkül, hogy valahol menedéket találnának. Mimódon 
reménylhessek az Istenektől ez erőtlen, ’s elhagyatott ártatlanság’ számára könyörületes
sé get, ott, hol az igazságtalanság és erőszak minden pompáját kifejti előttem. Híjában 
hívom segítségül a* bölcselkedés’ azon tudományát, xnellyet szádból annyiszor hallottam. 
Hét ez is elhagyja e a’ halandókat akkor , mikor reája legnagyobb szükségek van , talám 
hát ez is csak a’ szerencsések’ álmodozása, ’s csak a’ képzelt bajok ellen tud védelmez
ni? Kém cupa álmodozás ; a’ leiken mindenható erővel uralkodik , de nem a’ szíven , a’ 
természet’ jajgatását nem tilthatjá-el, az Atyától elszakasztott gyermeknek, a’ Hazájától 
megfosztatott polgárnak megengedi a’ kes'ergést, csak a’ kétségbe-esést ellenzi. Eltöí pe
dig megőrizem magamat; felfegyverkezem azon lelki erővel, mellynek nyomorúságink-

Pa szerencsétlenségem’ érzésében az állhatatosság el akar hagyni, akkor a 'te  íeváeid új 
erőt fognak adni, az enyíninek cíélja pedig az lesz’ , hogy mindent,_ a’ mii az idegen föl
dön látok, Űvín'lefessenek. Égyedúl 'te lésí’ minden gondolkozásom’ tárgya, még 
álmaimban is téged foglak látni, ’s a’ ;;;it a’ valóság tőlem megtagad , azt a’ csalódás viszf 
sza fogja adni. Mihelyt karjaid közzűl kiragadtattam, Sylla’ szolgai a’ Pyraeeusbá vittek. 
Az a’ szörnyű néző-játék, inellyei ott láttam, egész életemben elfelejthetetlen lesz’ előt
tem. A’ part-bó volt fedve darab aranyokkal, drága portékákkal, és mindenféle mesteri 
mívekkel, mellyek elébb boltozatos sétáló helyeinket ékesítették. Mind ezek el voltak 
ott terülve, ’s fegyverekkel és hadi szerszámokkal elegyülve; — melly tekéntet, melly 
zavar! — Midőn ezen kincseket a’ parton felhalmozva láttam, úgy tetszett, mintha a’ 
tenger egyszerre minden drágaságokat kiokádott volna gyomrából, mellyeket századoktól 
ólta elnyelt vala, Sulla a’ legjelesebb hadi-tisztektől kárül-véye,' utólsó parancsolatokat 
adott a’ hajókra szállított seregeknek, bemutattam néki, egy jel-adására egygyik hajóra 
vezettettem, a’ hol egy csapat katonák között lett helyem, kik mindnyájan magokkal fog
lalatoskodván, eggy idegennek hozzájok jövetelét észre sem vették; különös ellenkezés 
az emberi szívben,' így szóllék magamban; ezen emberekkel, kikkel bástyáink alatt me
részen szembe szállottam, most félelmet gerjés2tenek bennem, míg életemet veszéllyel 
fenyegették, addig félelem nélkül maradtam, most midőn már nem ellenségeim, alig tu
dom őket rémülés nélkül látni. Annyira igaz, hogy a’ bátorság a’ veszedelemben mindent,
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bó! megégettetik, ez élet-utáni lak-helyöket, a’ földön egymásra lépcsőnként következő 
Sphaerák legmagasabbikán ’s legfelsöbbikén, vagy is, a* Suti ec Logue-bán hiszik kimutatva 
találni. Mellyből kiláthatni, hogy az életből illy önkényes kiköltözés Indiában, egyszer- 
amind vallásos szent kötelesség is.

' Nem-régiben ama’ tiszteletre méltó Miszszionár ’Ware William, mint hiteles szem
tanú, hoszszasan írt’ az Indus aszszonyok’ siralmas sorsáról, eggy a’ Liverpooli és egész 
Nagy-Brítanniai Fő-aszszonyságokhoz és Urnákhoz, Indiából küldött Levelében. ’S mi
vel ez a’ Levél eggy-üttal mind azon rettentő ábrázolatokat is közli, mellyekben a’ vak 
vallási fanatizmus, Ánglus Indiában mind e’ sáempillantatig mutatkozik: megérdemli, 
hogy e jelen Folyó-írás által is minél közönségesebben elterjesztessék. Itt van tehát.

„Nagyságos Aszszonyaim! Hindosztánban *) Aszszonyságtok’ neme-féle 7,500,000 
teremtmények találkoznak, kik sem olvasni, sem írni nem tudnak; éspedig 3,000,000 köz- 
zűlök Britán jobbágy. Az aszszonyi Nem’ átlapolja ugyan minden oly tartományban, 
melly a’ Keresztyén Vallási Jónak nem örülhet, sajnátkodásra méltó: de a’ Hinduszok’ 
Törvény-adóji átok alá is tették annak írásra, olvasásra taníttatását; és irományaikhoz 
minden hozzá - férkezést világosan megtiltottak. így, saját Szent írásaik által le- 
aláztatva, a’ tudatlanság’ és babona’ olly állapotjában léledzik, mellynek még,azon Né
pek’ történeteiben sincsen mássa , kik a' legmélyebb és vadabb barbárságban, süllyedeztek. 
Aszszonyi teremtmény índiában már születésénél fogva megveltetett; és szüleinek, ro
koninak rajta-kesergéseik között pillantja-meg a’ világosságot, taert minnyájaif. etszbino- 
rodnak azon, hogy nem férjö gyermek. A' Rayporl’ törzsökéből való Anya sokszor meg
öli leány-gyermekét, mingyárt születtetése után. Bengálában tartózkodásom alatt hallottam ,

hagyott-meg életben, ki a’ szüzesség’ korát elérhette. ’S ez a’ leány Rayporf-fátmüában 
oly valami szokatlan volt, hogy semmiféle atya nem akarta megengedni fijának, azt fe
leségül venni. Az Atya tehát, leányának szüzességét és a’ família’ becsületéi féltvén, azt 
eggyik. napon félre vette, és fejszével Ízre darabra vagdalta. Hlyen sajnálkozásra méltó 
környől-állások között él Aszszonyságtoknak Neme Britán Indiában!

Gyermek és.itú korokban a’ leányok legkevesebb nevelésben és oktatásban- sem ré- 
szesíttetnek. _ Egész Indiában nem találni osak egy leány-iskolát. És mivel minden Anya 
egészen tudatlan maga is, és egy setét kegyetlen .babonának áldozat ja : gyermekét vala
mi módon képezni tellyességgel alkalmatlan. Első esztendejit a’ leányzó oly munkátlan- 
ságban tölti-el, melly őtet utóbb mind babonás mind féslett élet-módra vezérli. Még 
m.erén gyermek korban feloldhatatlan házassági kötelékkel öszsze-csatoltatik oly férjűút- 
val, kit se nem esmér se nem látott soha. Az így, gyemleki esztcndejikben-kiházasitta- 
tott fél-aszszonyok küzzül ezeren elvesztik férjeiket a’ nélkül, hogy velők csak egyszer 
eggyütt éltek volna; és akkor egész életeket özvegyi állapotban kell eltölteniek. Utóbbi 
férjhez menést a' törvény eggyátalján fogva tilalmaz nekik! Néha pedig a’ szülék ölven,
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K r i t ik .  Hogy azzal nyilván élj? ki fog értted, ki a’ közönség előtt kezes lenni, 

hogy az, mit te eszelősségnek, helytelen gondolkozás -m ódnak, és illetlenségnek ne
vezel, valóban az is? Hol nem eszelősség a’ vétek, ’s az eszelösség hol vétek? Ezeket 
a’ személyes hibákat nyilván feddeni, mutogatni, ’s kinevetni — hiszed e , hogy ez igazít, 
javít? ingerel ez, és felzúdít; boszszút, nem igazúlást munkál.

S z a t. ’S hát te nem nyilván Ítélsz e?
K e  if ik . De okokkal, meggyőző okokkal; oly próbákkal, mellyek megálljának; 

minden részre-hajlás nélkül; Ítéletemnek, és a’ foganatnak, meliyct ítéletemnek mun
kálnia kell, környíilményeihez képpest Az én nyilaim sebzeriek, és gyógyítnak egy- 
szer’smind; a’ te csapásaid sebzenek, és soha nem gyógyítnak. Te a’ vétkest kineve
led, én oktatom, ’s a’ jó ízlést fentartom.

S z a t. Lépj thrónodra, te dicső, ’s engedd-meg, nékem annak zsámolyán életem* 
történeteit elbeszéllenem; talán kegyesb’ leszen ítéleted erántam.

ü r í t i k .  Csak hogy a’ legalsóbb lépcsőnél mindjárt vessd félre nyárodat.
S z a t.  Régen terhemre van ez már nékem.
ü r í t i k .  Most már kezdj beszédedhez, de a’ helynek, mellyel foglalsz, méltóságá

hoz képpest szállj; thrónja ez az igazságnak.
S z a t. Gyermek koromban egy könny-elmíí dévaj leány voltam én. Valami csak 

szembe-tünt, minden’szokatlant., és újat megnevettem; nem hogy az helytelen, hanem 
csupán hogy szokatlan ’a szembe-tiinfi volt az. Ezt cselekszik mai napon a’ majmok, a’ 
gyermekek, a’ köz, ’s néha a’ jelesb’ emberek is; a’ nélkül, hogy vi’sgálnák elébb, 
tpinden szokatlant megnevetnek, csupán azért, hogy elöltök szemlie-timő.

Ü rí t ik .  . Eggy ollyan szokás ez, molly legfőbb izqtlcn olméskcdőket szül; midőn 
a’ vi’sgálódó észt, szinte mint a’ csendes észre-vétclt, miféle állapotban légyen, eltiltja.

S z a t. Ugyan ez okból még ezen esztendőkben is , csak a’ nevető b á m é s z volt 
nevem. Éhez a’ bámuló hajlandósághoz járult még az a’ talentom is, mellyel engem 
a’ természet tetézve ajándékoza-meg , a’ mimelésnek ajándéka. Az ember, á’ majom, 
a ' szajkó, mint magad tudod, bir ezzel a’ különös talontommal, mellyel maga a’ to A r i sz- 
to te le s e d  minden mesterség’, ’s a’ költés’ princípiumává tőn.

ü r í t i k .  Hagyd-el most Á r i s z to te le s e m e t ,  Szatíra.
S z a t ir .  Némelly etnberek annyira bírnak ezzel, hogy mimelésekben a’ mfmeltnek 

járása, arcza, tag-mozgásai, erkölcsei, ’s szavai nyilván kitetszenek, másoknak nevetsé
gekre, de magoknak semmi örömökre.

K r i t ik .  Mert Carricaturában u) adatik-elé, ’s a’ karakter-vonások nagyítva. Ke
veset hajtok e’ felesleges mimikára.

S z a t. En magam is; de azért nem gonosz ez, a’ milly'onnek tarlatik; nem is el, 
jpés, mellynek alakját gyakran felveszi; talentom ez, a> léleknek és testnek finomabb 
elaszticzitássa, mellynek alkalmaztatását a’ józan ész, és az orkülcsiség’ iskolájában kell
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Szat. „Nincs könnyebb, mondá bátyám, mint kifÜíySlni, kipiszegni valaldf; db 

mind ezek az udvariatlan szerek ízetlenségnél egyebet nem szülnek. Az öszsze-hangzA 
síp ellenben a' hibás helyeket halkan.érenti, ’s jelenti.*-Minden barátim köztt Horá- 
tzot, a’ beszéd, ’s levél-írót, Horátzot, a’ kellemetes conviválist, dicsérte előttem. 
;AzJSfIyan-g1inyfflás, melly az előtt, a’ kit illet, ide nem számlálván a’ külső tekinte
teket, a’ víg beszélgetés köztt szembe illendőennem nlondathatik, ritkán lehet jó gon
dolat “ — monda a’ bátyám. A’ hahotás ingerkedéseknek, barátságos asztaloknál kitű
nő • csipkedéseknek legnagyobb ellenségek volt, az illyen Cinkosságok utálatosok vol
tak előtte. „Mesélgetések, beszédek, és beszélgetések tegyék a’ tréfát, ha tetszeni, j*-, 
vitni akar; a’ legkomolyabb igazságot nevetve foganatosbban mondhatni,, mint búsong- 
va a’ prédikálló székből.

K ritik. Bátyádnak ebben igaza van. Maginak a’ te Swiflednek szaggató elmés- 
tégét is, bár mint gyirayörkődtete szép esze, háborodás nélkül soha nem tekinthettem.

