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J  e l e n t é s
Minerva'’ 1826-ik Esztendei folytatása iránt

F o ly ó -  írásunk esztendei pályáját e’ 12-ik Fűzet’ megjelenésével bérekesztette. — Mit 
választott légyen czéljáúl, mutatják a’ IV. Negyedek’ foglalatjai. — Nem csak hasznos 
isméreteket kíván terjeszteni, hanem mulattatni is Olvasó)it, ’s ezt azon okból, hogy 
szaporodjék az Olvasók’ száma; mert Literaturánk akkor fog osztán közelíteni a’ maga 
tetőjéhez, midőn az írók számos Olvasókat találnak, ’s a’ Kiadók pedig őket jutal
mazhatják — Midőn tavaly Novemberben hírül adánk, hogy Folyó-írást kez
dünk, eggy Ország-szerte tisztelt lelkes Férjfiú , ki pályánkon éppen azon fényben ra
gyog, a’ mellyben egyéb nemes pályájin, pártfogására költ a’ szándéknak, ’s az sze
rencsésen elindult, nem szerencsétlenül haladott. Naponként szaporodnak Dolgozóji, 
bár Olvasóji szaporodjanak. ' -

Nem kíván ez semmit, a’ mit kívánni nem’lehet, ’s hidegséggel vádolni az egész 
Nemzetet igasságfalanságnak tekintené; az i^Bfápy tp ú .y  mellyben étünk.

a’ pénzes Angliában is későre kaptak száz ezereket az Iliász’ fordításáért. íróink’ 
dicsőségére válik, hogy inkább igyekeznek a’ jóknak tetszeni,'m int a’ sokaknak, ’s 
így természetes dolog, hogy közöttünk a’ Könyv-írás senkit meg nem gazdagba, a’ 
Könyv-nyomtatás keveset, ’s inkább Kalendáriomok és házi-szükségre tartozó Mun
kák’ dolgozása, mint a’ fenntebb neműek által. De a’ köz-kedvességet nyerni tudó F  áy 
Kedv-csapongásai ’s Meséji mellett láthatjuk: hogy Nemzetünk’ jó része elvssmszint- 
úgysztf^St. ‘''ötíntTfiíffihsű más. Az ügy akkor fog igazán boldogulni, ha író , Nyom
ta tó , Könyv-áros, hasznát Iátahdják igyekezeteiknek, és őket a’ Tudományok és ha- 
za-szeretetén kivül saját javok is tüzelendik.

Még a’ kezdetben elhatározott ezélja lévén a’ Kiadónak, (bár-sommás kölcsége' 
feláldozásával is) ezen Folyó-irást több évekre folytatni — most már , minekutánna 
örömmel tapasztaljuk: hogy nem csak szaporodtak Olvasóink, hanem a’ Nagy tiszte
letű Fő Egyházi Rend , sőt.hazánk’ F ő -F ő  Méltóságai közzűl is némellyek pártjára 
kfltek igyekezetünknek; kevésTé tarthatván annak elakadásától — ezután mind több 
szorgalmatosságot fordítunk annak folytatására; mind forró hálánkat alázatos tisztele
tűnkéi bényújtván, óhajtjuk: mindnyájokat, közönségesen, sokáig éltesse a’ Minden
ható , hogy édes Magyar nyelvünk’ elő-mozdítását továb’ra is kegyes buzgólkodásaik 
által pártfogolhassák. — Minden kezdet terhes lévén, ha szíves igyekezetünk meg 
nem felelt is minden részben némely szőr-szál hasogató hazánkfijai’ várakozásának, 
nem csuda: mert „mindennek tetszeni lehetetlenség , akarni eggyügyüség . u — 
A jövő esztendőre, sőt továb’ra is, ha élünk, kettőztetett igyekezettel Ígérjük’s ajánl



juk iellyes készségű szolgálatunkat, csak édes Hazánk’ tisztelt Irójí és Olvasóji is idő- 
rőt-időre kegyesen pártfogolni méltóztassák szerencsésen elindult Folyó-írásunkat — 
most kivált, midőn majd egymást érik literaturánk’ derülni indúlt egén, a’ több-több 
kedvező-, és pártfogó fény-súgárzatok,— midőn főképpen a’ F e l s é g e s  U r a lk o d ó "  
H á z ,  ’s annak Magyar-törvényt adói, édes Nemzetünk Literaturája’ élő-mozdítására 
valóban sokat követnek-el, ’s azt elő-mozdítják — ’s így a’ Hazában elő-álld újjabb- 
újjabb Intézeteknek nem-csak példás útat nyitnak, sőt inkább léteit és ösztönt is ad
nak ; — midőn Ő Cs. Kir. Fő-herczegsége kedves N ádor-Ispáunénk, szeretett édes 
nyelvünket tanulja és szereti, — példáját követvén, több Hazánkban lakd más nem-, 
zetű Nagy Dámáink is, még született nyel vökről megfelejtkezett Hazai-aszszpnyságainkat is 
példájok után vonják. Most midőn még a’ nem Magyar nyelven neveltetett Polgár-tarsaink 
is nevekedő. gyermekeiket honni Magyar nyelvünkre önként és nem kénszerítve tanít
ta tják; — most végtére, midőn némely része Hazánk Nagyjainak, a’ nemzeti kimíve- 
iődés alapja’ megfenekesítésében, a* Nemzeti dísz’ é s  nyelv’ elő-mozdítása’ ügyiben, 
annyira elé-haladott — hogy a’ töb’séghez inérve, a’ mennyire kevesebben számiál
tatnak Magyar nyelven olvasni szeretőink; a’ keveseb’ségbez képpest, hazai nyelven 
D o lg o z ó ig ,# jfo g y a r  Munkákat író ink, annál nagyobb száramat találtatnak. — Vaj
ba illy’ jó lélktt nagyobb rendű Hazánknptímég toBbecskén találtatnának. —-

Az egész emberi Nemzet’ történeteiből is csalhatatlan igasság az, hogy a’ 
Nemzetek’ virágzása és köz-bóldogsága a’ legszorossabban öszsze légyen kapcsolva a* 
nálok vágy született, vogy tenyésztetetr kimiVelődés’ emelkedésével; —-  és hogy el
lenben hanyatlások és végső romlások volt egyszersmind következése azon fierVádás- 
nak és alkonyodásnak, vagy egészen elenyészésnek is; meílyet nálok a’ kimívélődés 
szenvedett, minekelat|e kívánt tökéletességre emelkedhetett volna. —

Vegyük jól gondolára és foutollyuk-meg mind ezeket kedves Hazámfijai! ;— for- 
díttsuk a’ fellyebb elő-számlált öszlönöket J ^ za u n k ra  ; hogy a’ többi előkelő Nemze
tek’ szép példája útján, tehetős nyelvünk’ állandó fénn-maradhatását tégyiik igyekeze
tünk’ fő tárgyává, s annak virágzásán, mind inkább-inkább törekedjünk. — Semmi
féle madár nem énekel külső hangon, csak a’ kalitkában; de a’ fülemiíe még ott 
sem. — — Oh olvadj öszsze Hazám! hogy el ne olvadj!! — -----

Az elő-fizetés 18 2Ő-ra Postán 6 fór. Conv. pénzben. Velinpapirosra 10 fór. — 
k ’ K iadóuálhelyen  5 fór. Elő-fizetni lehet rá , Kassán a’ Kiadónál; egyébül, ..a’ 
Cs. Kir. Posta-hivatalok, és azon érdemes T T . Uraságoknál ’s buzgó Hazafiaknál, 
kik eddig..is az' elő-fizetést minden Vármegyében hazafiúi örömmel és telíyes kész
séggel bészédhi_méltóztattak.

; K A S S Á N ,  Deczember 30-ikán 1825.

D c l m Vs M i n i n , ’ .. • E l l i n 6E» I s t v á n , a’ K ia d ó .
»’ FeWjdi. Cs. líir. prí*. KBnj-nyomtattí ’s KönyvZros. .



G R Ó F  H A D IK  A N D R Á S’
a’ Fő-vezéí’ Elet-rajza.

A z é rt  bajos nálunk a’ nevezetes emberek’ Élet-írása, mivel nem vagyunk annyi
iigyelemmet mint más országokban, mind azon kissebb vonatokra is, mellyek az ő 
személyességöket bélyegezik. Ebben .a’ figyelemben még a’ külső - országiak is  na
gyon bátra vannak. Hol van oíiyan biografus az újabb időkben, mint Plutark ? hol 
van a’ ki oly szépen, oly tanúságosan tudja kíkurkászni a’ nagy emberek’ nagy és 
apróbb tetteikből és mondásaikból személyességük minden rejtekeit? és a’ k i , úgy 
m in tő , űzze azon ritka mesterséget, melly a’ mint Szallust mondja, abban áll, 
hogy facta dictis exaequenlur? Az újabbak, nevezetes embereiket, minteggy csomó
ba adják elő , — a’ beszédes Plutárk ellenbétf ne követőé őtet
szívesen**"Sa',efe^en3o1IT8a ^ S f :"f%ÍB^^^f“<We elszoktak ezek veszni, "fia"- az egy-kor-
béliek, kik a’ nevezetes emberekkel éltek és társalkodtak, ezeknek nevezetességeiket 
fel nem jegyzik; mert valóban, nem tündöklőitek sem nagyobb pályán, sem nagyobb 
ragyogással a’ magok idejében a’ Görögök’ nagy emberei, mint az újabb ide i na
gyok. Majd minden nagy ember szárazabb, keskenyebb és lelketlenebb szabású 
nálunk, mint a’ régieknél; nem azért, mintha a’ léírott hősbe lenné a’ hiba, hanem 
mivel íróink inkább tekintenek magokra a’ tettekre, mint azoknak okaira és kö-vetke- 
zéseifcre, és mivel nem'“legfőbb dolog nálok az emberiség. K  régiek embereknek 
írtak hisztériát, a’ mostaniak töb’nyire csak tudósoknak. Azért oly hideg, oly fás 
tüb’nyire az élet élet-írásaikban — nem emelik t. i. íróink leikeiket hőseink’ nagysá
gához, hanem . inkább őket húzzák-le a’ magok pulyaságáig. Né vegye hát senki rósz 
néven, ba bár a’ dátumok’ szűkiben is, con amore szeretem leírni a’ nagy -emberek' 
nevezetes cselekedeteiket, ügy vagyok én velek , mint Girardon midőn H óm ért ol
yásta, — megvallá. t  i. hogy emelkedik j&jáxal és Diomedeszszel — szintúgy én is 
emelkedem, mikor valami nagy ember foglalatositja lelkemet. .

