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Tamásnak elsőbb hitvesétől, Kis-Magyari Földcsy ’So fiától, (a’ János’ leányá
tól) született i . Is tv á n , 2. György, 3. János és ’Sófia leánya, Szerházy Pe- 
rencz már említett Pozsonyi Vice-Ispánnak hitvese, az az áldott méhii aszszony, 
ki a* hazának minden mostanig élt, Eszterházyakat adá. - Második nőjétől, Csehi 
Pogány Annától, (Péternek leányától) szülétek az egy Feken’CZ, ’s K ata és Bri
g itta ; amaz a' hatalmas Bosnyák András', ez Grót Lodron Lajos' hitvese.

István, egy még ma, is fennlévő, hitveséhez saját kezével t6o.|. Febr. agáikén 
írt levele szerint, mellyben jelenti, hogy kevés napok alatt• bérckeszti életének 
63dik esztendejét, születését iő4o-re ejti, ellenben halotti Emlékének tábláján az 
említetik* hogy ő 1609. Május' 5dikéu halván-meg, 68 esztendőt és 8 -holnapot 
élt; melly szerint Istvánnak születése l 54orc esnék; Talán hihetőbb, hogy em
lékezete magát ólet hagyta-el, mint hogy lelkes Özvegye a' márványra megté
vedve viselte légyen az év-számot.

Iskoiájil a' Pozsonyi Gymndsiumban végzetté, már ott is éreztetvén, melly 
nagyságra fog majd emelkedni. Ott szivta-be a Tudományoknak azt a’ szemetét, 
melly étet lagterhesbb gondjai közit is soha nem hagyá-el; melly vele Bán nevű 
Trencsén Vármegyei jószágában eggy új Gymnásiumot álhtata; melly arra serken
te', hogy Ferencz fáltestvérének fiját, Gáspárt, a' Külföld' nevezeteshb Ar.-démiájá- 
ban tanűhatá, és a’ melly miatt a' maga korának .első rendű Tudósaitól; kikkel 
meg nem szakadt levelezésben állott, mint a XVII. Száznak a’ tudományi pályán 
is eggyik legméltőbb hőse, forró tisztelettel nct» csak tiszteltetett, de a! mi még 
több, szerettetett is.

Kilépvén most az éleibe, tisztének isméré azoknak állani seregekbe, kik fér
fias lélekkel rajta voltak, hogy a' hazát a' Tőrök járom alól kiszabadíthassák. Ka
tonai szolgalatját Pálffy Miklós alatt kezdé, kinek nevét a' Fileki, Párkányi, Nó
grádi, Esztergomi, Székes-Fcjérvári csaták, ’s a' Veszprém’, Tata, Pápa, Szécsény 
és Győr’ megvételei (Győrött eggyütt Schwarzenberggel) tették halhatatlanná. Pálffy 
annyira kedveié a’ derék iljat, hogy legtitkosbb levelezéseit reá-bízá- De Illyésházy 
most, Páiffynak javaltával, áltméne a' Pálffy sógorának, Lepoglavai Krasics János
nak, zászlója alá: szeretve itt is mind Vezérétől mind társaitól, és, a’ mi az érdem-

Ezén idSMájbán'törtéöheték, hogy ismeretségbe juta Erdődy Péter Horvát-or- 
szági Bánnak elsőbb hitvesétől, Tahy Margittól, született Anna leányának, Zerda- 
helyi Dersffi Istvánnak özvegyével, ’s ezt i 5ya. elvette. 5 Félre voná tehát magát 
a’ tábortól, hogy szerelmének ’s házi-gondjainak élhessen; s  hazáját a’ béke’ pá
lyáján szolgálja. Legelőbb Vice-Ispánnak vála3ztaték-meg a’ Pozsony Vármegyei 
Rendek áltál; tovább a’ Királyi Kamara’ Tanácsosává neveztetett, Báróvá lett? ’s 
csaknem minden terhesbb dolgok’ kivitele reá vala bízva. Már i 588. az Ország’ 
jövedelmeinek jobb karba állítására, mint Biztos, a’ Dunától szinte Liptóig terjedő 

- részekre kiildeíett-ki. Ugyan azon észt, -az’ egy részről Magyar-ország, más részről 
Áustria és Stíria köztt vont határ’ elintézésére rendelt Biztosságnak , és egy másik
nak, ő is tagjává neveztetett; i 5gŐ. részt veve a’ Lengyellel kötendő szövetség’ 
munkájában , 15'gg. a’; Lengyel határok’- megújítása ’s igazítása körül foglalatoskodott ; 
l<»o3. pedig Kir. Udv. Mesteri méltósággal ékesítetett-fcl.
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érdemel Isifelt, minthogy Istvánffy hallgat róla, holott ő, Helytartója a’ Palatinusi 
méltóságnak, Iliyésházyt, ki ezen méltóságot előtte nyeré-el, nem kedvellette.

Azon sullyós foglalatosságoknak közepette, mellyeknek intézései végett Mátyás 
• ötét, bár betegeskedők, Becsbe felszólította .volt, ott lepé-meg a’ halál 1609, Május’ 

Sóikén, életének ögdik évében. Lelkes özvegye, kinek a’ Ház’ Levél-tárja több 
nyelveken saját kezével írtl'Leveleit bírja, és a’ ki meszsze kiterjedésű jószágaiban 
inaga teve a5 rendeléseket, nagy férje’ hamvait a’ Bazini Templomba takarható-el. 
Ott álla márvány Emléke is, mellynek felírását közöljük, míg azt a' lefolyt század’ 
utolsó tizedében az a’ nem szerencsés gondolat, hogy az isteni-tisztelet’ helyein 
Protestáns ember’ Emlékének nincsen helye, onnan eltávoztalá:

Ilhistri ac Magniíico Berci Comiti Stepbano de Illyésháza, Thomae filio, Pa- 
latino Regni Hungáriáé, Judici Giimanoram, Cotiuum TrencSén ct Liptó Comiti, 
Dornino in Monté Sancti-Georgii et Boziu, Trencsén, Likava, Surány et Hodolin, 
Sereit. acPotent. Matbiac II. K. Hung. design, in Reg. Bohém;, Archiduc. Atistriae 
Consüiario et per Hungáriám Locumtenenti, cum pátriám diflicillimis bellorum et 
sedilionum motibtts consopitis paci et quieti reslituissct, ac cum omnium admirnli- 
onc ac graiulatione conservasset et amplificasset, Viennae Anstriae die 5ta Mens. 
Maji Anno Dni 1609 dcfuucto , cum visisset annos 68. Menses 8. Catharina Pálffy 
de Erdőd Baronissa de republica seque optime merito moerens posuit.

Gyermeke sem első, sem második hitvesétől nem született.. Mindén birtokait 
tehát éggy 16O0. nyert Királyi Kegy-levél által féltestvéréhek (Ferencznek) Gáspár 

dijára hagyó: A’ dicső Nemzetség ez és FereS’CZ másik imóka-öccse által terjede 
tovább a’ közöttünk érdrmekkél ragyogó. Gróf Ilíyísházy István Arany-Gyapjas 
és Kir. Asztalriok, ’s Trencséni ’s L;tói Fo-Ispáotg Hoanunk’ eggyik legdicsobb 
oszlopáig, ki a’ maga bason-nevú nagy ősétől neür esnlr ífbvet és fényt veve örök
ségül , hanem ritka tulajdonait is azonfelül, mellyek által az a’ maga és minden ké
sőbb korok’ csuda lását, ez a’, gyengeség’ és félszegűség’ századjában tántoríthatatlan 
férfmsággal, polgár-társainak mély tiszteletét és forró szeretetét nyerte-meg, ’s olly

“ ~  .kit.,
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T i z e d i k  F ü ze t .  O k t ó h e r  1 8 2 6 .

K a l l ig e n ia  a’ S z é p s é g ’ A n n y a .

K  a l l  i  a s z '  á l m a .
Gyengéden fáradva a’ jő L u k k a i  G a u d e n tio  belső Afrikái utazásában *) 

(írja Kalliasz) elalvék, ’s álmámban magam is útnak eredtem. K a l l ig e n i á t ,  a’ 
szépség’ tartományát, indultam keresni., |T^lihi)pijtlii|arnlrraut»UIV.Qfti»1l>>lV Js&SÍ*" 
zék. „Hova őía** K a l lig e n ia  felé? Haszontalan feadoza’P ' Tff nevezető tar- 
tomaiiyt e' földön ne keress. Sokáig kerestük mi azt mindenből, de sem forrását 
a’ szépségnek, sem a’ benne feredő Isten-aszszonyt, magát a’ S z é p e t ,  fel nem 
lelénk. Térj-viszsza ifjú vándor!“ De én szavakra nem hallgatva tovább ballagék.

Most egy kietlen pusztába vetődtem, mellyben alig tudék haladni; a' mély ho
mok igen kifáraszta..Még inkább elosudálkozára azon, a’ mit láték. Gyermeeskék ülté
nek a’ fóldÖD, jegyezgettek, képzettek a’ homokban, mások buborékokat lehellek a’ 
levegőbe; mások homok-halmocskákat építettek. „Ti mit csináltok?" kérdem őket. 
„Mi elválasztjuk a' szépet a’ kellemetestől, a’ jőt a’ széptől, ’s hogy ezt tisztán 
megnyerjük, szépet alkotunk.

Egyszerre a’ rútnak tartományában találám magamat, mellynek leirására szava
kat nem r nyújt a' nyelv. „Mi a’ szépség’ tartományát a’ pulyaság’ országában keres- 
tük-.“ Gyötrődnék a nyomoruk, ’s itt hevernek. Borzadva siettem által rajtok.

*) Egy Somin Berklei Püspöktől- .. ;
F. M. Or. Minerva 4. Negyed, i8s6.
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feredjél-meg előbb.“ KSriil tekinték, ’s íme a’ legtisztább tükrü tó beámyazva bök-

poros ruhámat , ’s bele lépék a to'ba; de az ő könnyed hullámi éles™ locsogtak fe
lém, ’s mint tisztítának ezek! ’S mikor a’ víz’ tükrébe, ’s a’benne lebegő kék égre

gató bullám. Derültebben ’s derültebbeu nézék-fcl, míg nem egyszerre érzém ma

t t  “K Ö Í á m t  i s t ^ t é t ' t t ^

ra, ’sujra  sziüetvf keUk-fel f  ’s hálás szívvefvevék búcsút állatba-

• • zár fel-én benneip!
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; Verulámi Báró Bacő’ gondolatjai külömbféle társakról:
'' "■   (Fofytatds.)

, A' M e r é s z s é g r ő l .
Dömosztlienesnek eggy az Oskolákban ismeretes m 

sáré sem érdemetlen. Midőn ezen híres Orátor egykor k





Október .1826; 8gc

A  B o s z s z ú - d t l d s r ó l .



900 Október 1826.
A5 köz-boszszú-állásnak rendszerint jó következései vágynak. így történt a’ dolog , 

a* Caesárnak, Pertinaxnak, negyedik Henriknek, ama Franczia-országi nagy Királynak 
és más többeknek halálokért lett boszszü-állással. De mikor egygyes ember áH bősz- 
szút, akkor ellenkező következések szoktak lenni. A1 boszszú-álióknak csak nem oly- 
lyan sofrsok van, mint a* boszorkányoknak, kik másoknak szerencsétlenséget és halált- 
ékoznak, de töb’nyire magok is rósz* véget vesznek.

A  S z e r e n c s é t l e n s é g r o L

Seneea felséges hangon szóllott a* Stoikusok’ szokása szerint, midőn ezt mondotta: 
á’ szerencsés sorsnak javai óhajtásra, a* szerencsétlenéi csudálásra méltók.
' - "Valóban, há Csudának lehet azt nevezni, a1 mi a’ természetet felyűi-haiadja, úgy 
a1 szerencsétlen sorsban a’ legnagyobb csudák szemléltetnék. De égy íhásik mondása még 
felyül-haladja ezt felséges vóltávál, *s oílyan dicsőséges, hogy alig lehetné azt egy po- 
gánytól várni. Bizonnyaligen nagy és szép dolog, úgymond: ha kfőiy töredékeny mint 
az ember, ’s egyszer’smind oly csendes szívűV'-ná&FliáiIlí''ísfeh.Ezen mondás jobban 
illenék a’ Poesisba, hol a’ .magas repülés inkább a* maga helyén van. *S nem í% hágy- 
lák á’ költők is ézen tárgyat festés nélkül.

Dé''hagyjuk«fil a’ magasan járó 'szókat4, ;** /" Á* :'J- sze-f
rencsés sorsban a* maga mérséklés, a’ szerencsétlenben á’ íéíék,’ eréje a* fő-virtusok;"’á 
az erkölcsi tudományban különösen az utolsó tartaték leginkább vitézi virtusnak.

A?%2feréhcsés hápók, nem folynak-e 1 sok gondok és agságok nélkül; '’s a’ szeren-r 
ésétlenék sem üresek minden vigasztalástól és remény tői k*. virtus némi -neműk é-
peri áz oly jó Vzagú füvekhez hasönlír, mellyek akkor illatoznák legkellemesébBén , mi- 
kor megégettéinek, vagy Öszsze-zúzattatnak; a* szerencse rendszerint vétkeikétÍ i| #:szê  
rericsétlenség psdig virtusaikat mutatja-még az embereknek.

' ' d"z I r i g y s é g r ő l .  .!■ _
• ■ Itt'a’ következendő három kérdésekről/fogunk szóTTani: kik le^bájl^&á óbbak az
irigységre T kik vágynak egyebék felett' kitéve áz Irigységnek V és miílyeh külömbség
van a’ közönség és az egygyes eihbérek irigységé között.................. ' „

A’kinek magának nincsenek jeles tulajdonai, az almásokéit fogja irigyelni. Mert áz 
émbéTÍ' lélek vagy abbán a’ jóban gyönyörködik a’ mit magában talál, vagy abban á’ 
rosz'baö, a’ mit másokori lát; ’s a’ kinek nincs módja az első rejidbéü gyönyörűségét 
kóstolni; áza’ másik rendbélihez folyamodik; ’s aT ki éppen nem. reményihéti . azt., 
hogy-másbk’ jeléSl0ajdóftáil 'elérhesse, azoknak szérencs'éj t̂ igyekezik lérontánii •’s'fííiííl-
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sabbak mindenkor léptctnek-fel a’ játék-színre magok mellett valakit, kire azt az irigy
séget, melly külömben magokra háromlana, hárorooltatják; néha valamely segédet 
vagy szolgát, másszor valameliy tiszti-társat és esmerőst, vagy mást valakit. Ezen ha
szon-vételre mindenkor találkoznak ollyan meggondolatlan ’s indúlatos emberek, kik 
akármennyit is készek fizetni, akármi veszélynek is készek magokat kitenni, rsak hojgy 
hatalommal és tekintettel bíróknak látszassanak lenni.

Szóljunk már most a\ közönség’ irigységéről. Ennek legalább egy jó oldala van, 
holott az egygyes emberek között való irigységben semmi jó sincsen. A’ közönség’ irigy
sége hasonlít a' régi Görögök* hasznos Ostracismusához, melly azokat, kik szer-felett' 
való nagyságra felemelkednek. illendő határok közzé szorítja; ’s a' hatalmasoknak za- 
hola gyanánt szolgál, hogy magokat igen el ne bízzák.

Az irigységnek ezen neme, melly az új nyelvekben köz elégedetlenségnek nevez
tetik, a’ Monarchiákban és szabad köz-társaságokban o’.Iyan mint á ragadós nyavalya. 
Mert valamint a',ragadós-nyavalya a’ test’ egésségea részeibe bábát, ’s azokat megrontja, 
úgy ezen irigység is, ha egyszer valameliy Országban megrügzik , annak legjobb tör
vényeit ’s intézeteit is gyülöiség’ tárgyaivá teszi. Ugyan azért keveset használ ollyankor, 
azt a’ mi általán fogva gyülöltetik, csak néhány kedveskedő ’s a* néph'éfc'~íétszS csele
kedetekkel elegyíteni; mert éppen ez erőtlenséget és az irigységtől való félelmet árúl
e l, a az irigységet még ártalmassabbá teszi, valamint a' ragadós-nyavalyát ispán
nál könnyebben elkapjuk, mennél inkább félünk tőle.

A’ közönség’ irigysége inkább a’ Királyok’ szolgait és ministereit lárgyazza, mint ma
gokat á Királyokat. MindazAbal ezt még is csalhatatlan regulának lehet itt tartani ; ha 
a’ Király’ ministere csekéiy okért' igen gyülöltetik, vagy ha a' gyűlülség oly közönséges, 
hogy a’ Státusnak minden szolgait érdekli; akkor az ha bár 'Titkon, is a’ Királyra vagy a’ 
Státusra ezéioz.
. Egyébberánt az irigység minden indulatok közölt a' leghevesebb és leghúzamosabb 
indáidat. Mert egyéb indulatokat időről-időre gerjeszWel valani-Uy alkalom; de az irigy
ségről I g & m f M B K V t o  “ “  "“ *•*» m ifí “ *** i^ m ^ a t, mmgya- 
köröíhi. ugyan azért azt a’ megjegyzést tették a’ bölcsek, hogy a’ szerelem és azrrlfy- 
ség megsoványítják az embert, a’ mit más indulatok írem cselckesznek, minthogy nem 
tartanak huzamosan. Az irigység egyszer'smind igen alacsony és gonosz természetű in-

írígy ellenség, mikor az emberek alusznak, konkolyt vell a* g.tbona közzé; a’ minthogy 
mindenkor is úgy szokott történni, hogy az irigység inindon dolognak,, mini gabo- 

ravaszsággal és sötétben viszi-véghez inu^kjját. ^

A ’ H a l á l r ó l .  ■
Úgy félnek az emberek a’ haláltól, mint a’, gyermekek a’ sötétségtől. Valamint pe

dig a’ gyermekeknek ezen természeti félelmeket némelly ijesztő mesék nevelik, úgy 
amazt is. A’ halálról »’ mennyiben az a’ bűnnek zsoldja, ’s más életbe által-menés,

49 *
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elmélkedni jó és hasznos dolog; de tőle, a’ mennyiben a’ természet* adója, rettegni
gyengeség és gyávaság; mindazáltal néha az Isten-félők’ elmélkedése is, a’ hijában-va
lóság és babonásság’ kovászával van elegyedve. Némely Sz. Atyáknak a’ magát kín
zásról szólló könyvei azt javalják, hogy gondolja-meg az ember, melly nagy fájdal
mat okoz újjá’ legkisscbb izének is kínzása, és a’ szerént fontolja-meg, mekkora lehet 
a’ halálban a’ k in , holott akkor az egész test elromlik és elnyészik: — pedig a’ halál 
gyakorta kissebb fájdalommal végződik, mint a’ miilyent tagunk’ kínzásánál érzünk. 
Mert a' testnek azon részei, mellyekben az élet leginkább tartózkodik, nem a' legér
zékenyebbek. És nem roszszúl mondotta valaki, a’ ki csak mint világi bölcs szóllott, 
hogy a’ halálnál a’ készület ijesztőbb, mint maga a’ halál. A’ jaigatások és fohászkodá
sok, a’ tagok’ öszsze-görbítése, az árczúlat’ clhalaványodása , a’ barátok’ sirása, a’ ha
lotti gyász, ’s más effélék teszik rettentővé, a’ halált. Figyelmet érdemel az is , hogy 
a’ léleknek eggy indúlatja sem oly gyenge, melly a’ halál’ félelmét meg nem győzné. 
A’ halál tehát nem olly igen rettenetes ellenség, mert vágynak az emberek körül oly 
viaskodók, mellyek harczra kelvén azt meggyőzik. A’ halált a’ boszszú-állás fel sem 
veszi, a’ szerelem megveti, a’ dicsőségre-vágyás kívánja, a1 gyalázattól félés választ
ja, a’ szomorúság hozzá folyamodik, a’ félelem megelőzi. Sőt azt olvassuk, hogy mi
dőn Ottó Császár magát megölte, még a’ szánakozás is (melly minden indulatok köz- 
zűl leglágyabb) sokakat arra indított, hogy Urokkal egygyütt, mint igazán hűséges 
kiWetöji, meghaljanak. • Seneca még az élet’ mcgúnását is ezekhez számlálja: Gon
dold meg, úgymond, hogy hányszor teszed az ugyan azon dolgokat: a’ halált nem 
csak a’ vitéz vagy a’ szegény, hanem a’ megcsömörlő is kivánhatja. Nem kissebb ügyei
met érdemel az i s , melly kevés változást tehet a’ közelgctő halál a’ nemes és erős 
lelkekben. Mert az illyenck magokkal eggyenlők megmaradnak a’ végső lehelletig. 
Augustus Császár illyen udvari beszéd között halt-meg: Lívia, házasságunkat tartsd em
lékezetedben ’s élj boldogúl. Tiberius tettetés, közben, mert azt mondja róla Tacitus: 
Tiberiust ereje és teste már elhagyta, de nem a’ tettetés. Vespasiánus tréfa közben: 
mert az árnyék-széken hasát kiürítvén, úgy gondolom monda’ most Istenné leszek. 
Galba ily jeles mondással halt-meg: Vágd-el, Ua a- Római népnek hasznára szolgál, 
nyakát oda nyújtván. Septimius Severus foglalatossága’ folytatása közben: Jertek, ha 
még van valami dolog hátra, ’s így többen is.— A’ Stoikusok sok hasztalan munkát 
fordítottak a’ halálban való vigasztalásra; mert az ő a’ halál ellen telt nagy készüle
teikkel azt vitték véghez, hogy az rettentőbbnek látszanék. Jobban gondolkodik az, 
a’ ki az életnek végét a’ természet’ legutolsó ajándékának nevezi; mert szintén oly 
természetes az emberre nézve a’ halál, mint a’ születés, és ez talán nem kevesebb 
fájdalmat szerez, mint amaz. A’ ki valami nagy vágyás közben hal-mog, úgy jár, 
mint a’ megsebesített, a’ ki míg a’ vére forr, a’ sebet alig érzi. .lis így az ész, mi
kor valami jóról gondolkodik ’s azzal foglalatoskodik, megszabadítja magát a’ halál’ fáj
dalmától. — Be mindeneknél szebb az , ha ki ezt mondhatja: Mostan ,bocsálasz - e l , 
Uram , minekutánha czélját ’s becsületes szándékját bétellyesedve látja. Azon feljűl az 
a’ jó is jár á’ halállal, hogy az a’ jó hírnek ajtót nyit ’s az irigységet némává teszi.— 
Extinotüs amabitar iderö.
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A  B a r á t s á g r ó l .
Ha vallyon az,, a’ ki így szállott: a' maginossághan gyönySrlSiS vagy vad állal, 

vagy Isién, több igazat vagy több hamisat mondott é egyszerre, azt magának is nehéz 
volna meghatározni. Tagadhatatlan ugyan, hogy az, a’ ki vei az emberi társaság ellen 
való gyülőlség és csömör vele születik, nem kevés részt bír az oktalan állatok’ termé- 

. szeléből; de hogy ez a’ tulajdonság másfelől valami istenit is foglalna, magában, az tel
jességgel nem igazj kivé vén azt az esetet, ha az Hlyen külön vált életnek nem an
nyira a’ magánosság’ szereteie, hanem a’ fontos elmélkedésekre való hajlandóság a’

Azomban ritkán értik az emberek, mi a’ magánosság, és mellyek annak a1 határ
jai. Az emberek* csajvadék sokaságát nem lehet még társaságnak mondani, ’s a’ csupa 
emberi abrázatok nem jelentnek többet, minta* festett képek , sőt még a’ beszélgetések 
is jó-akarat és szeretet nélkül nem jobbak, mini a’ pengH érez és a’ zengo cimbalom. 
Ezt akarja a’ Deákoknak ama’ példa-beszédje kifejezni: nagy város, nagy magánosság,.