Szat. Halljad csak, mint jutott erre a’ szegény, az én példám után. Én Iró
niámmal a' te kedves műveidhez tértem, a’ Komédiához: de ez csak alig, és csupán 
aubaltornája gyanánt tudott, ’s akart velem élni. „A’ szatirás Drammának, ’a iftaiíyában 
a’ régi Komédiának kora eltűnt már,“ mondá, „Komikai elé - adásokat kíván a' mi 
mesterségünk; és nem talán csupa szatirás elmésséget, acsarkodásokat, és csapásokat." . 
Ugyan így szóllott a’ Komikai Epopéja is; maga a’ kis Epigramma is megvetett már. 
„.V személyes Szatirákot — elég mérész volt hozzám mondani z—. gyűlölőm;-az a’ czél y 
mellyre nyilamat arányzom, helyet foglalhat nálam mindenkor minden név nélkül'; egy 
költött név elég neki, vagy egy kereszt-vonáa, mellyet bizonyos személyre senki nem

‘" J“  1' -
K ritik. :S osztán! hiszen ez a’ mesterség nem éppen a’ legro$2Szabbik. Van

nak paródiák, meiíyek a’ IegGnomabb ’s elmésebb módon mellettem is helyet foglal
hatnak. -

Szat. Hlyének kevesen vannak, ’s még ezek is, fájdalom, ’s kár! a’ mutatott- da
rabokkal veszni indulnak. Ha ez igaz, hát örömest feledjük a’ paródiát, ne talán rész
vételünket semmivé tegye. Inkább szeretjük, vagy legalább eltűrjük a’ csekély emlék
jelet, ha bár nem szépít is, hogy-sem a* vájt tükörrel legyünk kénytelenek emlékezni, 
melly a' szépet nagyított rútságban mutatja. A’ paródiák, nem tagadhatod magad is, 
tob’nyire illyen vájt tükrök, mint szinte Swiftnek munkájú Ez az ő elmés Ángolyjai- 
nak akarván tetszeni, carricaturájának lineájit oly hoszszan, ’s keresztesen húzta, rajzó- 
latit oly helyesen tette, és a’ bóhóknak tulajdon nyelveken oly. jól ^festette, hogy a' 
tompább elmék néhány iróniáik, p. o. politikai beszélgetéseit, a' legtisztább Való gya-
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Ha a* fene vadak’ ordításit hallom 
Rémítő hangjait konczerteknek vallom — 
Kém rettent rám húzott ivével a’ halál. 
Mert a’ síron túl is barátom feltalál —
Majd ott, a’ szeretet’ paradicsomába,
Az 5rök boldogság’ dicső hajlékába,
Hol földi szennyéből a’ test kivetkezik,
A’ tettetés semmi szívhez nem férkezik;
Hol a’ megboldogult’ lakosi az Égnek,
Egy tisztább szeretet’ szent lángjától égnek; 
Hol a’ Mindenható szent trónusa körűi 
Minden csak a’ tiszta szeretetnek örül,
Oh ott fogsz majd édesb’ nektárral itatni, 
Istenibb erővel lelkemre béhatni.
Ott fogom becsedet egészszen érzeni,
■’S a’ mennyei hárfán nevedet zengeni.
Oh nagy gyönyörűség! ott ismét fellelem 
Kit itt a’ szeretet egybe kötött velem.
Majd ott hív keblébe fogok ismét dűlni,
’S a’ szent szeretetnek vég nélkül örülni.

A’ S Z O M J A S  V A D Á S Z
Pozsony Júniusi íO-ikán I&ZÚ, ■ ■ ,■

-Nyíregyháza’ terjedt homokos pusztáján
P á 1 barátom Nyárkor pihegve vadászott 

Nyálakat, túzokot, szállások’ tanyáján
Magánosán szökve puskával hajhászott, 

Fáradva béköszönt egy nádas kunyhóba 
Mivel gémes kútat az udvaron látott,

’S a’ szép Gazd’aszszonnyal ereszkedvén szóba 
Mást nem kért csak vizet; de mutata hátot 

Néki a’ menyecske ’s haragosan így szólt:
Puskás vadász Uram mennyen kéd dolgára, 

Udvarom nem korcsma és soha nem is volt.
Nem ügyelek én fel más szomjúságára.





FELSŐ. MAGYAR - ORSZÁGI

N y o l .c z a d ik  F ü ze t. A u g u s z tu s z  1826 .

6.
Yeralámi Báró Bacó’ gondolatjai külömbféle tárgyakról.

J t Femlámi Báró Bacó egy veit a’ maga idejének legnagyobb és legszeii elmiji köziül. 
Ezen nagy embernek kiUSnbféle tárgyak felett irtt gondolajair mellyeket ily czim alatt: Sermo- 
nes f  deles , sive interiora rerum , locsHott Deák nyelven hősre, felette hasznosak 's nagy 
liathalósággal 's méltósággal vágynak kifejezve. Igaz, hogy sok dolgok, meUyek ezen munkács- 
kában előfordulnak, már ma mis könyvekben lőveblen 's részsierénl fundamentomosabban is 
elő vágynak adva. MindazáUal eggy ollyan férjfiának , ki d' maga ideje felett annyira felemel, 
fedett, most is illendő hódolnunk-, annyival inkáik, minthogy a' mnnkájiból Utelssétudományt 
és lelket lehetetlen nem csuddlnunk. Reményiem lehet tékát, hogy az itt megjelenő tördedékeket is. 
kedvesen fogja a' Magyar Közönség venni.

A  Tisztségekről és Méltóságokról.
Azok, kik felsó haialmassági tisztségeket viselnek, hármas tekintetben szolgák: 

szolgáji a’ Fejedelemnek vagy az Országnak, szolgáji a’ Köz-hírnek és szo!gáji a’ Fog-' 
ialatosságoknak. E’ szerént semmi szabadsággal sem bírnak, sem személyekre, sem 
cselekedetekre, sem idejekre nézve. Nagyon különös dolog hatalomra vágyni ’s szabad
ságát elveszteni, vagy mások felett hatalmat kívánni ’s az által a’ magán való hatalom-' 
ról lemondani. A’ főbb tisztségekre való lépés nagy munkába kerül ’s ezen nagy mun-' 
k-r még nagyobb munkákra visz’, ’s méltatlan cselekedetek nélkül is ritkán esik-még az~ 
iliyén lépés, sőt sokan méltatlan magok-viseleték által jutnak tisztségekre.'
F. M- Or. Minerva 3. tiegyed. 1326. 36
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A’ FŐ-tisztségekben való megmaradás nem kevesebbé nehéz, mert sikámlő a1 hely, 

a’ viszsza-lépés pedig vagy hirtelen lebukást okoz, vagy legalább meghoraályosodást, 
melly már maga is szomorú és kedvetlenül állapot. A’ nem lehetsz többé, a' mi vol
tál, — nincs, miért kívánnád az életedet is, „Cum non sis, gui fueris, non esi, cur

De viszsza-lépni hatalmokban sincs mindenkor az embereknek, ha akarnának is, 
’s nem is akarnak akkor, mikor az okosság tanácsolná. Még akkor is, midén a* ma
gánosságot és nyugalmat kívánó Öregség ’s erőtlenség jelenti magát, ebzenvedhetetlen 
előttek a* tisztség-nélkül váló élet, ’s az ollyan falusi vagy kis városi vénekhez hason
lítanak, kik a’ ház előtt szeretnek üldögélni, ámbár az előttök elmenöktől kinevettetnek.

Valóban a’-FŐ-tisztségekben lévőknek mások velékedéseikbe keli magokat gondo
latokkal heiyheztetniek, ha magokat oly szerencsés embereknek akarják tartani, a* 
miilyeneknek másoktól tartattatnak, mert ha saját érzések után ítélnek semmi boldog
ságot, nem találnak sorsokban. De ha magokban meggondolják, mint vélekednek sor
sokról mások, ’s melly örömest megcserélnének azok velek; akkor boldogok, de csak 
külsőképpen és a' hír által, holott belsőképpen talám egészen ellenkezőt tapasztalnak, 
mert bajaikat ’s fájdalmaikat mindenkor magok vészik többnyire legelsőben észre, 
ámbár hibáik’ észre-vevésében mindenkor utólsók. Mert tagadhatatlan, hogy á* Fő- 
tisztségbéliek és Fő-méltóságuak magok-magokat nem esmerik, ’s míg a\ foglalatosságok’ 
figyelmeiket eloszlatják, elmúlik az idő, mellyben testeknek és telkeknek egésségéről 
gondolkodhatnának. *

Ilii mors gravis incubat,

* Kehéi kő gyanánt nyomja azt a’ halál ,' ki mindenektől csak 'mágától nfeíh es- 
mértetve hal-meg-

A’ nagy hatalommal nagy szabadság van Öszsze - kapcsolva , jót, vagy roszszat tenni?

a’ legnagyobb* érdem ugyan, de nem tehetni azt, az sem utolsó szerencse.
Azért kívánni hatalmat, hogy jót lehessen tenni, ez a' dicsőségre vágyásnak igaz 

és törvényes czclja. A’ jó indulat és jó szándék az Isten előtt ugyan kedves dolog; de

álom. Cselekedetté pedig nem könnyen válhat valamely tisztség és hivatalbéli hatalom 
nélkül, melly által mint egy magasabb grádicsra lépünk. Az érdemek és jó cselekede
tek czéljai a’ jó ember’ törekedésének és fáradságának ’s azoknak érzése tellycssé teszi 
a’ lélek’ nyugalmát. Minekutánna megtekintette volna Isten valamit teremtett vala, íme 
igen jó vala. Azután következett a’ szombat a’ nyugalom’ napja.

Tiszti munkáid folytatása közben tedd elődbe a’ legjobb példákat, mert a’ példák’ 
követése egy csomóban foglal minden regulákat. Egy bizonyos idő múlva tartsd elődbe 
a’ magad példáját is, és vizsgáld - meg magadat szorosan, ha nem volt hivatalod’ 
kezdete tökéletesebb, mint folytatása? még azoknak példáját se mulasd-el vizsgálni, 
kik ugyan azon hivatalt hibásan viselték; ne azért, hogy azoknak kissebbítésével maga
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dat magasztald, Hanem inkább azért, hogy arra emlékeztessél, melty tévesztő útakat 
kelljen kerülnöd. Tégy tehát jobbításokat, de a’ nélkUl, hogy kérlelnéd, vagy az előbbi 
időket és személyeket aláznád. Erős feltételed legyen, mind a’ jó példákat követni, 
mind jó példákat adni. Menj-viszsza az intézetek’ első elrendeléséhez ’s vizsgáld a’ sze
rint, miben és mi módon fajultak-el ’s romlottak-meg. De mind a’ régi, mind az 
újjabb időktől kell tanácsot kérdened; a’ régiektől, hogy megtanuld, mivolt a’ legjobb, 
az ujjaktól, hogy által lásd, mi a' legalkalmatosabb.

Abban, a’ mit tisztedbéli hatalmad szerént teszel, bizonyos meghatározott regulákat 
igyekezzél követni, hogy mások világosan lássák, mit várhassanak tőled. De mindaz- 
által ne légy megátalkodott és semmiben nem engedő, ’s mikor a’ regulától eltávozol, 
világosan megmagyarázd, miért cselekszed azt.

Hivatalod’ jussait álhatatosan fenn-tartsd a’ nélküi, hogy törvényhatóságod eránt 
egy-könnyen pert ne indíts; ’s úgy alkalmaztasd magadat, hogy jussaidat inkább hal- 
gatva és cselekedettel gyakorold, mint sem hozv azokért a’ világ előtt kérdést tennél 
és értekeznél.

Az alattad lévő hivatalok’ jussait is védelmezd és becsben tartsd. Nagyobb dicsős- 
ségnek tartsd az egészet elrendelni ’s reá vigyázattal lenni, mint minden apró részeibe 
bele avatkozni. -Azokat, kik hivatalod’ teljesítésében tanácsot adhatnak és segítségül 
lehetnek, kedvesen lásd, sót meghívni se sajnáld: még azokat se igazítsd-el tőled, 
mint alkalmatlankodókat, kik c’ végre szolgálatjokat ajánlják, sőt inkább vond azokat 
szives elfogadás által magadhoz. '

A’ -kivalalbéli hatalom* gyakorlásában a’ következő négy hibák szoktak leginkább 
elő-fordúlni: V  nagy késedelmeké*, a’ megvesztegettetés, a’ durvaság, és a’ szerfelett 
való lágyság.