Gróf HADIK ANDRÁS, 1711-6' ” Octóber’ 1 6 -^  napján született. E g g y  igen 
régi nemzetségből vette eredetét, mivel a’ közelebb lefolyt század’ hetvenes eszten
deiben, a’ Kaukáz hegyei mellett bizonyos Hadik Zsiri Herczeg találtatik, k i eszten
dőnként több ezer lovakat adolt-el az Orosz-birodalomba, és eggy Missionárius- által, 
fokon attyafiát a’ Fő-vázért több ízben köszöntette. Ügy látszik hát, hogy ex a’ Nem
zetség nem költözöt't-ki egészen A’siából, hanem csak eggy ága szállotta-meg-Pannóniát.



A’ híres Fő-vezér, kiről itt szóHok, elvégezvén iskoláit, a’ Jé’suiták’ Szerzetébe 
akart béállani, ’s eV végett oda hagyá az atyai házat, de attya Mihály, ’sebbe esett, 
és nyugalotn-fizetésre bocsátott Kapitány, utánna indúla, és addig ostromold unszo
lásaival elszökött fiját, míg a’ Papnak igyekezet szándékától elhúzná , és a’ katona
ságra reá-beszéllené.

iy 3o-l“  mint Gornet, Gilányi Huszárjai közzé álla, — később Dessewffy Ist
vántól,. mint nagy reménységű ifjú nagyon pártfogoltatván, haladott elő ennek Re
gementjében.

Nagy barátja lévén a’ Római Classica • literatuxának, nem hagyta magát ennek 
üzésében katonai foglalatosságai által hátráltatni. Jól megtanult'Németül és Fran
cáéul is , nem egyedül mulatságokra és katonai gyakorlásokra fordítván a’ béke’ ide
jét. Ez a’ tanúíási hajlandóság mindenütt és mindenkor kísérte, annak mind hasz
naiul , mind díszétől ékesültek minden tettei, mellyek minnyájan az igasság és, em
beriség’ szeretete’ bélyegeit viselek.

Első táböWZásai-azait'ydyadft: és iy 3g-dik esztendők közzé esteaek. W allls 
Olivief%f<W“f 5Íéíkedett ő akkor m i n t , kit az említett Fő-ve
zér egynéhány száz huszárokkal és Ráczokkal Groczka ellen száguldozni útnak indí
tott. O kezdé-meg az ütközetet, meily a’ két Fő-vezér, W allis’ és Neuperg’ visz- 
szátkodásai miatt szerencsésen ki nem üthete , de megkülömböztette ő magát még 
a’ szerencsétlenség’ közepette is , és a’ sorstól fenyegetett életét vitézsége által meg*- 
tudta tartani. -

Akkorában küldettetett ő a’ Rhénusnál tanyázó Eugen Eerczeghez jő  formáé 
v-ezeték lő csapattal, ’s ezt oly jó állapotban vitte a’ HerCzegh'ez, logy egész meg
elégedését kinyerné, és a híres Fő-vezér méltónak ítélné az ifjú Tisztet közelébbi 
társalködására, nagyon gyönyörködvén benne eggy'otTy ifjút találni, ki a’ nuvclő- 
dés’ lépcsőjén már szépen elé-haladott. Azonnal Fő-strázsamesternek nevezé-ki a’ 
Magyar Felkelő-sereg mellé, és' Sléziába indította. O tt égy Regesment’ formálása 
bízaték reá ; ’s ebben úgy eljárt, hogy az egész’ ármáda’ figyelmét magára-vonná. 
Azomban más édes’b figyelmet is vont ő magára. Ezredes-hadnaggyá neveztetvén, a’ 
legnagyobb vitézséggel verte-el az Odra’’vizétől, Gróf Eichnovszky jószágától az ellen
séget. Szemmel látott tanúja lévén a- Gróf és leánnyá -a’ kastély’ ablakaiból hősi 
tettének, dobogó szívvel csudálközó magzatját, a’ virtust becsülni tudó a tya, mind 
ajállotta, mind adta néki feleségül. így jutalmaztatótt-meg a’ vitézség j igy lett 
boldoggá a' Vitéz, " ,

Az úgy nevezett „ örökösséget illető “ háborúban lépcsőről-Iépcsőre emelke
dők, és Generálissá Ion. Az ellenségnek B erg-op-zooin városa’ segedelmére kül
dött eleségét, az oltalmazó sereggel eggyűtt cLfogá. ~
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Míg nevezetesebb Tala ama híres pörtázás, mellynék fogva-megkerülvén a’ 
nagy Fridiik’ nagy armadáját íyűy-ben, Mária Thérezia’ neve napjára három ezer 
-#zámú -könnyű lovassággal csak egyszerre , a’ BurkuSok’ Fő-városában Berlinben ter
melt, rövid idő alatt serege’ számára 3ó,ooo tallér adót szedett-bé, és hogy Má
ria Theréziának lovag bajnok módra kedveskedhessek, húszon-négy pár finom asz- 

.szonyi kesztyűt adatott magának. Tartóztatni kívánták Berlinben, ’s ez okon fel
akarta számiáltatni a’ Városi Tanács a’ 30,000 tallért , de észre vévé a’ lest H adik ,
’s nem esett a’ tőrbe, hanem elsietett majd minden vesztés nélkül, még minek- 
előtte a’ Dessauí Herczeg a* Fő-város’ segítségére elérkeznék. — így játszotta-ki 
H a d ik ’ serénysége és vígyázósága az akkori század’ legnagyobb vezérét.

Nagy részt vett a’ hét esztendős háború’ jeles hadi tetteiben is, ’s D aunt, Lau- 
do n t, Nádasdyt és Eszterházy Miklóst barátjai közzé számlálta. Európa’ sok ak
kori nagy embereivel leveleze. Daun volt az első , ő pedig a’ második , ki Mária 
Therézia’ nagy keresztjével. felékesítteték.

H a d i knak T|. mjnt Lovasság.’ Generáhssánat a^ta% át~S’öVt<Kmi az Ausztriai, a’ 
Magyar és Nem et-kno® dmi^TOaSt Szász-országban. Illy helyheztetésben H a d ik  
ama világ-szerte nevezetes Bttrkus Herczeggel Henrikkel, a’ nagy Fridrik’ testvéré
vel viaskodott, és őtet Freybergnél megverte. A’ hét esztendős háború’ végzetével, 
Budán lön Fő - Katona - kormányozó és Királyi Biztos Sz. István első Királyunk’ 
kezének által-vételére. . A’ Karloviczi Gyülekezet’ igazgatása is rá bízatott, a’ Görög 
felekezet’, és Fejedelem-asszonya’ nagy megelégedésére. • Érdemeinek jutalmaztatá-' 
-sádlta' Futaky uradalmat Bács, a’ Csernoviczit pedig Szerem 'Varmegyében , ke
vert királyi-adomány mellett nyerte-meg. Magyar Gróf léttére hasonlóképpen N é - ‘ 
met-birodalmi Gróffá is kinevezteték, és a’ Sváb Lovag-polczon nyert ülést. —

Ebben az 'időben esett a’ hajdanában hatalmas lengyel - ország’ felosztása. — 
Polgári ’s egyszersmind katonai konnányozónak létetek H a d ik  a’ Magyar Koröná- 

-hóz tartozó részben, ’s egyszerismind annak elfoglalására rendeltetett. Nagyon sze- 
reték és tisztelők őt’ Lengyel-Országban.