A* nagy városokban valósággal a’ jó barátok sokszor távolabb vágynak egymástól 
elszórva V ritkábban élnek a’ társalkodás’ örömeivel, mint a’ kissebb helységekben 
és városokban. Sőt még tovább lehet menni, ’s azt is igassággal lehet állítani, hogy a* 
hol igaz barátok nincsenek, ott csupa szomorú magánosság van, valaminthogy azok 
nélkül az egész világ nem egyéb pusztaságnál. De akármelly értelemben vegyük a’ 
magánosságot, bizonyos az, hogy a’ ki természete és indulatja szerént a* barátságtól 
irtózik ; aZ'ézen téfcmtelbé^haSOnlóbb a* barmokhoz, mint az emberekhez,

A* barátságnak legnagyobb haszna abban áll, hogy áT szívnek könnyebbséget sze
rez ’s azon megszorúlását tágítja, meilyet az indúlatok okoznak. Tudjuk, hogy a’ test
ben azok a5 nyavalyák legveszedelmesebbek, mellyek szorülásokböl és dugulásokból 
származnak; ’s csak nem úgy van a’ dolog a* lélek’ betegségeivel is. Mindazáltal a’ 
testi szorúlások ellen többféle orvosságok yagynak^ ^ ^ ^ M v’ szorúlásait semmi más 
orvosság '■ eggy bílyan hűséges ífaairafeíf-,
örömeinket, félelmünket, reményünket, gondjainkat, szándékúikat, ’s mind azt, vala
mi a’ szívet nyomja, mint egy polgári gyónás’ pecsétje alatt közölhetjük.

* Valóban csudálatos. dolog, ha meggondoljuk, mennyire becsülik a’ legnagyobb Fe
jedelmek a’ barátság’ ezen hasznát, úgy, hogy azt sokszor saját boldogságok’ és nagy
ságok* kárával is megveszik. Mert a’ Fejedelmek, minthogy igen magas polezon vágy
nak ’s igen n3gy köz van közöltök és Jobbágyaik között, nem élhetnek a’ barátság’ ezen 
hasznával, ha csak némeilyeket a’ szerencsének és m élt óság riak'ölyinagas gfádfesára 
fel nem emelnek, hogy velek mint magokhoz hasonlókkal barátságosan társalkodhassa- 
nak, a’ mi pedig reájok nézve sokszor ártalmas. Még is cselekszik ezt gyakran , nem 
csak a* lágy és erőtlen, hanem a’ legokosabb és az igazgatásban jártas Fejedelmek is; 
a’ mi világos bizonysága annak, hogy boldogságokat, (pedig a* legnagyobb boldogságot, 
mellyre halandók juthatnak) hijánosnak tartják, ha csak barátok által nem pótoitatik.„ 
A’ mi pedig több, az Ülyen Fejedelmeknek vágynak feleségeik, gyermekeik, unokájik, 
’s mind ezek nem képesek azt az örömöt adni , a’ mit a’ barátság ád.
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Homályos de igaz Pythagorásnak ezen mondása: ne edd-meg «’ Ha ke
mény kifejezéssel akarnánk élni, azt mondhatnánk, hogy azok, kiknek barátjaik nincse
nek, ’s kik azokkal gondolatjaikat meg nem oszthatják, ember-evők és saját szíveket

He az közel járúl a’ csuda-tételhez, hogy a’ barátok között való közösülés két egy
mással ellenkező dolgot visz-véghez, mert az örömöket kettőzted ’s a' bajokat keveseb- 
bíti és felezi. A’ ki barátjával örömeit közli, mindenkor édesebbekké teszi azokat; ’s 
a’ ki bajait neki megpanaszolkodja, enyhíti szomorúságát. Valamint a’ természetben az 
etŐk* eggyesűlése nagyobb- erőt ád ’s a’ természeti okozatot nagyobbítja; ’s ellenben a* 
keményebb ütéseket gyengíti *$ viszsza-veti: úgy van a’ dolog a; barátsággal-is az em
beri lélekre nézve.

A* barátságnak második haszna az értelemnek szolgál, valamint az első a- szívnek. 
Mert a’ barátság vidámságot hoz a’ fergetegestől ’s szerencsétlenségektől elszomorodott 
szívbe viszszay de az.értelemből is. elűzi az éjsza'kát, a’ gondolatok’ zavarját tisztába 
hozza, ’s a’ léleknek világosságot ád. Ezt pedig'nem tsupán a* jó és hűséges tanácsról

latoktól megnehezedett lélekben virradni kezd .’s felderül az értelem, ha az ember gon
dolatait és szándékait másokkal közli. Mert ez által gondolatjaít könnyebben mozgás
ba teszi, mindenfelé forgatja, helyesebben elrendeli, ’s midőn szókkal kifejezi, azo
kat úgy szólván szemeivel látja ’s magát a’ maga értelmén felül- emeli ; ’s mind ezt 
eggy órányi beszélgetéssel könnyebben .’s bizonyosabban véghez - viszi, mint egész na
pon tartó elmélkedéssel. Themistocles helyesen ’s igazán mondotta a Persák’ királyá
hoz: aT beszélgetések hasonlók a* felterített szőnyegekhez, mellyeken a’ reájok festett 
képek tisztán ’s egészen megláttatnak, a’ gondolatok ellenben ollyanok, mint a* nya
lábba kötött bútyor, mellyben mindenek Öszsze-vagynak hajtogatva.

A’ barátságnak ezen második haszna (melly az értelem’ szorulásait l ágit ja) nem csak 
az ollyan barátoknál mutatja-ki magát, kik jó tanácsot tudnak adni, ámbár ezek mm- 
denkép’ legjobbak, hanem ezt félre is tévén, kiki magától is tanúi a' beszélgetés állal,

latjait valamely festett képpel, mint sem hogy azokat hallgatás által megfojtsa. Te
gyük már ehez azt is, a’ mii már említőnk, ’s a’ mi kinek-kinek önként eszébe jut, 
tűdnillik á* jó barátnak hűséges tanácsát. Igen jól mondja Heraclitus eggyik rejtett me
séjében, hogy a* szárai világosság legjobb. Tökéletesen igaz hogy a’ mástói szárma
zó és tanács által adott világosság szárazabb és tisztább, mint az, melly a* magunk iíé- 
letéből és értelméből foly-ki; minthogy ez indúlataink által megzavar tátik és meghoznia- 
síttátik. Ugyan azért jó barátunk’ tanácsa nem kevesebbé kűlömbüz a> magunkétól, mint 
.ugyan a’ jó-barát* tanácsa a’ hizelkedőétől. Mert veszedelmesebb hízelkedő nincsen,, 
mint az, a* kit kiki magában talál; de jobb orvosság sincsen a’ maga eránt való hizel- 
kedés ellen, mint -a’ jó barátnak szabad és egyenes beszédje.

Barátink kétféle dolgokban adnak tanácsot; mert az ő tanácsok vagy erkölcsi:álla
potunkat illetik, vagy foglalatosságínkat. Az elsőre nézve a’ léLek. egésségének fen^-
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tartására legjobb orvosság a’ hűséges barátnak intése. A’ maga megvi’sgálás ’s a’ magára! 
való szoros szám-vet és néha igen keserű’s igen megerőltető orvosság. Az erkölcsi köny
vek’ olvasása nem eléggé hathatós. Saját hibájinknak mások’ hibájiban mint egy tükör
ben való ■szemlélése gyakran, szintén úgy megcsal, mint maga a’ tűkör. De jó barát’, 
intése,Ml^n orvosság, mollynek mind bevevése legkönnyebb, mind haszna legbizo-. 
nygsíbk Ká múlva lehet látni gyakran, melly képtelen és nagy hibákat követnek-e! né- 
melívek, kivált a’ Nagyok között, azért, hogy jó barátjaik nincsenek, kik őket megin
tenék; mert ollyanok Jakab Apostol’ szavaiként, mint az ollyaa emberek, kik bete
kintenek a' tükörbe, ’s azután elfelejtik ahrázaljokat.

A’ foglalatosságokra nézve igaz a’ régi példa-beszéd, hogy több szem többet lát, 
jóllehet. némeliyek ebből csúfot, fiznék. Szintén úgy igaz az is, hogy a’ néző sokszor 
többet lát, mint a’ játszó. Még is olly igen elbizzák némeliyek magokat, hogy min
dent magokban feltalálni vélnek. De akárki mit mond, mindenkor íagadhalállan az, 
hogy a’ jó tan.ács legjobban igazgatja és. vezérli a’ foglalatosságokat.

Ha valaki azt gondolná, hogy ő akar ugyan tanácsot kérni, de eggyes esetekben; 
most ettől majd mástól, az is jó, az az: jobban cselekszik az illyen is, mintha éppen 
semmi tanácsot sem keresne, de mindazáltal mindenkor kiteszi; magát- két veszedelem
nek. Elsőben nehezen talál hűséges tanácsot; mert ritkán ád más, mint a’ meghitt jó 
barit’, ollyan tanácsot, melly a’ tanács-adónak tisztátalan ezéijához nem volna alkalmaz
tatva. Másodszor pedig a’ sokféle tanácslások, mellyek oly különböző emberektől szár
maznak, ha szintén egyenes szív’ szüleményei is, még is gyakran ártalmasok fognak 
leni; mint midőn valaki ollyan orvost hív, a’ ki a’ betegség’ gyógyításához ugyan ért, 
de a'.ĵ etegnrJr’Jtiilör.ói termeszeiét nem cynuu Ellenben a’ jó barát, ki előtt barátja’ 
környüíállésái egészen esméretesek, nem égy'könnyen ad’ollyan tanácsot, melly eleinte 
használjon, de utóbb ártson. ,V küiömbözö emberektől származó tánácsláshoz tehát 
ne ragaszkodjék senki,, az inkább bizonytalanná teszi ötét és eltéveszti, mint sem hogy

A> barátságnak ezen Két hasznaihoz, mellyek szerént az a’ szívet megnyugtatja’s az 
értelmet segíti. ya^l- meg- * ha«nadik .5, az éferkülömhfele Me»A» »  kftayuhná- 
byéifieft' váíi rész-vétei, és ápolgatás. A’ ki a’ barátságnak hasznos voltáról ezen tekin
tetben meg akar győződni, tekincsen maga körűi ’s visgálja-meg, melly sok dolgok 
vágynak, mellyeket az epuber egyedül maga nem viliét jól véghez: által fogja látni, 
hogy a' régiek nem nagyítva, hanem józan Ítélettel nevezték a’ jó barátot az ember’

lül,haladja, azt, a’ mit az ember maga erejével tehet. Az emberek halandók, a’ halál 
,̂ feeleeíplí!S*pso .̂inunkának. .közepette, lepi-meg „ melly igen nagyon -SzivefansVan,.. péh 
Jdának-okáért, vaiamelly buzgó szándékjoknak. végre-hajtása közben, vagy mikor gyer
mekieket akarják kiházasítani, ’s.a’.t. Ha hűséges barátunk vagyon, bizonyosak lehe
tünk, hogy az efTéle foglalatosságinkat tökélletességre viszi; a’ korán való halál is tehát 
alig tehet kárt .czélunk’ elérésére, nem egy hanem két emberi élettel bírunk, Az ember 
a’ testhez, teste £edig a’ helyhez van szorítva; de h'a barátja van, úgy magának és kép
viselőjének az élet’ minden kötelességei véghez-vihetők.



Magyar-országot illető ok-leveles Gyűjtemények’ szerzésében
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lovasságot félelemben tartsa; ha ezt nem teheti, úgy jobb lenne három ember vastag
ságú homlok-rendben maradni, honnét tüzeléssel legalább képzelt félelmet lehet okoz
ni, de a’ sereg-oszlopból nem — így ez — szúró fegyver nélkül — egy megkötözött 
óriáshoz hasonlítana.

A’ Görög Phálánxokat, a* Római Légiókat a’ szó’ szoros értelme szerént nem nevez
hetjük sereg-oszlopoknak ; de azoknak erejek is, mint emezeknek, a’ rendek’ vastagságá
ban állott. Ezen talp-rendszabást a’ régiek szüntelen szemek előtt hordozták, és a* ha
di-történetekben is fennmaradott az mindaddig, még csak a* dzida a’ tűzi fegyvernek 
helyet nem engedett. De mostan meggyőzte az ellene tett akadályokat, és új fényben, 
jelent-meg d kadi-tadománybah. Ezen egyszerű, az ember fizikai, és mórálisi erejében 
helyhezf etett talp-rendszabásnak köszönték a’ Görögök, és-Rómaiak azon nagy tetteket, 
meiiyekért mi őket még mostan is csodáljuk.

Azon nagy következein esetek, mellyeknek mi tanú-bizonyságai voltunk, mellyek egy
forma hasznos tanítást adnak, a’ katonának, és a’ polgárnak, mellyek sok elkorosodott 
dolgokat újra nap-világra hoztak, és az újjakat azok eránt szabták, azon nagy követke
zett! esetek sereg-oszlopokban, és maszszákban vívott jeles ütközeteket — bajon# által keresztül 
rontott közép-pontokat — öszsze-tort sereg-szárnyaltat mutatnak. A* Hadi - vezérek’ Jelent** 
seikben gyakran olvashatjuk „Én az ellenséget, a* nélkül hogy egy lövést tettem volna is, la-

^  szúrásban, nem pedig a’ lövöldözésbe^ áll, — hogy az elienaégJmeájának^lszakos 
keresztül töretéée felségesebb tettekkel-van ^egybé^apcsolvaViümt sem azon félénk Tak
tika , meily a’ szaladó Párthúsok’' módjára csak a* távolatban tanítja lövöldözni az ellen
séget, úgy azon említett hadi-vezéri jelentések— annyit tennének, mintha írták volna:

' „En eggy oktalanságot vittem végben , mivel Ön-gyengeségemmel mertem az ellenség' erejét még*

Némeííy ábrándozók ugyan gyakran ezen Taktikát kegyetlennek , és durvának neve
zik; de azt kérdem: vallyon a’ kegyetlenség miben áll a* háborúban?— A' czéi-arány- - 
talan, nem pedig a’ czéi-arányos öldöklésben. A' háború maga a' legnagyobb kegyetlen- 
ség a’ háborúban. —• Filozofáló ábrándozók a’ tanúló szobába' valók, nem pedig a’ iá-

V  A? történet* eggy idő-szakában sem találunk annyi tanúságot, mint az utolsó har- 
mincz-három években. Ha az egy részről az országiásnak eggy oly tanítást adott, meliy 
nem egy könnyen jön feledékenységbe, de más részről a’. hadi-mesterséget is számos 
tapasztalásokkal, és valóságokkal gazdagította-raeg, olly ideák lettek- kinyilatkoztatva, 
mellyeket kigúnyoltatás, és kikaczagtatás nélkül senki sem- jelenthetett volna ki egy pár 
esztendők előtt. Ha tehát én azt állítottam r hogy a’ dzidának megszűnése ezen idő
szakban, mellyben megtörtént, elegendő okokból történé-raeg; de ellenben most»  azt 
merem állítani , hogy a’ dzida’ viszsza-állitott használtatása a’ most idő - lelke Taktikájá
val legkevesebbet sem ellenkezik. Meglehet ugyan, hogy többen ezen állításomat pa- 
radoxnak tartják, de még is két dolgot valóságosan bebizonyító ttnak mondhatok*JEiŐ- 
ször: Az egyszerűséget mini legszükségesebb tulajdonságai a? taktikának egész. Európa? Ár- 
mádái megesnénk. - Másodszor: Azon megtámadó nagyjereg-oszlopok, mellyeket mi mosianá;
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ütkSzctetíen formálunk, nem arra vannak határozva, hogf' th az eVens/gri randiért 

ver jel,-meg, hanem hogy ellen-szegezett lajonéltal — a' szúrás' nehézségével, mellj 
ed rendek» vastagságából származik, nyitjáh-meg az ellenség' sorait, és a? győzedelmet tökéüetes- 
sé teszik. Én azt kérdem most: lehet é «’ sereg-oszlopokban a' dadát alkalmaztatni .̂rr-ád 
a dzida a’ sereg-oszlopok' nyomásának nagyobb erőt, és nehézségei? Én azön teszek, hogy 
állításomat elegendő okokkal védelmezhessem. Ef.gy a* dologhoz értő bíró szabjon 
ítéletet. ' .

Hogy á’ félszegség’ gyanúságál magamról elhárítsam, ön’-magam ellen e’ követke
zendő ellenvetéseket teszem', mivel úgy is azokkal, hogy öszsze-ütküzni fogok, ma
gam által-látom. Ellenem valaki azt vetheti: hogy az in dzidt............................
déslől elvonva, mint nyugodalmas nézői az útközeinek, minden Sn'- 
sének ki lesznek téve — hogfen homlok-rendem' már csak azzal is
dúsok által a' tüzelőkéi megkeresitek — végre hogy in, mivel ai
nilamnúl erősebi ellenség tüzének U lésnek téve , Sszsze-WrctUtm, 
sülhetem.

Ezen ellenvetések’ megczáfolása az eiübh mondatott s. 
van, de azonkívül még egy két szót.
. _ Ha az ellenem mondó azt vészi-fel, hogy én óránként i 
lével foglalatoskodni, úgy-azon szemre-hányást, hogy dzid 
nézőivé teszem, megérdemleném. Hanem már azt mondottam, hogy azon verekedés’ 
neme a’ meszszünét találó Taktikához tartozik, az én Taktikám’ szellemével pedig e- 
gészen ellenkezik. A’ lövöldözés egyátaljában nálam a’ széjjelrszirva tüzelők'’ — Tiraillő- 
rök’ — kötelessége. Ezek, úgy is felúWhaladják tüzekkel a’ Untából jövő tüzet. Ha pa- 
d,g ho-ifiloli-renaemmLÍ ez ellenséghez a’ mUSrttk tuzc’ oila’ma alatt oly közel jöttem, 
hogy én az ő apró fegyverei tüzöknek ki lennék téve ’, már ákfeftjz.sgy minutát sem ké- 
sedelmeskedek, hanem rohanatot viszek-végbe. Ha pádig plánom szer ént volna, vagy 
helyheztetésünk1 haszna úgy kívánná, hogy az 'ellenségtől msgam roegtámadtatni hagy
jam, megái apó dók, és hideg vérrel várom támadását; ar Teára rohanó ellenség’ keze-

ellen-szegezett dzidákkal, és bajonéUal megtámadom; ha pedig az ellenség valamely 
fedett heiyheztetésben támadásomat megvárni akarná, vallyon akkor mi haszna lenne 
czél-aránytalan megállapodásomnak, és lövöldözésemnek? az én. golyóbisaim akkor az 
ellenségnek keveset árthatnak, ellenben az Övé az én fedéMen soraimban ijedséget, és 
kavarodást okozhat. Illyéseiben tehát mint m ír említettem, minden késedelem nélkül
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fegyvert, használni a' dzida koatt is lehet. Azért a’ dzida, és bajonét egymással ne 
pörlekedjenek, hanem eggyet értve, egybe-kapcsolódva vezessenek minket a’ hírre,

tartani igyekezzék.
Elegendőképp’ tudva van az, hogy a’ mely-véátK ( 9 rujtoe$re ) .oltalmazására milly’ 

nagy haszna légyen a’ dzidának, e’ pontban is tehát megérdemli a’ tekintetet. A’ dzidá- 
nak készítése sem oly költséges, mint egy tűzi fegyveré, és azon kívül a* sok haszta
lanul elszórt töltéseket is meg lehetne kémélleni.

Ha a’ dzida’ használtatását a* línea seregeknél nem akarnánk is viszsza-állitani, de 
a’ nép* felfegyverkezetében nagy nyereség lenne. Egy Státus gyakran juthat olly álapot- 
ba , melíyhen számos tűzi fegyvereket készítetni sem ideje, se költsége nincsen, de dzi- 
dát igen könnyen; szükségből míndeggyik vas-villát arra lehet fordítani.

Míoita Fólárd a’ dzida’ használtatását a’ gyalogságnak ajánlotta, végtelenül megvál
toztak az idők. Az ő ajánlása természetesen sok ellenkezőkre talált, mivel azon aján
lás a’ dzida1 kimúlása’ korához még igen közel volt, még akkor az új szisztémához ki- 
t i  "Örömmel ragaszkodott, azt vélvén, hogy annak helyre-hozatása, a’ tói már haszon- 
Vetetleirtóége végett eltöröltetettannyit tenne, mint a’ hadi- udományba az előbb-me- 
rtetei helyett hátra-felé menni. Ezen kívül az ajánlás azon szempíllantatban esett-meg, 
mellyben a \  tűz’ idő-szaka a’ hadi-tudományba kezdetét nyerte, kiki azon iparkodott 
akkor tehát, hogy, ezen új találmányt a’ lehetséges tökélietesedésre vihesse.