Hogy az első hibát a’ késedelmezést elkerülhessed, tedd könnyűvé a’ hozzád járú- 
lást, tartsd-meg pontosan a* rendelt határ-napokat, végezd-el tökéletesen az egyszer 
elkezdett dolgokat, ha csak a’ szükség nem kénszerit, ne kapj azoknak elvégződések 
előtt újjakba. \ ‘ - : v*. • .-" V.: ..- •

A’ megvesztegetésekre nézve ne csak a’ magad' kezeit és a* hozzá - tarfozandókét 
tartsd tisztán az ajándékoktól, hanem azon légy, hogy még a’ könyörgők’ kezei.se nyíl
janak ajándékkal való kínálásra. Az első bizonyosan megtörténik, ha igasság’ szerető 
lészel; de még a’ második sem fog elmúlni, ha egyenes gondolkodásodat ’s a- meg
vesztegetés eránt való gyülölségedet a* világ* láttára kimutatod. Azonban ne csak ma
gát ezen vétket, hanem ráég az eránt való gyanút is távóztassad.- A* ki álhatatlan, ’s 
hívatalbéli cselekedete' módját változtatja a* nélkül, hogy ezen változás* okát a’ világgal 
észre-vetetné, az gyanússá teszi magát, hogy meghagyja magát vesztegetni. Valamikor 
tehát egyszer kinyilatkoztatott vélekedésedtől, vagy cselekedetednek egyszer elkezdett 
módjától eltávozol, tégy arról egyenes szívvel vallást, egyszer’smind gondosan mágya- 
rázd-meg az okokát is, meüyek téged* arra bírtak; ’s ne gondold,, hogy a’ dolgot ti-
-tpkban ’s másold ól észre nem vevővé tehesd.....

^ Az ollyan szolgát, ki Uránál nagy kegyelemben van;, annál sokat tehet a’ vtí^g, 
hávás^M^zen külőööá vhájlahdóságnak válamfeliy okát nem látja: úgy szokta nézni  ̂mint 

' megvesztegetésre szolgáló görbe csatornát 36 *
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A" durva maja viselet csak kedvetlenséget és gyütölséget szül, á’ nélkül, hogy vi- 
lamit használna. A’ keménység legalább félelmet gerjeszt másokban, de »’ durvaság 
csak útálatot. Még a’ pirongatásoknak és feddéseknek is a’ felsőbb helyekről hatható- 
saknak ugyan, de nem megszégyenítőknek kell lenni.

A* szerfelett való lágyság és engedelmesség még roszszabb, mint a’ megveszteget- 
tetés, mert erre csak néha van késértet. De ha valaki mások’ alkalmatlankodása vágy 
kérése által erőt hagy magán venni, vagy más kicsinyes tekintetektől vezéreltetik, az 
ollyan mindenütt talál effélére alkalmat. Salamon azt mondja: személyt válogatni az 
Ítéletben nem jó. Példa-beszéd 24, 23.

A* mit a' régiek mondottak, egészen igaz: a’ tisztség esmerteti-meg az embert. 
Az némellyekct Jobbakká, másokat roszszabbakká tesz’.

Mindenek’ vélekedése szerént az uralkodásra alkalmasnak tartatott volna, ha soha 
nem uralkodott volna, ezt .mondja Tacitus G-álbáról -— Yespásiánusról ellenben így 
szól!: minden uralkodók’ között ő volt az az egy, ki jobb emberré lett, mint a* mil- 
lyen előbb volt.
, ’ A’ Nemes léleknek csalhatatlan jele az, ha ki a’ tisztességek által jobbá tétetik. A’ 
tisztségek a’ virtus’ lakhelyei, legalább azoknak kellene lenniek. De valamint a’ termé
szetben a’ testek sebessebben mozognak, úgy a’ virtus is gyorsabb, míg valami tisztsé
gekre törekedik, mint midőn már benne van helyheztetve-

Az az út, mellyen a’ tisztségek és méltóságok tetejére menni lehet tekeryőnyes vagy 
csiga grádicson vezet, ’s ha hatalmas és sokat tehető felekezetek Vágynak, jő ha magát 
a’ felemelkedni kivánó addig, míg fel-felé törekedik, valamelyikhez hozzá kapcsolja, 
de mihelyt felvezetek eránt magát egyarányos-
ságba helyheztétu '

Az előtted volt tisztviselő’ emlékezetét soha ne sértegesd, külömben az utánnad 
következő hasonló pénzei fog néked fizetni.

Tiszti társaiddal is barátságosan bánjál ’s inkább magadhoz hívd őket ollyankor is, 
mikor magok nem várják, mint sem hogy ollyankor is magadtól elzárd, midőn hivat-

Azon magas helyről, mellyen vagy, ne emlékezzél meg igen sokszor, ’s ne emle
gesd azt igen gyakran a’ mindennapi beszélgetésben és társalkodásbaru Inkább úgy 
alkalmaztasd magadat, hogy ezt mondhassák felőled: „Egészen más ember, mikor 
hívatalbéli dolgaiban foglalatoskodik."

A  S z e r e l e m r ő l .
A* szerelemnek többet köszönhet a’ Játék-szín, mint az emberi élet; mert a* víg

játéknak mindenkor, a’ szomorú-játéknak is gyakran a’ szerelem ád tárgyat; de az em
beri életben többnyire kárt tesz’, néha mint valamelly Siren, néha mint valamely Fú
rja. Megjegyzést érdemei, - hogy azon nagy és híres férjfiak közzül, kikről a’ régi
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vagy újjabb .idők emlékeznek, .  egy sem engedte magit a’ szerelemtől esztelen mérték
ben elragadtatni. Abból kitetszik, hogy a’ nagy lelkek és a’ nagy tettek ezen kicsiny 
indúlattal nem férnek-öszsze. Azonban Marcus Antonius a’ Duumvir és Appius Clau- 
dius a* Decemvir ’s Róma’ törvény-hozójinak eggyik legjelesebbike e’ részben kivételt
szenvednekJ. kik közzül az eggyik gyönyörűségekben bujálkodó, a’ másik pedig, érteb -
mes és józan életű volt. Innét kitetszik az, hogy a’ Szerelem, ha szintén ritkán is, 
de csak ugyan talál' néha magának útat, nem-csak a’ nyitva lévő, hanem a’ jól meg
erősített szívekbe is, ha-csak ezek gondosan nem őriztetnek.

Megvetést érdemlő és alacsony az, a’ mit Epícurus ezen tekintetben mond: mi 
ketlen egymásnak elég nagy Játék-szín gyanánt vagyunk. Mintha az ember, ki az ég
nek és égieknek vi’sgáláséra született, eléggé liilendőt és méltót tenne, midőn egy 
csekély bálvány’ imádására, ha nem arczolatjival is, mint a’ barmok, legalább felsé
gesebb dolgok’ szemlélésére adott szemeivel magát lealacsonyítja.

Ha ezen indulat’ kicsapongásait meggondoljuk, ’s ha vi’sgáljuk , meiiy keveset ügyel 
a’ dolgok’ természetére és igaz becsére, különösnek fogjuk ezt találni, ’s úgy fogjuk

két pedig ném egyedül a’ kifejezésekben, hanem a’ cselekedetekben:is lehet nála látni 
Mert jóllehet igen ig'azán mondatik, hogy kiki maga eránt maga a’ legnagyobb hizel- 
kedő; még is a’ szerelmes ennél is több. Nem bírt még soha senki oly kevélységgel, 
hogy magát oly képtelenül magasztalta volna, mint a’ szerelmes az ő kedvesét magasz
talni szokta: nem ok nélkül lett e hát, példa beszéddé ez. á’ mondás: szeretni ’s cgy- 
szer’smint bölcs észszel is bicni, alig. engedtetik eggy Istennek is.

’S az illyen esztelenséget nem csak más emberek" veszik-észre, hanem maga a’ 
szerelem’ tárgya is, és ez, legjobban, ha csak a’ viszont - szerelés által nem vakít- 
latik. Mert bizonyos dolog az, hogy a’ szerelem, vagy viszont-szereléssel, vagy belső 
és titkos megvetéssel fizettetik-viszsza.

Annyival inkább kerülnünk kell ezen indulatot, melly nem csak egyebeknek ha
nem magának is veszedel.net okoz. Egyéb ártalmait szépen kifejezi a’ költőknek azon 
meséje, meUyben az mondatik, hogy az a' ki Helénát Junónal és Pallósnál többre be
csülte, magát mind Junó', mind Pallós’ adományaitól megfosztotta. Mert a’ szerelem’ 
rabja kéntelen mind a' gazdagságtól mind a' bölcsességtől bútsút venni.

Ezen indulatnak különös nagy heve van otlyankor, midőn a’ lélek leglágyabb és 
legerőtlenebb,, tudni-illik, a’ szerencsében és szerencsétlenségben;: jóllehet az utólsó- 
ról ezt még talán kevesen jégyezték-meg. Mind a’ szerencsés, - mind a’ szerencsétlen 
sors szerelmet gerjeszt, ’s annak tiizét jobban meggyújtja: innét is lehet látni, hogy 
az, az esztelenség’ szüleménye. .

'. Legjobban cselekesznek azok, kik a’ szerelmet, Ka éppen el nem kerülhetik, leg
alább mérséklik, ’s a’ fontos dolgokból ’s az élet’ foglalatosságaiból kizárják. Mert hal 
az, ezekbe elegyedik, akkor mindent megzavar, ’s. arra bírja az embereket, hogy 
xzéljok* elérésére vétkes eszközöket válaszszanak.

Akármint légyen a’ dolog, a’ katonák szintén úgy hódolnak a’ szerelemnek,-ailat 
a’ Tíáéhusnak; mert a’ veszedelmekért, mellyeknek ki vágynak téve, a’ gyönyörűsé
gekkel vaió élés által akarnak megfizettetni.
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Az emberi természettel vele születik egy bizonyos titkos hajlandóság a’ szerelemre.

természet szerint többekre térjed-el, ’s az emberekét ember-szeretőkké teszi; a’ mit 
néha a’ szerzeteseken lehet tapasztalni.

A* házassági szeretet szaporítja az emberi nemet, a’ társasági tökéletesíti, a’ buja

A  K ö l t s é g r ő l .

A’ Vagyon arra való, hogy költ sünk belőlle, a’ költségnek mennyiségét pedig a' szerint 
keli meghatároznunk, mint V becsület és egyéb tisztességes czélok kívánják. A? bő
vebb költséget, vagy pompát a’ reá alkalmat adó dolognak érdeméhez kell mérnünk. 
Néha nem csak a’ Mennyeknek Országáért, hanem a* Hazáért is tartozunk szegényeb
bekké lenni. A’ rend-szerint való *s mindennapi költséget kinek-kinek a’ maga értéké
hez kell szabni, mégpedig úgy, hogy á’ költség kevesebbre mennyen, mint a’ jövede
lem; ’s ülik vigyázni, hogy e* részben cselédeink’ csalárdsága vagy gondatlansága kárt 
rie tegyen, Y úgy kell' a’ dolgot elrendelnünk, hogy a’ költségről telt. számadások 

.mindenkor kevesebbre menjenek, mint a’ mennyire becsültük. — '■
- . A’ ki értékét fogyasztani nem akarja, annak rend-szerint való költségeit szükséges
képpen úgy kell alkalmaztatnia, hogy jövedelmeinek csak fele keljen-eí, a’ másik fele 
pedig félre t é t e s s é k ^ , a k a r j a ,  annak jövedelmeinek csak

Még a’ nagy embernek sem illetlen cselédje? számadásait szorgalmassan meg tekén- 
teni- Ezt sokan elmulatják, nem annyira restségből, mint attól való féltekben, hogy 
értékjeknek kevesedését látván, el ne szomorodjanak. Azonban a’ sebek,, ha csak meg 
nem vi’sgáltatnak, nem gyógyíttathatnak-meg.

Azoknak, kik gazdaságokra magok nem ügyelhetnek, nincs egyéb hátra, hanem 
hogy gazdaságbéli tisztjeiket nagy gondal válaszszák ’s néha megváltoztassák: mert az 

• újjabbak kevesebbet merészelnek ’s kevesebbé ravaszok.
A’ ki némely részben nagy költséget tesz’, annak más dolgokban meg kell magát 

szorítani, ’s takar ékossabhnak kell lenni. Ha p. o. vendégeket szeret látni, ruházat
iéra kevesebbet költsön. Ha sok cselédeket szeret, kevesebb lovakat tartson ’s így egyéb 
esetekben is. Mert a’ ki mindenben pompáz, az nehezen kerülheti-el gazdaságának

Ha valamelly alá-szállott ’s adósságokba merült gazdaságot rendbe akarok szedni, 
a’ feletébb való sietéssel több kárt lehetünk mint a’ késedelme zéssel. A’ hirtolenked- 
ve való eladások, sokszor olly ártalmasok, mint a’, sok Interes-fizetések. A* ki roszsz 
karban volt gazdaságát egyszerre jó karba helyheztetve lenni látja, könnyen viszsza- 
eshetik ismét az döbbeni rendetlenségbe. -Ha látja, hogy könnyen elkerülte a’ vesze
delmet, %.szsza-tért elébbeni természete és szokása; de ha lassar>kéiat vergelodik - ki



A’ Katholika Egyház’ mostani Hierarchiai állása az egész Világóu.
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8.
A’ Keresztyének’ elszaporodásának át-nézése, egygyes Századonként.



Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
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merkedjél-meg erőnkkel, hogy, midőn Hazádba viszsza-térsz, egész Görögország meg'- 
érthesse tőled, melly esztelenség ’s melly veszedelmes akármely Nemzetre nézve is a’ 
Rómaiak’ hatalma ellen pártot ütni. A’ városbair ’s annak vidékén szabadon járhatsz;

■ mert & hadi-iörvények nálam a' vendég-szerelés’ jussait nem sértik-meg; de el ne felejtsd, 
hogy ezen jussok kölcsönösük." ’S a’ nélkül, hogy nekem a’, feleletre időt adott vol
na* a’ körülötte lévőkhez fordult, ’s a’ beszélgetést (fonalát,) mellyet oda érkezésünk 
félbe-szakasztott, ismét tovább'folytatta.

Az ily váratlan kegyes fogadtatás által meglepettetve ’s megszégyenítve , örömest ki-
■ fejeztem volna hálámat ezen nagy férjfiú eránt, de tiszteletre-kénszerítő tekintete viszsza-
- tartóztatott, melly még a’ lég* iebocsátkozóbb jóság" szempíllantatjában sem hagyta-el őtet. 
:A’ Tribúnusra néztem, ki, a’ mint nekem látszott, szándékában való boldogúlásának 
.Örült „Érdemes férjfiú! mondék hozzá, lassú hangon, mi által nyerhettem-meg ily rö
vid idő alatt azon nagy jóvoltodat, mellynek édes gyümölcsét már is kostoiom?“ j—
- Szerencsétlenséged által, e’ vala a’ felelet. — Ekkor elhagyá a’ Consul Currulis székét, 
-a* Tribúnos felé mene, ’s kezét barátságos szívességgel megszorítván, így szólla hozzá : 
„ Eredj, édes Sulpitiusomnyugodjál, mert a’ nyugalomra nagy szükséged van; az Is
tenek-adják-viszsza egésségedet! “ A' Tribúnus elment, ’s nem sokára azt a’ többi Hadi- 
tisztek is követték, kik alig távoztak-e!, midőn egy koros ember belépett, ki vaiamelly 
házi-tisztnek látszott lenni Hoszszú hajat % ’s. nagy szakáit viselt, barna színű, keskeny 
köntös volt rajta, melly felett egy bizonyos csuklya fíiggölt-le fejéről..’s lábait a’ bocs- 
kornak vagy az úgy nevezett topánkának egy neme fedezte. A’ Consul egynéhány szót 
mondott hozzá Római nyelven; melly meglővén, a’ szolga megfogván kezemet, a’ szá-

Mindjárt a’ szobába lépésünkkor így szólla ezen vezetőm hozzám: „K>ú.! itt lesa* 
lakásod, mindent fogsz találni, a’ mi szükséges ’s a’ mi könnyebbségedre lehet; egy 
.rab-szolga, kit számos cselédjeink közzül magam választok-ki, parancsolatidtól fog füg- 
geoi, ’s nekem gondom lesz’ reá, hogy a’ szolgálattal megelégedhess."

szolga vagyok, felele ő; mindazáltal sok esztendei szolgálatom, igaz hűségem és sorsomat 
: felyöl-haladó kimíveltetésem megnyerte az Uram’ bizodalmát Ez az ő igen szeretett és 
sok szép tehetségekkel-felruházott fiának nevelését bízta reám; ezen ifjúnak vezetője va
gyok, kimíveltetésére vigyázok, ’s mind arra tanítom, a’ mit a’ Rómaiaktól nem tanúi
hat. A’ Consul akaratja az, hogy gondjaimat mcgoszszam közötted és az ifjú Lucius 
között; tolmácsod leszek addig, míg a Rómaiak’ nyelvét magad nem érted, rám van 
bízva , hogy tégedet mindenütt késérjelek, ’s néked mindent megmagy^ázza^^Víxút 
tttdjfti kívánsz, ’s szerencsésnek fogom magamat tartani, ha fáradtságom’ jutalmaúl néha 
megemlékezel arról, hogy földiek vagyunk. “

Valóban az ily nemes lelkű gondoskodás mindjárt meghatotta szívemet, de még in* 
kább akkor, midőn megtudtam, ki légyen az, a’ ki mellém rendeltetett. Ez tisztességes 
házból születvén, ’s a’ hadi-törvény által, mint az Áthéneiek Syracusában rab-szolgpság- 
ra ítéltetvén, sorsát az állal könnyebbítette, hogy parancsoloival azon tudományokat 

.köztölte, melly eket elébb magé tanúit. O tőle tudtam-meg, hogy parancsolatot vett





816 Aiigusztusz 1826.

B e g e - S z e n t - G y ö r g y ’ l e í r á s a .

Torontál Vármegyének N. Becskereki Járásában, a' Bege’ Csatornája’ partján 
fekszik B ege-S zen t-G y  ö r g y’ helysége. Keletről Szent-István, Nyugottról Janka- 
hídja, Éjszakról Csősz-telek, Délről Lázár-falva's a* Kenderesi puszta, határozzák. 
Temesvárhoz 9, Aradhoz 1.0, Verscheczhez 9, Török-Becséhez 5 , Belgrádhoz 8, 
Pesthez 3o, ’s a’ Hon határ-széléhez 4 , NagyBecskerekhez Torontál’ Fő-Váro
sához, mint a’ Megye' ülései és Posta’ helyéhez 2 mértfőldnyire.

Hajdani eredete S z e n t G yö rg y n ek , a’ Hazánkat gyakor ízben köz-ínségre 
juttatott Törökök’ szerte-dúlásai, ’s e' határ-szélen fekvő Megyének nehány ízben 
történt elpuszlíttatása, ’s kemény járnia alá bódítása miatt, bizonytalan. A’ Megye 
Levél-tára — melly csak 1779-ihtől Bánátnak a’ Magyar-honhoz- lett kapcsoltatása’ 
idejétől fogva mutathat Írásokat, — e’ részben semmi világosjtást nem adhat. Hogy 
Szent-Györgyöt, valamint az egész Bánátot, hajdan a’ Magyarság’ színe lakta, több 
oknál fogva tarthatjuk bizonyosnak. De legrégibb helységeinek ’s pusztájmak; Ma
gyar-szavakból álló, p. o. P a r to s ,  B án lak , B a s a -h íd , K e n d e re s , S z á r
csa, V ar ja s , B ogáros, ’s több ezekhez hasonló nevezetei,- hiteles Tanúk erre.' 
Éz áltál lehet gyanítani azt is: hogy S z e n t-G y V rg y n ek  háp&Bii>lá li^ -|fe ^ e -  
rok lehettek. '

Éjszaki nyugotnak, .’s a’ Bege’ csatornáján túl állott egykor S z e n t-G y ö rg y i 
Be az Ó-Bege’ káros kiöntései miatt, lassankint elhagyták lakosi; ’s a’ mostani 
helyre költözködtek-áf. Itt i8lf-ibban a’ helység rendbe-szedetvén, azolia válto
zást nem szenvedett - >

A’ Nagy Méltóságú Kir. Kamara bírta hajdan eztend. lySaben Kiss I’sák ’s Kiss 
Miklo's, Camer. kötés mellett, Sz G 'yS rffS * ' melly akkor ̂ m egve ti Itlebei 
Diadalomhoz tartozott, sajátjokká tevék; ’s ez akkor, nekik 'toindjárt által-adatván, 
a' későbben, t  i. 1807-ben költt, ’s csupán a’ fiú-ágra határozó Kir. Adomány-levél 
mellett, az Iktatás 1808-dikban történt; ’s mostani Földes-ura, Tek. Itlebei 
Kiss Antal Úr,. Kir. Udvari Hív , ’s több T. N. Vármegye’ Tábta-Bírája. ' Már a 
Kir. Adományt követett Iktatás’ alkalmával Németek, és nem egygyesült Ráczok vol-
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vált hova a* Ország-út, a’ S zé n i-G y ö rg y i földes Urasig’ gondjai által két-tó 
sok,’ sűrűén ültetett körös-fák között vezeti a hold’ fényénél is világosan látható.

Az i 8í 5-iki őszsze-vetés szerint találtatott S ze n t-G y ö rg y ö n  290 adó-lizető 
Nemzetség, 192? lélek. Kik között 8fő. H. Katholicus, 1. Református, 1. Evan- 
gelica vallást követő, io5o. nem-eggyesűlt Görög, találtatik. Ezen utóbbiaknak lel
ki Pásztora helyben tart lakást; a’ Kathólikusoké azombán Katalin - falván. Nemes 
személyek is, kik rész-szerint helyben laknak, rész-szerint ide tartoznak találtatnak 
nehányan.

E’ helységbeli lakosoknak a’ kegyelmes Urbárium szab sinór-mértéket, 46 egész, 
69 fél, 52 negyed-rész helyes, és 21 urbari'ális földön lakó zsellér-jobbágy talál
tatik itt A’ rendes .ögzsze-yetésből világos: hogy Szent-G yörgynek  urbariális 
szántó-földje 2244* kaszálója 708, legelője 328, szőlleje 105 hold és 1579 öl 
öszszesen a földet bírók, és ’sellérek belső telkével eggyütt 3573 holdat i5y9 ölet 
tészen, egy hold itten is, valamint a’ Bánátban mindenütt 1600 □  ölben vétetvéa-fel.

Eggy egész telek áll 24 hold szántó-földből, 6 hold kaszálóból, 3 hold lege
lőből, ’s 1 hold belső-telekből. Egy fél-teleit 12 hold szántó-földből, 4 hold kaszá
lóból, 2 hold legelőből,’s t hold belső-telekből. Egynegyed-rész 6 hold szántó
földből, 3 hold kaszálóból, 1 hold legelőből, -s 1 hold belső-telekből. A’ ’Sellé
rek házaik, is eggy-eggy hold földet foglalnak - el. Ezen elrendelése a’ telkeknek 
Bánátnak mindén helyein megeggyezik, Ily haszon-vételekért a’ Királyi Kincs-tárnak 
fizetnek évenként 1791 for. kre jmngo pénzben. .* t  v v a

Fekete, porban JÓS ’s kövéiittetm nem szokott szántó-földje a’ gabonának és fő
zeléknek minden nemeivel, .bőven kedveskedik.' Szőllő ’s házi kertje, szép-gyümöl
csei adózik. Tiszta búzája kivált, mellyre a’ Németek minden gondjaikat fordítják, 
oflyán, hogy a’ Magyar-honhan, a'legjobbak közzé méltán számlálhatni. Figyelmet 
érdeme! ez aczélosságára, és piros színére, ’s azon tulajdonára nézve: mclly szerint 
egy Pofont mérő -Szent-G y ö rg yi tisztarbúzo, ■nehézségére nézve ugyan annyi 
mennyiségű Slágyar-országi búzát, nehány fontai felű) halad. Kétszeri, ’s .néhol csak 
egyszeri gondatlan szántás után is, szép aratással jutalmaz a’ föld; ’s mennyit nem 
hozna-be, ha. ügyesebb mívelés fordíttaínék-reá; ’s magas fű-lepte kövér tarlójit, 
és ugarait marha tápodnál! Rétjei jó szénát teremnek^ de a’ sarju-kaszálasnak itt 
híre sincs. Ezen tulajdoni miatt, a’ S zen t-G y ö rg y i ihatár első szakaszé, "’fér
méséit kiváltképpen ama’ híres Török-Becsei rév-part veszi-áítal; ’s a’ Bege’ csator
náján érkező kereskedők hordják-szerte. Nagy - Becskerek, Temesvár, és Arad is 
alkalmatos helyei a’ Szen t-G yörgy  iekuek  e’ czéljok’ elérésében. Erdeje csak 
most neveke t,, de azut nem szukoit-odik faban sem. - Á’.Rege’ csatornája kipó
tolja e’beü szükségét is; noha egyébiránt a’ tőzök,' iu sem ösméretlen. dolog. Ur-
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bariális legelője kevés; de a’ község szép kiterjedésű helyeket tart haszon-bérben, 
Kövér ugaraira ’s tarlójira ritkán szőrül barma, melly jó fajú ’s szálas ugyan, de 
a’ gazdaságnak e’ tetemes és hasznos ága, még ha nem feledésben is de legalább 
kétkedő- vélekedéssel van itt egybe-kötve. Szép fajú lovak, tartásáról a’ Németek di
csértethetnek kivált’ elannyira: hogy hámos szép lovaik mellett, kevés tekintetet lát
szatnak fordítani egyéb marha - nemekre, mellyben a' Ráez, kivált a’ juli-tartáshan, 
gondos figyelmet, ’s nem kijátszó reményt helyheztet.

A’ földes Uraság’ marháját kivM, e’ határban találtatott az idén; 624 lő, 
*4& ökör, 53i tehén, n 65 júh, 53g sertés. — Öszszesen 3 ioy darab.

Egyébiránt S z e n t-G y ő rg y n e k  határa átalján fogva egyenlő.termékeny min
denütt. De az O-Bege kiöntései által, a’ húzamosabb essőzések, ’s gabona-csűrök 
nem léte miatt, olykor-olykor sok .kárt szenved.