. Magyar lévén, t  i., ’s, következésképpen esmerője mind a’ szabadságnak, mind 
■az.ennek, elvesztéséből származható fájdalomnak, - a’ szabadsága-vesztett tartomány’ 
új elrendeltetésében, igyekezett mind-azon könnyebbítéseken és kémélléseken, mel- 
lyeket helyheztetése nem ellenzett. — A’ B.ómai nyelv is , mellyben nagyon jártas 
vala , igen segítette, a’ Lengyelek’ hozzá való vonszódását. Természeti szégyellősé- 
gének kell tulajdonítani, hogy nem állították-fel neki a’ Lengyelek, 1772-ben mi
dőn Fő-vezér rangra lépett, és a’ Bécsi Fő Hadi-tanács’ elől-ülője lön , azon 
dísz-emléket, mellyet hálájok’ jeléül , aláírással eggyütt, dicsősségére készítettek 
volt. . . .. ..., ’
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Ő vezérletté 1778-ban a’ Szász-Tescheni Herczeg’ nevét viselő ármádat.
Tíz esztendővel később, t  i. 1789-ben, neki kelle által venni a Temesi Bán

ságban. késő őszkor, a’ Törökök ellen felállított Fő-ármáda* vezérlősét.' — Neki 
kellett volna ostromolni és megvenni Belgrádot i s ;  azomban', ■ midőn a* Tb^rézia 
nevű fregátot megtekintené , bal lábán sebet kapott és hideglelésbe esett. Erős £» 
tartós természete’ segedelmével mind a’ két bajt meggyőzte ugyan igen hamar. , de 
mivel elhiteték Jó’sef Császárral dicsössége’ ellenségei, hogy. 78 esztendős korában 
nem fogná soká győzhetni a’ hadi sereg’ vezérlése , ’s a’ háború folytatása’ „aanya-  ̂
rúságait. a’ legkedvezőbb kinyilatkoztatások mellett, az armadától viszsza hívatlaték. 
Más nagy ember küldődön nagy ember helyébe — Laudon t. i. Ez sokáig nem akarta 
út-vénni a’ Fő-vezérséget, H a d ik  pedig azt nyilatkoztatá-ki, hogy szívesen fogna.alatta 
szolgálni. A’ nagy-lelkűség’ baj-vivásai csak a’ nagy lelkeknél találhatók. Részt vett 
az egész armada a’ két nagy ember nemes érzéseiben — H a  d iko t siratta, de lehetet
len vala Laudont nem csudáim és benne nem bízni. Ne hogy a’ fájdalom’ és új . 
bizodalom’ nemes érzései-akMmi-módonis ellenkezésbe jöhessenek, H a d ik  eltávo
zott niágáttö|®t)S Futakra, és a* parangsohiv Osmujári akamjarészergfttséS végbe-men- 
tének, az az, Belgrád’ megvételének, úgy örült, mintha' öttn’ vezérlése alatt-fogta?- 
lódotí volna-el ezen bástyája a’ Keresztyénségnek.

M egölt Jó’sef Császár ao-dik Február. 1790-ben, halála előtt kevéssel hallá 
a’ külső szobában H a d ik ’ szavát, és őt’ magához eresztette, ’s halálos ágyábóL^gy 
fél óráig beszélvén vezérével, belől a’ zárt ajtón; fájdalomtól öszsze zúzva jött-ki 
a’ szobából H a d i k , megbetegítette szíve’ fájdalma, ágyba dűlt, és ugyan azon esz
tendő’ Mártzinsz’ 12-dikén hív és dicsősséges szolgálatainak 60-ik-esztendejében Urát 
a* koporsóba követte.

H ad ik  tevé-fel írásba remegő kézzéb,"ama szív-szaggató végső búcsúzatot, mel
lyel utolsó Is ten  hozzádat mondott Jó ’sef Császár, szeretett ármádájának. ’

Három fijat hagyott maga után H a d ik ; Jánost, t.i. Károlyt és-Andrást. Já
nos a’ Felséges Magyar Kamaránál Budán Tanácsos vala -»  eggyik a’ legelmésebb 
emberek közzűl, kiket ösmérék. Károly dicsősséggel esett-el a csata-piaczou, Ma- 
rengónál Olasz-országban, —  András pedig még most . is több sebeket ’s érdem- 
jeleket visel, ’s attya’ volt Huszár-regementjének tulajdonossá ő. r.

H a d ik ’ lelkének fő bélyegei valának a’ felvilágosított vallás, emberlséR 
jához és~¥ejedelméhez egyenlően viseltető hűség, és az érdemet oly széggé  ékesí
tő szégyelloség. Futakon temetteték-el, ott nyugszik a’ nagy Vitéz ’s. jó  ember’ pora,.
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W ieland’ Élőbeszéde Cicero’ Leveleinek ném et fordításához.

Cicero’ Leveleinek fordítója sok egyéb fordítóknál nyertesebb abban, hogy nem szükség 
■azon aggódnia, miképen tegye íróját a’ közönség előtt eshréretessé ’s kedvessé, vagy mi
képen bizonyítsa - meg munkájának hasznos, és fontos .voltát. Morcos Tullms Lícenü neve 
több mini-tizennyoltzszáz esztendőktől fogva nem egyéb hátárok-közzé vagyon szorítva, 
mint a’ mellyek az emberi nemzetnek kinúveltebb részét a’ durva félemberektől elválasz
tják. Fennmaradott Írásainak nagy betse mindenektől megesmertetik ’s-az a’ tekintet, melly- 
ben yöltak ’s az a’ jó hirnév, mellyel birtak, még az Európai Romai Birodalom’ tökéle
tes öszveomljsa után is, szabad úti levél Vbátorságos kalaúz gyanánt szolgállak nékik szá
mos yad és setét századok’ folytában. Miólta azon mesterségek és tudományok, mellyek- 
nek az* emberi nemzet tsiitositása’s nemesítése természeti tzéljok, újra feléledtek, tsak 
neih Számtalan nagy íudományú és éles eszű férjfiak fordítötták életeknek nagy részét arra, 
hogy ezen Írásokat azon motskoktól, mellyekel az idő’ mardosó foga ’s a’ leirák’ tudatlan
sága rajtok ejtettek, megtisztítsák; homályossá lett helyeiken megmagyarázzák ’s a’ nyelv
tudáshoz ’s régiség1 tudományához tartozó külőmbféle esméreiek’ segítségével az utóbbi vi
lág’ számára hová tovább hasznosabbakká tegyék. A’ Görögöknek ’s Rómaiaknak minden 
íróik között egy sints, a’ kiolly sokszor kiadattatott’s olly sokképen haszonra fordítatott vol
na, mint Cicero: azon sok ezer meg ezerek között, a’ kik háromszáz és több esztendők
től fogva valami kevés tudós nevelésben részesültek, tsak kevesen találtathatnak, a’ kik 
kiforraáitatásoknak kezdetét néki nem köszönnék: ’s talám egy minden szépre ’s jóra haj
landó léleknek ’s nemes indulattá természetnek nem lehet bizonyosabb jele, mint az a’ 
mérték, mellyben valaki fiatal korában ezen nagy Komáit ezereti, a’ kit a’ természettől 
K M. Or. Minerva 4, Negyed. 1825* 52
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néki tékozolva osztott ajándékokra ’s ezeknek legnagyobb mértékben lett kimíveltetésekre 
nézve mind eddig senki nem tsak felyiil nem haladott, hanem utol sem ért.

Ha az egész Komái tudós régiségnek minden hozzánk jutott maradványai között Cice
ro írásai, altaljában véve, mindenek Ítélete szerént első helyet érdemelnek: levelei tel- 
iyes gyűjteménye’ fordítójának meglehet bocsátani, ha azt állítani bátorkodik, hogy azon 
levelek, mellyek: Külömbféle kissebb vagy nagyobb mértékben nevezetes emberekhez és 
némelly szorosabb barátjaihoz tizenhat könyvben, vulgo Epistolae ad Familiares SÓU l)i- 
versos. — Tilus Pomponius Atticushoz tizenhat könyvben, — Testvéréhez Quinlus Ci
ceróhoz három könyvben, — ’s életének utolsó esztendejében M. Brútushoz iratlattak, min
den rendbeli olvasókra nézve, kivált a' nti időnkben minden írásai között, nem tsak leg- 
iellemetesebbek és mulatságosabbak, hanem sok tekintetekben leghasznosabbak is. Hogy 
ezen állításnak okait mindenképen szembetűnőkké tegyem, azt az élőbeszéd’ keskeny ha
tárjai nem engedik: elég legyen tsak a’ főbb okokat egynéhány vonásokkal rajzolnom.

- Az a’ mint egy huszonöt esztendőkből álló idő-szakasz , mellyre ezen levelek kiterjed—, 
nek, tudniillik Roma városának 685-dik esztendéjétől fogva a’ 710-dikig, minthogy a’ leg
nagyobb és legrendkivülvalóbb köztársaság' utolsó esztendeinek és elenyészése legfőbb okai
nak történeteit foglalja magában, minden kétség kívül legfontosabb, és (ha a’ világ abban, 
a’ mi őteflegközeíebbről illeti az egész Romai
históriának. A’ játékszín, mellyen ezen egész világot illető szomorú játék adáttalott, épen 
ezen időben érte-el azt a’ nagyságot, mellyre egy ország sem tett Szert a’ Római biroda
lomnak sem felőtte sem utánha: egy olly nagyságot, melly a’ köztársaságnak, mind bel
sőképen mind külsőképen hibás organizátziója miatt, tellyes lehetetlenné tette az olly rop
pant egésznek tovább is együvé tartását. Négy, olly nagy férfiak, a’ miilyenek tsak Romá
ban és tsak ezen időben támadhattak, még soha sem éltek egyszerre, mint Púmpejus és 
Caesar, Cicero és Cátó; még soha sem látott a’ világ olly nagy tehetségeketegyfelől a’ sza
badságért, vagy rabságért , másfelől a’ világ birodalmáért vagy halálért,' egymással olly 
hevesen hártzolni. Még soha sem bizonyodoit-meg olly szembetiinőképen, melly keveset 
tehetnek, a’ jósággal, mértékletességgel és . nemes ,indulattal öszvekaptsolt legnagyobb tá- 
lentomok is , a’ határ nélkül ■val4'-fiS|yrá vágyás és uralkodni kívánás ellen. Sohasem  
túrit jobban szembe, hogy a’ világnak legbáinulásra méltóbb változásai egyfelől ugyan a> 
dolgoknak elmúlt és jelenvaló állapotjábúl, a’ fennforgó személyeknek természeti miné- 
múségekböl öszveköttetéseikböl ’s indulatjaikból, egy szóval mind ezen öszvekeveredett 
okoknak egymásra való költsönüs hatásokból olly természeti ’s olly könnyen megfogható 
módon származnak, mintha az Istenek és Sors’ tsupa nézőik' volnának; másfelől mégis 
a’ leggonoszabb és legvakmerőbb a’ láthatatlan hatalmasságoktól olly nyilvánságosan előse- 
gittetni látszik, hogy kénteleníttetik az ember mind ezekben egy az emberi dolgokat in 
téző legfőbb hatalomnak titkos munkáját sejditeni, a’ melly hatalomnak a- szerentse’ fia, 
a’ nélkül hogy maga tudná, egyedül eszköze.