A’ Taktikának, eggyátaljában az egész hadi-mesterségnek, egész karaktere azóita 
fCikr"megesnaérte azon szükséget, az emberek 

érlelmi, és morális erejeket, meliyek a’ táborozásra olly igén mégkivántatnak, érdemes 
tekintetben venni. Azon szellem, raelLy a’ katonákat puszta masináknak telte, részenr 
ként már elenyészett ; részenként mondom , mert azt az emberiség’ és a’ katona ér
dem.’ barátja i a’ tábori életből végképpen ki nem űzhették. A’ hadi - mesterség már 
ugyan, gok^ n t e ^ ^  ,eftü~

sa , és az ágyúk’ dörgése alatt végben vinni nem lehet.
A’'gyalogság* három ember vastagságú állása megmaradóit. De ez annak erejét 

többé nem gyengítheti, mivel á’ Kómiok-rend á’ táj’ minéműségéhez alkalmaztatva a’ 
legegyszerűbb mozdúlattal, minden szempilláhtáíban sereg-oszlopokra •—maszszákra—
és TdegendŐ vastagságú, négyszegekre illal-vélfozhrt ' *--- .
- AíaSw^SMfflS^^HSkíleíwebb me tarai miiíáén átámSÉbaíFígySWelc oly rend- 

szabás - könyvei (yíegulamení) a’ felfegyverkezel’ minden neme számára kidolgozni, melly- 
nél valóban, taktikai tekintetben, jobbat nem lehet kívánni. Én magam’ az Ausztriai 
jáiiSs és' i»0i?gés mesterségének Íalp-rendszabásaira támasztván, a? dziaás sereg organi-

Eélárdtól ajánlöítdzida nincsen előttem, nem tudorn tehát hogy egészen, megegy- 
gyrezem é véle. Az 4n dfidám- tíz láb hószszú, mellynek vasa egy — nyek-f edig ki- 
léncz lábnyű A’ vas jó matériából — hoszszúkás —- felül hegyes, [nyele félé pedig lo-
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a’ vasnak egy harmad-rész hüvclknyi, meíly *’ 
issacskán. vékonyodik. Hol a’ nyélhez van a’ vaa 

kapcsolva, olt egy vas-gomb van. A’ nyél jő szívós fibA! a' markolaton alól meg va
gyon vasalva; a vágás ellen pedig a' gombtól markolatig leérő vas pántokkal meg va
gyon ^erősítve. ̂  Egynéhány próba-tételek illy egyszerű fegyver-eszközt könnyen tökél-

Ezen imígy elkészültt dzidán kívül adnék még, mint a’ Rómaiak, harmadfél láb 
hoszszaságú, egyenes, szúrás, és vágásra alkalmatos kardot. A’ dzidásnak ezen kardot 
is jól kelletik forgatni tudni, hogy az öszsze-zavarodásokban a’ dzidát a' bal-kézben 
vévén, karddal verekedhessék. Ruházatja légyen ollyan mint a’ többi a 
de fejét a’ vágás el’— ' ’ ■ ■ •

afc, minden Zászló-alját hat Száza- 
íi féle sereg könnyű fegyveres nél

kül nem lehet, úgy tehát egy dzidás Ezered sem, másképp’ ő pánezélos óriáshoz ha
sonlítana, a' ki minden felől a’ gyermekek’ kövei bajigálásának kivsgyonléve'; ki végre 
ön’-terhe alatt elbádjadván, leroskadna. Én tehát mindeggyik Zászió-áfjnak két szárnyas 
századait könnyűnek teszem. Ezeknek a' dzida helyett hoszszabb bajonélü rövid va
dász-fegyvert adok. — A* más négy századoknál csupán az első rendnek, .'és a’ Sza
kasztok’ foglal* sorainak (®infajfuftgé--9totten b é r a d o k  dandár,? é  két hátulsó rend 
megtartja a’ baionétes nagy tűzi-fegyvért. A’ dzídások a’ legerősebb, izmosabb, és bát
rabb legényekből választassanak; a’ könnyű Századok pedig a’ legügyesebb, és legjobb 
lövőkből-áljának. .

A’ Századok’ erőssége függ a köfnyűl-Sllástól. ’ Én ilo  főre teízéffi a’ számáitr min- 
den Szakaaztnak egy F ő— négy valóságos, és két "Vice-Altisztekét adók. Az Al-tisztek 
a’ Szakasztok’ bal, és jobb szárnyain álnak. A* Fő-tisztek közzűl pedig kettő a’ Század’ 
jobb és bal szárnyain, ennek közepén egy, egy más pedig u. m. a’ Kapitány, a" hátuké 
rend’ közepén áljon.

Én nem vkarok a* a> .dzida’. M ^ ^ r lá s á ró l  ̂ sem a’ kiesebb szolgálatról szóllani, 
haném egyedül ajánlásom’ értelme

Tudjuk azt, hogy a’ Taktika szerént a’ harmadik rend, linéában nemf tüzel, hanem 
jobbára Tiraillúrökrc használtatnak. A’ dzidás homlok-rendbe ellenben az első nem 
lő , haném a’ második és harmadik. A’, mit hogy minden akadály nélkül végben léhesz 
sin vinni, a’ tüzelés alatt a’ dzidás első rend IetéfgyéI. ~Én ne’m kWörn ezt nehéznek 
vagy veszedelmesnek. Nem régiben még szokásban volt ez minden Ármádáknál, ’s Így 
a’ legmcsterségesebb tüzelések történtek.

A’ táj’ minősége szokta meghatározni a’ taktikai mozdúlatokat. Megtörténhet*,Hogy 
egy dzidás Zászló-alj oly vidékbe jut, hol p. o. őtet szúrásában, tulajdonos erejében 
bokrok, árkok, sövények ’s a’ t. megakadályoztatnák, ekkor a’ homlok-renoet, vagy 
a* közönséges mód szerént, a’ harmadik rendre, vagy pedig a* dzídások ^BXSTS^drvJh 
a’ megnyilatkozott sorokon, a’ harmadik rend incgott mágokat felállítván, a’ második 
rendre formálomP Mind a’ két formálás után a’ tűzi - fegyvernek szabad használat ada
tik há a* szükség ismét úgy kívánja',, a’ homlok-rend elóbbeni állis'a könnyen éiszsza- 
áflitathatik.
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Egyedül a’ tovább haladásra, nem pedig a* megtámadásokra czélozcutt egész hom
lok-renddel, vagy osztályonként történendő mozdúlások a’ közönséges fegyver-gyakorlás' 
rend-szabásai szerént esnek-meg a’ dzidás Zászló-aljaknál is. Ezen tárgyról tehát szoi- 
lani Szükségtelennek találom.

izemben tűnik az, hogy a’ sereg-oszlopok’ fór matatása, ezekkel végben-vitt meg
támadások, és vcdeímeztetések, vagy más egyéb’ hadi-mozgások légyének egy dudás se
reg’ fő gyakorlási. Az ily tárgyakra való kimívelíetés légyen tehát a’ mi foglalatossá
gunk. A’ négy szegnek formálására, melíyben a’ dzida’ hasznát leginkább megbizonyít
ja, az állás vastagsága elkerülhetetlenül szükséges.

Egy kettős-sereg-oszlop (Sebeit Sel(o»0 légyen bár ez a* homlok-rend’ közepéből, 
vagy a’ sereg’ két szárnyáról formálva, az éri feltételem szerént mindenkor, kivévéa 
az utolsó osztályt, dzídákkál lesz1 körüí-véve. Az utolsó Osztálynál is m'egeshetifc az, ha

légszem, hanem az oszlop’ formálásakor az osztályok’ közepére * esL dzidásokat onnét 
kiveszem , és őkét egy második línea* formálására fordítom; így a’ sereg-oszlop két dzi- 
da-lmeával lesz’ körül-véve.
" • Hlyen aereg-oszlop álhat egy, vagy több Zászló-aljakból, de e mellett azt érteni
kell, hogy az ' oszlop mindenkor Öszsze - zárakozva légyen. Maszszák, vagy Quarék 
szinte ezen talp-rendszabáson formálódnak, és kél dzida iineákkal körül-vétetnek* Ezen

A’ szárnyas Századok* a’ középsők meg6 húzódéra állal hat ember vastagságú pha- 
Az illyen phalanx elegendő erővel ellent- 

-álhat egy három ember vastagságú iineávái- Őíet megtáíuadó sokkal erősebb ellenség
nek. Szembe szólhat a’ lovassággal is, tárna-.'! ;a bár ez meg őtéti elölről, hátulról, vagy 
óldalt. Az illy esetben a’ három utolsó rendnek meg kelletik fordúlni, hogy így a* dzi
da, és bájonéten kívül, még tűzzel is lehessen munkálkodni. A’ phalanxokat oszlo- 
pofettt. fordítani, vagy homlok-rendre víszsza-állítani foen könnyű.

jiát próbálom elő-adni: J r  ,
A’ Tiraillőrök mint egy szőnyeggel bélakarják homlok-rendemet, és így a’ főmeg-

elteriség’ lineájáhóz közel jöhettem, raihént az ágyúk’ munkássága a’ megtámadás* szem- 
piiíantatját megtörténtnek telték volna, homlok-rendem kél csapatokra (Sreffett) osztom. 
Az első áll két, a’ második pedig egy Zászló-aljból, ez amaz megelt két, vagy három 

. fegyveresek e k k o r . | ^ ő  Jar^ssé- 
geken hátra-vonódnak , magokat a’ második csapat raegé feíálíftjáít 7 & l&taMfaU '(ptec 
terce) 'szolgálnak. — Az első csapat az ágyúk’ oltalma alatt előre mozdúl, hideg vérű 
álhatatössággal harmincz lépésnyire az ellenség’ homlok-rendjéhez; tüzeljen ez bár, akár 
'nexhvkÖs í̂ödik, ekkor hirtelen rohanatot tósz\ — A’ rohanatnak* karaktere a’ Jtirlelen- 
~ség, ev nélkülaz,jó következettel soha meg nem éshetik.

Az első csapatván elegendő távolaiban mozog a’ második. Az első csapét mihént 
rphanátjával az ellenség’ sorait megbontotta, kettős sereg-oszlopokra, -  fél-jobb, és fél
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bal fordulásokkal— szét-vál’ , két fél oszlopokat, vagy phalanxokat formál’, és meguji- 
tott támadások által a’ még széjjel nem oszlott ellenség’ sorait öszsze-tapodni töreked
jék. Ekkor ostromló lépéssel az első csapat’ szét-válása által esett házakon előre jön 
a’ második csapat, és az ellenségnek megvertt első csapatja’ segítségére jövő seregre ro
han. így az első csapatnak belső oldalait takarva tartja, az ellenséges második csapa
tot a’ segítség-hozásban megakadályoztatja, a’ tétovázásból támadott megdöbbenést hasz
nálván széjjel-szórja. Ha így mind a’ két csapat* rohanatjai szerencsésen kiütöttek, a’ 
Tartalék akkor a’ győzedelmet tökélletessé tenni igyekezzék-

Ha pedig az első csapat’ rohanatja szerencsétlenül esne-ki, ekkor a' második a’ 
tartalékban Siló' könnyű fegyveresektől segítetve, bátran előre - lép, az ostromot hely- 
re-álitja. Ez alatt az első csapat, ha széjjel nem veretettetett Volna egészen, azon lé
gyen , hogy magát a’ második csapat megett felállíthassa, és annak kötelességét által-

- Az ellenségnek azon lineája, mel’yet így megtámadni akarunk légyen Sszsse-túsóilolt 
(CasMdtin) vagy sséjjel-íerjedeit (ereentrirt) » légyen az csappanós (fdjríg) vagy egyenes-, ezen 
támadás’ módját mindenkor alkalmaztatni lehet; a’ hadi-tudósok tudhatják miképpen.

Moseghaiöság, a’ megtámadásoknál fenntartott győzíetellm el nem csüggedés, és a’ tán
toríthatatlan erő a’ tulajdonos haszna az ílyképpen organizált seregnek.. Én azt kérdeim, 
hogy yallyon meilyik lovasság merne az ily sereg-oszlopokra rohanni, ily négy-szege-' 
két megtámadni, a’ mellyek bátor legényekből állanak;- és kétázere*. dzída-sorral Vé- 
delmeztetik. Ha a’ lovasság még is okét megtámadni bátorkodna, kérdem, hogy mi
csoda következettel? — Váljon lizikaí erejével széjjel-bonthatja az ily dzidás Zászló
aljat? Horniét vehet annyi erőt, hogy kardjával eggy egész dzida erdőn keresziűMSr- 
hessen? A’ mostani bajonéltal a’ gyalogság is mit tehet elleriBk?— Még a’ íifáiííjrök 
legveszedelmesebbek, de ezeket is Tiraillőreimmoi nyakamról lerázhatom.

kérdéseket tenm?, és reá felelni, de ezen ideák’ közlésével nem akartam rendszabás-

Ámbár sokaknak toíd> tekintetben'p e r a e ^ z ’ik^Z'en értekezés, derríie^sT- 
íöm, hogy én büszke lennék, ha ez az én találmányom lenne; de már mint mon- 
.dottartt, az Fólátd’ érdeme. Én csak azt kérdem, miért hevernek ezen ideák eámé- 
retienűl?— miért nem jutott még eddig egy hadi-tudósnak is eszében, ezt a’ feledé- 
kenységből a' nap-világra hozni- Eggy olly idő-században, mellyben a’ hadi-mester
séggel annyi próbák tétetnek, mellyben már annyi sok megtiltatolt, annyi sok czél- 
arányosságok béhozatlaltak, gondolom szabad ily kérdéseket tenni.

De falán egy valóságos próba-tétel sokkal fogmatósabb lenne, mint még annyi aján
lások. Oly geniális tudomány mint a’ had,-mesterség, nem hagyja magát mindenkora’ 
hóit betűk alá vettetni, kivált ott, hol leginkább minden mesterkedések, és felszároit- 
gatások az emberi erő’ hijánossága nélkül semmivé lesznek, hol nem ritkán a’ legügye
sebb Hadi-tudós’ mesterségei is megsemmisadnek; «z;ss: a’ Csata-zavarjálan.

Kiss Károly.
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leneken, ’s a’ kegyetlen uralkodást, erőszak-tételt, vérengozést, és pusztítást, oly kéz- 
zel foghatólag ére2lelék velek; hogy a’ gyengébbek kéntehnilteténck lak-helyeiket is cl- 
hagyni, ’s a’ magokhoz hasonló ügye-fogyottakkal csoportonként öszsze-áílva igyekezé- 
nek magokat az erőszak ellen védelmezni. Metiy egyenetlenségek és viszá!kodások miatt 
nagy részét e’ földnek túz-láng és vér-őzön borííá-el, bátorságos maradhatása senkinek 
sem volt, ’s így az emberiségnek kimondhatatlan ínségre és nyomorúságra kellett jutni..

A' gonoszságnak ily nagy mértékben lett eláradása és haíalmazása megnyitá a* min
denféle nyomorúságok’ és szükségek5 kút-fejeit, *s a’ külömbféle ínségek, nyavalyák, 
betegségek, és bánatok az emberekre szélivel terjedőnek. Innét következett az: hogy
a’ külömbféle nyom szőrül!Ságban lévő erőtlenebbek egy helyről más hely-

r.ak,' ’s fogyatkozásaiknak hijjánosságait, mesterséges
módokon, kütömbf.5le találmányai!
latmasabb ellenségeik ’s üldözőik ellen bátorságba >lyb.«tefl>c«sík, ’s megmaradbatS-
sokra magoknak marledék-helyeket találhassanak. íev az erő ellen— erő, fortély ellen —
fortély, fegyver gllen — fegyver ,áílott-elő, ’s az egymás ellen gyűlöletes boszszút-álló
indulattal viseltető ilurva fiák, va<3 indulataiknak vakon, engedelmeskedve, tulajdon ne-
in eket csak nem veígső Ínségre és. puszitdásra julíaták. ,

Be megszánván Jupiter a’ föld balgatag fijainak nyomor ült sorsokat, ne-hogy ékte-
len durvaság jóknak, ’s egymást pusztító díihösség j eknek áldozat jai légyenek, ’s gyermek
ki buta vakságban, a’ mezei vad;ikhez hasonló oktalanok maradjanak, minthogy az

• embereket egyedül <csuk,a* dicső ész emelheti-ki a’ barmok’ sorából, ’s minden érdem-
;'szeren^l)e¥, és nemesebb indulat érzékeik, ezzel nőnek avagy

hanyatlanak; megsalólitá bölcs leányál Minervát (mondván nékie)- menny kedves leá-
nyom! menny! hozz-ki Isteni titk.os táromból észt és bölcsességet, ’s szállj-alá a’ föld,*
oktalan fi jajhoz ’S- osztogasd-ki közöltök, adj nékiek elegendő tudományt és mesterséget,
tébolyodíságjókból irezesd-ki őket a’ jó egyenes útra; hadd Uniilják-meg érezni 1> sze-
líd jámborság, és <ülurva erkölcstelenség között való küförobséget»-;, gyú;tsd-r£eg Isteni
szövétnekeTrtéfl h b^  hőhiáiryál bé\ront szemeik Isteni fényt láthatván, közöltök a’ szent-

Ekkor Minerva, az Istenek’ attyának szavára meggyújtván a’ bölcsesség* szövétne- 
két, annak fénylő világát azonnal lesűgároztatá a’ halandókra; de, hogy a’ maga szent- 
komolysággal járó bölcsességének bevételére Js elfogadására, annyival nagyobb elő-me- 
netellel és sikeresebben juttathassa-el a’ földi gyarlókat; elébb leküldötte húgait a’ sze
líd vidám nyájas múzsákat; hogy kedves játékjaikkal, ’s nyájas mulattatásaikkal, a’ vafc- 
szifa j íélkékét ̂ szélidítgessék, és a’ mennyei öröm-érzések re Készíthessék. Azután pedig 
maga is Pallás, mennyei fénnyel körűí-vétetve fejőit a’ föld’ fijai közzé, ’s a’ nyomorült 
durvákat tanítgatá, oktatá, mind érzéseikben,' mind gondolkozás módjokban, .nemes lel
kiekhez illőképpen pallérozd. — A’ szelíd érzésre, és a’ kellemetes hangokban gyönyör
ködésre a’ külömbféle testi ruházatok’ készítéseire, a’ társasági életben bizonyos rend
szabások mellett való élésre reá-szoktatta.

Ennél fogva a! föld* minden részeibe szélyt-oszloit, és vándorlóit emberek, az ő 
rendkívül való eseteikben és szükségeikben, azonnal tudlak magokon segíteni Mert az
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égből leküldött szent tűznek szikrája, az ő leikeikbe hatván, berniek Isteni munkálkodó 
erőkké váltak; mellybéli mennyei ajándék# segedelménél fogva alkalmatosokká tétet
tek a’ nemesebb indulat érzésre, gondolkozás-módjok fellyebb emelkedett, az ész’ vilá
ga minden népeket megjózanított és öszsze-eggyesitett, ’s közzülük apródonként kiirti 
a’ roszszat következtető bűnöket, az érfelem’ törvényei felállitattak, az undok zsivány- 
barlangok, társaságbeli lak-helyekké változtattak, ’s a’ tudósabbak által, a’ lenyügzött 
józan értelem, még a’ butábbak közzé is bevitetett.

. így minekutánna már a’fúld’ fiai a’ sok öldökléseken, pusztulásokon, dobzódó vesz
tegetéseken, és ezer veszedelmeken keresztül halának, a’ bölcs értelem által lett fel- 
világosíttatásoknál fogva fcezdék álial-l'átni; hogy az emberek mind csak egy neműek, 
és hogy minden köz jó, eggyesből vévén ercdeléts ádáz baigaíagság egymás ellen tör 
rekedniek ’s egymás éránt undok gyűlöletességgel viseltetniek. Akkor tehát az égi tűz* 
szikrája által újjabb érzelmek gyújtattak az emberek’ telkeikbe, a’ dicső ész’ alkotásai, 
nagyobb és nevezetesebb találmányokra szolgáltaiénak okokat, eggyik kéz a’ másiknál 
nagyobb remekeket igyekezett készíteni. A’ bölcs öregek új lelket öntőnek az ifjakba, 
’s ezeknél fogva az erkölcs jobbító tudományok, ’s a’ törvényes dolgokba mély bélá- 
lások, mind lovdbb-tovább terjesztetvén, a’ szent igazság és szűz-szemérem, több-több 
védelmezőkre talált, a’ józan észszel-élés jobban-jobban lábra-kapott, a’ barátságos tár- 
satkodásnál fogva,j a’ nyájas életet, vidám megelégedéssel, és orom érzések között 
használák. * . . . . .  .. ”  "T C v

Már azolta remények lehet a’ halandóknak, hogy mennél több fényt vehetnek a>
Pallász kezéből; annál inkább örúködik az egymás eránt viseltető szeretet, ’s annál for
róbb szeretettel ölelgetik a'szent igazságot és szűz szemérmet, ’s ha majd a’ most még
setét fogságban tartatott lelkek, égi fénnyel feivilágositlatriak; a’ Krónosz hajdani boldog 
századjára , ismét számot .tarthatnak.

Csontos István.

7 *

E r k ö lc s i  É r te k e z é s .
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magok az igaz erkölcsiek adnak oly feleletét, melly minién gyáréitól üres, igaz és tö
kéletes; minthogy részre-hajlás és önzés nélkül való. Mert a' bölcs ismer. a’, dolgok’ 
becsét; úgy tekinti 6 a’ virtust mint kell, úgy e’ világot, úgy az embereket, úgy magat 
a’ Teremtót is. így midőn az erkölcsi tökély' bár nehéznek látszik is neki, még is úgy 
veszi a’ Jót, Nagyot és Szépet mint venni kell; örömét találja mindég abban, ha az 
erkölcsi méltóság’ kivívásában, rettentő veszélyekkel, nagy ostromokkal szükség küsz-

Mind az első mind- a’ második kérdésre szándékom «• kis munkámban megfelelni; 
az. elsőre tapasztalásimból, a’ mennyire az erkölcsöt illető hamis állításokat és vélemé
nyeket az emberek között eddig-elé kitanúlhatám; a’ másodikra pedig tulajdon ítéletem
ből és gondolatimból, a’ szerint, mint e’ tárgyra nézve princípiumomat magamban 
megalapítottam.