Ámbár Torontói Vármegye, fő Oskola, és Gymnasiumok nélkül szűkölködik; 
mindazáltal minden helységben találhatni kissebb Oskolákat. S z e n t-G y ö rg y ö n  
4$, két. Oskola van, a’:Kómai Katholiknsoké eggyik, a-’ nemc-eggyesűlt; GSűfög-ísZer- 
tartásúaké a’ másik. Ama’ boldog reményt nyújtó- hitnek ágazatai, e’ vándor-élet’ 
nyugalmának csalhatatlan alapja; az írás, számvetés, olvasás, ’s a’ mindennapi élet’ 
szükségeit oszlató tanítások, itt is ügyes szorgalommal terjesztetnek, egy Katholikus, 
é s ,egy Rácz-tanító által. Az idei felvetés után, a’ Katholikus oskolában 35 fiú és 
»3 Itiny; a’ nem-eggyfesült Görögökében pedig 27 fiú és 3 leány-tanulók voltak. 
Milly kevés szám, ily népes helyen! L Szép eggyesség csatolja-öszsze e’ két fele- 
kezetet; ’s távol minden-félszeg gyűlölségektől, mentiek átalján fogva az olly clha- 
.nyatlásoktólmellyek a’ köz-hatalomnak fenyítékét vonnák magok után. A’ tolvaj- 
ság., — lehet állítani — csak felette ritka dolog; az éjjelt kóborlások pedig épen ös- 
inéretlcnek. Az Elöljárók’ gondos figyelésének köszönhetni ezt. Ejjt őrök ügyel- 

fnek-íel nyugalom’ idején a- köz-csendre;: ’s harsány szava kürtjöknek, jelenti min
den óra érkeztél. A’ házaknál való kéregetés ösméretlen, ’s tiltott dolog is a- T o 
rontáli Megyében; de S z e n t-G y ö rg y ö n  koldus éppen nem találtatik.

. : A’ helységhez képpest; Mester-emberek is telepedtek-meg itt, öszszesen 27-én-,
kik között 2 lakatos, 3 kovács, 4 takács, 1 üveges, 2 szabó, 2 csizmadia, 2 asz
talos, 3 ács, 3 kő-míves, 1 bodnár, 2 kerekjártó, 2 szűcs- találtatik. Ezekhézjffe- 
rúl az Uraság’ tanúit kertésze is. A’ napi szükséges dolgokat, 1 kalmár-boltja ki
elégíti. - . ..

Az Elől-járók’ választása minden Szentek’ napján szokott raegjörténm évenként. 
Bíróból, Adó-szedőből 2 Esküiből ’s Jegyzőből állanak miud-öszsze. A’ Bíró, k^  
egymás után folyó éven által Katholikusokbót, más két éven által pedig Rácsokból, 
három alkalmas férjfiúnak az uradalmi Tisztség’ elő-adása, a’ helybeli községnek pedig
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-Rácz töb’nyire középszerű magasságú; ’s fej ér-szem élyeikhez éppen nem volna mos
toha a* természet: ha az arczoknak kelteméit, az itt szokásban lévő festés, ideje
korán el nem hérvásztaná! Közönségesen igen ifjú korokban lépnek házassági életre 
a’ S z e n t'-firyörgy iek . A' Rácz sok alkudoza's után juthat megvásárlóit mátká
jához; V  lármás ínenyegzők rekesztik-be a’ nőtlenség’ boldog magányát. A’ házas- - 
ságon kivűl való efvetemedések, kivált Ráczok között majd-nem példátlanok. A’ 
név-napok’ , ’s kercsztelés idején való öszsze-jövetelek ’s mulatozások, itt is kelet
ben vannak. j.

. Vasárnap, ’s ünnep-napokon, a’ vendég-fogadó’ szálájába gyűl az ifjúság. íj- 
gyes és tanúit, ’s helybeli jobbágyokból álló muzsikai bandájok’ megrendülése, íel- 
melegiti még ugyan a’ Németet elhagyott honja’ táuczára; de Magyar-zengésú dara
bokon is láthatni őket olykor felhevülni. .Táuczaik, csak a’ téli takarmánynak vég
zete után kezdődnek. Munka idején, és így majd egész nyáron, csendes a’ vendég
fogadó. Muzsikusait a’ helybeli földes Úr tanittatá ön-költségén. A’ Piácznak tán- 
-czáa Cátó is elmosolyodnék Távol van ez minden legkissebb mester-fbrdúfatoktdl. 
Szem-köz’tt vagy egész körben állanak a’ két nembeliek; ’s mintha szorító láncz 
tartóztatná szabadabb mozgásaikat, ugyan azon egy helyen vagy néha felette lassú ha
ladás mellett kezdik is végzik is, felette eggyűgyú toppanásaikat inkább, mint for
gásokat

A’ S z e n t-G y y rg y i Német természetére nézve rá-tartó, de a’ nyakasságig 
éppen nem durva. Fellyebb-valóinak, kötelessége’ határáig hódol ugyan, de érez
ve is tudja azon pontot: mellynél tovább lépni nem kénytelen. Békével él feleivel 
is azon Uradalommal mellynek kebelében él. Beszédje darabos, sokszor majd ért
hetetlen is. Örömest felcserélné nyelvét— úgy látszik— a’ Magyaréval: ha annyi 
külpmbözp. idegen , nyplyiij.szomszédjai miatt, azt; tehetőéi .Válóban kastély ajtban: 
hogy a’ Magyar-ionban lakik; ’s ennek nyelvét becsben is tartja. Az Oláfe-nyílY 
olly Aegisze neki: mint hajdan a’ Magyarnak a’ Lalán, gyász-emlékű századinak 
véres nyomdokú idejekor.

A’ Rácz - pórok eggyűgyűbbek, ’s tudatlanabbak; de annál inkább hajlók az 
egyenetlen fogásókra, noha megalázott tekintetök hódolást ígér. Eledelei egyyügyük, 
’s annál szegényebbek: mennél nemesebbek a’ Németeké. A’ S ze n t-G y ö rg y i 
Német szép szálas lovakon ’s görbe csinos .szekeren jár. ’s kél; ’s csak a’'munka 
idején yáltja-fel hoszszú szekér-oldalakkal utazó kocsiját. Kurta ’s csak-nem egy- 
jnást korhold kerekű targonczán, — mellynek néha két rúdja is van, de jó lo
vakon siet a’ sebes hajtáshoz szokott Rácz, kinek háza’ bútorai ’s szerszámai olly 
eggyűgyűk: hogy a’ Németnek hellyel-hellyel a’ fény-űzésig terjed’tt Itázi ,e32k3zei- 

_vcír ö^zsze-hasonlítani sem, l§het Mérsékléít szeszély jutott, a’ Németnek; annál
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több-elevenség a’ Rácz ifjúnál, ki egy kecske-duda’ nyikogására is kész port rngm, 
s  feledni az élet* terheit.

- A' Németek jó puskások lévén, mozsár-álgyuk* durrogásai, *s apró fegyverek* 
ropogásai között,' katonai testet formálva, ülik-meg az Egyház’ ünnepét. Hálája, 
buzgón lebeg a’ vallása’ törvényeit különaben is tisztelő Németnek az Örök Alkotó
hoz e’ napon. De munka’ szüntével újra másodszor is megölik annak emlékét, ’s 
ekkor néha több napig is a’ mulatságnak, táncznak, ’s vendégeskedésnek adják- 
által magokat. A’ Rácz templom-ünnep helyett más különös ünnepét ül. Minden 
háznak egy*bizonyos Szentje van, meJlynek napját tisztelettel megüli sokszor a’ 
mezei legszorgosabb munkák* hátramaradásával azon házbeli Nemzetség ; és ven
dégeskedés, lánez rekeszti-be e* szokást , mellyre a* háznak rokoni, ’s báratjai 
is méghivattatnak. Ezen ünnep Rácz nyelven S z v ecsá rnak  neveztetik. .

Továbbá S zen t G yörgynek hasznaihoz tartozik a* helyben lévő. mészár-szék, 
bor-mérés jussa bizonyos ideig, vadászó helye, hol sok, nemű vadak, % siárnyas- 
állatok bőven találtatnak. Kendert, lent is termeszt. Nádja, difcénye is terem az O- 
Bege’ ingoványosabb helyein.; ’s dohányt az uradalmi majorságban, az úgy nevezett 
N agy -K ertben  letelepedett, úgy nevezett dohány -kertészek termesztenek.

Magyarok ezek, 5 házban, 8 Nemzetségből, oszszesen 44: ftőinai Katholikus 
Jelekből állanak, kik magok közztü éggyet, ön-tetszésekből fejőknek választván, 
az kozöttök a* köz-csendet feltartani, ’$ boldogságokra felügyelni tartozik. Ezek

csak kevés agáira nézvén a* gazdaságnak, egyedül dohány-termesztésben foglalatos
kodnak. Kellemessé teszik e’ nehány Magyar lakását, a* körös-ökörül ültetett er- 
dőcskék ’s gyümölcsös helyek. Közepén a* kertnek állanak fél körben , :a’ Magyar- 
kertészek’ házai, szántó, ’s az Uraságnak nehány hold majorsági földje, ’s rétjei. 
A’ házakhoz, sorba ültetett fák között.yezet az út, ’s ezen egész körös-körül fel- 
árkolt hely, ieláilítójának a* mostani" földes Uráságnalv, szép emléket szerzett.

Hogy a* terhesebb munkák’ békövétkezésével, annál hamarább bévégezhesse 
a’ S zen t-G yörgyi Gazda mezei vagy házi foglalatosságait, biztosabb szomszédit 
és barátit meghívja  ̂házához: hogy neki segédül lennének. Feles számmal szoktak 
mejelenni az ily megszólításra; s gazdájokn^iha^yen,, vagy
hasonló viszonti munka’ reménye’ fejében viszik véghez; £’s a’ munka’ végezetével 
az ily segéd-dolgozók megszoktak venáégeltetni. Az ily czélból tétetni szokott 
vendégség, Oláh-nyelven E lá k á n a k  neveztetik. A’ Gazda idővel szinte .viszo
nozni szokta.az illy esetekben munkáját Végre: - .

S zen t-G yörgy’ Helysége* pecsét-nyomóján-, Sz, György régi Vitézi öltözet
ben, ménjén ülve szemléltetik. : Jobbjában láncsát szorít, mellynek felső vége ke-
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Felséges ITJ‘k Jó’sef Császár-Királynak
Hóra’ szolga-hadát lecsillapító Parancsa.
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azt még födél alá sem veszi, midőn azt örökösének által engedni kéítelen leend. 
Amaz atya ott tapsolna é annyira fi,Y születésén, ha előre látná, hogyaz kevés 
évek múlva kimúl? De csak úgy van az, mikor valaki csupa örvendetes példákra
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lóg. Hány ember ismeri ’s vallja-meg az igaz szívét — ollyannak ? Nem eléggé bizo- 
nyítja-é a’ mindennapi tapasztalás, hogy egygyik a’ másik’ jóságára behú'nyja szemeit, 
bedugja füleit? Azon kivül az Igazak fel sem fognák az illy ezecutori hivatalt vállalni, 
mivel sokkal jobb szívok van, mintsem ők ember-társaik’ boldogtalanságán Srűlni tudná
nak ; azt nátolc a’ szánakozás’ virtusa sem engedné-meg. Ily módon fsak velünk ás 
kőzttünk maradnak az igazság-tapodók is. Ugyan ez az oka, hogy annyi jólelkű lesz’ 
e’ világban áldozattá, e’ zavaros világban, meíty alig érdemli-meg, hogy “benne . csak 
eggy tgaz szívii ember is legyen. Az igazságot — Fúy mondásaként — már ma pénzért 
szegédtetik, mint a’ cselédet. A’ kinek pénze van, annak van igazsága is; a’ pénz’ hi- 
jánját illy esetben a’ hizelkedés és lév-csapás is gyakran ki szokja pótolni. Tehát a’ ki- 
nek sem pénze nincsen, sem szolgai módon magát a’ porig lealacsonyítani nem tudja 
az előtt, kinek kezeiben az igazság' laptája van, — szerencsétlen, nyomorult sorsú te
remtés az. Elannyira tehetetlen a’ virtus 8n’ magában már ma, hogy egyedül maga — 
minden igazsága mellett is — elő nem mehet, ha csak a’ pénz vagy a’ hizelkedés mind- 
úntalan momon vele nem jár. Az igazság’ mérő-fontján lévé csészének egygyike, melly 
az érdemé — mindég üres és könnyű; másika pedig, melly a’ rászre-hajlásé — rakva 
van nypmatékokkak És. ígysemmi csnda, hogy, az érdem’ cségzéjje még aj ’fefégoTéíl »  
megingatva mindég fenlebeg, a’ részre-hajlásé pedig szüntelen alant megterhelve ’s erő
sen, mozdúlattanúi áll. Hlyén a’ mostani világ! A’ régi Pogányok az igazságot Istenné’ 
alakjában képzelték, imádták, ’s áldoztak is neki; ma pedig el lehet mondani, hogy ol
csóbb portéka sincs az igazságnál, még is‘dicsekszünk erkölcsi pallérozottságunkkal. Kik 
az igazságért buzogván , azt . legdrágább kincsnek nézik, azokban sír a’ lélek, midőn 
látják, hogy ily tó tulajdont 'az . érez Vezet. nem az igaz érdem. Halált és tSmloczct 
mond a’ törvény a nyilvános tolvajok’ és gyilkosok’ fejére, de szabadon és életben ha
gyatnak , kik szerencsénket titkon rabolják ‘s minket lassanként 81nek-meg. Az a’ gyá
szos következése.van mai .időben az igazságuk, hogy gyülölséget okoz; azért igen jól 
•monda már Terentz: Obsequmm amicos, rerílas ódium Tarít. E’ szerint talám azt az élet
bölcsességet kellene javallani, hogy a’ ki szerencsésen ált akar e’ világon törtetni, Pro- 
téusz’ alakjával bírjons így a’ mifcór mihlP$P&abáh ntótafják elülte mások magpkat, ő 
is mindenkor hasonló — majd egy majd más színű — alakokban jelenhet - meg. A’ 
nyelven mézes szavak forganak, de nem a1 szív adja azokat a’ szólló-tehetségnek által; 
pedig: Fundamentum justitiae füles, i. e. dictorum conventorumque consiantia el veritas. (Cicero 
de Officiis. E. I. c. 8.) Úgy van a’ kép - mutató ember’ leikével a’ dolog, mint azon 
szembe-kötő játékkal , hol főző-kanállal tapogatva kívánjuk a’jelenlévőket szavaikról meg
ismerni, de hamis minden hang, mellyct adnak. Ezer meg ezer illy ál-hangot lehet a’ 
világban hallanunk, ’s gyakran a’ legédesebbik szúrja b;lénk a’ kést. A’ bűntJs kell 
magasztalnunk, így kedvesebbek leszünk, mintha min'nyájan Júliának, Arisztid,k és Mark 
Aurélek volnánk; e’ mellett azoitiban azt gondolhatjuk magúnkban, a‘ mit akarunk, ’s 
tettinkkel. még is igazak maradhatunk. ' Elhiszem, hogy e’ tanácsom ember-lárseim köz
iül sokaknak-ínyekre volna, de nem így gondolkozik ám az olly igaz-lelkű, ki ez élet-.