Van-e szükség több bizonyságra, hogy már ezen históriai tekintetben is magokhoz 
.vonszö erejeknek kell az ollyan leveleknek lenni, mellyek egy illyen idő-szakaszban ’s ól- 
Iyah-embertől irattattak, a’ ki nem tsak szüntelen szemmel látó tanúja , hanem eggyik leg
nevezetesebb részt vevő személlyé is volt azon nagy játéknak ?
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jó! választasz, kígyót tész kebeledbe, midőn a’ körülöttBlc tolongó sol
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meghittebb "s leg-megpróbáltabb Ijarstja;hoz irt levelekről. Ha azokban mellyek ad db>cr- 
sos. titulus alatt esméretesek, sokszor úgy szólván innepi pompás öltözetben, vékonyabb 
vagy vastagabb fátyollal fedezve jelenik is meg, vagy szántszándékkal is, hogy őtet vala- 
melly bizonytalan ’s veszedelmes barátja voltaképen meg ne esmérje, magára mestersége
sen alkalmaztatott álartzát vesz: emezekben egész ábrázatja tisztán ’s igaz valóságában 
meglátszik; a' nélkül, hogy akarná, vagy tsak gyanítana is, béhágy látni szíveinek legbel
sőbb rejtekeibe, ’s kivált gyengeségeit, hiúságát és ditsőségkivánását magával gyakorta va
ló , jóllehet többnyire tsák szempillantatokig tartó ellenkezéseit, a’ szerentsés sorsbéli nagy 
bizakodásból a’ szerentsétlenségbe hirtelen bizonytalanságba ’s égész eltsüggedésbe való 
esését; ’s azok eránt, a’ kik vagy hajlandóságát megnyerték vagy másképp’ magokat előt
te tekintetbe tették akaratja ellen is lágyon engedését, egyszóval minden emberi fogyat
kozásait, oily híven ’s olly igazán felfedi, hogy már ezen egyenességéért is készek vagyunk 
minden hibáit, ember voltára emlékeztető korlátoknak, vagy felette finom organizátziója 
és ritka mértékű elevensége természeti következéseinek tartani ’s őtet még akkor is ked
velni és szeretni, mikor tiszteletünknek egy részét elveszti. Ha a’ legközönségesebb em
berben is, mihelyt egészen megesmérjük, találunk valamit, a’ mi figyelmünket. magára 
vonja: melly sokkal többet találhatunk egy ollyan emberben, a' ki sok rendkívül való tá- 
lentomai és tsudálkozásra méltó jeiességei ái<*i az emÍM:rt nemes természetnek olly magas 
léptsőjén áll ? Ha ezen barátságos levelek bennünket legnagyobb hibái eránt is megéngesz- 
telnek: melly örömest hajiunk hozzá legforróbb szeretetünkkel és tiszteletünkkel, miidőn 

, ollyan leveleiben, mellyekben a’ mesterségnek, politikának ’s akármelly ravaszságnak is 
semmi nyoma nintsen, a’ legnemesebb emberi természetnek, vele született erköllsi jóság
nak ,. mértékletességnek, haza szeretésnek, kevéssel megelégedésnek, jóltévők- eráStP-Vídó— 
háláadatosságnak, mindenek eránt a’ kik reá szorulnak maga megtagadásával is szolgálatra 
kész voltának, és sok egyéb azon olly igen megromlott időkben példa nélkül való Vir
tusainak tsalhátatlan jeleit. kifejezve találjuk! . -

Melly sokat kellene még mondanom, ha ezen leveleknek más tekintetekben való ér
demeikről szóltad ’s ha p. o. arra, a’ miben Ciceró minden egyéb levélírókat felyül ha
lad, irása módjának tökéletességeire* azon egy gondolatnak vagy dolognak számtalanké- 
pen való előadására, elmésségének elevenségére, az enyelgésben vagy gunyolásban kitet
sző finom Atticismusára, a’ néki olly természeti Sokratesi Iróniára, a’ Homerus, és egyébb 
Görög költők’ munkáira való számtalan tzélozásokra, egy szóval mindenre, a’ mi Írását 
olly elevenné, könnyűvé és természeti kelemmel biróvá teszi, ut sibi quivis speret idem , 
kiterjeszkedni akarnék: de az élőbeszédnek illendő határjait nem akarom általhágni.

K. S. -v
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K e l e t i  L i t t e r  a t u r a .

V e r s e k . .

1 .) E legia. H arirí P ersa K ö ltő , munkájából.

Csuda történetet mondok barátim! vegyen abból példát magának áss értelmes és okos 
hallgató.

Láttam én életem’ virágában egy igen erős ifjat; fel vala fegyverkezve hegyes és vé
kony szablyával. Ügy rohant & a’ viadalra, mintha bizonyos lett volna mérésében, és 
meg nem íéleniffStt." Ar hadakban úgy kitágította a’ szorosságokat, hogy előtte a’ mi zárva 
volt is, tárva-nyitva állott. Valahányszor megtámadta az ellenséget, sohasem jött vérbe 
mártott tör nélkül viszsza a’ harcznak viadalmábol; és soha nem fogott úgy vaiamelly erős, 
bézártt, félelmes és magas várnak ostromához, hogy ezt ne kiáltották volna, midőn azt 
cselekedte: „GySzedelem és védelem Midiinek mennyhől!u — Osztán, hány éjtszakát töltött 
ő az ifjúság’ tündöklő ruháiba takaródzva! — A’ gyenge szüzek adták vették tőle a’ csó- 
kokat, és ő mindenfelé kedves vala és vidám. — De a’ szerencse nem szűnt vala meg az 
ő erősségét és crejit ragadozni, mind addig, miglen az idők úgy leverők ötét, hogy leg
jobb baráti is tőle elállanának. Tehetetlen leve akkor a’ varázsló, nem tudta nyavalyáját 
meggyógyítani, és habozott az orvos is. Villogó szablyák sebesitték pedig meg őtet, mi- 
nekutánna az ellenségtől feleletet kapott, és ő is viszont annak feleletet adott volna. Most 
pediglen fekszik m á r, miként a’ vad a’ barlangban; mert valaki él, alá van vetve az idő’ 
nyomoruságinak. Imé már ma halotti ruhába van ő takarva! Hát a’ megholtt vándort ki 
fogja eltakarítani ?

2.) E legia. E bn Arábshah A rabs K ö ltő ’ munkájából.

Ilová lettek azok, kiknek arczaik, miként a’ Szent Könyv, úgy tündöklőnek? ások a' 
bölcs, uraságot, méltóságot biró szerencse’ (iái, kik eloltották fénnyét az égen járó holdv\ 
nak, ’s megszégyenítették áradását a’ tengereknek? Elszórá őket a’ veszélynek fúvó szele, 
mint elszórja Zeíir a' fövényt. Hol vágynak az ifjak, és azok, kik a’ füveknek öröme és 
világossága voltának? Mikor ő rólok a’ takaró levétetett, ’s előlök a’ kárpit elvonatott,, 
úgy kitündöklölt tőlök a’ földnek kereksége, mintha sötét fátyolból lépett volna e lő ; —* 
mindnyájan, mint meg annyi szép szemű csikók, vagy az égi nimfákat megszégyenittő gö
dölyék! Felruházta őket a’ szépség a’ gyönyörűségeknek és vidámságoknak palástjával; ’s 
megváltotta őket az emberek’ lelke a’ bal szerencsének csapásból. A’ melly helyet ők lak
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tak , vidámságra indították azt; szemek voltak a’ fűidnek ábrázatjában, és világosság a’ 
szemekben, és kertecskék a’ mezőkben, és virágok a’ kezecskékben; mig tudniillik még 
részegek valónak, mig még felemelkedve járt az 8 hamis és kellcmetes pajkosságok, mig 
korok virított, és a’ szerencse a’ dolgokon való uralkodást nékiek engedte. Imé eljött a’ 
halálnak töltögetője, és meghozó nékiek a1 veszedelemnek kelyheit, és megöntöző az ő 
életeknek kertjeit abból a’ kannából, melly mindeneket semmivé tészen. Itt hagyták a’ tá
gas palotákat, keskeny sirokba szorittatván. . És az ő elköltözések minden fájdalommal il
letődön barátjaiknak űrömmel tellyes poharat, nyújtott, kik a’ szomorúság miatt kebleiket 
tépik, és utánnok fohászkodván, mellyeiket verdesik. Ha volna haszna az ajándékoknak, 
és érnének valamit ,a’ fogadások: bizonyára viszsza-váltanák, megtartanák, és szorgos 
gonddal ápolnák azokat. De már a’ földben lakoznak ők; oda lettek ama’ kellemetességek 
és tanulttságök; a’ veszedelemnek férge töllőzik azokkal, ’s úgy szabdalja azokat mint az 
áldozandó barmokat. Letapodva hevernek ők a* föld alatt, ’s ott fognak maradni a’ végső 
ítéletnek napjáig. Eljön az ő barátjok, hogy megszóllíitsa őket, és sirjokhoz tisztelettel 
járul; nyög, siránkozik keservesen a’ sir mellett, mellyel bévorit a’ feledékcnység; bé- 
moCskolja porral orczáit, mellyek elébb gyöngyökhöz \ aljnak ha onlúk Hívja őket; de 
nem felel senki, csak a’ rcfcedll viszszhang a’ hegyeiből.