Mi az arhüksi E’ kérdésre, mint mondám., igen sokan csorba feleletet adnak, vagy 
tudatlanságból, vagy azért, hogy kevésbe keriíljen eggyiknek vagy másiknak, holmi kis 
erkölcsi ragyogvánnyal fényleni. E’ szerint hijánosak ama’ tettek is, mcllycken a’ valódi 
félszeg emberek magoknak igaz erkölcsöt óhajtanának építeni, vakításúl egyéb jó-exkölcsű-

elhiszi vagy legalább elakarja hitetni másokkal, hogy a' legtisztább erkölcs van birtokában. 
Be midőn a’ bíró csak ott Ítél jól és igazán, hol többek is jelen vannak; titokban pedig 
ezreket nyomorít és juttat kóidus-botra; midőn a’ hatalmasokat igyekszik ön-haszonért még 
többre segíteni az-által, hogy a’ szegényekre még nagyobb ón-terhet teszen: — meg van 
Jgy az igaz erkölcs- szentsége Tontva. Mikor eggy olly ember, kitől többek’ boldogulása,

tnellyekkeí 6V »  igaz lelkiek ’s nemes indulat úak, nem-csak életében, hanem holta után. 
is illetni fogják : — nincs abban tiszta szív, nincs igaz erkölcs. Van, a’ ki másokkal néha 
tesz ugyan holmi jót, de mindég csak a’ sok unszolásra; — van, a’ ki szép dolgokat kö
vettel, de csak azérL, mivel azok ő-neki csekély fáradozásba kerülnek, vagy mivel azokban 
különös hasznot lát, — van, a’ k. tnmde'nnek hamái a/ánlja ezeretefét, barátságát* de 
csak azért, hogyannak jó-szívűségéből nyeresége legyen, vagy hogy annak titkait és 
kornyűlállásait megismervén, másutt azt elárulhassa, kissébíthesse, károsíthassa,*) vagy 
egyedül azért, hogy barátságtalannak ne mondattassék;— van olly Űr, a’ ki nem egé
szen irgalmatlan és kegyetlen jobbágyai eránt, de csupán azért, mivel a’ szegénynek 
is van folyamodó helye, van pártfogója. Van, ki a’ felsőbbek eránt alázatos, de csak 
azért, mivel fél a’ törvénytől vagy a’ hajdútól. Vannak szülék, kik magzataikat a’ 

azért, hogy ezek .őket a’ szülei tartozás’ el- 
gyermekek is vannak, hogy az iparkodásnak
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vagy őket a* törvény iiélot alá ne vegye. Vannak írók, kik azon ürfigy alatt nyúlnak 
vakmerő kézzel az iró-tolhoz, hogy a1 köz-jót kívánják elő-mozdítani; jóllehet Ő nálok 
a1 rugő-toll csak az, hogy nagy művészekkel óhajtanak egy nimbuszban tündökleni; hasz
not és hírt vadásznak, bár őket sem a' természet e’ sikamló pályára nem szülé, sem 
magokat az írásra mint kell, tudományosan és erkölcsösen ki nem pallérozták. *) Van
nak a’ házas-életben, kik társokat becsülik ugyan, de csak azért, mivel egymásnak Örök 
hívséget esküvén, öszsze vannak kötve. Vannak hon-védők, kik viselik ugyan a’ fegy
vert; de csak azért, mivel arra szoros-n köieleztetnek. Vannak rgen sok Plagiáriusok,**) 
kik a’ már régen boldogűlt jeles írók’ érdemeivel vágynak fényleni ’s imádtatni, lefor
gatván ’s kiadván azoknak munkájikat Ön-nevök alatt; így lopják a’ fényt azoktól, kik 
már — a* mint arra méltók vaiának — idvezüiének. Vannak szŐrszál-hasogató zsémbes 
Kritikusok, ezek a* sok jót nem veszik úgy észre, mint a’ kis hibát valamely munká
ban, jóllehet már válá szérencsétlenségem tapaszfalni, Hogy a’ki midőn más írók’ mun- 
kájibói syntaxísi hibákat szándékozott kiszedegetni, az-alatt ugyan-azon Kritikában maga 
tökélletes grammatikai hibákat ejte. Az efféle Kritikusok, ha lehetne, minden parányi 
hibáért késsek volnának legott úgy áliani boszszút, mint Ovenus’ mondásaként a’ balhán 
szoknak egy kis csípésért boszszút-áUani. Vannak még iö tó  számtalanok, a’ kikről el
mondhatni, hogy nálok a’ tiszta szív és az igaz erkölcs szám-kivetve van, bár ők igen 
sok szemre homályt hintvén, tudnak magoknak némű hamis fényt adni, ’s azt állítják, 
hogy nekik az igaz erkölcs tulajdonok. ^  ~

Ezek minden tekintetben ha-csak az erőltetett jóságot, a’ hiú
dicsekedést, a’ fátyolozott roszsz leiket és az ezerek’ károsításával egybe-halm ozott vilá
gi múló' javákat nem nevezzük boldogságnak, mellyekkel,ők bírnak *s bírhatnak. Szer
számok az illy’ emberek, ’s szerszám előttük minden. I ’gyah íilyenekről lehet igazán 
vallani: Oderunt peccare formidine poenae. ’S éppen ez a’ tapasztalás igazolja mindég amaz 
állításomat, hogy sokkal könnyebben, de sokkd hibásabban is fejtegetik ’s magyarázzák 
e’ kérdést: Mi az erkölcs? mint ezt: Minőnek kell az igaz erkölcsnek. lennie? — Lássuk-meg

Minőnek kell a' való erkölcsnek bnpieJi velők.,születik az igaz
jó-erkölcs, Út hoszszasan érintenem szükségtelen, mivel a’ kik az emberi természetet 
jól-ismerik, és a’ Psychologíában nem járatlanok, a’ felől, úgy is eléggé meg vannak 
győzetve. Be minden esetben a’ jótévő természetnek egy különös ajándéka az igaz er
kölcs; akár vele-szülessék az az emberrel, akár pedig természeti hajiaudúsága legyen ar
ra, hogy azt magának megszerezze. Ha oüyan á‘ jó-erkölcs, hogy egészen eredeti, ’s 
az emberrel vsie-születik, e’ tekintetben akSrho! is lehelnek jó-erköícsüok, és mmd.rggy, 
akárraellyik darabján szülessék is az ember e* roppant föld-lapnak. Nincs így küiömbség 
az ég-hajlatban; mivel a’ jónak ama’ nemes érzete, mellyel a* szívbe a’ természet ada, 
soha nem alszik egészen ki, még akkor sem, ha tatám csábítások által i:> olt erkölcs
telenséget ís Követeti-el. E’ dicső ajándékát a' természet néha leggazdagabban osztja
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ott, hol a * To "MeunC és To Stium' ideöjmak következésében, embert semmi Mórái# 
semmi természeti törvény nem szorítja semminérnü kötelességekre; vagy a1 hol őt hol
mi kis fenyíték ha zárja is, örvendetesebb foganatja van mint nálunk; bár igen sok

kai rendben kidolgozva adatik-elő, ’s as egész Fiíosofiának mind theoretíka mind prak
tika részeit egy szóig tudjuk. AJ ki az egész világon létező ’s tudva lévő nemzetek’ er-' 
feöksi szokásaival és történeteivel ismerős, azt is fogja tudni, hogy a’ durvább népek- 

- nek is vannak igen szép eggyes erkölcsi vonásaik, ’s bírnak ezeknél némellyek oly di
cséretes tulajdonnal is, minővel az Európaiak sem bírnak áltáljában.

De vannak igen sökan, kiknek nem ex méliorí luio finxit praecoráia Tiian; *s ezek 
ügy szerencsések, ha természeti Kelyozeteknél fogva, mesterséges pallérozás, nevelés, 
olvasás által tülthetik-be áraa’ hézagot, mellyel nálok a? természet üressen hagyott, 7s 
ön szovgaímok által jutnak az igaz erkölcsök* bírására. Mindazonáltal akár a’ termé
szet’ egyenes ajándéka, akár csupa szorgalonabels szerzemény legyen a’ jő-erkölcs, az 
minden esetben a’ finom érzésből, ama’ minden jó’ szent forrásából, az erkölcsi mél
tóság’ és ember-szeretet’ kincs-tárából ered egyedül, ’s így ömledezteti nyári napként a’ 
magá’ köz-jóra hintczelt boldogító sugarait. Az iliy érzelbol kiható erkölcs nem ismer 
a7 jótétro-semmi kényszerítést; szent 6 neki mind az, a’ mit az igazság és emberi nem* 
java megkíván , bár; azt neki <sehfci nem parancsolja magán kívül, mivel azt tulajdon 
érzete súgallja. Nem szorítják semminemű törvények azt, kinél a’ legtisztább erkölcs 
a’ szívnek Önkényes kát fejéből millió áldással ered és árad mindenfelé. Maga megismeri 
ő szent tartozásának mind azt,, a7 mire másokat a’ fenyíték’ durvább neme kötelez. 
Azért gondol.éá t ^ r n  ^ i^y  mivel.azt. erkölcsi érzete jónak tartja, ’s a’ köz boldog
ság megkívánja. Nem kellenek az Ő’szárhárá az úgy nevezett vérrel írtt törvények, 
mcllyek hajdan Szolon’ idejében virágozlak. Fenyíték és törvény & előtte az igazság, 
mellyel szívében érez, ‘s. a' mellyel oly szentnek tart, hogy iogázolóját a’ legnagyobb 
büntetéssel ítéli méltónak a’ meglakolásra. Az iliy érzéssel bíró ember felül-emelkedve 
a! földi dolgokon, megvetve minden hiúságokat, teilyesifi poniosan mind azt, a’ mit 
• illőnek ’s .szükségesnek. Jártja’ vf̂ ett̂ Jhwigfy
nézve embérf r'jó érzésű igazság, szer.-tő ’s tiszta erkölcsű ember legyen. Ügy takárfi"
szerénysége az ő remek telteit, mint a1 gazdag-levelű fa’ levelei rejtik a* légszebb gyü
mölcsöket. Iia botlásból valamely kis hibát követett-el, el tud ő pirúlni, tudván, hogy 
iliy esetben «’ szemérem’ pirúlatjá nem egyéb mint az erkölcsi tökély7 leggyönyörűbb színe. 
Ha szegény az iliy érzetü földi polgár, siratja, 'hogy mint kívánja, minél többekkel 
jót nem tehet; ha tehetős, azzal a’ gondolattal foglalatoskodik szíve, miként boldogít
hatna. minél, többeket, miként eggy egész hazát is. *) . #_  ^  :V̂  V

A’ kinek tehát a’ természet iliy érzésekét nem ajándékőza ̂  tegyen azokra azért 
‘ tudományos ’s mesterséges pallérozás által. Tekintetbe kell itt leginkább a’ jó nevelést 
venni; de a* mellyről minálúnk is sokaknál el lehet azt mondani,, a’ mit Diogenes a’ 
Megaráiak felől mondott. Látván t. i. hogy ezek a’ barom-neveléssel nagyobb szorga
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lommal vesződnek, mint a’ gyermek-neveléssel, azt vallá: inkább szeretne valamely 
Megarainak kosa lenni, mint fíja.

Igaz ugyan, hogy leginkább a’ jő-érzésvek vannak, a’ sok irigyek’ dühének tárgyéi 
’s martalékéi kitéve; de jobb, ha iri yeink vannak, mint szánóink: a’ darázsok is a’ 
legérettebb gyümölcsöt szeretik rágni. Az illyenek szenvednek a’ roszszak által világi 
szerencséjikben és javaikban is legtöbbet, mivel mindenkor a’ nagy lelkek amaz áldo
zatok , mellyek’ a’ k'uz-jóért húllanak; azonban, ha szerencséjüket ’s világi múló javai
kat igaz-szívűségök’ és becsületül’ feláldozásával lehetne csak megtartaniok, ezt ők nem 

' teszik, sokkal olcsóbbnak Ítélvén a' hiú haszon-lesést és alacsony .telkekhez illő rút ön
zést, mint hogy azért a’ legdrágább tulajdon', a’ becsületet koczkára tenni kívánnák. 
Ezekről lehet méltán vallani: Oderám peccwc lirtiilis amore.

Illyennek kell az igaz erkölcsnek len ie , ’s illyennél fogva mérem én az érdemet. 
E’ nélkül oly kevésre tudom az egész em' ért becsülni,'hogy annyit sem adnék értté, 
mint üraságok szoknak lövés-bért adni vadászaiknak, ölyv’, héja’, bagoly’, vércse’ ’s t. 
e’ f. madarak’ fejéért.

De hány embernek van illy érzete, illy igiz erkölcse? Ha körül-tekintek, ott eggy 
igazságtalant, eggy önzőt, egy kép-mutatót ’s egy haszon-jesőt látok, ’s első hevemben 
boszszankodva megvetem; itt eggy a’ maga’ sok birt»ksibiá:,pufik®zót, eggy üres agyú 
büszke dicsekedót, eggy a’ maga’ tudományában mererigót, egy másokkal úntalan gyü- 
lölködőt, — ’s mosolygom őket, eszembe jutván Fóliáiméi, ama’ mondása; Főn on- a 
io ptuoM TÜ (minél több a’ bolond, ara>ál többet.kaczág az.ember.) De ha min
dég ezt akarná valaki tenm, mikoe- iltyekei -lát* Kemocnttá kellene lenn.e; ’s az ily 
szerencsétleneken csak-ugyan inkább illik szánakozni. Lálok azonban hoszszas körűl- 
vizsgálat után-eggy oly valakit Is, a* ki tudja, mi a’ valódi erkölcs, ’s ennek igaz érzé

sül vetem ő reá pillantatomat, mint fél-istenre, ’s szent borzádásom után így szállók hoz-

neki, hogy mikor fogja már egyszer észre venni, minő nyájas és derült az rgaz-leikú- 
nek homloka, ’a mint küliimböznek azon a’ vonások az 6 vonásaitól? Ugyan ott látsz- 
eggy önzőt, egy 'kép-mutatót és haszon-lesót is. Az elsőtől és másodiktól kérd-meg: 
Alkura léptek e mar a háláltál, hoszszú élet végétté A «áneskedőtól pedig tudalcozd- 
meg; Miért gondolja mindég azt, hegy' másnak nincs jó szeme, csak ő neki? Menj. 
ide is1, barátom, itt eggy a' maga birtokaiban puffadozót lelsz, mond neki, hogy a’ túl-

zett minden örökségei. Fogaz ugyan ott eggy üres agyú ’s ábrándozó dicsekedót látni; 
juttasd ennek eszébe, hogy ő semmihez úgy nem hasonlít, mint a’ felfújt hólyaghoz, 
roelly bár léggel tele van, még is nagyon könnyen ide 's lova hajtják a' gyenge szelek 
is. Ugyan itt fogsz eggy a’ maga' tudományában merengő Pedantot találni; mondjad 
ennek, hogy ha tudománnyal bír, ne hajhászsza szüntelen a’ ludús nevezetet, *) hanem
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használjon azzal egyebeknek dicsokedés, maga feszegetés nélkül, egyébberánt legszéle
sebb tudományának sem fog maradni holta után legkissebb nyoma is. Israerje-meg 6 
js, és mondja azt, a’ mit ama’ régi jeles Bölcs vallott, így szóllván: Én semmit sem tű
iéi; csak asl az eggyel tudom, hogy semmit sem tudok. Leszen itt eggy úntalan gyűlölködő 
.’s haragos ember is,, ennek adjad tudtára, melly igen csalatkozik, ha oly hoszszúnak 
-v.éU ez életet lenni, hogy itt a’ kérlelhetetlen haragra’s gyűlölségre is volna id5. To
vábbá, mond-meg-mind. azoknak, kik nem az igaz erkölcs’ útján vándorolnak, hogy 
.egyedül az igaz erkölcs ád embernek oly ragyogványű érdemet, melly által magát so
kakon felűl-emelheti. A’ ki tehát óhajtaná tökélletcsíteni magát abban, a’ mi őt’ jó-er
kölcsűvé teszi, tartsa mindenkor szeme előtt a’ derék Samosi Bölcsnek, Pytlagorásnak 
ama’ felséges alap-állítását, mellyben azt tanítja, hogy mindenek felett a' lélek' iSkéUetes- 
ségét akadályozó gátaktól igyekezzék magái az ember szabaddá tenni.

A’ szív’ érzésében van minden jónak magva; ezt kell tehát minél jobban kiművel
ni, ’s az meglévőn, szabadon engedelmeskedjék az ember mindenkor szent érzete’ sil- 
gallásainak, mert a’ jót csupán érezni nem elég. Azért mondja a’ Németek’ örök tisz- 
■teletre méltó írója, Göthe: gttip fíitbe nid;t atle in ; fentem bein ©efü&I tőnél

E’ kis munkát semmi Folyő-írás’ számára nem készítettem, hanem csak leirtana 
azért, mivel e’ tárgy szívemen volt, ’s érzésimet foglalatoskodtatá. Minthogy azonban 
minden tudományos vagy mulattató írásnak czéljávai legszorosabban öszsze van az er
kölcsi Cultúra kötve, helyök van abban az igaz erkölcs’ elő-mozdításának ügyében int 
munkáknak is. Ez indított engem arra, hogy e’ kis gondolatot, közre-bocsátás végett, 
e’ Folyó-irásunkhoz beküldjem.

„ •.........  . . .  N. A. Kiss Sámuel.

8 * ■

Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.

Harmadik Levél. Polykletus Krantorhoz.





November 1826. 935
AeschyW szavainak ily szép alkalmaztatásán BrSnirc ragaltalván, így szollék hoz

zá; „Add tudtomra, hogyan tanultad-meg eggy idegen nemzetnek nyelvét ily fiatal ko
rodban annyira, hogy annak legjobb íróiból a’ legszebb helyeket könyv-nélkül tudod 
„itt van a’ tanítóm, felele,ő, Syrusra mulatván. A* tiéd is fog ő lenni; Ő általa a’ 
Rómaiakat szintén úgy megesmerheted, mint én a’ Görögöket'megesmertem. Mellj sok- 
szqr megörvendeztetett engemet ő ama fényes iimepi játékok* leírása által, mellyekben 
a’ Görögöknek minden nemzetségei a’ szép mesterségekben váló elsőségért egymással 
vetélkednek. Az atyám szemeivel látta ezen játékokat, midőn ifjúságában a’ Görögok 
ellen harezoit. Akár mint szerette is hazáját, még is által-látta, hogy a’ te nemzeted 
a' miénket sok szépben felyűl-haladta, ’s ugyan azért nem akarta, hogy fi ja annak 
íróival esmeretlen maradjon. Talán utóbb még Athénében magában folytathatom Ja- 
miveltetésemet; vajha akkor Polykletust hozzá tartozóinak társaságában örvendezve ta
lálhatnám; de úgy, hogy azokról is megemlékeznék, kik szerencsétlenségében bárdijai 
voltak".

Éppen mikor ezen szókat elvégző, bélépe a’ Consul, ki minden reggel eggy órát a* 
fijánál szokott tölteni, minekelőtte az Ország’ dolgaihoz fogott volna. Megkérdező mű \  
ről beszélgettünk, ’s úgy iátszék, hogy beszélgetésünk’ tárgyával meg vala- elégedve.' 
Én kimenék vezetőmmel eggy ült. a’ legszívesebb tisztelet’ érzéséi között, ’s midőn a’ 
pitvaron keresztül menénk, ott sok embereket találánk öszsze-seregelve, kik, a’ mint 
látszott, a’ Gonsulra várakoztak. „Ha a’ Római népről előre valamely képzetet akarsz 
magadnak formálni, monda hozzám Syrus, jöjj velem, álljunk-fei eme félen lévő pad-

telnénk, ’s én mindeneket meg fogok magyarázni. > ■
„líézd először eme tizenkét embereket, kiknél eggy egy csomó veszsző van, ’s kik 

sorban állván fegyveres katonákhoz Hasonlítanak, ezek Liktoroknak neveztetnek. Min
den reggel cszsze-jönnek a’ Consul’ házánál, 's azt mindenüvé késérik. Az illyen ké
sérés csak a’ legfőbb tiszt-viselők’ megküiömböztetése, kiknek rangját az őket kisérő 
iiktorok’ számából .lehet meghídm. A’ Coasulok tizenkét lektorainak  ̂száma,a\Xátiuín- 
bélí tizenkét hemzetségekhez van szabva. Romukts, a’ népet zabóiában akarván tar
tani , a’ Heiruriabéliektől béhozta ezen szokást, melly, jóllehet határtalan Uraság’ jele, 
még is fennmaradott a’ Királyi hatalom eltörlése után is. A* Liktorok’ dolga abban 
áil, hogy az útszákon a’ sokaságot az útból félre parancsolják, midőn valamely fő-hi- 
vatalbéliek a’ városban valahová mennek, hogy ezeknek az illő tiszteletet megadatják, ’s 
hogy a \ Magisztrátus által inegszententziázott vétkeseken a’ büntetést végre-hajtják, mx- 
nckutánna tüdni-iilik a’ vétkeseket azon szíjjal, melly a’ veszszőket öszsze-szorítja, meg
kötözik; á’ veszszŐkkel mégveszszőzik őket, a* fejszével pedig, melly *a’ csomó veSzsző 
között van, azoknak, kik halálra Ítéltetnek, fejeket veszik. Liktorok csak a’ legalacso
nyabb köz-népből vétetnek,, de mindazáltal mindenkor szabad születésűek.