tudván, hogy e’ földi boldogságot csak as édes ártatlan örSm adja-meg, ’s erre'számot
' é * '
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S Z É P S É G ’ E R E J E .
(A? Korábból)

■A. szép Jnszufnak csak tizenheted’ éve 
Folyt-le, Potifámál midőn Skláwá leve.
Hat évig folytatá a’ ház köríti dolgát,
Mikor megkedvelé Szuleikha e‘ szolgát ' 
(Potifárnak ez volt első felesége.)
’S hogy a’ szép Juszufért titkos lánggal égé, 
Próbául tört vete ártatlanságának, 
Beparancsoltatván holmiért magának.
Juszuf elszökellik; Sznleikha megkapja 
Ingénél, ’s kezében szakad a’ darabja.
De Juszuf elugrbtt Szuleikha a’ Szökellőt 
Követi. Potifár áll az ajtó előtt 
Mentekezés végett mingyárt vádolódék 
A’ Szklávra, hogy ő-rajt’ erőszakoslodék,
’S Potifartól méltó büntetést kivápa,
Juszuf tömlöczös rab lett hamar utánná.
A’ Valónak híre még is szárnyra kele,
’S Szuleikhárá minden Unté neheztele.
Ki hallván a’ sok FŐ-ürnénak harag’át, 
így igazítá-meg azok előtt magát.

Eggy Innepen pompás vendégségét ada. * 
Minden városi Fő - Urnét meghívata. 
Potifartól azt a’ kegyelmet .kéré - ki,
Hadd jöjjön-fel Juszuf, ha ö izén néki. 
Már az asztalról az étkek''1chof3áffák, 
Helyeltök fel hálom — .Narancsok rakattak, 
Mellyekböl mindchik Urné vesz’ elébe,
’S már fogja kis kését, hámozni, kezébe: 
.Ekkor lép -he Juszuf, — neki öltöztetett _ 
Deli formájában, vivén a’ szorbetét.
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A Z  A S Z S Z O N T . * )

Ezen név már magában megilleti a? lelket, de nem mindég emeli-fel; csak kefte- 
raetes ideákat gerjeszt, mellyek, egy perez múlva nyughatatlan érzésekké — vágy sze
relmes érzeményekké lesznek; ’s a’ magát szemlélőnek hivő filozófus, csak hamar vagy 
vágyakodó emberré , vagy mélázó szerelmessé válik.

Eggy Aszszony festelé magát — épen az a’ mi hibázott neki a' szépségre * tette ren-

a’ kép-iró hazug, ’s a’ kép-más igaz, raondó legyen egyszersmind ~ ' k e  iilyenek vr 
Aszszonyok minden rólok szélló íróra nézve.

Az emberi nem5 ezen fele, fizikai tekintetben a’ másikhoz hasonlítva; felyül-múlja 
a* kellemekben, alatta van az erőben. A’ formák’ kerekdedsége, vonásai finomsága, 
bőre simasága , ira’ ezek megkülOmböztető tulajdonai.

Nem kevésbé küiömböznek az Aszszonyok a’ férfiaktól eszőkre és szívekre , mmt test
állásokra és orcza-vonásaikra nézve; de a’ nevelés természeti tehetségeiket oly sok módon 
fejti—ki és módosítja, a’ szintes, raelly nálok hivatalbeli tiszté vált, lelköket oly titkossá 
tette, a* kivételek oly számosak ’s úgy öszsze-vannak keverve a’ közönséges regulákkal, 
hogy mennél többet keres és vi’sgál, annál kevesebb’ resultátumot talál az en ber.

Ügy vari a’ dolog az Aszszonvok’ leikével, mint szépségükkel; úgy látszik csak azért 
hagynak észre-venni, hogy képzelhessünk. Közönségesen véve a karakterek és a' színek

E W, Or. Minerva 3. Negyed, 1826.
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Lásd Clilófi fellépni a’ világ’ seénájára: az a' ki neki azt a’ just szerzi hogy maga 
járhasson, vagy szereteti-e méltóbb lévén mint sem hogy feleségét szeresse, vagy rú- 
tabb, ’s a' kötelesség által világosabban kijelelt, mint hogy általa szeretődhessék, még 
azt a’just is adja neki, hogy egy mást szerethessen. Hiú, könny-elméjű, kíváncsibb láttatni , 
mint látni, Chíoé mindén játék-színekbe minden mulatságokba fut: alig jelen-ideg, hogy 
körül-vcszik, azon virtusok és talentomok nélkül való, magokhoz bizakodó és megvetésselj 
tellyes férGak, kik fonákságok által csábítják-el áz Aszszonyokat, dicsősségöket ezeknek 
bccstelenitésébe helyheztetik, örülnek kétségbe esésükön, ’s kik, fecsegéseik, hívtelensé- 
geik és meghasonlásaik által naponként szaporitni látszanak jó szerencséjiket — ollyanók 
mint a’ madarászok, kik sikoltni hagyják az elfogott madarakat, hogy újjakat foghassanak.

Kövessük Chloét ezen tolakodó csoport közzé: ez a’ Creta szigetéből a’ Gnidus* 
templomába jött telszeskedő, mosolyog az eggyiknek, miébe süg a’ másiknak ’s reá tá
maszkodik: a' harmadik int más kettőnek, hogy kövessék. Iiá eggyik szerelméről szóll

ismét elmegy. Ha szeretőji szerelem-féltők, akkor a’ Misanthrop’ Celiménj’e -v- egymás 
után bátorítja őket, roszszakat beszélvén nekik vetekedő társaikról: ’s így mestersé
gesen kevervén a' kedvezéseket, ’s a’ hátra-tételeket, a’ vakmerőséget komor tekintettel 
némitja-el; a" reménységet kellemes mosolygással éleszti; ez az Archilochus’ csalárd 
Aszszonyaj ki egygyik kezibe tüzet, másikba vizet tart.

De mennél inkább tökélleiesíték az Aszszonyok a’ reméltetés, kívántatás’ ’s annak 
keresése’ mesterségét — a’ mit meghatároztak magokban nem adni, annál inkább sza
porították o‘ férfiak bírások’ elérése módjait — annak mestersége — olly érzeményeket 
gerjeszteni, meliyekkel nem bírunk, legtellyebb is azt a’ mesterséget szülte, hogy nem 
érzett érzeményeket szmljünk. CÜoé’csaÉ akkor akar elrejtezni, mikor már láttákr 
Damis megtudja tartóztatni, tettetvén hogy nem látja: mind a’ ketten, minekutánna a’ 
mesterség- meliyék útjait eljárták, oda-jutnak, a’ hova tette őket a’ természet.

Minden szivekben van valami titkos princípiuma az egygyességnek. Van egy tűz, 
metly rövid vagy hoszszú ideig elrejtve, tudtunk nélkül gyűl-fel, s annál inkább terjed, 
mennéí inkább erőlködíink eloltására— ’s melly osztán akaratunk ellen elalszik. Van. 
egy mag, mellybe a’ félelem és remény, a’ fájdalom és öröm, a’ titok ’s a’ fecsegés, 
rejtezik — melly a’ veszekedéseket és megbéküiéseket, a’ panaszokat és nevetéseket, az 
édes és keserű könnyeket magába foglalja: mindenütt elterjedve, elébb vagy később 
fejti-ki magát a’ szerint, a’ mint vagy segítségre vagy akadályra talál. . •

Mint egy pártfogolt gyerkőezét, térdire veszi Chloé a’ szerelmet, tréfál ivével, ját
szik nyilaival, elvágii szárnya’ végét, virágokkal köli-meg kezeit, ’s már bele-fogva oly 
kötelekbe, mellyeket nem lét, szabadnak hiszi magát. A’ mig kebeléhez közelíti, a’ míg 
halgatja ’s mosolyg neki, ’s a’ míg egyiránt mulattatik mind azok által kik azért nehez
telnek, mind azok által kik tőle félnek, eggy akaratja ellen lévő kellem hirtelen mellyé- 
hez szorittatja, ’s már szivében van a’ szerelem: nem meri még megvallom magának,' 
hogy szeret; gondolni kezdi, hogy édes szeretni. Több gondja van eltolni azon szeretőket 
magától, kiket triumfusban hűz maga után, mint öröme volt maga után vonzani őket. 
Van közzúlök eggy, a’ kire szeme mindég néz, ’s a’ kitől mindég elfordítja szemeit. .
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szerető a* mit ő nem látott volna. Ha ez szólI vele, nem látszik hatgatni; de semmit 
se mondott a’ mit nem hallott volna; ha ellenben ő szóll hozzá, szava félékenyebb, 
kitételei melegebbek lesznek. Ha a’ játék-színbe megy, akár mi rejtett helyen van is, 
az első ő a’ kit lát — az utolsó kinek nevét kimondja. Ha nincs még tudva szíve’ ér

gerjedett mindazáltal, a1 mivel elkívánta oltani: szomorú,*— de szomorúsága a* szerelem* 
kellemei* egygyike. Megszűnik végre tetszeskedő lenni, a’ szerint a'mint érzékeny lesz’, 
*s úgy látszik, mintha csak azért rakott volna hálókat, hogy maga esen belé.

Azt olvastam valahol, hogy*minden szenvedelmek közzül a’ szerelem áll legjobba* 
a2 Aszszonyoknak— igaz legalább annyi, hogy ezen érzeményt, melly az emberiségnek 
legnyájásb’ karaktere, a’.gyengédedség, és elevenség* oly polczára emelik, mellyel ke
vés férfiak tudnak elérni. Leikök csak az érzésre látszik teremtve lenni — úgy tetszik 
mintha csak-a’ szerelem’ édes kötelességeire lennének alkotva. Ezen nekik oly termé
szetes szenvedelem antagonistájáúl, egy megtartóztatást adunk nekik, mellyet becsü
le tn e k  hívunk; de megmondta már valaki, ’s még. ugyan igazán, hogy úgy látszik, 
mintha *sak «’ feláldozásra való Volna a* becaölet. ... ,

. Alig mondta-ki Chtoé a’ szabadságának suilyos szót, hogy szeretőjét minden tekin
tetei’ tárgyává, minden cselekedetei’ czéljává, élete’ birájává teszi. Csak a’ mulatságot

nak — élnek minden óráji —* nincsenek többé lankadó szempillantások — az idő, melly 
neki mindég vagy igen hoszszú, vágy: igen rövid , mind ev mellett tudta nélkül foly-el; 
oly sok hiú de kedves név, a’ tekintetek* és mosolygások’ édes cseréje, a’ szavaknál 
ékes-szóllóbb halgatás, ezer emlékezetek, feltételek, ideák, ’s érzemények, frissítik lel
két perczenként, ’s terjesztik léteiét; de érzékenységének utolsó próbája, szeretője* 
állhatatosságának eíso epochája. Soha se feszíttelhetnek hát meg a’ szerelem’ kötelei 
eggy oldalról, a’ nélkül hogy a* másikról ne tágúljanak?