3.) Shemselmael Georgiái Fejedelem ’ verse.

Az Idő két napból áll; az eggyik derült, a’ másik borongós. Két fele van az életnek 
is; az eggyik bátorságos, a’ másik félelmos. Mondd-meg annak, ki minket az időnek vál
tozásaiért kigúnyol, hogy: vallyon nyom é a’ szerencse mást, mint a’ kiben jelesség vanf 
Vallyon nem látod c’ a’ tengert, meliyrick színén a’ dögök úszkálnak, de legalsó fenekén 
a’ drága gyöngyük lappangónak? Vallyon nem látod é mint. fiinak a’ dühös szelek? de nem 
törnek el más fákat, mint a’ magassakat. Hány fa van a’ földön, ki viritlö, ki száraz? 
de kővel csak azokat hajigálják, mellyek gyümöllsökct termének. Az égen pedig számta
lanok a’ csillagok : még is fogyatkozást egy sem szenved a’ napon és holdon kivfil. — Di
csérted addig a’ szerencsét, mig jóakaród volt, és nem féltél egyébtől, mint hogy nagy 
hatalommal talál rajtad ütni. A’ szerencse békességei, tartott te veled: de te megcsalni lat
tál általa, mert a’ derültt éjtszakákat sötétek szokták követni.

4 )  Ugyan a zé  az Utazásról.

Utas! ne búsulj, találsz barátot a’ helyett, a’ kit itt hagytál. Változtasd a' helyet; 
mert a’ helynek változtatásában áll az élet’ édessége. Én nem látok szebb és kedvessebb 
dolgot az Utazásnál; hagyd el tehát honnyodal. és vándorolj. Látom én, hogy az álló víz 
inegbüzhödik, ha foly: édes; nem az pedig, ha nem foly. Hahogy a’ nap mindég az égen 
állva maradna: rá unnának arra mind a’ 1‘ersák, mind az Arabsok. És ha a’ hold soha 
el nem enyésznék, nem látom, mit okozhatna egyebet, unatkozásnál: lla az oroszlán aír. 
erdőt oda nem hagyná : nem szaggathatná a’ prédát. Ha a’ nyilak a’ kézijjal: oda nem hagy
nák: el nem érnének a' czélra. Végre, az arany is a’ bányákban, mint a’ szalma úgy há
nyódik ; és a’ drága aloes fa is hitvány fa ott a’ hol terein.
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II. Arabs Példabeszédek és Szententziák.

1.) A’ helytelen nevetés, jele ar neveletlenségnek.
a.) A’ síó hasonló a’ tejhez, többé viszsza nem mehet; mert vallyon ki teheti viszsza a“ 

tejet oda, honfiét egyszer kifejte.
3.) Az embori dolgok hasonlók az órán lévő számokhoz, mellyek közül egyik alább, van

írva, a’ másik fellyebb.
4.) Az életnek folyamatja hasonló a’ krokodilusokkal tele lévő mélly tengerhez. Be bol

dogok az olly bölcs emberek, kik csak a’ parton járnak! nem méltó ez az élet an
nyira , hogy értté szívedet felháborítsd. Vigyázz tehát, rpszszu! ne tégy — mert az 
nem illik a' bölcshöz.

5.) Az emberi élet nem egyéb mint részegség, mellynek édessége hamar elrepül, de má

it.) Jó dolog hallgatni. Ne beszéllj hát ok nélkül, mert a’ sok beszédnek hallgatója ki szo-
' .  kott fáradni. Ha a’ beszédet ezüstre becsülöd: tudd-meg, hogy a’ hallgatás aranyat ér. 

7.) A’ tudatlanság, holttok előtt halált hoz a’ tudatlanokra, és az ő testek koporsó nél
kül is el ya^emetve. Ha valaki lelkét tudománnyal nem élteti, nem ér az feltáma
dást a’ feltámadás előtt.

III. Testaraentoma *) H ushenk Persa Királynak,

a’ legrégibb időkből.

Én Hushmti; igazgatója és Ura minden népeknek, ezt a’ sok szép pénzt és száma nél
kül való drágakövet, India híres Királlyának és derék Fejedelmének Baórfoiwseéi számára 
tettem le erre a’ helyre; mivel mintegy isteni sugallásbol tudom, hogy ezen elrejtett kincs 
6 általa fog megtaláltatok Azonban arannyal és drága kövekkel azért tettem eggyüvé ezt 
a’ Testamentomot, hogy midőn majd ezeket a’ kincseket, mullyekhez minden gond nélkül 
jntánd megfogja látni, térjen magába, és tudja-meg, hogy nem bölcsnek leikéhez illő a> 
drága kövek’ fénnyétöl elragadtatni és csábitlatni, hanem hogy az életnek keésegtetéseit és 
gyönyörűségeit felettébb szeretni fő bolondság; annyival inkább, mivel a’ gazdagságok és 
legnagyobb birtokok is hasonlók a' kölcsön veit ruhához, melly sokféle embereknek ke
zeken meglilódván, és kopván, végre clrpmHk; sőt ollyanok éppen mint az a’ gonosz 
szajha, ki minden éjtszaka több hálószobákat becsatangol, és több több ölelésekben ré
szesül. Azt mondja a’ Poéta is : „Ki ásitozhatik ez életnek bizonytalan javai után? Kihez tar.
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gában foglal* írás szükség hogy légyen a’ fundamentom , mellyen épüljön minden uralko
dásnak és hatalomnak alkotmánnyá, ’s a’ forma, mellyhez igazíttassanak az országnak min
den tanácskozásai. Ha hogy amaz igen bölcs Király ezen intés-forma Írással minden 5 
szándékaiban és tetteiben tanitó és kormányozó mester gyanánt fog élni: akkor az egész 
természetnek elbomlisáig , és az idők’, végezetéig nevekedni és gyarapodni fog az 6 mél
tósága.

.. Hushenk' ezen mUsat megtartsd mint ajándékot.
„ llgy elhidd hogy birojlalmai Sröhké fog tártani. “

Legboldogabb a’Királyok közt az ollyan, kinek híre, igazságos volttáért örökre fenn 
marad, és kinek példáját a’ maradékok vetélkedve teszik fel magoknak követésül; minden 
Király pedig , ki egész élete’'folyamatját ezen könyvnek (melly 14. intéseket foglal magá
ban) törvénnyé szerént nem intézi, boldogtalán, és az ő boldogságának épülete a’ szeren
cse kedvetlen szele által megingattatván, le fog roskadni; a’ nagyságnak és hatalomnak fel
ső polczárol lépcsőnként és lassan lassan alá fog az szállani, ’s a’ kedvező szerencse, mint 
a’ szemérmes menyaszszöny elfogja attól Íordíttani a’ maga orczáját-

Az első intés tehát ez. Mikor a’ Király az Országnak valami előkelő emberével barát
ságosan és leereszkedve él: a’ sokféle gyalázásoknak és hamis vádoknak, meilyeket az ol
lyan ellen költenek a’ rágalmazók, éppen ne hidjen. Mert óvhatátlan az, hogy társaiban 
irigységet és botránkozást ne támaszszon az ollyan, ki 0’ Királynak baráttságával él; mivel 
mihelyt őtet állandó szerencsében részesülni szemlélik, azonnal találkoznak ollyanok, kik 
az ő virágzó boldogságát megirigyelvén, a’ Királyi jóságnak várát és erősségét csalárdsá
gokkal ’s incselkedésckkel álttörni, és megrendítteni törekednek. Azért őtol, midőn nem 
is gyaníttaná, marczangolni és alattomban vádolgatni kezdik, hogy tőle a’ Királynak haj
landóságát elidegeníthessék; sőt nem szűnnek-meg yádolhatúsára okokat gondolni ki, ’s az 
ő jó cselekedeteinek drága gyöngyeit a’ gonoszságnak fonalára főzni fel, mind addig, mig 
fel tett gonosz szándékjokban véget nem érnek, mint. mondja a’ Poéta: „ Vigyázz hogy 
mindennek szavára ne hallgass, de hallgass az cnyimre; mert roszsz ember’ szavát úgy is minden 
kapuban hallhatni

2 .

A’ rágalmazókat ás irigyeket meszsze távozlassa magától a’ Király. Azért, mert azok
nál semmi sem alkalmatlanabb, semmi sem gyülöletlcnebb, végre semmi sem ártalma
sabb. Ha tehát valakit ezzel-a’ béllyeggel megjelelve látánd, azonnal szükség, hogy an
nak vadságát mint valamelly tüzet eloltsa, és hogy az istentelen embernek életét mint a’ 
száraz fát vagy szeprentét öszvcégesse; nehogy az olly fajultt lélek az emberek' szeme' 
fénnyét elvegye és az egész világot megrutíttsa. „A’ tüzel“ úgymond a’ Poéta „ mdlynch 
hevéliil az emberek megégnek, ha csalt hamar el nem aitaiik, meghinteni nem lehel. “
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Az Országnak Főrendéit és előkelő Férjiiait igyekezzen a’ Király a’ barátságnak legszo- 
Sabb kötelével magához^ ’ká^fcs6K}vt'bogyvázók- Ifikfele hivatalaik és eggyező. akaratok 
il , a’ dolgoknak nehéz csomóit kifejtsék; és az ország’ megtartására.öszve esküdjenek;, 
r t  „ larájtság és eggy etér lés áltál az egész föld' kereksége meggySzethelik; á  győzedelem és egye
ség mintegy testvérek kelten egymással « • -