Azon nagy csoport ide ’s tova futkosó emberek, kiknek öltözete az enyímhez ha
sonlít, rab-szolgák, minién vagyok. Ha szintén sorsunk kulömbözik is, jussaink egyen
lők vágynak *s v elek,.eggy ült én is rab-szolgája vagyok Cnejus Octáviusnak, ki több 
mint ez«r rab-s2olgákkal bír. A’ Rómaiak tudni-illik, nemi-némü . kevélységet keresnek





Syrus; a’ nem szabad ember itt embernek sem lartatik. A' szabad ember Rómában 
szabadabb mint akár-hol másütt, a' rab-szolga pedig nagyobb mértékben rab, mint akár
hol. Láttam, hogy egy háznál minden rab-szolgák tortúrára vonattak, azért, hogy 
égy vétket, mellyel Urok védőitalon, ki akarlak velek vallatni. Sőt az 13 történt gyak
ran, hogy a’ vádoló ollyan rab-szolgát kívánt tortúrára vonattatni a’ vi’sgálás alkalma
tosságával, a’ kinek üra a’ dologhoz semmi közét sem tartotta. Az Hlyen esetben 
az Urátél kell .a' kinozhatásra engedelmet kérni, mellyel rendszerént az szokott is oly 
feltétel alatt adni, hogy kára azon esetben, ha szolgája a’ kínzás miatt meghalna, meg
téríttessék. Talán igen is hoszszas vagyok ezen olly igen zaklatott emberek sorsának 
leírásában; de ki nem beszél örömest a’ maga sorsáról, különösen ha szomorít azt 
ha a’ szerencsében bezárjuk is szívünket, a’ szerencsétlenség beszédesekké tesz’ bennün
ket. “ — „Oh felelék én, hogyan maradnék .szánakozás nélkül az eránt a’ nyomorúság 
eránt, melly engemet oly könnyen érhetett volna; csak egy kicsint keményeb’ szívekre 
találtam volna, ezeknek sorsa volna az enyim is.“

„Mond-meg, így folytatóm szavaimat, kik azok az emberok, kik amott minden czir- 
raság nélkül való szűk köntösben állanak, hajok és szakáitok le van nyirve, mint más 
polgároké, ’s fejek süveg formával bé van födve; vallyon Urak e* vagy szolgák? éppen 
most parancsok eggyik közzülök valamit egy szolgának, ’s ez jóllehet mindjárt megfo
gadó szavát, még is bizodalinasan látszott vele szóllani." „Még ez előtt két héttel felele 
Syrus egészen egyenlő sorsúak voltak, ’s azt még nem felejtették-nl; az oggyik most 
már szabados, a’ másik— semmi sem.” „Azomban ha a’ rab-szolgák’ átlapolja iu szo
morúbb 15, mmt GBrög-orazágban, meg kell gondolni más felől, hogy czeroncséseb'rc 

• vJTlozhatik. A’ ti Orszagtokban, hol" igen nagy gazdagságra sonki-sem lesz’ szert, a' 
szolga- mindenkor oly becses vagyona marad Uránál, hogy éz attól nem örömest vá- 
lik-meg, míg itt Rómában hűséges szolgalatjáért szabadságot nyerhet. Bizonysága en- 

tnek a’ felszabadúltaknak, miilyeneket ílt is látsz nagy sokasága. Mindazáltal no hidd, 
hogy ezek a’ valóságos Rómaiakkal mindenképpen egyenlők volnának, ha szintén 
arotnak legfőbb jussaikban részesülnek is a’ k >z - v élekedéa aafcfcih tdaseonyabb grá 
dicsra héiyheztetí őket,"mint a’ mellyen a’ legalsó született polgárok .Illanok; ők csuk 
a’ legalacsonyabb hivatalokra léphetnek, a’ Légió!; közölt sem magok sere még gyer
mekeik is nem szolgálhatnak, csak a’ tengeri katonák közzé vételhctnek-fel. A’ "nép
nek legalsó osztáljába (1,-Hhs) számláltatván, csak annak gyűlésében birnak voksal; ’s 
vabmi reájok nézve rendeltetik, mind az arra a’ sorsra emlékezteti őket, mellyben 
előbb voltak. Még szabadságok sem áll erősen; a* felszabadított szüntelen tartozik ’ 
eléb.twii Ura eránt tiszteletet mutatni, ha az megszegényedik, «. még szerencséjé
nek feláldozásával is köteles azt felsegíteni. Igaz, hogy ezt a’'háládatosság is paran
csolja, de ezen virlus az által, hogy reá őket a’ törvény' kénszeríti, elveszti reájok néz
ve minden kellomét. Ha ki közzülök ezen kötelességet elmulasztja, viszsza - tétetik a’ 
rab-szölgaságba, vagy a’ bányákba küldetik dolgozni. Végre a’ felszabadúltaknak semmi 
feltétel alatt sem szabad született Római polgárnak leányát feleségül venni, ’s már ez 
által eléggé elválasztatnak a’ tős-gyökeres polgároktól.”
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„Mindazáltal a’ felszabadullak mind e’ mellett is nem megvetendő tekintettel bimak. 

Minthogy egy természeti érzés nem csak azok eránt, kiktől jó-téteményt veszünk, ha
nem azok eránt is, kikkel jót teltünk, megköt bennünket, azért az Úr gyönyörködve 
nézi ezen ő teremtményeinek fontosságát, sőt azt nevelni is igyekezik, minthogy benne 
a’ maga fontosságának kiterjedését látja, az a’ tisztelet, melly erántok mutattatik, ma
gára nézve is közvetőleg hódolás, meilyet mindenkor szeret- sőt gyakran még vesze
delmesebb dolog felszabadítotjái mint magát megbántani.

„Minekutánna mír folytaié Syrus, az ezen házhoz tartozókkal megesmerkedtette- 
lek, azokról is szóllok, kik a’ házhoz nem tartoznak. De most hamarjában a’ sorsok
nak és hivataloknak sem külombségét, sem fontosságát eléggé meg nem magyarázha
tom, csak rövid és állalánös esmerctet adhatok azon külső tárgyakról, mellyek figyel
medet leginkább magokra vonják. Azon emberek között, kiket itt öszsze-gyűlve látsz, 
némellyek megküliimböztető öltözetet viselnek. Az az öltözet, meilyet a’ jelenlévők- 
nek legnagyobb részén látsz, Tógának neveztetik, a’Római polgároknak megkülömböz- 
tető viselete. Ez finomabb vagy durvább gyapjúból készül, de formája vagy metszésé 
mindenkor egyenlő, az-az, egy kerek és újatlan köpönyeg, mellynek alsó része öszsze- 
kapcsoltatik, a’ felső része pedig tág és oly módon öszsze-kapcsolatlan, hogy a’ job
bik kéz belőle kitartva és szabadon van, a’ balog pedig a’ Tógának eggyik szárnyát 
a’ jobbik válra, vagy a’ fejre felemeli , hogy azt a’ hideg vagy a’ nap ellen védel
mezze. A’ Tóga rendszerént fejér, ez az ember, ki tőlünk egynéhány lépésnyire van 
feketét visel, minthogy az attya’ halálát gyászolja. Ez a’ másik, kinek ruhája szaka
dozott és nagy szegénységet látszik mutatni, eggy igen gazdag polgár,- de a’ testvére 
zsarolás’ vétkéért törvénybe van idézve. A’ dolog egynéhány nap múlva a’ nép' eleibe 
fog terjesztetni itélet-hozás végett, ’s ez az ember *’ szakadozott ruha allai szánako
zást akar a’ bévádoltatott eránt gerjeszteni. * •“

„A” Tóga alatt rendszerint Tunicát vagy ujjatlan dolmányt szokás viselni. Ezen 
néha rövid ’s a’ mint mondám ójjatlan ’a az ember’ derekán övvel köttetik által. Az 
alsóbb rendű polgárok, valamint áltáljában á’ dolgozó lakosok is megelégesznek magá
val a’ tunicával, minthogy a’ tóga az elsőkre nézve drága, az utolsókra nézve pedig 
akadékos. Altaljában ezen ruházat, az ö tágossága,. ’s formája miatt ’s azért is minthogy 
szárnyának felfogása és ránezba-vevése szüntelen való figyelmet kíván, csak pompázás- 
ra való és inkább illik a' henye gazdagokhoz, mint a’ dolgozni szerető közép szerú- 
ekhez. . Azomban minden polgároknak, sőt még a’ felszabadultaknak is van jussok tó
gát viselni ’s . mindnyájan nagy becsben tartják ezen másokat kirekesztő just. Ugyan 
azért a’ Római nép rendszerint tóga-viselő népnek neveztetik (gens logala) ■ ’s ez a’ 
polgár, ki emitt, minthogy itt rangja eléggé esméretes, csupa tunicában van, esméret- 
len helyen bizonyosan nem mutatná magát tóga nélkül; mert csak a’ tóga teszi a’ sok 
elsőségekkel megkülömböztetett polgári rend' jelét."

Ekkor két férfiakat láttunk bársony prémű ruhában belépni, kiknek fejét csúcsos 
és a’ csúcscsán piros gyapjú rojtot mulató süveg fedte. Járások lassú és mérséklett volt, 
nézések komor'’s tekintotek szerénységgel vegyes méltóságot mutatott ’s liszteletet látszoit 
kivánni. Mindenek elhalhattak ezeknek érkezésekkor, az ülők felkeltek, ’s azok kiknek
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Tejik a’ ióga szárnyával hé roll fedve, siettek a1 tógát fejekről-levenni ’s iüssndfi forrná- 
ba hajtani. „Ezen emberek így szólták Syrushoz, kétség kivűl igen fő rangnak, úgy 
látszik, oilyan öltözetet viselnek minta* Consul, magok tartása csendes méltóságot mu
tat ’s alkalmasint hozzá vannak szokva azon tisztelethez, melly erántok itt bizonyíttatik. 
„Ezek felele Syrus mosolyogva eggy ollyan rendhez tartoznak, mellynek hatalma nagy 
de jussai kevesek. Az ország korraányozásában nincs semmi hatalmok, ’s még is tör
vényeket adhatnak, az 5 hivatalok’ minéműsége úgy látszik, mintha egészen kizárná 
őket az országos foglalatosságokból, még is minden hivatalokhoz tartják jussokat. Ök 
az Oltár* szolgái* a! miilyenek Rómában nagyon sokfélék vágynak. Ezek a’ kiket itt 
látsz Pontifexek, az-az: a’ legelőkelőbb Papok, kiknek fejek az ország1 fő méltóságai 
közzé számláltatik. A’ Görögökön nyert győzedelemért öröm innep és pompás Isteni 
tisztelet fog tartatni, ’s az eránt akarnak a’ Consullal értekezni. A* bársony prémű ru
ha, melly szemedbe ./unt Praetextának hívattatik, ’s a1 főbb Magisztraluális személyeknek 
és némely papi rendeknek mcgkülömböztető viseletek, kiknek ezt még gyermekei is 
viselhetik. Altaljában a’ Rómaiaknál a’ gyermekek bizonyos tekintetben hozzá kapcsol
tatnak altyoknak méltóságához, annak* gyozedelmi szekerén ülhetnek, ’s azt több 
alkalmatosságokkal a1 Senátusba kísértetik, ’s e* szerint meg engedtetik nékik idegen fényt 
ruházni inagokra; hogy saját fénnyel ragyogásra ösztönöztessenek.

„Nézd-meg ezt az embert, kinek tunikáját keskeny bársony prém ékesíti: ez Rumaí 
lovag. Ezen nevezet itt a* polgárok* egy bizonyos osztállyának adatik, melly a* nagyok kö
zött és a’ népség között közép helyet foglal-el. Ezek életek’ módjára nézve igen külömböz- 
nek, némellyek közzülök a* hadi seregeknél, mások a’ törvény-székeknél keresik szeren
cséseket f dó mind a* két rendbéliek egyeránt fő polczpkra juthatnak. Viszont mások, kik 
az arany* |fényét a’ bársony ékességnél felíyebb becsülik, órÉigóá árendátorokká lesznek 
(Vublicani.) Ez is az utólsókhoz tartozik; ’s hacsak szűz esztendővel született Volna is 
előbb, az-az arany-gyűrű, mellyel visel» bizonyosan nem lett volna azok között, meí- 
lyeket Hannibál Karthogóba küldött. Jól lehet már temérdek gazdagsággal bír, még 
sincs másra gondja, hanem csak gazdagságának nevelésére*. Tudod-e mi hozza őtet a* 
Gonsuíhoz? értésére esett, hogy a1 Szabad köz-társaság új tartományokat' nyert, V Ő

sülhöz jő tudakozódni, ’s mihelyt haza megy, árendás társokat keres, kezeseket szerez *s 
azután mindent el fog követni, hogy a’ meggyőzött tartományok* jövedelmei neki adat- 
tassanak-ki árendában; nézd-meg jól, melly megvető szemekkel teként másokra, melly 
kevélyen tartja magát, a* mint a’ hirtelen meggazdagodók mindenkor tenni szoktak; 
a' körűiül* lévők közzúl eggyel sem akar szóba állani, de ezek sem keresik társasá
gát? úgy látszik, mintha megvetés állal elejét akarná venni árinak ^  megvetésnek, melly

Nem sokára azután megjelenők a* Consul, ki nagy csendességgel fogadiaték. Min
den jelenlévőket meghalgata ollyan rendel , mcllyben rangjok szerint egymásra követ
keztek. Az országos árendás is eiő-lépett végre, *s lehetetlen volt nem mosolyognom, 
midőn látóm, melly hirtelen változás történők rajta. Míg ez a' legmélységesebb aláza
tossággal elöl-adá jelenlétének czélját, egy pálezájára támaszkodó tisztes ősz érkezők lassú
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„suae vohmtatis. De servis autem ét ancillis- inanumíttendis etíam concessimus fa-, 
„cultatem; ratum et firmum hábentes per omnia, quidquid idem fecerit yel ordina- 
„verit in praemissis. Dátum in Regno Moraviae juxta Castrum ta a ,  in Octavi* 
„Sancti Regis Anno Dni iay8,“ —

Ez a’ Comes P'aulus 1282. az atyja’ ( Gyapoly) testvérének, iLLYfes-nek, 
László  és I s tv á n  fijai’ számára Örök-vallást teve az Egri Káptalan e lő tt, „quod 
„universas possessionés suas hereditarias K iir tv é lü s  (Körtvélyes) , H a ra c h  (ma 
»Hor), M ara (ma M orva ,  falu), et S in c h  (ma is Színes t praedium), ob unam 
„dilectionem contulisset dictis fdiis EliAE, jure perpetuo ac irrevocabili possidere. “ 

Lászlónak e, vagy Istvánnak, leve PÁL, a II., ki, nem tudjuk meliy okból, 
Csisz-nek is neveztetett. Ez hitvesétől, a’ Pazdicsi Péter’ testvérétől (kereszt-neve 
felejtve van), nemzé G yapolyt, a’ IL;. ez viszont A ndrás, János, L ászló  há
rom testvéreket; a’ mint ezt az Egri Káptalannak eggy 1392. költ Levele bizo
nyítja. — ‘

Itt hézag van a’ hírekben. Az éppen-említett írásból azonban világos, hogy a’ 
RÁKÓCZY-Ház eggyike azon hat Famíliáknak, mellyek eredetüket e' három test
vértől’ vevék. A’ hatnak nevei ezek: Rákóczy; Morvay; Körtvélyesi; Izsépy. 
Czékey; Monoky. —  (Tudva van, hogy azon háznak gyermekei más más helység
be vévén lakásokat, a’ lakásúl-vett helységnek névét familiájok’ neve mellé vevék 
praedicatuműl; ppld. Vay de Ibrány ezt teve: lakást Ibrányban tartó V a y ;  és 
hogy iüeksZof a’ praedicatuműl vett név eltolta a’ famíliái n^fet, mint ugyan ezen 
példában; mert a’ hajdani V ay de Ibrány már ma Ibrány i  de Vajai)

Mátyásnak országlása alatt (1464 ) éltek Rákóczy LÁszLÓrnak három ftjai: 
1. Benedek, a’ Pap; 2. Mihály; 3. Gábor; — Rákóczy IsrvÁN-nak pedig, 
Deregnyői Bessenyei Annától, négy fijai: 1. András; 2. P á l ;  3. Gáspár; 4. 
Menyhírt.

II. Ulászló és II. Lajos alatt két Rákóczy fördúl-elő, F erencz é s 'Zsigmond. 
Amaz megtartó birtokáról viselt praedicátumát (RÁKÓCZY de RÁ K O CZ); — 
Zsigmond iö iy . megvette Felső-Vadászt (Abauj Yárm.), a’ közcl-fekvő Selyeb 
(Wagnernél* hibás orthographiával, Zelep) helységgel;, ’s törzsöké lön a’ FELSO- 
RÁKÓCZI RÁKÓCZF ágnak. ■”

Ezen időkbe tartozik Rákóczy Mihály, ki felől ín Actis Juridicis Archivi 
Colt. Zemplin. Fasc. 395. Nro 249. egy Vallatás találtatik az cránt, hogy Szent* 
Iványi Györgynek valamelly Lajos nevű szolgája Rákóczy Mihálynak kezét elvágta. 
Közöljük azt, hogy Olvasónkban gyanú ne támadjon, hogy többet találhatnának 
benne mint mondunk; -





Sümegjei F6 - Ispánságba lépése- irinepén férjével eggyütt jelen volt. -







iw
ii

m
íi













November 1826.
■ „3M feine Officierc 9efefim, bog er 9anj matt unb fraftloí, fém Orfiírt outi; mit Sötut «»(> 

,.li3 überfloffeti, trjrijfen ijm feiit Sienrr, bér i$m ben karabiner ofTegte tiaebjutragen, unb ein 
„Stittmeifter, ttod; btpjeit, begaóen fid; mit ií>m ouf bie gturl;í unb brad;ren iím narf; @rog-- 
„SBarbeitr; unter n)eld;em 3ojen bér gürji sweifmjí eor Cí>nmacf;t jur grbe fant. SGn (Te nun 
„mit igm narí; befojtem SEarbein famen, rearb ibm tér Sopf oberjiaíb aufgelbfet, unb ein ©tiií 
„érni bor £irnf(i>al gerouígcncmmen, morauf er ben 57. (hibásan a' mint látni mingyárt fog- 
újuk) jjernad; , fcitiett ©erffc aufga&Z4

Özvegye Bátori Sófia Zeinpléavaek Rendéit férje’ haláláról e’ levele áltál tudósi- • 
tá: (Fase. *1?. Nro í)2.)  ̂ t \ á t \ á . 4 . d * lé k f 1
2,bonthatatlan rendi semminek az ég alatt Örökös megmaradhatást nem engedvén, kö
zönséges ’s által-hág hatatlan törvényt szabott, hogy mindennek, a’ mi-eredetet vett, 
„vége is legyen, és a’ ki született, annak meg is kellessék halni. Ezen magasságbeli 
„tanácsnak teczéséből amaz halhatatlan emlékezetet érdemlett vitéz Fejedelmek és Ha
talmasságok is, kiknek karjok ’s kard jók ellenségeket meghódítanak, az halál’ kemény 
„kénytelenségének ellene nem álhalnak. Attól ment nem lehetett az én szerelmes U- 
„ráöt is-, a’ néhai Méltó s. Második Rákóczy György, Erdély-országnak Fejedelme, 
„MagyárOrszág’ Részeinek Ura és Székelyek’ Ispánja, míg élt, hazájának erős oszlopa 
„és Nemzetére szakadóúl függő végső veszedelem vérrel ’s rabsággal terhes felyhőit

„dŐn azon keresztyéni igyében már harmadik derék harezot adott volna a’ Pogánynak, 
bálontaná hadait, ’s kezével hullatni eilensé- 

^i^V^^k^plfáriyságtól , a meiíyektŐL megbá- '
„gyadván, kéntelenítetett az hárcz1 helyét, (meiiyet mind'^má^ -.^>w,p.ogány> vérével,

. „fogadása szerint megfestett,) az ellenségnek engedni. Melly sebek miatt Váradon (fii-
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Mintegy két esztendő* tíiitvén ott, l?03., kísérve németly Franczía ős Lengyel sere
gek álul, Bereg Vármegyének széLein berontott, ’s Munkácsi táborából ereszté-kí Jú
lius’ rd. Manifestumát. Sok győzedeimei ’s veszteségei után, 1705- Septemb. 12d. olta 
Oclób. iSdikáig a’ Széchényi mezőken, Núgrád Várm., tarta Gyűlést, ’s abban, mint 
Dux Confoedcralionrs Iiungaricac felesküdött. Az Erdélyiek 1707* Martz. 28d. FejedelmÖk- 
nek elválaszták, ’s e’ két czímmel, királyi fényben tartá Diétáját Ónodon, Borsod
ban. De a’ Maros - Vásárhelyi választás' Aktáját Generális Báró Tige (oiv. Tizs) Sze- 
benben hóhér-pallos által égetteté-el.

E* háborgásokat követé a* Szatmári Béke, megkötve 1711. Apríl. 298. a’ Mária The- 
resia alatt Nádori méltóságra emelt, hazáját-szerető Páiffy János által. A.’ történetek* 
feledése ki vala terjesztve Rákóczyra is; de 6, eléggé tanácstalanul, a’ keggyel élni 
nem akara , ’s némely híveivel elébb Lengyel, tovább Angol és Franczia - országokba 
vette magát, végre Rodostóba, a’ Marmorai tengerészeiére, közel Konstantinápolyhoz; 
’s ott l?35* Apríl. Sd., Nagy-Péntek nap’,* megholt — Hitvese Párizsban múía-ki 
1722. Február. 2Öd. .............

. Két fijai, József és György , Becsbe vitelének- A’- VezeUk-n^Józsefnél Mark- 
gráf von Sankl-Karl, Györgynél Mari gráf von Sante-Elisa&eih nevekre vala változtatva, 
VI. Károly Császárnak ’s fels. hitvesének neveikről. Élszöktenek mind ketten, ,’s,az 
elsőbb Török-országból akara alkalmatlankodni, míg XII. Kelemen az Anyaszentegyház* 
villámát reá lobbantotia. Megholt Csernavodán Bolgár -országban 1738. Novemb. lOd. 
élet. 38. eszh — Azifjabbik , kit atyja ^ r ^  tituíáztatni, Pá
rizsban elvev* Marguíse de BeCT&T^eV'házasság meddő maradott. Megholt 1732.

. Az - egykor oly nagy fényű Felső -Vadászi Rákóczy ág így egészen kihala. Emlé
kezetét a’ mi . időnkben; egyedül a’ Generális Gróf Aspremont Ferdinand Góberthez 
ment Rákóczy Juliána-Borbára* utolsó maradéka, a’ mennyei szíve által tiszUietes 
Aspremont Mária, Gróf Erdődy Györgyné, utolsó maradéka az Aspremont háznak is', 
tartja - fenn.

. A’ Rákóczy RÁKÓCZY-ház’ utolsó maradéka volt AxdrÁs , ki felől' (Fascic, Juri- 
dlcor. 352. Nro 64.) azt tartá-fel emlékezetben a* Jegyző-könyv, hogy Bányai István 
Pataki Prof. és Sziráky András Újhelyi Predik. Fiscálisi - pörbe vonattak ’s megbűntet- 
tettek, mivel Rákóczy Andrást Rákóczon Qnco non 175ó< eltemették. — En-
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Ezek szerint a’ Ház’ Genealógiai Táblája ez volna:
- ' ■ Törzs-öl:

BOGAD-RADVÁNY.

Kft' századdal lösöbb: . . '

II. Ulászfö7 országlasa alatti 
■ , RáKÓczi FjasÖ-Vsuászr

RAKOCZY FERENCZ, RAKOCZY ZSIGMQKD.
ennek ága kiholt megvette Felsővadászt, 15l?.
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AZ ELSIKKASZTOTT GYŰRŰ.

P a r a b o la

(Leszszmg Náthánjálól.)