Ha vannak is a’ a’ szerelem az
örömöktől rM  mát el nem gyengC íe inkább újj erőt lászik tolok kölesönüzni,. na
gyobb részökre nézve mindazáltal, karnis 8röm-élés ez, melly egy bizonytalan Ícívánság. 
által megelőztetye, kőzbe-vetetien nagy nndorodás. által követtetik, mellyel gyakran 
még gyülőlség1 vagy megvetés is párosodik. Azt mondják, hogy a1 tengereken egy rit-

efemér szerelemnek képe: hiú ragaszkodása a’ képzelődő tehetségnek! töredékeny mun
kája az érzékeknek ! csekély adó mellyet a’ szépségnek fizetünk ! Mikor a' szívben van 
az örömök1 forrása, nem szikkad-el; a becsűlésen alapúit szerelem változhatatlan; ez az 
élet1 kelletne, s a1 virtus1 bére.

Kirekesztőleg szeretőjével foglalatoskodva, Chloé először is észre-veszi, hogy kevés
bé nyájás; nem sokára gyanítja, hogy hűségtelen, panaszkodik, 4 bátorítja; ő nem 
szün-meg hibázni, ó újra panaszkodni kezd; egygyik oldalról a1 hüségtelenségek, a1 má
sikról a1 szemre-hányások váltják-fel egymást — a1 czivódások elevenek ’s gyakoriak; a’ 
meghasonlások sok ideig tartók, a1 megbékűlések hidegek; a1 rende2 vous-fc távoztatód-
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na’*, a'négy szemköztek rővidítetnek, minden könnyek keserűk. Chloé igazságot kár
a’ szerelemtől. Mi lett, ágymond, az esküvésekből?  .............. De kásán  van — Chloá
el Tan hagyva; egy misárt, ás nyilván van e lhagy j ;

A’ szégyenbe ás fájdalomba merülve szint annyiszor- esküszik soha se szeretni, a’ 
hányszor asküdBtt mindág szerelni— deka  egyszer é l t  a z  ember a ’ szeretetnek, már 
csak neki élhet többé, Mikor égy létekbe fészkeli m agát ,  nem tudom  mi féle kellemet 
terjeszt-el benne, melly a’ más örömök’ forrását megváltoztatja ; mikor elrepül a’ 
pusztaság és magány, egész iszonyú ságát hagyja ott: e z é r t  mondják, hogy könnyebb
olly Aszszonyl találni, kinek nem vsát szeretője,. mint o llya t kinek csak egy volt. ,k 
... Chloé’ kétségbs-eáése lassanként oly lankadássá v á l ik ,  melly é le té t unalom - sorrá 
teszi,1 nyomva létele’ yullyátol, nem idd mit csinálni életeivel — ollyan a z ,  mint egy szikla, 
mellyhez van lánczolva- De régi szeretők jönnek hozzá a ’ románnyel; újjak adják-elé 
magoké; vacsorákat rendelnek az Ászszonyok, nem b á n ja ,  mulatja magét, ’s avval 
«%», hogy megvan vigasztalva. Eggy üj válaszlást tét* ,  mellvben n e m  lesz’ szerencsé
sebb mint az elsőben — ámbár ez már Bnn’ akaratból v a ló  ’s nem sokára más követi. 
A’ szerelemé volt az elolt, most az örömöké; érzékei sz ív e ’ szolgalatjára voltak; most

' iákéi’ szolgálatiéra: a’ mesterség, mellyel m indenütt oly könnyű megkülömböz- 
tetm a’ termeszeitől, itt esakeggy észre-veheletien linea á ltal választatik-el tőle. Chloé 
maga is csalatkozik henne néha, mit tesz’ hogy csalatkozik; szeretője , ha csak boldog? 
ágy vannak a' galanteria’ hazugságai, mint a’ theátrumi költések, meilyekben sokszor 
kdhsge1> a* hihető a’ valónál. * ’

Horatius így festi kora’ erkölcseit — Od. VI. L. I I I .  Alig hagyta-cl egy leány a’ 
gyermeki kor’ játékait, hogy a’ gyönyörrel teli háncsokat,  ’s  a’ szerelem' minden mes
terségeit én titkait tamilja. AEg Bit a’ feleség férje' aszta lához, hogy nyughatatlan te, 
hintettél szeretőt keres, nem sokára sem választ; a z t  hiszi, a’ homályban minden. 
Örömök törvényesek; ’s csak hamar el is ér Chloés a ' galanteria’ e zen  periodussához. 
A' gyönyörnek már megtudja adni az érzemén/ minden te tszeted—- az  engedésnek, a’ 
gyönyör- minden keHcir-it, Egy-formán ludja elszinlehr a’ mit érez , ’s színleld a’ mit.'
sasi érez — nevetni, és sírni, fiitkán van lelkében a’ m i  szívében ---  csak-nem soha
Sincs ajakain a’ mi szemében, ~a szivében; «* mit titkon, tesz’, arról elhiteti magával 
hogy nem tette; a’ mit láttak, azt hiszi, hogy nem lá tta k  ;  s a' mit a* szavak’ mester-, 
sége meg nem igazolhat, azt könnyei védik, ’s kedveskedései elfelejtetik.

A? szerelmes Aszszonyoknak is megvan a’ m.gok’ Morálja. Chloé  egy Törvénye 
könyvet csinált magának, melly azt tartja, hogy becsület ellen való , eggy a’ velünk 
élő társasághoz tarlóié Aszszony’ szeretőjét venui-el. a k á rm i szenvedelmet mutat is ne
künk, az IS benne van, hogy nincs örökös szerelem; hogy nem kell szeretni, ha
szereiinüj;!’ végéi ebire látjuk. Azt is hozzá telte, hogy egy meghasonlás, ’s eggy új 
ismeretség kűztt hat holnapi közt kelt hagyni;-’s m indjárt ezután az van , hogy soha 
nem kell elhagyni egy.szeretőt, még követőjét ki nem jegyeztük.

Arra a' gondolatra jön végre Cbloé, hogy csak e gy  solidus esmeretség —. eggy 
igazi -aííjue snivúr, árthateggy Aszszonyiak. — Ennek k«S vetkezőiében viseli hát magát; 
máncsak múló izléki vannak, meüyeket fantáziáknak n e v e z , meiiyek okozhatnak ugyan
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Azért lábaihoz borulok Herczegségednek, és kérem Herczegségedet alázatosképpen, 
könyörülne a’ szegény emberen, és táplálná étet öreg napjaiban egész élete’ fogytáig. 

' Éppen nem ér semmit, az embert így hagyni elveszni és koldulni; m ert, érzem én, 
neki a’ szegénység annyira faj, hogy végtére megtébolodnék hele. És Herczegséged asz
tallal , étellel, itallal vagy más egyébbel rajta könnyecskén segíthetne. Vágynak Isten
nek még több Schneebergjei, ’s nem lészen szükség' Herczegséged tartományának azon 
aggódni, . hogy a’ sok kiadások miatt megszegénykedik: mint eddig sem lett még attól 
szegénnyé. Qufa verum est, date et dabitur vobis ; hol a’ ilale gazdag, ott a’ tlaliiur 
még sokkal gazdagabb; és a’ kinek sok adatott, attól sok is fog'kívántaim.

A’ felől bizonyos legyen Herczegséged, hogy én ezt az embert így nem hagyom 
és készebb magam fogok érette koldulni; és ha ez nem használna, rabtok és lopok, —• 
legtöbbet a’ Sakszóniai Fejedelemtől, »' mijét legközelebb érem ; mert Ilged tartozik el
táplálni őtet. Azért könyörgök Hgednek, halgasson-meg ebben Vagy csak magamért is 
kegyelmesen, hogy ne kényteleníttessem most kezdeni lopáshoz és ragadozáshoz; mert 
még sem szeretnék Hged által felakasztatni, ha bátor mindenik Szentről egy-egy Klcno- 
diont *) rabolnék is el ily szükségben. ‘

Ebbéli kívánatos vagy balgatag írásomat, könyörgök alázatosan, ne fogadja kcgycl- 
metlenűl Hged.- A’ mennyire jól érezem, az én szivem Istenben vagyon. A’ minden
ható Isten tartsa-meg Hgedet egésségesen és boldogéi, az ő irgalma szerint, Ámen. ~ . 
(Hgednek alázatos Káplánja L. M.)

JÁNOSHOZ, Szakszóiiiai Választó Fejedelemhez, löaő.

Kegyelmet, ’s t. Megparancsoltatta Fejedelmi Hged az Egyetem’ rendében, hogy 
Magiszter Filepnek esztendőnként adattassék két-száz forint. Most az ember áltálja ezt 
elfogadni azon okból, hogy nem olvashatván az írásban mindennap és oly feszesen, nem 
is vehetné-el jó lelki-esméreltel; és azt véli, hogy ily szoros olvasást kíván tőle Hged. 
Eleget beszéllem és magyarázom a’ dolgot neki, de nem fog rajta semmit. Az volna 
tehát alázatos kérésem, világosítaná és magyarázná-meg neki kegyes akaralját Hged Ma
ga, mint a’ ki megelégszik azzal,- hogy (Mr. Filep) a’ Hit- tudományt segélje kormányoz
ni vélekedések és olvasások által, valamint ezt annakelőtte is tette; mindazáltal csak a' 
mennyire kitelik tőle, ha bátor egy hétben csak egyszer is , vagy a’ mint teheti. Mert 
ha Hged ezen fizetést egy vagy két esztendőre szintén úgy ajándékozná is neki, igen 
megérdemlené; mivel ő már az előtt nagy szorgalommal és foganattal olvasott a’ Szent 
írásban két esztendeig fizetés nélkül; és talán részint azzal is rontotta úgy el magát. 
Hisz’ olly igen szeretném' az írást divatba hozni, mivel annak őrleményét nálunk keres
ve keresik. Ezzel Istennek ajánlva legyén , Ámen. Agatlia utánnl Pénteken (Febr. Q.) 
1526.

íili „• Villeliergö Vér-templomot, owUyten (Spalsün amint) 1901S «skly<á ssónUlninta
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dásóddal. Jobb aggó dóm van énnekem mint te és vaHiltimnyi-Angjzaiok^ fekszik az .»*•
jászolban, és csügg egy Száz’ csecs-bimbójánde öl mind a* mellett az Istennek , "ara**-------
mindenható Atyának jobján. Azért légy békével, Ámen.

Azt kell. gondolnom, hogy most pokol és egész Világ megüresült minden ördögök
é i ,  kik talán minnyájaa én miattam jöttek itt Eizlebenhen öszsze: annyira erősen és ke- • 
ményen áll a’ dolog. így p. o. itt is van eggy-eggy házban ötven Zsidó, mint már az 
«Iőlt is írtam. Most viszont azt beszélik, hogy Riszdorfban, (Eizleben* tövében), hol 
ide-jövet betegen feküdtem, mintegy négy-száz Zsidó paripáz ki ’s be. Albert Gróf, 
kinek birtokában van Eizfeben körűi minden határ, a’ jószágán találkozó Zsidókat meg- 
fogdostatta, rájok szabadítván minden embert, és még sem akarja bántani őket-senki 
Mán szfe Idén az özvegy Szolmszné Gróf-A asszonyt úgy tekintik, mint a’ Zsidók' pártfo
góját. Igaz e , nem tudom: de én ugyan, véleményem eránt ma meghaliattam szómat, 
ha talán észbe akarnák venni, — elég durván, csak használna. Könyörögjetek, könyö
rögjetek, könyörögjetek és segítsetek, hogy jól vihessük végbe. Szándékoztam ma ha

jtatott. Most immár Jurtává leltem, de ez nem fog nekik jó 'Ízűn esni. ? Jobh volna , 
hagynának megmaradnom Theoiógnak. Ha élek é s közéjek kerülök, ^  szerződésre lé
pek vélek , melly kevélységeket, Isten’ kegyeíméb%í^meg^0 a t%rjÍÍ. "Ogy teltetik ma
gokat , mintha Istenek volnának. Ettől ugyan bár jó-idején méltán elállanának, minek- 
elŐUe Istenségök ördöggé válnék, mint történt Euczifcrrel, ki a* menyben hasoniókép-

Énged<| megolvasni e’ levelet Mn Filépheky mivel, külön írni neki, nincsen időm. 
Vigasztald magadat azzal, hogy örömest szeretnélek tellyes tehetségemből (mint úgy is 
tudod); és ő is szeretetemet mind maga mind felesége erártt talán tudja és elért min-