4-. ■■■: . /

i A’ ravasz emberek’ álnok hecsegtetései- által meg ne- hagyja magát csalatni^’ Király ;,
1 az irigyek’ hízelkedésének hitelt ne adjon; hanem minél engedelmesebbnek és szelí- 
Jseknek színlik magokat, annál szorgalmatosabban vigyázzon j, nehogy alattomban válá
sién,, törjék fejekét;', mert hogy ellenségből, igajsjjékkarót lehessen tenni, csak ollyan hi- 
ő-r mint az, hogy a’ Caucasuson Griffek termenek,. és hogy az ezüstöt arannyá lehet vál- . 
tatni. A’ természettel gonosz és embertelen ember,senjjqi nwjdon nem lghct jószívűvé, 
i  attól igazi jóakarat soha nem kerül. „Őrizkedj át száráé arczü ellenségtől, mml ki a’ szá- 
yllAaálWiWMlWtmi; mert az ollyan valódit nyomás dolgokat nem

. . 5.

i Mikor nagy munkával és nagy veszedelemmel tett szert a’ Király .valami.nyereségre, 
dosan vigyázzon, hogy azt keze közül kicsúszni ne engedik. ‘ Mértha oliv gondatlanúl 
Uitozva viseli magát, hogy a’ szerencsét, menyre kapott, elfolyni? fsift^fifflFW gedi: 
az egyszer’rtsíabadult, többé semmi módon viszsza nem szerezheti "azt, "és nem ma- 

egyebe neki a" hiú óhajtásnál és haszontalan sqpánkodásnál, mint a’ Poéta is" mondja.
: ijjból egyszer kibocsátott nyíl, többé viszsza nem tér, ka mindjárt azon való bánatodban kezei 
'é  ragod is.“ . . tr , '

. - 6. ■■ * : -

Kerülni kell a’ dolgok’ végbenvitelében a’ felettébb való gyorsaságot és hirtelenkedést 
r t  csak vigyázva és lassan bánjon a’ Kirájjpazokkaí. Mert nem tudom, ha nem több é 
.aszón, melly a’ jól meggondolásból és béketürésböl szármozott, mintsem a’ vakmerő 
égtől .pkpztatpti veszedelmek., -- „Ne tedd dolgodat nagyon sietvet ne fordítsd el a'/ gyepiül a’
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bánattal mint sárral béhomáiyosittani. A’ bölcs-embereket látjuk gondokkal ás bajokkal 
megterhelve: az ostobák és bolondok gyönyörűségekkel és muiáttságokkál szoktak körül 
vétetni. Jelessen mondja azért a’ Poéta hogy: „.és Oroszlán' nyaka lárícsoikHf Van megszo- 
„rilya, midőn a' Róka minden éjjel ocsmáiiy bujaságokban jerlodzik a' házán ‘oniladékrltozi.1 'Így 
„az erSs is állhatatos férjfiú, lábát a’ szomorúság' hajlékától cl nem mozdítja; a' bolond és buja'pe- 
„dig kóborol örömük kSzi mint egy kertben. “ —’ Azt is hitesd-el magaddal tökéletessen, hogy 
boldogságodnak feltett végére el nem jutindasz az isteni erőnek kifogyhatatlan áldása és 
véghétetlen kegyelme nélkül; és hogy az isteni kegyelemnek forrása nélkül a* legjólessebb 
virtusok sem fognak hozni óhajtott gyümölcsöket. „Merítsem szükségesképpen követi ám a' jer 
.les séget o! hatalorit és uralkodás, hanem-függ ez -az isteni gondviselésnek intésétől;? ■ !•.•.*
' Ezen intéseknek mindeggyikéhez egyegy mese van ragasztva, szintúgy hasznos mint 

gyönyörködtetés végett. Hahogy az a’ híres Király ezeket a’ meséket egészszen és bőven 
elbeszéllve hallani akarja, elkel! néki menni a’ hegyhez, melly hivatik Serendib~íxet\, hova 
— mint emlékezetben meghagyatott — költözött vala az embereknek attya számkivetés
be. Ott kell kifejtetni é’ csomónak, és abban a’ kertben kell virágozni az óhajtott rózsa
szálnak.

... Fábián Gábor.

3 .

A’ Szerelemnek hathatóságáról az ízlésre és érzésre nézve.

Azt mondják a’ Szérélémrőí hogy az finomabbá teszi az Ízlést és mind azt, a’ mi szép 
a’ mi gyönyörködtető, édesebben érezteti. A’ poétáknak állítása szerint á’ Szerelmesek
nek az egész természet szebb.

Jóllehet én ezt nem tapasztaltam; mindazáltal nem mondok egészen ellene. Mert ha 
valaraelly Szépnek társaságában voltam, a’ ki nekem tetszett és ezen kellemes látogatás 
után bort ittam, éreztem, hogy az Ízlésem akkor minden tsépp által érzékenyebb lett, 
mint máskor. A’ Szerelem a’ középszerű bort jóvá, a’ jót legjobbá változtatja. Hogyha 
már egy szép személy társaságából eredt gyönyörűség egy olly fél Filoszofusznak, a’ ki 
nem szeret, és az érzékeny szívvel tsak tréfát üz , ízlését megjavítja; mit nem mívelhet 
az annál, a’.kinek szerelem egész szive?

Én egy jó barátommal mindég erről beszélek. Az ő izlésa finom és ennek finomságát 
Lőtte eránt való szerelmének köszöni, 'fsak. még tegnap is a’ szerelem’ hatalmáról mulat
tam Vele magamat: Ó a’ legderültjebb ’s vigabb ábrázattal jő hozzám, megölel ’» éírá-
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A’ titkolódzó, fontoskodó és le tzk éző  Társalkodókról.
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egész világ tudhat. Mind azt, a1 mit mond, hiteles emberektől hallotta. Ha valamit be
szél ’s azt mondják neki hogy azt már úgy is tudja az égész város, azon bámul, tsudál- 
kozik, annak az ő. állítása szerint titokban kellett volna maradni. Ö már azt régen tudta;, 
de nem akart felőle szóilani. Szánakozik azokon, a’ kiket a’ dolog illet, sajnálja hogy 

- nintsenek halgatni tudó barátjuk.-, boszonkodüt azokra, a’ kik semmi titkot sem tudnak ma
gokban tartani, pedig épen ő az, a’ kilől azt néhány nap előtt megtudták. Egyszer’stnind 
azt állítja, hogy ő tud halgatni, hogy ő belőle semmit ki nem vehetnek, ha ő reá valamit 
bíznak. Másoknak mindazáital mindég fülébe sugdoz ’s az olly történetet, melly minden 
újságban meg van, egészen titkon beszéli. E’ mellett artzája kétes és sokat jelentő, an
nyira, hogy meglehetne esküdni, ha nemesmérnék, hogy minden jelenlévőkről roszszat 
beszél. Mindenben a’ mit lát vagy hall, ollyan titkokat talál, a’ mellyek, az ő állítása 
szerint, idővel fognak kifejtődzni. Há azt kérdik tőle, mit akar e’ vagy ama’ dologban ten
ni; minden tettei, bár melly tsekélyek is azok, ollyan titkok, mellyeket idő előtt nem nyi- 

■ latkoztathat ki. O reá nézve semmi sem olly tsekély, a’ miben titkot nem találná ’s artz- 
vonagatásaival észre nem vetetné hogy ő tovább lát. O nem úgy itél, mint m i, többnek 
kell a’ dologban lenni, mintsem gondoljuk.

A’ titkolódzó furfsa teremtés. Senkit se lehet könnyebben megtsalni, mint ölet és 6 
mindennap megtsalattalik, mért azon kívánsága, hogy titkokat halljon, könnyen lévővé 
tsázi- ' MWenatt:avíttal ditsekszik hogy tud hhlgáthí? dó-vigyáznunk kell hogy valamelly 
tikot ne bízzunk reá. ’A’titok sóhol sem lehetne bizoiitalánabb kezekben, mint az. Suei. 
ben- AMegálkaliöatosabb eszköz ú  titoknak köz-hlrré változtatására az , ha art titkófódó- 
ra hízzuk: mert ha azt .tőle nem lehet is hallani, meglehet: rajta .esmerni.^ Mind a’ titko
lódzónak mind a’ fontoskodónak hibái Ugyan azon egy okból származnak t. i. abból hogy 
magok félöl sokat tartanak, azzal a’ külömbséggel, hogy az. ékőnek önszeretete mulíStató 
a’ másiké pedig megbántó.

. A’ fontoskodó minden beszédével azt akarja mondani hogy ő sokat tart maga felől, 
ö  mindsnüli fontos személy’,, fontos a’ társafkodásban, valamint, társaságai, .Esmerőseit 
és fontostettei által is. Ha vannak barátjai, azokkal úgy beszél, mint egy nagy Űr á’ ma
ga barátjaival. Kevés emberek vannak, a’ kiket maga felett vagy maga mellett lát. Kép
zelt magasságából mindenekre, isak fél-válról tekintget. Egy bizonyos kévély. udvariság ’s 
alázatosság van benne, melly által másokat arra akar venni, hogy kétszerte udvariabbak 
’s alázatosabbak legyenek eránta. Szívességét olly móddal teszi, méllyböl kifessék hogy a’ 
felől maga nem sokat tart. - De hibáznánk ha ezeh megvetést nagy lelkűségnek, és tulaj
don hasznával nem gondolásnak tartanánk. Eő-czélja, hogy minél kiesebbnek látszik előt
te , annál fontosabb legyen annak, a’ kivel azt teszi. Ha esmerőseiröl szór a’ társaságban, 
Ministereket, titkos Tanátsosokat és másokat ollyanokat nevez, a’ kik azoknál nem sokkal 
alább valók. Minden, a’ mit tesz, olly tselekedet, a’ mellytől sokaknak szerencséje vagy 
szerencsétlensége függ. Tsekélységgel nem foglalatoskodik ; a' természet alább való lelke
ket is teremtett, a’ kik nem olly fontosok, mintő: ezek bajlódjanak kitsinységekkel.