É h ’ régemen, az ősz Nőé’ korába’ még.
Egy nagy kincses Ur a’ Napkeleten. Bíra 
Kedves kéztől az egy drága-köves gyűrűt.
A’ kő rajta Opál, ’s száz-színű kő vala.
Benn oly titkos erőt rejte, hogy a’ ki azt 
Biztában visclé, kellemesé leve 
Isten ’s ember,előtt. Nem csuda 'hát, le hogy 
Ujjáról ez az Ur azt soha nem hagyá,
’íi házánál örökös megmaradást neki 
Bcndelt, és pedig így- — &' gyűrűjét hagyá 
A’ kedveneznek egyéb sok lijai kőzzűl;
’S úgy végzett, hogy ez is, majd ha halála jő, 
Ollyau gyermekinek kösse örökbe-le 
A’ gyűrűt, ki kivált szíve szerint leend;
Es nem nézve személyt, kort, —  fejedelme a’ 
Házának legyen az csak, ki gyűrűt ayérend. - 
Firól- (ira utóbb így juta e’ gyűrű 
Egy Nemzőre, kinek három édes ltja 
"Volt, jő szót-fogadó mindenik eggyeránt,
’S így kedves liak is, mindenik eggyeránt:
Csak még néha - időn nékie tetszheték 
Majd ez majd amaz, — a’ mellyike hol külön 
Közié véle magán, ümledező szivét, — 
Kcdvesb’nek ’s .gyűrűért. érdemesebb ínak,
’S ily gyarló minután, Atyja világosan 
Mindének gyűrűjét-néki ígérte-el. — 
így ment c’ dolog, a’ míg mehetett. De most 
A’ buzgó Atya már halni közelgete,
Es könnyítői magán drága lön a’ tanács.
Két kedves fijait sérteni íájlalá,
Kik szavába nagyon bízva, reménlteaek.



Vizsgálódnak; ered pór, harag és panasz.



” Miad “ "'hármaTokat8 ^  “

;feLS'»Si8’“ ,ó’ 

:g i g £ g ^ ^ g g g . ;

„Ókét szikem elé öszsze-liívom megint.
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magira, ’s jószágának rendetlenségbe hozásával, egész házának szükséget okoz; csak 
ritkán, vagy igen bajosan pótolhatja helyre okozott hijjánosságát, mivel az idő rendes 
pontjának elmúlasztása, mindég kárt szokott maga után húzni. — A’ tábori embert, 
ha nem figyelmez a’ jel-adásra; a’ hajóst, midőn elmúlasztja a’ kedvező szelet', rend
szerént veszély szokta érni. — A’ sietve utazó okosabban bánik a’ maradozónál; mi
vel hamarább czélt ér, és a’ következhető alkalmatlan idő viszontagságait is elkerülheti.

Erre nézve, a’ jelenlévőnek bizonyos használását, soha sem kell a’ bizonytalansá
gért félre vetni. Mert a’ szorgalmatosság nélkül való dolog-halogatóval az idő éppen úgy 
szokott bánni, mint a* kemény hitelező pontosan nem fizető adósával, hogy még az 
uzsorát is tőke pénzzé fordítja. Azonban a’ szorgalmatosság az embert nem csak hogy 
élete’ boldogitásában elő-segéUi, hanem azt még gyönyörűségekkel is füszerszámozza, 
mivel az élet’ édességét sokkal jobban érezheti egy serény munkálódó, hogy sem egy 
lomhaságban elpuhúit aluszékony lélek. A’ kötelességének pontosan megfelelő munkás, 
pihenése’ idejében is gyönyörködve emlékezik munkássággal töltött óráira; ellenben a’ 
munkátlan tunya, napjai vagy órái között külömbséget sem tehetvén, csak egy napra 
sem emlékezhet, mellyen kötelességének megfelelhetett volna.

A’ vénség’ két pálezája, mellyekre aggodt idejében támaszkodhat, eggyik a’ 
virtussal folytatóit éléire viszsza-emlékezés; mellyné! fogva magát a’ köz-szeretetre és 
becsületre érdensesíté; a’ másik pedig serény munkássága által szerzett vagyonaiból 
c.endes békességben élhetés; hogy a’ mások kegyelmekre szorulni ne kéntelenítessen: 
de a’ henye dologíalan ember’ élele ezt mind a’ kettőt még ifjú idejében eltöri, ’s tá-

!’ pedig a’ világot teszi fényessé. A’ ki kötelességét mint “férj f  fatya, gyer- 
itaibéli magános, parancsoló vagy engedelmeskedő, minden tekintetben igazi 

szorgalommal bétölti; az aj maga nemének valóságos dísze, ’s minden dolgaiban szem
látomást előrehalad és bpldogúl. A’, dolog-halogató.’s götelességéhgg-restül járó, ép
pen ellénl^H'egvanTaz" naponként fogy,többnyire minden szükség e!t“a''més okéból 
kéntelén pótolni, dolgában elő-menetele hasonló egy vándorló’ éjjeli útjához; ki á’ 
baktatva léphetése mellett, még útját is tévesztgetvén, mit se haladhat előre.

Egy kötelességét rendesen vivő szorgalmatos gazdának barma tenyészőbb, földje 
termékenyebb, erszénye tellyesebb, házát jó módban tarthatja, gyermekeit jól nevel
heti, adóját fizetheti és még másokkal is jót lehet. A’ serény kereskedőnek víz nM - 
jára folv kereskedése, ’s minden nap hasznot lát, a’ hitelezésre nem szorul, '^boltja, 
pecséFclesetől nem tarthat A’ serenyen munkaiodó mester ember, szorgalmatosságá- 
val kitelt nyer magának, ’s folyvást való munkája után bőv hasznot vészen. A’ dolog 
mulasztó nap lopóknak pedig, kik szorgalmatosság jók’ hijjánosságát hazugsággal kén- 
telenek pótolni, ’s szavok nem teilyesíthetéseknél fogva a’ vevőket és munkáltatókat 
magoktól elidegenítik, házoknak, czimere rendesen csak a’ .szegénység szokott léiilL 
Az észszel járó. foglalatosságokban á  főbb hivatalokban éppen ez a tapasztalás  ̂*" 
iöteíess^gj§kn,els pontosan ' megfelelő tisit- viselők, mindenek előtt bccsűlétWtf
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teleiben tartatnak, a' nélkül hogy kevély reá-tartásoknil fogva kénteleníttetnínek, az 
őket illető tekintetet másoktól kicsikarni; minden ember egész bizodalomma! folyamo
dik hozzájok, ’s hívségjekre és munkásság jókra magokat ’s vagyonyjokat minden tartalék 
nélkül bízzák. Ellenben a’ hivatal jókban restek, dolgaik’ halogatásainál fogva, midőn 
a’ bennek-bízóknak várakozásait bé nem töltik: magok eránt bizodalmatlanságot sze
reznek, ’s tunyaságaikat a1 népséggel mind jobban-jobban észre-vétetvén, becseket el
vesztik és mindenektől elhagyattatnak.

A’ melly hivatalbéliek, sok hasznos óráikat csak az eggyik társaságból a’ másikba, 
eggyik mulatságból a’ másikba futkározásokkal, az öltözésekről való nyughatatlankodá- 
sökkal, >s személyeiknek kevély fitogtatásival vesztegetik; elvágják magok előtt azon utakat, 
meliyek kulömben már az 6 elébb-menetelekre készen-áUottak, ’s a’ jobb rész előtt mago
kat megrovatván; jó, ha ott a’ hol állanak, csak könyörületességből megszenved Let- . 
nek. Némellyek még nem csak hogy nem szorgalmatosok; de oly rémitő lusták és te
hetetlenek , hogy a’ midőn magokat inassaik által felöltöztették, egy darabig még a’ me
nésre se tudják magokat reá-bírni; hanem elébb, néhány órákig az ablakban könyö
kölve nézegetődnek, ’s mikor a’ könyöklést megunták, azután mennek a* kávé-házba, 
vagy pedig az unalom miatt a1 restség’ párnáján végig nyálnak ’s égy játszi ész román- . 
Icájának olvasásával töltögetik üres leikeiket; Midőn már abban is egészen unatkozot- 
tak levének, szeglet házakat keresgetnek, a* hol feltalálhatják azon társaságbélieket, 
lak a’ setétség’ oltalma alatt, apjok, véres veréjLékeit', vagy a* másoktól kölcsönözött 
ptriieke* kártya áteal egymástól lo p k o d j nyu
godalomra rendelt időt, nap széleszti Őkst széjjel, a’ midőn más szorgal
matos íríelekkel és testtel, hivatalos foglalatosságát serényen folytatja; ná-
iok' á r ;éjszaka kezdődik.

A’ szorgalmatos, felkelésében megelőzi a’ napot, és égy mozdulat jára, minden hoz-

lát, azt azonnal jobbítja; tudván azt, hogy a’ melly törést vagy lyukat ma egy újjal, 
későbben egy tenyérrel se lehet bedugni* Mezőjét, szántó-földeit, szőlőit, barmait, és 
minden vagyonait tökélletesaen esméri, földjeinek határait, barázdáit, nem csak jegy
zésből, mint az Arábiai pusíták’ fekvéseit fóld-mérő rajzolatokból; hanem tulajdon mé
réséből ’s gyakori megtekéntéséből. Estve míg napi munkájáról *s munkáltatásáról ma
gával ’s embereivel számot nem vét: le nem fekszik,. ’-s míg a3 következő napi feltételeit 
’s intézeteit ki nem főzi, e! nem alszilc.

’ Az ifly eggyes szemcllyek szorgalmatosságjoknak ’s munkás igyekezet jelenek, oly 
^hathatós béfolyása van a' társaság* és az egész nemzet’ állapotjába is: hogy látván mások 
" n t i ’6 dolgaikban lett elő-mentteket ’s boldogúlásokat, apródonként példájokat követik,

’s a’ szófgáTraalpSiág jobban-jobban terjedvén, közönségessé lészen. Mihelyest pedig az 
egész Nemzet 'tóé^bet a* munkásságba, azoíirial kilép a* vadság’ áUapotjából, ’s a’ mil- 
lyen mértékben gyarapodik a’ szorgalmatosságbán, éppen ahoz hasonlólag mégyen-jK» 
pallérozódá3ábán. Rajnál azt mondja, hogy a’ szorgalmatosság éppen ollyan xánft'V
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arúnó teje, melly elcsepegvén bétöliiá* eget csillagokkal. A’ meliy magokat a5 termé
szet’ Ura, a’ ktilömbféle természetekben elrejtett; azokat a’ szorgalmatosság nagy mun
kássággal felkeresi, és a’ Nemzeteknek hasznokra fordítja. A’ nagy lelki-tehetségeket 
az emberekből kifejti ’s Nemzetek’ világítójivá tészi- A’ rebegŐ nyelvű Demoszthenes 
éjjel megírta az elŐ-adni akart beszédeket, reggel pedig az ékesen kimondás végett ta
núim ment a* tenger partra, ’s szorgaimatossága. által eiszoktatván nyelvét a’ rebegéstől 
oly nagy tökéüet§sségre vitte az ékesen-szóllás’ mesterségét; hogy azt embernek fellyebb 
vinni, nem igen lehetséges. Kleantes, éjjel kerteket öntözgetett fizetésért, hogy nappal 
tanúihasson, ’s bölcsességével bétöiié a’ világot. Plautus nap-számra dolgozásával ke
resvén élelmét, munkájít éjjel tellyesítette, hogy nappal Írogathasson, ’s elmés tréfái
ban megmutatta az emberi ész’ nagyságát A’ melly magokat Ázsia az emberi Nem’ édes 
annya vadon termett, azokat a’ szorgalmatos emberék a’ sovány Európába ’s a’ föld
nek más egyéb részeibe által - szállították és nagy munkássággal termeszthetokké tették, 
így jött-bé a’ szántás-vetés is, melly az emberi Nem’ pallérozódásának igazi talp-köve.

A’ szorgalmatos mindég tud a’ szükségen segíteni és a’ szegénységen uralkodni, ez 
által a’ szántó-vető a'rengeteg nagy erdőket kiirtotta, a’ mocsárokat kiszárította, a’ ten
gereket honnyaibój kiszorította; és gazdagon termo gábona-föJdekké tette. A’ keres
kedést és kézi-mesterségeket virágzó állapotra juttatta, az egész világgal-közösulést lábra 
állította, egy szóval az embereket lelki és testi tehetségeikre nézve egészen arra a’ lép
csőre segítette ; hol most a’ legpallérozottabb Nemzetek emberi méltóság;oknak 
legnyilván - valóbb jelenségeit adhatják. Ennél fogva igen okosan mondja Rajnál, hogy 

hanem az a kmek a’ szorgaimatosságra 
igyekezete nincsen. A’ melly eggyes ember- ma^káafe^tfekezeitel viszi dolgát, jól áll 
és szükséget nem érez: úgy a’ melly NemzeLberi a’ szorgáímafdS^^i^^yan; az erős, 
gazdag, és hatalmas. ... • **&*■-.

Azonban a’ szorgalmatosság még a* vétkék’ és .gonoszságok’ eltávoztatásokra is igen 
hathatós eszköz. Mert a’ ki kötelességének pontosan „meg. akar felelni, és a’ hivatalos 
-.foglalatosságaiban rendesen eljárást máé megszokta, arrnak roncs ideje arra., hogy a’ 
közönséges múlató és sétáló helyeket minden nap gyakorolja, ott órákat töltve ácso- 
rogjon ’s embereket szóljon, kávé-házakban’s korcsmákban kártyázzon, vagy pedig me- 
zóról-iuezőre,. erdőről -.erdőre vadászgatva a’ drága napokat minden haszon nélkül el- 
töltse, vizek’.partjain szédelegve dohányozgasson. Már pedig a’naprlópó doiogtalan em- 

. berek, kik a’ korhely henye'életet megszokták, elfelejtkeznek házi állapotokról, és a' 
midőn házi szükségeiktől szoríttatnak; kéntelenek akár-miféle csalárdkodásokra ’s más 
egyéb sétkas dolgoknak követésekre is vetemedni,. hngy.tr szorgaimaSl/msag-

-,ok miatt házokba becsúszott" szükségé: Vsz%éiijségét Ök&kobdlhessék Innét a’ kö
zönségek fogházainak -békjós lakosai leginkább korhély , dologtaian napviopókbúl álla- 
nak; mért a’ midőn a’ szorgalmatosok munkálódássokr.ál. fogva érdemük kenyereket,. ők 

-akkor csalásokkal, lopásokkal, gyilkolásokkal kénteleníltetnek ártalmas életeket feltartani.
Egyedül csak a’ szorgalmatos munkásság szüli tehát az emberek’ jó állapotban le

hetőseket, ez által lehet az embereknek az élelmekre megldvántató szükséges (Szközö- 
ket, szereket, ?s élelem féléket megszerezni; hogy magok is tisztességesen, élhessenek,



Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
(Folytatás.)

Ötödik Levél. Polykletus Krantorhoz.
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felelet nélkül i> megértette mit akarnék mondani; mert módot keresett benne, hogy 
▼ele titkon beszélgethessek. Mit mondhatok egyebet ? Nem annyira az 6 töb'szöri biz
tatására, mint, saját óhajtásom’ ösztönözéséből egészen reá bíztam magamat, ’s leve
leim már kezében'vágynak. De alig tettem-meg ezen lépést, midén az. a' félelem 
háborgatott, hogy eggy esméretlennek kénnyére talám igen meggondolatlanul támasz
kodtam. Sőt megvallom az ö szolgálatra való véghetetlén készsége méltatlan gyanako- 
dást gerjesztett bennem, mellyet minden okokkal sem tudok belélem egészen kiirtani’
Valóban mi oka'lehetne ezen embernek engemet elárúlni? Ha fösvénység ösztönözte ’
ötét a’ szolgálatra, az a’ nagy jutalom, mellyet néki nevedben Ígértem, hallgatásra fogja
étet bírni; ha.nemesen gondolkozik, a’ mit nem ok nélkül hihetek, ágy nincs mitél
félnünk. De akár mint legyen a’ dolog, által-adom magamat a1 veled való társalko- 
dás’ örömének, melly most eggyetlen-egy -vigasztalásom ’s meilylől megfosztatnom fáj
dalmasabb kin volna mint akármelly baj a’ mi belőle származhatik.

Az ifjó Octáviussal való esmeretségem naponként barátságosabbá leszsz; egy két 
esztendővel idŐssebb voltomat egészen elfelejteti az a’ gondos nevelés, mellyben ő ré
szesült, ’s melly az ifjúsággal az érettebb kor’ erejét ’s nyomosságát ’s a’ vénséggel az 
ifjúság’ tetszetőségét közli. A’ mi mindennapi társalkodásunkban ő csak Görög-ország
ról beszéli;. én ellenben szüntelen Római dolgok felöl tudakozódom; ő én tőlem a’ mi 
történeteinket, törvényeinket ’-s szokásainkat tanúija-meg; én pedig ő általa az ő nem- 
zete’ megesmerésére vezéreltetem.

Ma, midőn á Consul Cleontól külömbréle szép álló-képeket vásirlott, azt kér
dené tőlem f.íjsú/s^h^v.d^m ^^ tl^ ü ^ ^ ^ ^ iu n k ^ ^ szs^ ^ ^ ^ ^nagyságQkj-â s pom-

mert azoknak, kik az épités mesterségének reguláit feltalálták, és oly sok pompás em
lékeken gyakorolták, az alkalmas és kellemes lak-helyek’ építése csak játék. Ti a’ ná
latok még esméretlen jó iziés' helyébe a’ pon^pát tettétek, még mi a’ jól választott for
rnak által fényiünk ott, a’ Sol tr a’ nagysá§ egész ragyogványáBsm bÜszkelkedteU

Syrus, ki ezen beszélgetésen jelen vala'j így szakaszlá félbe szavaimat: „Kórinthus- 
ban születésem’ helyén töltöttem - el életemnek harmincz első esztendejét, a’ többit pe
dig itt-Rómában. Mind a’ két Nemzet esmeretes előttem, ’s talám a’ jelenvaló esetben • 
meghatározhatnám, mellyiké légyen a’ kettő között az elsőség. De te kérdeztetél- 
meg, Poiykletus, tégedet illet a’ felelet. Azonban hogy jól felelhess, esmerned kell a’ , 
dolgot, ’s az a’ mit itt látsz, csak hijános képzetet adhat neked a’ Rómaiak’ pompá
dról. Igáz hogy aé Consul háza .s nagy es tisztességes, mindenképp’ megfelel birtokos
sá’ méltóságának; de itt minden komoly és sanyarú, mint maga a’ ház’ Ura. lllyen 
házban, laknék talám Camillus, ha ma élne; ’s valamint ez a’ maga idejebéliek kö
zött követésre méltó példa volt, ügy Octávius is talám ma cggyetlen-eggy a’ maga sorsa- 
béliek között, ki a’ mindent megemésztő és elnyelő pompázásnak közepette mértéket 
tud tartani. Hányszor nem hallottam tiszteletre méltó férjfiaktól azt a’ mondást, hogy 
már ma egy fő-ranga polgár’ lakása nem eggyez-meg sorsával, ha csak háza nagyobb





Deezember 1826. 9 ?3

nánt engedtetett-meg hajdan, hogy kifelé nyitó ajtókat csináltathasson; ’s ezen rend
kívül való engedelem, mellyel maradékjai náost is élnek, attól fogva senkinek sem 
adatott.

.Beléptünk a' házba az ajtó-őrzővel akarván szóltam, ki Janitornak neveztetik. 
Ez szobácskájábán ült, egy pálcza lévén kezében, mellyel az alkalmatlankodókat visz- 
sza-tartóztatni kötelessége, ’s melly egyszersmind tisztségének külső jele. Mellette egy 
három lábú edényben jó illatú fa égett, a’ házi Istenek’ (karos) tiszteletére; magának 
a’ dereka körről volt övezve egy lánczal, hihetőképpen arra a’ rettenetes strá'sára akar
ván emlékeztetni, ki a’ költők’ mesélése szerint az alsó világ’ küszöbéhez van lánczol- 
va. Egy rab-szolgát hivott-elő, hogy az bennünket a’ tornáczba (átrium) késérne, melly 
aulának, is hivattatik, ’s a’ háznak legnevezetesebb része.— Itt fogatlatnak-el a’ láto
gatók, itt gyűlnek-öszsze, fontos alkalmatosságokkal p. o. lakodalmak’, temetések’ ’s 
a’ t. alkalmatosságával a’ rokonok, itt tartatnak a’ ház Urának drágaságai. A’ tornáca 
formája rcudszerént egy hoszszúkás négy-szeg, mellynek hátúlja könyv-háznak vagy ar
chívumnak (tabiinum), mellyék szobái pedig szárnyaknak (alae) neveztetnek. Hajdan a’ 
tornácz eggy ollyan tagos szoba volt, mellyben a’ házi-aszszony szolgálóival eggyütt 
gyapjút font, melly szobabéli eszközökkel csinosan meg volt rakva, ’s niellynek egész 
nagyságát a’ szem egyszerre végig nézhette; most ellenben csak pompára nem haszon
ra való ékességeket lehet benne látni. Ezen tornácz több részekre el van osztva bár
sony-szinti kárpitokkal, az első részen vagy szakaszon túl az alacsonyabb polgároknak 
n-m szabad lépni; á  másodikban a' főbb rendűek íogadtatnak-el, a' harmadikba pedig 
csak a’ mcgkülümbüztetott személyek botsátuluak-bé. Ezen utolsóba vezetelt minket egy 
szolga, kinek tűruár.z-őrző (alriensis) a’ neve, minthogy a’ tornácéra vigyáz és minden
re a' mi abban vau: eggy oly hivatal, melly néki bizonyos tekintetben egyéb szolgák 
felett elsőséget ád.