Itten kedvünk-szerint élünk. A’ Tanács minden ebédemhez egy pint Rajnáit aján
dékoz, melly pedig igen jó. Néha pajtásaimmal költöm-el. Ezen vidéki bor is nagyon
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56, a’ Kaumburgi ser hasonlóképpen, a* nélkül hogy fmint-véleiu) szurokjával melyji- 
met megtöltené nyiladékkal. Az ördög nekem egész Világon m egrontotta a’ sert szu
rokkal, a’ bort kénkével: de itten tiszta bor vagyon, kivéyén az idevaló term ést. Az. 
is iudd-meg, hogy valamennyi levelet írtál, ide mind eljutott; és m a ,  M r- Éilep’ leve
lével eggyütt éppen azok érkeztek, mellyeket múlt Pénteken írtá l: hogy te E á t  hibát ne
gyanús. Dorothea nap utáni Vasárnapon 1546. kedves Urad Luther M áriorr-

Ugyan ahoz.
Kivűl: Jt Szent íz szorgalmaz Asszonynak, Luther Kamimnak, ZuhdorJ! BodorT? Anak, Witié- 

lergilaa , nékem szereltem kegyes Házi Aszszonyómnak.
Kegyelmet és békét a’ Krisztusban. Lég- és legszentebb Doctorné A szszory. Igen 

barátságosan köszönjük azon nagy aggódását Kegyelmednek , melly miatt n e m  is alhatik; 
mert mióita így aggódott rólam Kmed, szállásunkon tőben a’ szoba-a jtóm  előtt tűzi 
gyuladás akart megemészteni. Tegnap pedig, kétségzkivúl ugyan Kmed aggódásának 
erejéből csak-nem fejünkre esett egy kő, és BSzsze-Szakirott w n l  v a lam elly  egér-fogó
ban. Rejtek-szobánkban t. i. két egész nap mész és agyag potyogott fe jünk re ;, míg-nem 
embereket hívtunk oda, kik a’ követ két újjokkal megérintették; ekkor a l á —rohant, pe
dig akkora, mint valamely hoszszft vas. és nagy arasznyi széles. E z  o lly a s  mit akart, 
hogy a’ Kmed aggódásáért kösZÍSftetet mondjon: ha az áldott jó Angyalok nem őriztek 
volna. Én viszont azon aggódom, hogy, ha te meg nem színül aggódni-, végre engem 
a’ fúld nyel-bé, és minden elemények üldözőbe vesznek. így tanítod o a’ KeHégissemant *> 
és a' hitet? Te csak imádkozzál és hagyd aggódni az Istent; így van m e g írv a : „vesd az 
Ürra a> te térhedét, é»‘« góBlíót viÖTéd%t4d;* az 55-dik Zsoltárban és t ö b b  helyeken.

Mi, hálá Istennek, frissek és egésségesek vagyunk; egyéb hogy a ’ d o lg o k  kedvetlen
séget szereznek ; Dr. Jónás pedig sebes láb-szárra vágynék szert te n n i, m e r t  történetből 
egy ládába nagyon megütődött. Ily nagy az irigység az emberekben f neáan akarja szí 
vetKj '̂irogy-csak nekem egy-magamnak legyen sebes léb-száróm. E zzel ajánl.-,k Istennek: 
Örömest menekednénk innét és haza útaznánk, ha Isten úgy akarná, A innen, Ámen, 
Ámen. Scholastica napján (Febr. 10.) 1546. Kmed Luther Mártonja.
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Kellene is tisztelni papot, *s elvenni az ajánlást;
Ellenben Agamemnonnak nem tetsze szüvében,
’S mocskosán elkiüdé, ‘s hozzá fenyegetve beszélle. 
Bosszongvája az Öreg haza tér vala, s őtet Apollón 
Esdeklései közit hallá, neki mert vala kedves,
’S Argosziakra gonosz nyílt küldé; a’ népek azonnal 
Hullanak egymást érve, ’s az Isten’ vesszeji zúgtak 
A’ Görögök’ széles seregén c 
Zengi jövendőjét a’ Jósló, M 
Én eggyszerre Apollt legelő engesztelni javallom.
Atréjonra azután bosszúság szállá, ’s folállván 
Szót fenyegetve bocsát, melly bételyesedvc vagyon m á r. 
Mert az gyors gályán a barnálló szemű Áchájol 
Küldik Ktirnza felé, ’s megyen a’ fejdelmnék ajándék. 
Termemből pedig elvezetik heroldok előlem 
Bnzéiszt, adtak kit Achájok" gyermeki nékem.
Am de te, hogyha tehet'ti. kelj védelmére fiadnak,
’S menvén égbe-felé, kérjed Zevszt, eggykoron hogyha 
Vagy szavaiddal jót Zevsznck, vagy műddel, okoztál. 
Mert.téged dicsekedni gyakran házában atyámnak 
Hallalak, mikoron mondád, hogy fellegi Zevsztől 
Égiek köztt egyedül szörnyű veszedelmet elűzét,
A’ mikoron megkötni akarók-más Istenek őtet,
Héra, megint Poszeidáon, meg Paliasz-Athéna.
Te pedig, Istenné, lánczaiból, jőve, kimentéd 
Szóllítván tüstént a’ Százkezüt a’ magas égre,
Kit "nevez égi> sereg Briareosznak ’s minden halandók 
Aigréjonnak, ’s ez felmulja'erejével atyáját,
A’ ki tovább Kronion mellé ül vala dicsben , örülvén.
’S megborzadtak az Istenek is, ’s már meg se kötözték. 
Menj. ’s neki most említsd ezeket, ’s térdejt megöleljed, 
Hogyha'akarand valahogy Trójának vinni segédet,
‘S a’ széttrert Görögöknek hadát a’ tengerig űzné,
És az hajókhoz, mind büntetve miatta Vezérnek.
’S ludja-meg Atnd is, lagas-birodalmu Agamemnon,
O vétkét, Görögök legerősbbjét mert legyalázta.

Néki felelt e;
Jaj fiam! o mert , ________ , _______ _
’S bár az hajók mellett könnyeden ’s békésén ülnél! 
Mert élted rövid, és nem nyúl hosszúra tenéked.
Most hamar elmúló, ’s nyomorait is vagy te felette 
Mindennek, ’s ina házajmban bai sorsra születtél.
’S majd ez igét megyek én magam a’ hólepte Olümpra 
> tllamkedvellő Zevsznek lebeszéllni, ha enged.
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Te-pedig itt iilvéd, a’ gyorsevezőju hajóknál,
Bosszankodj' Görögökre, ’s egészen szünj-meg az hareztól;
Mert Zevsz a’ jámbor Szaraczénokhoz mene tegnap 
Vendégségre Okeánba, *) ’s az Istenek eggybe követték, 
Tizenkettedikén ismétlőn feljön Olümpra. 4a5
’S akkoron én azután Zevsz’ érezházába menendők.
És lábajhoz esem, ’s hiszem- őt engednie nekem.

így mondvája elment , és ottan hagyta vala őtet 
Szépövü hölgyéért haragot forralva szüvében,
A’ kit erővel tőle elvittek. -Azonban -Qdiisszevsz, 43a-
Vivén a’ szent áldozatot,, Khrűzába jutott-el.
És ezek a’ mikoron a’ mély kikötőbe haténak,
Felszedik a’ lobogót, ’s betévék a’ barna hajóba,
Árboczokat meg’ hüvelybe vonák, kötelekkel eresztvéu, 
Eggyszeriben, s'az hajót állásra lapáttal hajíták. 435

_ _ (hat sor U vala . türöhe.)
És kivetek a’ vasmacskát, ’s tartókhoz akasztók;
És ki jövének majd magok is partjára Otéármáli 
És kiliozák szent áldozatát a’ Mcsszclövőnek.
’S- kiszállt Khrüzéisz is a’ tengerjárta hajóból 445
Kit vivéjc azután oltárhoz gondos Odüsszeiisz,
Atyjának kéziben, levető, ’s- így szollá hozája:

Khrüzesz L küld engem férjfjak’ fejedelme Agamemnon, 
Lyányodat elhoznom ’s Phoibosznak nyújtanom itt szent 
Áldozatot, Danaokra hogy engesztelve tekintsen 45o
Argosziakra ki must iszonyú fájdalmat ereszte.

így szóllvája. kezébe tévé, ’s az fogja, örülvén,
Lyányát, a’ kedvest; ’s ezek oltárjoknak elebe ,
AUttajak az áldozatot sórjSFa-seéSnfcm '
-Mbzsdás lön azután; a’ liszteket is fölemelték. 455
’S erre nagyobb hanggal Kbriizesz- kéznyújtva könyorge-: 

Hailj-meg, Ezüstives-! te , ki Khrüzát védeni szoktad,,
’S Kihint, a’ jeleset , V Tenedoszban hatalmmal igazgatsz; 
Ennekelótte eggvkor ha meghallál engem, esdeklőt:
Engem ugyan megtiszteltél, ’s Görögökre hozói bút, - 4Ö0 
Mostan rs, ismétlem, nekem e’ kérésemet add-meg;
A’ Danáokról már e’ szörnyű- vészeket űzd-el!

így szólít ésdekvén. Rá hallgata Phoibosz-Apollón.
’S hogy már esdckIek , ’s a’ liszteket is levetették,
Hátra vonák legelőbb, ’s megmeiszék, és letarolták, 453
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’S mindemet széttosztogaták, kezdvén poharakkal.
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Zevsz atya! hogyha ekkor jót tettem véled az égben 
Szóval vagy miivel: nekem e’ kérésemet add-meg! 5 to
Tiszteld - meg fiamat', ki rövídebb-életű minden 
Másnál, most pedig őt hősek’ fejedelme Agamemnon 
Megsértő, maga mert, elvévén, bírja jutalmát..
Ám de dicsőítsd-meg te őt, mennyei gondviselő Zevsz,
’S adj Trójának erőt mindaddig, míg nem Akhájok 5*5
Tisztelik én fijamat, ’s nevelődik rajta dicsőség.

Mond, ’s Zevsz, a’ feUeggyújlo, nem szóll vala semmit,
’S csendesen űle soká; ’s Thétisz mint térdihez éré,
Szüntelen’ úgy tartá, ’s könyörög másodszor is újra:
Ám igazán ígérjed-meg, ’s ints helybe-hagyólag, 520
Vagy tilts - el, mert nincs féléim kebledben, hogy értsem, 
Mennyire tiszteletlen vagyok Istennék’ seregökben.

’S felleggyüjtő Zevsz neki mélyen, monda, sóhajtván, 
Vajmi veszélyes eset, mikor ellenkezni kiszállítsa 
Íjérával! rae'rt «gérei"o ‘'SíWáivál ejyaaker, , 5*5
O pedig oktalan is mindég évődik az égben 
Vélem, Trója' hadát, mondván, hogy vedem az harczban.
Am de te most ismét térj-vissza, hogy észre ne végyen 
Héra, ’s ezekre nekem lesz gtmdom, végre hogy hajtsam.
’S íme bizonyságul néked fogok inteni főmmel, 53o
Mert ezt legfontosbb jeladás éutőlem az égben,
’S többé vissza sem is vehető, ’s nem csalfa az ígéret,
’S félbe sem is maradó, ha mire én fogok inteni lömmel.

Mond, és barna szemüldjeivel htinyoríta Kronion,
’S ambroziás haja fellebbent volt a’ fejedelmnek ' 535
Homloka’ szent bérczé£^^t||ig^n,dítg^gU  Plümpot. *)
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Yárni megérkeztére, de mind fölkeltek előtte.
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Hetedik Füzet. Júliuszr ,
rejéről, ’s a’ t. lásd a1 TŐg-iJc lapot.

Nyolczadik Füzet. Augusztusi..
6. VertiTaöTTSaró Bacó’ gondolat jai khlombféle tárgyakról* — .. .
7. A’ Kathoüka Egyház’ mostani Hierarchiai állása az egész Világon. -—E.
8. A’ Keresztyének’ elszaporodásának át-nézése, eggyes Századonként, — E 
g. Polykletus’ útazása, vagy Római Levelek, (folytatás.) . . . .

iO. Bege-Szent-GyÖrgy’ leírása. — Bébrecumi Bárány Ágoston. . .
ti. Felséges íl-ik Jó séf Császár-Királynak Hóra’ szolga-hadát lecsillapító Fara

12. Egy nevezetes Magyar régiség’ és ritkaság’ leírása. — Rumy K. Gy.

Kilenczedik Füzet. Szeptemberi

19. Pénz-szűke, Éjszak-Amerikában. 1025. —- Edvi Illés Pál.
20. Barcsai Ábrahám’ Emléke. — Sípos Pál. —  Közli Kazinczy Ferenci.
21. Ádám és Szeráf, vagy: A* Lélek az Emberben. (Példázat) <—< E. I. .
22. Luther’ Németül irtt barátságos Leveleiből Mutatvány. — Edvi Illés j
23. A’ Horaér Iliászának I-ső Éneke. — Fordította Kölcsey Ferenci. — Kazii