Hogyha nevetni akarunk , fsak. az illyen fontoskodókra figyelmezzünk. Vannak hlyé
nek a’ tudósok és minden állapotú ’s korú emberek, még az ifjak között isi Én az ifjak
nak azt óhajtom, hogy magoknak épen az által szerezzenek tekintetet, hogy magok magok-
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5 .

A ’ R a j o s k o d á s r ó L

Azon jelenetek között, mellyek az egyházi és világi történetek’ mezején e’ folyó szá
zadban feltiintenek és mindekkorig látszatnak, minden gondolkodó fők’ figyelmét megér
demli a’ köröskörnyül ébredező és magát külömb féle alakokban mutogató RajosMás(@á)mít* 
meréi.) Van divatja külföldön atoll-harcznak mellette is, ellene is; sőt toll-harcznál töb’re 
vetemedik miatta az ember, gyűlöletes meghasorilásokra, öszveütküzésekre, élő-szóval, tet
te l, valósággal. Mert nem serami tekintetű, hanem érdemekkel fényeskedő férjfiak avat
koznak bé ügyébe.- Német -  országban szintén a’ templombeli tanító-székekre is felviszik 
e’ tárgyat, mint ezt Aramon és Bráseke, leghíresebb élő Szónokok felől, kinyomtatott 
munkájikbót nyilván tudjuk; ’s a’ mi különösebb, emez a’ rajoskodisról prédikálván azt vi
tatja, hogy nélküle nincs is mély vallásos érzelem. Amaz ugyan ellene kél-ki a’ dolog
nak, és hibaképpen adja elő. Azt lehetne vélni itten, hogy a'.ki ellene kéi-kia’ rajosko
dásnak, az maga is részes benne: éllenben a’ ki kardot köt ellene, gyalázkodván, inocs- 
kolódván, az minden rajoskodástól tiszta. De nem úgy tapasztaljuk'lenni. Írhat valaki 
a’ rajoskodás ellen hoszszú értekezéseket, írhat egész könyv-nyalábokat, észre nem ve
vőn, hogy maga van belé süllyedve legméllyebben. Viszont mellette is felemelheti szavát, 
a’ nélkül hogy a’ métely el volna ragadva reá. Meily által azonban nem történik egyéb 
annál, a’ mi más esetekben, tudósokkal már elégszer megtörtént. Heron az emberi élet’ 
örömeiről szálló könyvét tömlöczben.,sanyarogva írté , hol azoktól éppen el volt zárva. 
Ellenben Beresfordnak az élét’ szenvedéseiről szerzett könyve, ízléssel ékesített tanuló
szobában minden öröm-élés és_.könnye’bség közepettén készült. Berton, a’ Melancholia’ 
felbonczolásának Írója, a’ legvidámabb lélek és a’ legjobb kedvű mulató-társ volt. Ellen
ben Blumauer, melancholiával rakva, írta még is szeszéllyel tellyes travestált Aeneisét 
ftoterodámi Dezidér Rézmán (Erasmus) századjának csillaga és a’ felelevenülő tudományos 
világ Phoenix-e, szerzetté az Esztelenség’ magasztalását (Encomium Moríae) remekjét min
den dolgozásainak, példányát az ékes-szóllásnak és tudós elmésségnek. Nem régiben pe
dig Genevának ama’ nagy hírű-nevű Physicusa, Dr. Jurine, ki a’ gége-gyuladásróí írtt ko
ronás munkájával a’ Napóleontól kitett nagy jutalmat elnyerte, maga ugyan azon nyavalya’ 
nemében találta halálát ’s t. így esketik az is, hogy a’ kik rajoskodásról; mint valami 
megvetendő vétekről utálattalszóllnak, éppen önmagok lehetnek rajoskodók .Sőt némelly 
őrleményben elmondhatni, hogy bizonyos mértékű rajoskodás’ áilapotjában vagyon jobbá
ra minden ember. Csakhogy V “"rajoskodást, — melly átaljában is már valami nagyított
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műk vagyon vadászásban, lovakban, ebekben, macskákban, madarakban, képekben, rit
kaságok’ ’s régiségek’ gyűjtésében, olvasásban, könyv-szerzésben, néha szinte természettel 
ellenkező testi kívánatokban (paederastiában, sodomai bűnben, *a t.)i mélly szenvedel
meiket pedig elmulhatatlanúl kielégítik, szintén erejök’ , vagyonjok’ és egésségök’ feláldozá
sával is. — Elég ártalmas neme a’ rajoskodásnak! De az emberi nemnek még ennél is ár
talmasabb sőt gyászos tévedéseihez tartozik. ' . . . ■ ■

2. A’ hépzelödési rajoskodás. Efféle állapotban lenni rendszerint és legkivált az ollyan 
embért mondjuk, ki esméreteinek eredete és képzése körül nem lelke és értelme’ törvé
nyeiből, hanem belső homályos érzelmeinek álhatatlan és mulékony képeiből indúl-ki, és 
így magának egy oly világot teremt, melly a’ jó Istennek rendszerint! és természeti világá
tól egészen killömbőző. Itt reményi eggyik paradicsomi boldogságot, szerencsés familiás 
életet, szakadatlan öröm-élést, tiszta gyönyörűséggel vidámsággal; minden baj, vesződség, 
bű, gond nélkül: ’s ez az Ifjúság’ szokott ábrándozása, melly küiőmbféleúton-módon, név
szerin ti’ tanúló ifjúság között a’ csintalan románok és költemériyes munkák’ meg nem 
választott öszveolvasása által mindegyre ébresztetik és ápoltatik. Amott egy másik az ő Te
remtő Urát és Istenét, vagy azt a’ Szentet, a’ kit imád, előbb érzéményeinek és emberi 
indulatjainak minden gyarlóságival felruházza, és úgy ülteti csalárd kegyeskedés hév bűz-, 
gódásai közben mennyei trónusra: ez a’ vallásos rajoskodas, meLLynek sötét kebeléből ré- 
gentcn" a’ sok Isten-tartás és pogány bálványozás pézsdult elő, Vmelly e’ mi időnkben is 
ezerféle árnyék-képekben tolakodik ki a’ Keresztyénség’ verőfényére, ennek mocskáéi és 
gyalázatjáúl. . Viszont egy harmadik ezen csudálatos képzeteken építi a’ jelentések és Isteni 
kegyelmek’ ürügyét, akarván imádságai és csuda ígéji által jövendőt mondani, betegeket 
gyógyítani, ’s a’ Lelkek Világának minden titkait feltakarni: erről esmérnireá ai-büvös-bá- 
jös, csaló és csalódott rajoskodókra, minémüek nemcsak a’ tudatlanság’ sűrű homályában 
vakoskodó élő nemzetek között támadnak, hanem (fájdalom!) még a’ Keresztyének, sőt 
éppen azon Ország’ lakosai között is, melyből három századdal ezelőtt, a’ mindennémű 
felvilágosodás első sugarai olly ható erővel nyilván kitűnjenek. Eő-tulajdonjok az efféle 
rajoskodóknak, — valamint a’ gyenge, telkeknek közönségesen, —* hogy minden ollyastól 
hamar és könnyen érdekeltetnek,yy^lamíí*raga’h  'ár  bámulatosnak és titokkal teledesnek 
színét viseli; úgyhegy.nékik "a* feglelketlenebb, elcsavartabb, homályosabb és néhezebh 
irományok a’legkedvesebbek, csak merész kép-alakokat és sok tarka ábrándozást vezessenek 
eleibe lelkeiknek. Vallás’ ügyében ez a’ rajoskodás szokta szülni vagy a’ megzabállott vi
lágias indulatnak halál-jegét, vagy a’ mértékfölötti feszültségnek és bódításnak repdeső hi- 
deglelési forróságát; mindenkor pedig eggyütt jár vele az, hogy a’ fennálló Egyházakhoz 
maga-szabástól idegenkedik, és egyebek eránt türödélmetlen- ' .

A’ rajoskodás ezen nemében tévelyegnek a’ magnetizálók, inspiráltok, ekstatikusok, 
víziókat látók, phantasták, pedánsok , charlaíánok, bigótok, enthuziasták, sza,bad-kő- 
mívesek; ezeken kívül ama’ sok ujjonnan keletkezett kegyeskedő vallásos apró felekezetek 
mind-eggyúl-eggyig, mellyek Angliában, líelvetziában és Német-országban elszaporodnak; 
ebben léledzenek különösen az úgynevezett mysticusok. A’ mysticizmust, az az a’ belső 
életről, a’ szív’ érzelmeiről szólló tudományt, Harms, a’ legjelesebb Ékes-szóllók’ és-Hit-tu- 
dósok’ -eggyike, a’ mélyebben érzett minden vallásos -indulat', elő-iskolájának állítja. A’
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mulatni; az üljenek által felelheí-meg igazán a’ poézis az ő felséges czéljának. Hanem tó- 
gadhatatlan az, hogy annak, a’ki efféléket akar készíteni, nem csak játékból kell a’ Mú
zsákkal bphóskoüni, ’s bujáikódni, hanem szívesen és lelkesen kell őket szeretni; ’s a’.vég- 
re* ihogy még egyszer mondjam, a’ Philosophiának, mellyel Plátó nem ok nélkül tett a- 
Múzsák’ és Szép-mesterségek’ vezérjévé, igazán hódolni. Minden nagy Költők a' régiek és 
újak között a’ Philosophia által vjlágosították-meg értelmeket, a’ bölcsek’ Írásaival táplál
ták elméjeket, és kíilömbféle tudományok’ kincseivel ékesítették eszöket. Azért bővelked
nek munkáik oliy igen gondolatokkal és képekkel, azért elégítik úgy ki mind az értelmet, 
mind a’ szívet, ’s azért oly tellyesek szép jegyzetekkel ’s oly mondásokkal, meliyek az 
emlékezelbe oly könnyen benyomódnak ’s bényomattatni olly érdemesek; azért lehet még 
tréfáikban, ’s játékaikban is a’ Sokrateszi oskolát olly igen megesmerni.