Itt találtuk a’ ház’ urát egy bársony színű vánkoson csendesen szunnyadozva, míg egy 
mellette álló szolga egy könyvből valamit előtte olvasott, a’ mit senki sem értett. Mi
kor beléptünk, felkeli, ’s mesterséges illendőséggel elünkbe jött. „Fortunátus, igy szólla 
hozzá Syrus: itt az ifjú Ocláviust mutatom-bé nálad; ez a másik pedig (reám mutatván) 
egy külföldi, ki a’ Consulnál lakik, ’s a’ szép mesterségeknek nagy barátja. Mind a’ 
kelten bámulva hallották, melly csuda épületet alkottál, ’s kéreltetel általam, parancsold 
Oggyik szolgádnak, hogy mutasson-meg ezeknek minden nevezetességeket ezen házban, 
mcllyot az egész város úgy néz mint a’ pompának remekét és a’ jó-ízlés* templomát.1* 
Ezen szókra mellyek hiúságának nem kévéssé hízelkedtek, így felele ő szerény mosoly
gással: „valóban a’ világ igen nagy becset tesz’ arra a’ mit csckedtem, az én czélom az 
volt, hogy eggy ollyan házat építsek, mellyet némi-nemü bizakodással mutothatnék-meg 
másoknak; plánjaim már elkészültek, alkalmas mester-emberek is találkoztak, ’s a’ köl
tséget bizonyosan nem kiméltem volna. De vallyon lehet-e Hómában nagy épületeknek 
helyet találni. ÍSincs itt semmi tágosság is. Igaz hogy a’ helyet akarván nagyobbítani, 
egynéhány házokat megvásároltam; de ezen apró birtokosoknak akaratossága keskeny 
határok közzé szorított. Úgy látszik, hogy a’ szegénység gyönyörködik benne, ha a’ gaz- 
i ’. JU. Or. Minerva ó. Hegyed. I8s6. 58 -
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Űtihoz szólláni, a’ Kalendák’ elsője van, a’ számvetés’ ideje lévén, elhoztam a’ hóna
pi interest, mellyel tartozom."— „Guta vigye, kiálts ez’ kedvetlen hangon, hát egy 
szempillantatig sem lehetek-é szabadon ? Hagyj békét most ’s jöjj későbben." Be mi
dőn az öreg a’ kosárral elakart menni Fortunátus viszsza - tartóztatta ötét karjánál 
fogva ezen szókkal:" „Nem ügy, csak hagyd itt a’ pénzt néni lesz’ terhemre." „Mo
solyogva néatünk egymásra, midőn a’ kérkedésnek és fösvénységnek ezen elegyedését 
láttuk ; de ő nem vette ezt észre, ’s így folytatta tovább a’ háznak ezen történet által 
félben.szakasztott leírását:

„Rómának nevezetesebb házaiban rendszerint a’ tornácznak mind a’ két "felén viasz
képek szoktak állani,- meilyek becses tárgyakra emlékeztetnek. Ez bizonnyal szép szo
kás, mellyet gáncsolni én nem bátorkodom; mindazáltal nékem úgy Játszik, hogy 
ezen itt lévő képek, meilyek eggyül-eggyig a’ leghíresebb mavészek’ munkái, szebben 
tűnnek a’ szembe mini az oilyan alávaló matériából készült ’s goromba munkájú csinál- 
mányok."— „Úgy van, monda Lúcius csendes hangon, ezeknek illőbb itt állani mint 
ő,seid* képeinek.” -Ezen váratlan csófolódó jegyzés egy ifjúnak szájából észre-vetette ve
ié hibás. mondását, mellyet mindazáltal várakozásomat fellyűl-muló ügyességgel jobbított- 
meg. Ha szabadságomban állana, monda, éppen nem az atyám" képét, hanem jöltévő- 
mét helyheztetném ide.“

Az alatt a’ már ihagassan feljött nap a’ tornácznak cggyik felén minden ablakokon 
béhányta sugarait. A' ház Ura egy jelt adott ’s egy szolga a’ bársony színű kárpitokat 
leeregelte, ogy másik pedig az: áltál-ellenben lévő félen feihuzdalta; a’ mi által a’ szói 
■ y ^ i iM ^hogy a’ világosság elnyomattathéfe

légy-hálóval, vagy csupa kárpittal; éjszaka pedig mindenkor deszka - táblákkal "létetnekr 
be; ugyan ez -történik az uttza-felé való és hátu!s6 ajtókkal is minden estve. E’ végre 
erős zá várok '& vas rudak vágynak, ’s azonkívül nagyobb bátorság okáért lakat is Vét*

. lelik - az :Jajtókra-r -mo%et^k*derr -reggel- ismét levesznek' rőíőfc. - , - l,
Ez után egy hoszszú bóit-hajtásos folyosóra mentünk, melly külömbféle renáéltó* 

tésü számos szobákba vezetett. Mulattak éjjeli maga lomra ’s nappali pihenésre rendelt 
szobákat, meliyeknek mindenikénéi egy külsó szoba is volt- az azokra vigyázó szolgák
nak számára. Sok helyeken látszottak a’ fáiban vak-ablakok is, róellyekben könyve
ket vagy más szükséges eszközöket lehetett tenni. Leginkább megktUömböztetie ma
gát vesztegetett pompássága által az ebédlő-szála (triciiníum), mellyben körös-körül 
arany és-.baisflay. ragyogón. Felfelé tekentven az egész boltozatot mratWségeseb túrt*- 
va láttám lenn: részszermt elefánt csontból lészíflt; íiSsístermt arany cifraságokkal. Meg
unván ennyi felesleg való tékozlást, lehetetlen volt érzésemet piliantataim által ki nem 
fejeznem; de a’ mi nyájos vezetőnk nem értette-el jelemet. „Úgy látszik, monda, hogy 
ez, a’ munka nem íelél-meg várakozásodnak: talám valamelly hibát vész’ észre benne. 
Nem mindanüttdátok illendő erányósságot a’ részek közölt, e’ vak feleletem."— 
adjon számot az éjktő-mester, monda ő; hát ebben; is megkárosított mint többekben;
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„izomban már eleget jártunk szobákról szobákra, így folytatá beszédjét, most más 

nemű szépségeket kell mutatnom." Kívánságára felmentünk házának legfelsőbb emeletére, 
líol nagy bámulásomra egy felette nyájos tekintetű ’s egyszerű ízléssel készült ’s -ékesí- 
tet! szobácskát találtunk, mellyen minden oldalról ablakok voltak, s ezekből a’ város
nak legnagyobb részét meglehetett nézni Ezen szobában csupán egynéhány székek, 
egy kis ágy ’s virágos edények találtattak. „Ezt, mondá a’ ház' Ura soláriumnak hív
juk, minthogy itt reggel a’ nap’ első sugárival szoktuk magunkat enyhíteni. .Itt ezen 
ablakból a’ Capitoliumot láthatjuk, emebből a’ Jupiter Feretrius’ templomát; azon túl 
van a’ Mars’ mezeje ’s legszélről a' Tiberis* vize foly. Hátunk megett a’ Neptunus' 
temploma áll ’s ama’ felnyúló magas emlék, melly eminnen látszik a* Circus maxi- 
musnak, vagy a’ nagy páílya-futó hely’ Obeliscusa vágy hegyes oszlopa.

„Itt szoktam magamat kinyugodni, így folytatá szavait, mikor a’ világ’zaja elfáraszt;
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Bxolau e contomi. Napoli, 1757. föl. X. Köt. — He vis*M«-téröuk G. Úrhoz és Pom- 
péjihoz.

Itt 1748. egy szőlő-míves árkokat hánt-a tőkéjinek, ’s kapája egy háromlábú oltári- 
asztalkát fordíta-ki a’ göröngyük alól. Az Archaeoíoguszok és Artiszták felemelik szá-̂  
vaikat, ’s Ut. Károly Király 1753. hozzá fogata az ásáshoz. A’ Városnak mindeddig’' 
csak' ötöd része vari nap fényre hozva. A’ föld’ elkaparása ’s kihordása egy millió száz 
hetvenhét-ezer hatszáz-harminczkét forintot kíván, és ha hatszáz ember megszűnet 
nélktil látand dologhoz, hét észt. és két holnap alatt az egész.Város látni fogja a’ na
pot. — Sok pénz , de mennyi hasznot ígérő ! ’s ezt Pompéji annál inkább érdemli, 
mert Herculánum, minékutána minden kincsei elhordattak, ismét be van öntve, ’s 
Theátrománál egyebet látni nem lehet, ’s azt is hetven Ubnyi mélységben, és csak 
fáklyák’ világánál. : "  '

Az Ide-érkező éjszak!-nyagot felől lép a’ kiholt Város’ sírjába, ’s Pompéjiban 
legélébb a' S ir-boltok’ .úczáját látja. Innen a’ név: SlraJa iclle lomle. A’ szeker-it’ 
szélessége legfellyebb 14 lábnyi (nem lépésnyi — és így csak 2 tilr.yi és két lábnyi); ’s 
eggyik és másik oldalán, gyalog-út mégyen-el, mellynek legkeskenyebb szélessége 4 láb, 
legnagyobb 9. A’ gyalog-út két három üjnyival magassabban van rakva, hogy esső és 
sár a’ szehér-útra csorogjanak; 's mind á szekér-út, mind a’ gyalog, faragatlan láva-da
rabokkal ki vagyon küvelve; jele , hogy Vezúv Titusz Vespasiánusnak uralkodása előtt 
is ílrite tüz-csordalékokat.

Ezen Sír-boltok’ úczájSn az Érkező mind jobbja mind balja felé halotti Emlékeket

mit lát. — Mclly szívet-borzasztó, szívet-elkeserítő, ’s szivet - emelő látvány! Egy 
két perezentés alatt az útin, hogy e’ gátorba béereszkedénk, tizen-nyolez századat rig- 
ránk-viszsza, ’s azon úczán, azon köveken járunk, a’ hol Cicero, kinek Pompéjiban 
1 vala háza, ’s igen kedves háza, bizonyosan járt, ’s azokat a’ Mákat látjuk, mellé
ket az ő tekintetei is megszentelték. De az ő háza még fel nincs ' találva. — Nem 
fosztjuk - meg Olvasóinkat a’ meglépés’ örömétől, de nem késhetünk elmondani, hogy 
itt egy nagy író’ házát ‘is látni fogják, és már megtisztítva szemetjeitől.—

Minckelőtte az Emlékek’’ magyarázatjába ereszkednénk, némolly Olvasóink’ kedvé
ért elkel! mondanunk, hogy a’ Régiek a’ magok Megholtjaikat kelképpen takarítók - el:

öszsze-gyüjtötték márvány, alabaslrom, üveg, leginkább csak cserép vederbe vagy szű
kébe, ’s eggy ablaktalan szobába vitték-be-,, meliy a’ mi_kriptáinktól abban külBmbö- 
zék, hogy ezek föld-alatt vannak, az 6 Cirleráriumok pedig a* föld’ színe felett. Ezen 
szobának közepén kő-padok voltak rakva, 'l a’ kő-míves aj három falba AVs-ekéf hágyptt, 
hogy a’ hamv-vedrek és hamv-szilkék egymás mellett és felett állítassanak; és mivel 
ezek a’ fél-czirkalmú kisded ürességek a’ három faiban, a’ szemet a’ galamb-házak’ ajtó- 
jira emlékeztetők, »’ Cioerárium egyszerVmind Columbárkmusk is mondatott
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A” Cinéí’áríuinoknak felette két *s három grádics vala rakva, nem hogy oda já-

Cineráriomma!, ’s a’ temetési tisztelet megadásakor oda rakatiassék-le a’ virág-fonadék 
és koszorú. A* Cippusz hol egy párkánnyal ( Gesims) ’s architectúrai ékességekkel fel- 
czifrázott nagy koczka volt, hol egy Cylinder formájú rakás, hol egy nyoszolya - ala
kú Sarcophagusz. Minthogy itt szó leszen egy lomb tekercsről, említenünk kell, hogy

kisded harang, mellynek két szája kifelé álL
Némellyikét ezen Emlékeknek békerítve fogjuk látni — egy sima fal; a’ szeglete

ken olly oszlopocskák, mint a’ mellyek stakétes kér teleseinkben állanak. Fedél-kövei 
egy négy-szegietü, de közepében hegyesre - futó faragás.

A’ jobb kéz’ Emlékei, eggyet kivévén, illy kerítésekkel vágynak körül-fogva----
A’ legelső itt (Tab. I. Nro I. és Tab. V.) e’ felírást viseli: „Naevoleja Tyche, libér
ia Juliae, sibi et C. Munatio fausto viva fecit *). — Ez a’ V1VA FECIT
bennünket a’ Tacitusz Agricolájának első soraira emlékeztet; mi nem merünk lenni ily 
nem szerények. — Nagysága, veszt a’ kerítés’, és még inkább a* szomszéd Emlék’ kö
zelsége által. A’ kerítés szeglet-oszlopa mellett ajtó, mellyen az Emlék’ 'hátuljába le
hetett menni, mert a* sir-bolt* ajtaja hátúiról nyilt. A* kerítésnek mind S2él- mind hosz. 
négy Párizsi-öl , a’ sír-bolté 2, a* Cippusz* teteje a’ föld’ színétől 3. •— Cippusza kocz- 
fcay b^szszabb oldalával az úcza felé. Azt, felső párkánya felett^gy lapos vastag fe- 
déi-kö llSi, %  énnek keskenyebb két Felírása 'felett Nae-
volejának faragott .̂e<ly^^pé?'^^gi>?aIaUa pedig fél-domborű veséiben flas-relief) eggy 
á ldozal^p telÉ regJéir oldalain hasonló vésések. ;

"A* harmadik Emlék* kerítésének nincs ajtaja; nincs hamv-kamarája; jele, hogy a 
tisztelt megholt nem itt takarítatolt-el, ’s Emléke csak Cenotúphium (üres Emlék). El
lenben a’ hátulsó kerítésen hegyesen emelkedik egy háróm-szegü fronton, két repdeső 
Géniuszszal. A’ Cippusz itt is koczka, gazdag fejér-márvány czifrázatokkal,-*s a’ lomb- 
tekercsnek az úczára itt is csak végei látszanak. Éppebben maradt Emlék, mond G. Ur , 
az egész földön nincs. Csak a’ temetési virág fonadékokat nem leijük már rajta, ’s az 
illat-szereket, mellyek itt a’ megholtnak halotti tiszteletekor égettetének-eL Felírása rövid :

C. CALVENTIO. QVIETO 
AYGVSTALI 

HYIC. OB. MYNIFICENT. DECVRÍQííVM 
DECRETO. ET POPVEI. COS^ENSYÍ^SláELLH 

HONOR. DATVS. EST
f  biselUum (két szék hószszaságú ülés) egy kanapé-forma karatlan pad volt, két idom- 
taiaü czifrájú lábbal, ’s akkor oly neme a’ megküiömböztetésnek mint most az Excel- 
Unizíás nevezet, és a’ pantlikás- kereszt **). Egy hoszszü mátrácz volt elvetve rajta, 
mellynek két vége lecsüngött.
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Túl az említetteken még két más Sír-bolt, ’s eggyike kerítés nélkül, ’s ez mint 
egy kerekded torony; az, mint egy magas és hoszszabb végéve! felfelé állított koczka.

A’ IV-dik Táblán a’ szemet egészen magára vonja a’ Marcus Ailéjus Luccius Li
belláé ; nagy és egyszerű; ’s így szebb mint az a’ kettő, melly előtte áll* Elnézvén 
ezeket, azt mondhatnánk, hogy hízelkedés vagy csak gazdagság emelte: ezt hálás tisz
telet, vagy az ön-érdem* nemes érzése. Grádics és Cineráriom ’s kerítés nélkül áll a* 
15 láb magasságú, ’s hoszszában és szélében a  lábnyi Cippusz, mintegy négy-szegő 
nagy oltár. Talpazat ja a’ földből kél-elő., két sor Travertínből (fejér mész-kő) simán 
faragott quáderből rakva; a’ Cippusz négybőlr alsó és felső párkányán semmi czifrázatok. 
A’ lomb - tekercs hoszszában végig a’ homlok- és a’ hátulsó, ’s nem a’ két oldal- 
szegleteken. A’ Felírás a’ párkányt éri, ’s az első sornak közép-quáderjét foglalja-el.

Itt egyedül a2t jegyezzük-meg, hogy e’ soron sír-kövek oly formában is találtat
nak , nyakkal és lapos, de kerek véggelmint a? Zsidók’ temetőjiben, vagya’ gyalu- 
székek’ .végei. — Köszönjük G- Úrnak, hogy velünk az igen nevezetes helyen nem 
sietve múlatott. — ‘

. A ’ Városnak még csak két nagy és kilón ez kissebb úczája van kitisztítva. Az úczák 
csak-nem mindenhol sinór-egyenességü vonalban épültek. Fogja e’. hinni az Olvasó, 
hogy üt vágynak úczák,,.meHy elmek szélessége nem több -mint eggy Ölecske ? E* keskeny 
úc2ák, ’s az, hogy a’ Pompéji* házai és VÜláji-, eggyet kettőt kivévén, mind al-házakj 
hogy egy háznak sem vala ablaka az úczára, igén a’ szebbeknél is kalmár- és korcs
ma-boltok, úczár a kiálló, kő-míves munkával rakott, asztalokkal; hogy egy konyhának

<,.t <I> i ,u 'im V i ’i u 1 iJ.lu ••rarw'lhts ] /ci.j
sok fél-oszlopok egy keskeny udvarban; egy nagy Odéom és egy temérdek Amphiibeá- 
trom, öszsze-férhetetlen dolgok a’ mi szükségeinkkel  ̂ ízlésünkkel. De dk és mi nagyon 
külömbozünk. szükségeinkben V életünk’ nemében , '5 így nekik és nekünk igazunk' lehet.

A birtokos* neve ecsettel vala a ház’ faléra- felmazoiva , igen vflagps Veres ̂ szín
ben. G. Úr bennünket »> XX. Táblán megismertet a’ betűk’ vonásaival is v mint'mi 
a’ jobb kéztől a’ bal-felé döjtjük betűinket; ők, megfordítva, a’ baltól a’ jobb-felé. 
Egy házán ez áll: PANSAM, AED’ fabatvs, nos (az-az, a’ híz' lirtőkosa Parátvsz kirí 
Pauszát, az Aediliszt,) — a’ Trebbiusz’ házán; A. YETTIVM. -NYJKSiYS. JVCYNDVS. 
GYM. SECVNDO. ET. YICTORE. ROGAT. mire ? tudták ók. Némely kapuknál le- 
paitogzült az újabb név1 ezémentje, ’s látni lehet az előbbi birtokos’ nevét. Mind ad
dig csak egy ház találtatott fekete színnel írt ppyvek. . ,

Olykor találni egyéh-némü felírást is:
N. PÓPIDI

--B.VFL FÁM. GLAD. IY: K. NOY. POMPEIS 
VENATIONE. ET. XII. K. MAI 

MALA. ET YELA. ERVNT 
O. PROCYRATOR. FEL1C1TAS

F. M. Or. Minerva B. Hegyed. 1856. 09
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de tz a’ próba-tétéi el nem sült, a’ Folyó czimborás lenni nem akarván. A’ Gőz, a! 
Fabrikáltba oly sebességgel dolgozik, a’ melly ennekelőtte emberi erő felett valónak 
tartatott. Némelly Anglus mű-helyek, 24 óra alatt, oly sok fonalat adnak, hogy azzal, 
az egész föld’ kerekségét kétszer körűi lehet keríteni; egy minutüm óra elég 28 rŐfbÓl 
álló darab posztónak megcsinálására. Hasonló csudák történnek Rouenbe, Liliébe, St 
Quentinbe, St. Ettennébe. De Anglia is követi a’ Franezia mesterség! szorgalmat. Az 
o selyem Fabrikált 400,000. Anglus selyem mívesek törekednek felyül- haladni. Cal
cutta mellet Eper-fa erdők plántaltatnak és Bengála, melly ez előtt 30 esztendőkkel 
csak 200,000 font selymet küldött Londonba , ebben az esztendőben többet küldött egy 
milliómnál, Franczía-ország' a’ selyem és festék vámjának leszállításával igyekezik ez 
ellen*dolgozni; de ha szinte az Angiusok alább szállítanák is az ő vámjukat, a1 sem
mit se tennei és ebben az esetben szükséges lenne, hogy.Görög-ország’ állapatja a’ 
Feloponésúsba lehetségessé tegye az Eper-fák’ plántálását.

A’ még esméretlen Tartományok majd minden részeit íelkurkászszák a’ bátor uta
zók. Két Liverpooli Bankierok egy fontos útat tétettek a’ Déli tengeren, a* melly újj 
reménységgel ketsegtet. Afrikát merész Angiusok kurkászszák, és a’ rabokkal való ke
reskedést,' ezt az Európa örökös mocskát, a’ maga kútfejénél támadják-meg. üjj-Hoi- 
landiába városok épülnek és Sidneybe, melly ez előtt 30 esztendőkkel puszta volt, va- 
lamint a’ földnek ez az egész része is. Kocsik zörögnek ide 's tova, mint Párisba és. 
Londonba; oda esztendőnként 300 hajók érkeznek-meg, és három újságok nyomtatód
nak ̂  â ^ Ur̂ ~

azt az időt, a’ mellybe csak a’ munkásság segíthet. Ez előtk^^^öszott az, most 
még pedig sas szárnyai. Alig van még tíz esztendeje, hogy az ágyúk* 

és mennyire megváltozott minden? Az is a' ki elébb inegyen, 
világba gondolja magát lepni, mennyivel inkább az, a* ki megállapo-

a1 gőz hajókat fel ’s alá evezni, és a* gőz golyóbisokkal az ellenséget széj-

Az arany idő tudniillik a’ köz-bóldogságí ideje jelén van, legalább mi sókkal közelebb 
vagyunk ahoz, mint a’ mi El einfe'1 voltak; de -azt csalt szorgos munkásság által lehet el
emű A’ tunyaság a’ vas-idő’ tulajdona,„melly, némelly országot még tovább is nyom;

vlígíaft Vfgy egéJ 1- t e e J ^ í l , .  ,ő, és íz , Európának eiég.őolgJ M. fíe® 'tágén 
egy író azt monda, hogy Amerikánál 20 milflom • lakosi vágynak és azok mezitelene* 
Anglia azokat megfogja ruházni, más Nemzetek mesterségekkel, tudományokkal

S7 Talán tíz esztendők sem fognak eltelni, és a* gőz Machinák-sokkal hathatósabl 
fognak felváltatni. A’ Brünel találmánya reménységet nyújt ez eránt. Akkö. 
font-kó-szén, elegendő leszsz arra, hogy a’ világ* végére lehessen evezni. É 
j£_íengeri-uralkodásból, -ha egy hajó, az egész Anglus hajósr sereget fenék.v ...—... 
és azokból a' nagy seregekből, ha egy pár gőz ágyú őket semmivé tészií
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illyenek felöl azt is szokta mondani, hogy szeretné tudni, ha vallyon, valami.,I azok, 

emberi mesterségeket Unulnak, azt, a' mit megtanultak, [magokra és másokra 
nézve tetszések szerint gyakorolhatják; úgy az Isteni dolgokat vi’sgálók is, minekután- 
na kinyomozták, honnét származnak ezen dolgok, csinálhatnak e tetszések szerint sze
leket, vizeket, év-szakokat és más efféléket, mikor azokra szükségek van, vagy csak 
elég nékik tudni, miképpen származnak az effélék. E’ volt az 6 Ítélete azok felfii, a’ 
kik lilye’n tudományokkal foglalatoskodtak. — Maga pedig mindenkor csak emberi dol
gokról beszélgetett, ’s azt vi’sgálta, miben álljon az Isteni félelem és az istentelenség; 
a’ becsület és gyalázat; az igazság és igazságtalanság; az okosság és oktalanság; a’ vi
tézség és gyávaság; ’s mi tartozzék az ország’ boldogúU.iW, ’s mi kivántassék-mes 
a’ bölcs igazgatásiéi, és az okos kormányzótól. Hlyekkel és több effélékkel n,s\„w,- 
kodott, mellyeknek tudását a’ derék és jeles emberekre nézve szükségesnek, nem tu
dását pedig alá-való és rabi telkekhez illőnek tartotta lenni.

Hogy már a’ bírák Sokrates felfii az ollyan dolgokra nézve, mellyekről való gon
dolkozása eiőttök esmeretlen volt, hibásan Ítéltek, azt nem lehet csudáin’., ds lehet 
azt, hogy arra nem ügyeltek, a’ minek mindenek elfitt esmeretesnek kellett lenni, a’ 
miUyen a’ következő eset is: Midőn egykor Sokrates a’ Tanácsnak tagja lévén, *s az 
ezen hívatalbcli esküvést, itíellynél fogva a’ törvények szerént kellet Ítélni, ietévén, 
elől-ülőséget viselt, ’s a* nép azt kívánta, hogy kilencz hadi-ve2érek, Thrasylus és Era- 
’ ÍJ s több. Tiszti társaikkal eggyütt a’ törvények’ ellenére egy voksolás által halálra ítél-

k figyel
úy dolgok Ilyekel

dóinak is; '& hogy mindenütt jelen vágynak, < 
a’ mit nékik előre tudni szükséges. , _

jCittdálona tehát, mikép’ hitethették-el magokkal m 
az Istenek felöl helytelenül'gondolkoznék fi, ki az Isi 
letlenül sem nem szólít sem nem cselekedett, hanem inkábl 
mint csak a’ legistenfélfibb ember szóllhat és caelekedheiik.

í* jia. -dso, K oiq v harmadiA *

A' mi az Istenek’ tiszteletét illeti, abban úgy vi 
le kérdezósködöknek mondotta, hogy az áldozatok 
F. M. Or. Minerva £» Hegyed, 1826.
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egyéb Hlyen dolgokra nézve magokat viselniek kell. Mert Pythia’ felelete szerint az 
illyenekben az Ország’ törvényes szokásához kell az embernek magát alkalmaztatni. 
Sokrates maga is a’hoz alkalmaztatta magát, másokat is arra intett, hogy hasonlót cse- . 
lekenjenek, -a’ kik pedig ellenkezőt tettek, azokat haszontalan feszegetőknek és eszte
leneknek tartotta, ö  az Istenektől csak azt kérte, hogy azt adják néki, a’ mi jó, mert 
azok legjobban tudják, mi jó. A* kik aranyat vagy ezüstöt, vagy fejedelmi méltóságot 
vagy más Hlyet kérnek tőlök, azok, úgy hitte, nem okosabban cselekesznek, mintsem 
ha koczka-játékért, ütközetért vagy egyébért könyörögnének, ar minek kimenetele nyií-

víft, Ts meg volt győződve, 
nint azok, kik nagy érté- 
, így szólla az Istenekhez, 

ha inkább kedvelnék a’ nagy mint a* kicsiny áldozatokat; mert úgy a’ roszszak áldo
zatának sokszor kedvesebbnek kellene lenni a’ jókénál, ’s az élet elvesztené minden 
becsét, ha a* roszszak’ ajándékai- jobban tetszenének az Isteneknek, mint a' jókéig 
Ellenben inkább azt hitte , hogy az istenfélő emberek’ tiszteletében leginkább gyönyör
ködnek az Istenek, s dicsérte a’ költőnek ezen mondását: . ,

„Tehetséged szerint áldozzál a’ halhatatlan Isteneknek."
Azt szokta mondani, hogy barátinkra, vendégeinkre *s életünk’ egyéb - módjára 

nézve is szép intés az, hogy tehetségünk szerint-cselekedjünk.
Midőn azt hitte, hogy az Istenek néki valamit előtte .meg jelentettek, ollyankor kön

nyebb arrabirni, hogy jó világtalant/g*
járatlant vegyen; mint árr^ ^áíj^^^PreK m rvett jelentésnek ellenére tegyen. Azok
nak eszteleaség^ű^ldS^^V kik, emberek elolt való jkisseb’ségtől félvén, valamelly 
isteni ygkgm&gg'elfen szoktak cselekedni. 'Ó az Isíenek’ tanácsához képest minden emberi 
ilélétet semminek tartott .

Mind lelkét.mind testét ollyan élet-módra szoktatta, mellynél fogva (ha-csak kü
lönös szerencsétlenség nem érné) bátorságos és nyugalmas állapotot reményihetne, ’s a! 
szükséges költségekre nézve megszorítástól nem félhetne. Oly takarékosan élt, hogy 
alig kereshet eggy ember is munkájával oly keveset, á1 mennyi néki elég nem lett volna, 
Csak annyi eledelt vett magához, a’ mennyi jó izüen esett, ’s mindenkor o.Uy jó készü
lettel ment az asztalhoz, hogy néki az éhség fűszer gyanánt szolgált. Minden ital jó 
izü volt neki,-mert soha sem ivott, ha nem szomjazott. Midőn vendégségbe hivat-

terhelését, könnyen eltávoztatta. A’ kik ezt nem tudták tenni - azoknak azt tanácsolta, 
hogy óvják magokat az ollyan dolgoktól;: meflyéí^éífsilg nélkül evésre, ’s szomjúság 
nélkül :vasra csábítják-el az embert. Mert az Ö vélekedése szerint, az Hlyen dolgok 
mihd a’ gyomrot, mind a’ Tejet, mind a’ lelket megszokták vesztegetni. Azt mondotta 
tréfásan, hogy, az ő gohdolatja szerint, Circe is az által-változtatta az embereket disz
nókká, hogy-Hlyen dolgokat tett eleikbe; 's TJlysses Mercurius* intésére és saját, mér
tékletességei sze'rh  ̂ is megtartóztatta magát az illyenekből sokat evéstől, azért nem.
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így szokta Sokrates az Hlyen dolgok felett tréfa közben egyszersmind igaz értei
mét is kinyilatkoztatni. 6

A’ testi szerelemre nézve arra intette barátjait, hogy tartóztassák- riszsza' magokat 
valamint csak lehet a’ szépektől: mert ha ki az iilyeneket egyszer megizleli, annak igen 
nehéz volna okosságát megtartani. Sőt midőn egyszer azt hallotta, hogy Kritobulna, 

r.:_ Alcibiades’ szép fiját megcsókolta, ezt kérdé Kritobulus' jelenlétében

mérges pók, méh/ 
kínos fájdal-

Sokr. Mond-meg nékem, Xenophon, nem tartottad é eddig Kritobulust inkább sze- 
raérmesnek mint szemtelennek, nem é inkább vigyázónak mint vigyázatlannak és vak-

Xat. Úgy vagyon, szemérmesnek és vigyázónak tartottam.
Soká. Mostantól fogva tehát tartsd őtet a’ leghevesebb ’s legvakmerőbb embernek,

Xen. Mit cselekedett, hogy így Ítélsz felőle? ^
Solsr. Vallyon nem merészlette é az Alcibiades’ fiját, ezt az oly szép képű és szép

Xen. Oh ha ez oly nagy vakmerőség, az Hlyen veszélyt én is kész volnék kiállásai.
Sokr. ■ Oh te vakmerő! Mit gondolsz, mint járnál, ha egy szép gyermeket meg

csókolnál? Vallyon nem lennél é szabad emberből azonnal rab-szolgává, ’s nem fognál e

all-r' :'""1 ~r r  'I n p ^ ü huzamosan fog-
Xen. Egek! melly irtóztató érát tulajdonítasz egy csóknak ! .
Soh\ *S te csudálod ezt? nem tudod e , hogy ‘egy b 

Jcissebb egy fél obuiusnál, az embernek csupán az által, h; 
ínakat okozhat ’s az eszétől is- megfoszthatja ?

... Xéri. Ige6 ̂  de ézéh pók a*. cs jpéf.közbeu. valami mérgeset ereszt az emberbe.
s J o E ^ P ^ '  enáer! Hát nem'tudod e, hogy a’ szépek is a’ csókkal valami mér

gest eresztenek az emberber a’ mit látni nem lehet?. Nem tudod e, hogy az a' kicsiny 
álat, a* mit szépnek és ékesnek hívunk, még sokkal veszedelmesebb, mint ama mér
ges pókok,-jBÍn.thogy ezek csak a1 hozzájok érés által, amaz pedig minden megilletés 
nélkül is csupa látással, ’s meszszünnen is ollyan mérget ereszt-ki magából, melly roeg-

a’ szép^í^^^^^jaen. is megsebesítenek. Azt ianácsio * ' ’ —- -
phohőm, ̂ h^yváía^or szép embert látsz, sietve fuss f

a’ csípés’ sebéből kigyógyulni.
Egyébb-eránt úgy vélekedett Sokrates, hogy azoknak, a* kik a’ szerviemnek ellent 

állani erőtlenek, ezen kívánságot olly móddal kell kielégiteniek, raclly szerint a' lélek, 
ne ingereltessék elébb, mint a’ testnek a’ kielégítésre szüksége van; ha pedig emtek 
erre szüksége van, nem kell sok időt és költséget reá - fordítani. Ö maga e’ részben.

Debreceni Egyetem Egyetei
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■a vagyon, oly jól fel volt fegyverkezve, Hogy a’ legszebb személyektől is 
meglartóztatta magát, mint mások a’ Iegrűtabbaktóh
>lt az ételre, iUlra ‘s a’ szerelemre nézve maga viselele, s azt hitte hogy 
viselet melleit mind ezen dolgokból is szint* annyi örömet és sokkal ke- 
ot kú«loli, mint mások, kik azokra sok pénzt vesztegetnek.

Az első Könyv' negyedik Része.
la kit. art gondolják ;a‘ mint hogy néroellyek állítják beszédekben ’s írásokban a: 
■A i.ogv Sohralcs a.kalmas volt ugyan az embereket a' virtusra inteni, de nel 
abban UtUlletcMlcni; azok visgálják meg nem csak azt, miképpen czáfolta-mo 
seivel azokat, kik azt hitték, hogy mindent tudnak, hanem azt is, miket beszél 
tként való társalkodóiéban barátjaival; ’s azután tegyenek Ítéletet, ha vailyon Se 
I jobbakká tudta c iauitványait tenni. £’ részben először azt.a’ beszélgetést Kozok 

ín-létemben az Istenség felől Aristodemussal, kit vezeték névvel K 
dón hallotta , hogy ez sem az Isteneknek nem áldó: 

tanácsot nem kérne ; sőt még azt

Arist. Természet szerint sokkal is inkább azok, kik élő állatokat alkotnak, félté--

Sakr. Némely dolgok felöl nem világos, mi végre vágynak alkotva, mások felöl 
szembe-tünö, hogy hasznos czéljok van: mellyik féléket tartod té'a’ vak történet’', és
m.llyikeket ax ész’ szüleményeinek?  v -

Arist. Kérdésen Kívül a’ hasznos czélfiaknaVkelI ész’ szüleményeinek lenni. _

a* láthatói dolgokat lássák, a’ füleket, hogy a’ halható dolgokat hallják? Vailyon a! 
kellemünSatoknak hasznokat vehetnénk e, ha orrunk nem volna? vagy tudhatnánk e ' 
mi légyen savanyú, vagy akármi kedves izű, ha nékünk efféléket megkülSm. ’
böztetó nyelv nem adatott volna? Ezen felül vailyon nem gondviselés’ munkájának lát. 
saik * neked az is lenni, hogy a’ szem, ez a’ nagyon gyenge szer, szem-héjjakkal .kö, 
rffl van véve, minieggy ajtókkal, raellyefe kinyiinak, mikor látnunk kell, mikor alu-

Debreceni Egyetem Egyetemi é
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azünk pedig betevődnek; liogy szempillákkal, mint valami szitával van vöd ve, a’ szál’ 
ártalma ellen; hogy a’ szemek felett még szemöldökök is vágynak, mint párkányoza- 
tok, a’ homlokról lefolyó verejték ellen oltalmazás végett? Hogy a' fül minden hango
kat bévesz, ’emég-sem telik-meg velek soha? Hogy az első fogak az állatoknál az 
elharapásra, a’ hátulsók pedig a’ megrágúsra alkalmasok? Hogy a’ száj, mellyel az 
élő élet azon eledelt, mellyel szeret, beveszi, a’ szemeknek és az orroknak szom
szédságában van helyhezve; ellenben, minthogy az emészlet csömört okozó, az azt ki
vivé bél-csatorna oly meszsze van áz érző eszközöktől, a’ -mint csak lehet? Kételke
dő e , hogy az. illy okos elrendelés észnek ’s nem vak történetnek szüleménye ?

Arist. Valóban nem kételkedhetem. Ha így tekintetnek, mind ezek egy bölcs és 
az állatokat szerető művésznek mesterséges müvei.

Sokr. Hát az, hogy a' nemzésre ’s az anyáknak a’ táplálásra természeti ösztönt 
adott, ’s hogy a’ csecsemőkbe az élet eránt oly forró szeretétet, s a- haláltól oly nagy 
félelmet oltott — -

Arist. Az is bizonyára eggy az állatok’ javát kívánó alkotó’ munkájának látszik lenni.
Sokr. Hát magadnak, mit gondolsz, van e eszed és értelmed ?
Arist Csak kérdezz tovább, majd fogok felelni.
Sokr. ’S azt véled e, hogy magadon kívül sehol sincs másutt ész. Tadod, hogy 

tested’ szerkeztetéséhez a’ főid’ porából, melly megszámlálhatatlan ’s a’ nedvességből, 
melly hasonlóképpen oly sok van, csak kevés rész kívántatik, ha csupán értelem nem

dolgokét. ’ ••
Sokr' Saját lelkedet sem látod, melly testednek Üra. E’ szerint azt is mondhatnád 

tehát, hogy te sem tész’ semmit is meggondolással, hanem mindent vak-történetből.
- ő rk  Kedves Sokratesem, nem is vetem én meg az Istenséget, hanem sokkal na
gyobbnak és felségesebbnek tartom azt, mintsem hogy az én tiszteletem nélkül szű
kölködnék.

■Sokr. Mennél nagyobb és felségesebb az a’ valóság, melly téged gondviselésére mél-

Ariszt. Hidd - el, ha tudhatnám, hogy az Istenek az emberekkel csak valadiít - is 
gondolnak , nem mulalnám-e! őket tisztelni.

a j.. hogy ők yelün^.^.gpndplnjíkfjr^r;^'<^««rMfén is 
minden állatok között egyedi! az embert teremtették fenn-álíú testtei, 'melly szerint
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meszsr-bb láthatunk, a’ feleltünk lévő dolgokat jobban vi’sgállialjult , és kevesebb kár
nak vagyunk kitéve; kik nékünk szemet, orrát .és szájt adtak; kik egyéb állatoknak csak 
lábokat teremtettek a’ járásra, nekünk pedig kezeket is, mellyekkol csak nem mindent, 
»' mi által amazoknál szerencsésebbek vagyunk, véghez viszünk. Nyelvek is vagyon 
ugyan minden állatoknak, de csak az emberének adták azt a’ tehetséget, hogy a’ száj’ 
kütömbféle részeinek megérintése által értelmes hangokat adhasson, ’s mindent kifejez
hessen , a' mit egymásnak tudtára akarunk adni. A’ testi szerelem’ örömeit is egyéb 
állatoknak csak az esztendőnek bizonyos részére adták, az embernek pedig mindenkorra 
egész vénségéig. Sót az Istenség nem elégedetf-meg azzal, hogy az emberi testről ily 
különösen gondoskodott, hanem, a’ mi legfontosabb, nagyon jeles lélekkel is felékesí- 
tette azt. Mert elsőben, hol van az az állat, meliynek lelke az isteneknek, ezen oly. 
nagy ’s oly szépen elrendelt világ* alkotóinak lételeket megesmérné P meliy állatok’ neme 
tiszteli az emberen kívül az Isteneket? Melly lélek tudja az éhségnek, szomjúságnak, 
hidegnek’s melegnek ügyesebben elejét venni; a* betegségeket gyógyítani, tehetségeit 
gyakorlás áítai gyarapítani, esméreteit újakkal nevelni, vagy a’ htallott, látott és tanult 
dolgokat emlékezetében megtartani? iNem látod e világosan, hogy az emberek illyen 
természeti testi és lelki tehetségekkel bírván, úgy élnek egyéb állatokhoz képest, mint 
Istenek? Yailyoa valamelly állat, embernek értelmével, de bikának t esi ével, tehetné 
é azt, a’ mit akarna; vagy ha kezei volnának, de értelem nélkül, — valiyon mit nyerne 
akkor? Te mind a’ két jeles elsőséggel birsz, Js még is azt véle4,v;hogy az Istenek 
■ eled nem gondolnak? Bál liogy gondol-

hozzád .2) kül-
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Sokr. Midőn ok az Athénebéiieknek az o kérdéseikre az 0  fákul om által feleinek, 

vallyon ez nem terjed e ki te reád is? Az sem e, ha minden Görögöknek,'vagy ha jelek 
által az egész világnak valamit előre megjelentenek ? 3) Hát csak egyedül te vagye gond
viselésektől megfosztva? Vagy azt gondolod e, hogy az Istenek azt a’ hitet, hogy ok 
szerencsét és szerencsétlenséget adhatnak, az emberbe plántálták volna, ha ők ezt va
lósággal nem tehetnék? Vagy hogy az emberek e’ részben mindenkor meg voltak csa
lódva a’ nélkül, hogy észre-vették vólna ? Nem látod e, hogy a' legállandóbb és leg- 

. belesebb országiások és nemzetek legistenfélőbbek, és hogy a’ legértelmesebb emberi 
kor az Isteneket leginkább tiszteli? Gondold-meg, kedves Aristod emusom, hogy a’ 
benned lakó lélek is tetszése szerint kormányozza testedet: hasonlóképpen azt kell hin
ned, hogy az egész természetben lakó ész is mindent tetszése szerint rendel-el: ne 
véld, hogy a’ te szemed több mértföldekig elláthat, az Isten’ szeme pedig nem tud 
mindent egyszerre által-nézni: ne véld; hogy a’ te lelked egyszerre gondoskodhatok ar
ról, a* mi itt, a1 mi Égyptusban és a’ mi Siciliában vagyon; az isten’ értelme pedig

hogy hajlandók e téged tisztelni ’s néked kedveskedni, és hogy bírnák e bölcsességgel, 
az által tudod-meg, ha előre erántok tiszteletét mutatsz, előre nékik kédveskedel, ’s 
előre vélek tanácskozol: úgy az Istenekre nézve is az ő tisztelések által tégy próbát, 
ha vallyon hajláhdók e néked o ily au dolgokban, mellyek az emberek elől el vágynak 
rejtve, tanácsot adni; tapasztalni fogod, hogy az Istenség eléggé nagy és felséges, egy-

■ ■ j jr rént, arra bírta ba
rátait, hogy minden istentelen, igazságtalan és rút dolgoktól,

. szeme láttára, hanem ráég a* magányosságban is megtartóztatnák- magokat, meg lévén 
győzettetve, hogy tellyességgel semmi cselekedeteket sem titkolhatnának-el az Istenek

A z első Könyv' ötödik Része.
a* mértékletesség is

Övetkező beszéd által elő-mo
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Kedves Polgár - társaim 1 ha háborúba' keveredvén, valakit akarnánk választani , ki 
által magunk legjobban védelmeztethetnénk, az ellenség pedig meggyőzettethetnék, val
ljon ollyan embert választanánk e, ki felől tudnánk, hogy az ételnek, italnak, gyö
nyörűségnek , lustaságnak ’s álmosságnak rabja? Miképpen reménylhetnénk, hogy az 
ijlyen ember bennünket megoltalmazna ’s az ellenséget meggyőzné?

Ha életünk’ végén ltjaink’ nevelését, vagy a' hajadonainkra ’s jószágunkra való vi- 
gyázást valakinek akarnánk ajánlani, vallyon egy mértékletlen embert méltónak tarta
nánk e ezen bizodalmunkra? Reá bíznánk é egy mértékletlen szolgára nyájainkat, éle- 
tes - kamaránkat, ’s munkásainknak kormányozását? Elfogadnánk é az illyent ingyen is. 
asztali ipasunknak vagy kulcsárunknak? ha pedig a’ mértékletient még szolgánknak sem 
akarnánk venni, vallyon nincsen é okunk őrizkednünk, hogy magunk ily’ megvetésre 
méltó emberek ne legyünk.

A’ fösvény, ha mások’ jószágát elragadozza, legalább magát látszik az által gazda
gítani. Nem így a’ mértékletlen; ez mások’ megkárosítása által magának semmi hasz
not nem tesz’; ártalmas másoknak,1 de még sokkal ártalmasabb magának: mert az bi- 
zony'osan a’’ legnagyobb ártalom, ha nem csak saját ház-népünket, hanem testünket és 
lelkünket is megrontjuk. Társalkodását is ki kedvelhetné az ollyan embernek, ki felől 
tudja, hogy az evést-ivást barátjainál, ’s szeretőit meghitt embereinél fellyebb-becsü- 
l i ? ~  következésképpen a’ mértékletességet, vagya’ maga kívánságain való uralkodást 
úgy,kell néznünk, mint minden virtus’ : alapját, V  mindeneknek előtte azzal kell lel
kűnkéi fel fegy vetkeztetnünk. Mert ki-taniilkgf * nélkuL atakUns tót , vagy ki vihet 
lami dicsét-lest t éghez ? . g l ^ ^MlfilyTOleppen gySnyf. rés igeinek a’ nélkül, hogy 
két és fest^-zaé^W rjí’íaná. Valóban én azt tartom, a’ szabadi embernek imádk 
keli-ílf85gy Őlyen rabságra ne jusson; vagy ha már benne van, kérnie kell az Istene 
hogy néki jó urakat adjanak. Mert legfeliyebb is csak így lehet boldogulása.

így beszélt Sokrates, ’s még mértékletesebbnek mutatta magát cselekedeteiben mint 
beszédében. Nem csak a’ testi kívánságoknak állott ellenek, hanem a’ pénz-kivánásuak 
is; mert azt hitte, hogy a’ ki megválasztás nélkül mindenkitől pénzt vesz-el, az ezt 
magának urává teszi, 's a' leggyalázalosabb szolgaságban éh

FI
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Hazafiúi Jelentés, és meghívás.





A’ T. T. Elö-fizetok’ Nevei.

A' Cs. Királyi FŐ-Herczegek közzül.





V H. M: Magy. Helytartói
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