Altaljában pedig akármit írnak ifjabb Költőink, szívemből tanácslom nékik a’ magok 
dicsősége' kedvéért, hogy magok érint sanyarúak legyenek, a’ simítást, sikárlást ’s béke- 
tűrést ne resteljék, a’ szép egyszerűségre, a’ nyelv’ tisztaságára, a’ verselés’ könnyűségére 
és .jó hangzására, valamint az érzés’ elevenségére is minden gonddal törekedjenek; egy 
szóval , mind azon tulajdonságokat egész figyelemmel igyekezzenek;megszerezni, mejlyék 
nélkül semmi poétái szülemény sem élhet Soká, ’s mellyék, ha nem- csaiatom, némelly 

' ifjabb Jiiatóök á tt^em feennyen  vétetnek.
.  . S .K .J .  -

7 *

Lucretia, vagy a’ nemes Római Dáma.

(Livius szerint.)

Róma’ városa’ felépülése után 220-dik, vagy ar Keresztyén idő-számlálás előtt 532-dik 
esztendőben kezdett, uralkodni Lucius Tarquinius, Rómának hetedik Királyja. Kegyetlen
kedés és kevélység által külömböziette'-meg.hamar magát, ’s ugyan ezért nyerte Superiús 
(kevéiy) mellék nevét is. A’ fő-fő tanácsbeli urákat legcsekélyebb szín alatt- leöldöstette, 
csakhogy azoknak szép jószágaikat birtokába vehesse; a’ köznépet pedig nehéz robotolá
sok által törekedett nyomni és kedvetleníteni. Ez a’ Tarquinius Sup. három fiakat nem
zett: Sextus Tarquiniust, Titust és Arnust. Utólsó kettő, a’ Delphoszi Oraculum’ hamis 
magyarázására támaszkodván, az elsőt a’ királyi székben való következéstől örömest eltol
ta volna: de Lucretia’ története arra vitte a’ dolgot, hogy az egész királyi törzsök Romá
ból kifizettetett, és helyébe esztendőnként! felváltás szerint sí Consuii uralkodás hozat-
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sem segítséget adni nem tudott. Még is annak gyalázatos kívánságát makacs álhatatosság- 
gal magáilóf eligazította a’ nélkül, hogy haláltól félni láttatott volna. Most a’ gonosztévő 
még. érzékenyebb oldalról viita. Azzal fenyegető, hogy nemcsak megöli, hanem melléje 
még egy megölt rabszolgát is heiyheztet, hadd mondhassák, hogy parázna Ságban végezte- 
tett-ki. Ijedés-, szégyen, útálás miatt megtébolyodván Lucretia, többé magát nem tudta 
védelmezni. Meggyőzettnek látta magát, és Sextus Tartju. illy böcstelen diadalmán elbi- . 
zakodva, korán reggel ismét viszsza útazott a’ táborba-

Erre a' földig lealáztatott Lucretia tüstént követeket küldözött szélyel, eggyet Rómáz 
ba attyához, eggyet az Ardea előtt fekilvő táborba a’ férjéhez, olly erős izenettel, hogy 
mindenik egy leg-meghittebb barátját maga mellé vevén, sietve jöjjön hozzá Collatinba, 
mivel igen rendkívül való gyászos dolog történt volna. Atyja megjelent Publius Valerius 
nevű'barátjával, férje pedig Lucius Fimius Brutust hozta-el magával. (Ennek szüleitől a’ 
király jószágaikat elfoglalta; mindazáltal ezt, mint közelről való atyjafiját Hajdá-kapitány- 
nyá telte.) Legmélyebb gyászban és bánatban találták a’ siránkozó Lucretiát, ülvén szobá
jában. Midőn férje kérdezné , jó rendben volnának e a’ dolgok házánál: keserű köny- 
zápor között felelt ő: „Nem! mert mi jó renddel dicsekedhetik eggy aszszony, ha-aszszb- 
nyi ékesség é t-af tisztaságot, elvesztettet óh Coíláfm', ifl'egvágyokrén böcstelenítve még! 
’s erőszaRívSrrf^teaíS^&áftén- t&tpé<hg önkényes hálálom bizonyítsa-meg. Benyújtsá
tok jámbor kezeiteket és fogadjátok-meg becsületetekre, hogy az a’ böcsüíet-gyalázó em
ber büntetetlen nem marad. Tudjátok-meg tehát, (úgymond: minekutánna fogadást tett) 
a’ legközelebb ifi&U éjszakán Sextus Tarq. böcsületes vendég’ képében magát házamba bé- 
színlotte: és ő az[, ki engem’ gyilkos kézzel hajtott undok akaratja’ tellyesitésére."

Á’ megaláztatottat vigasztalni igyekeztek azzal, hogy mind ezen említett kornyűlállások 
között , ó büntelen tellyességgel: miveLa’ gonosz-tét’ undoksága egészen és egyedül arra 
háramlik, ki krtor’awfelfára 4 rajta erőszakot követett-eí. - . .

„ Mái az a’ ti dolgotok (agyraond erre Lucretia) a’ böcsület-undokítóval Agy bánni a’ 
mint illik; és noha- én a’ bünhődésben akaratommal részt nem vettem, mindazáltal a! bün
tetés alól magamat elvonni nem- akarom." ’S ezen szóknál ön’ melyjébe egy kést. döfött, 
mellyet ruhájában'alattomosan dugva tartott. A’ seb halálos volt; hijában jajgatott atyja, 
férje, hijában törekedtek őtet életre viszsza hozni: nem sokára feladá lelkét.. .

Brutus a’ vérrel csepegő kést a’ holtmellyéből kihűzta és innepi komolysággal fgy szólít: 
„erre a’ legtisztább vérre esküszöm, és az Isteneket hívom Éizonyságúl, hogy én Lucius 
Tarquiniust, a’ kevélyt, az ő böcstelen feleségét és egész nemzetségét; hatalommal, tűz- 
zel-vassal üldözőm, a’ városból Lílcergetem, és. mostantól fogva sem- ezeknek se másnak 
Rómában királyi uralkodást nem engedek." Ez esküvésre ráállottak á’ többiek is; sírás
ról panaszról most már lemondván, intézeteket tettek a1 nagy munkának tüstént leendő 
elővetetésére. Lucretia’ teste a’piarezra kitétetett, a’ nép öszszehlvattatott, hogy a’végben 
vitt gyalázat felől tudósítfassék. E" látomány az öszszesereglett község’ lelkére-váratlan és 
hatható benyomást tett. Brutus a’ nép’ ezen helyezetét maga plánumja’ kivivődére ha- 
szonolta. A’ legmerészebbek fegyverhez nyúltak , a’ többiek hozzájuk csatiák magokat. 
Hogy mindazáltal a’ szándék idő előtt el ne árultassék: Collatin strázsákkal környülállítta- 
tott,. és Brutus az ő fegyvereseit Rómába vezette. Ott a’ nép egy kiáltó (Herold) által
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firutushoz, mint Hajdú-kapitányhoz, öszszehivattatott (a’ mihez tisztségénél fogra volt is 
jussa.) Akkor Sextus Tarquimus’ undok tettét előbeszéllette és azt, hogy e’ miatt a’ sze
mérmes Lucretia szégyenletéhen magát kivégezte. Kiterjeszkedett ez úttal a’ király’ nagy 
felfuvalkodottságára; eiőszámlálta a’ köz-nép’ nyomorúságát és a’ sok terhes szolgálato
kat; minthogy a’ köz-emberek már több esztendők olta a’ földalatti cloacá csatornák’ épí
tése körül sanyargattattak; a’ Rómaiak — ezek a’ körűllakó minden nemzetségek’ diadal
mas hódoliatóji — most a' kő-mívesek’ és kő-vágók’ adogafójikfcá alázfattak-Ie. És minek- 
ntánna a’ népet e’ királyt femiliának más egyéb gonoszságaira is megemlékeztelle: az 
Isteneket hívta segítségül iliy igazságos boszszúátláshoz.

A’ felháborodott népség azonnal lemondott engedelmességéről Lucius Tarquinius ki
rálynak, cs eltökéilettehogy ez feleségestül, gyermekestül, a’ városból kiüzeLtessék és 
onnét örökre számkivettetve maradjon.

Bruius ezután egy felfegyverkezett katona sereget vont maga mellé, hogy a’ táborban 
való hadi-népet is ön’ részére vonja. Lucretia’ attya, mint hajdani Igazgató, a’ városban, 
maradt; Tullia királyné, ki ezelőtt tulajdon atyját segíté trónusáról letaszítani, férjéhez 
szaladoít a’ táborba, minekutánna a’ megkeseredett nép’ dühe és zendülése előtte egészen 
kinyilvánodott. A’ király sietve ment Rómába, de hová már nem eresztették-be, a’ ka
puk erős strázsákkal meg lévén rakatva. A’ hadi-sereg Brutus’ részére adta magát; a’ le
tett király futott a’ Hetruriaiakhoz, hová követtik két fijai is Titus és Arnus. Sextus Tar
quinius pedig, Lucretia’ böcstelenítője, saját uradalmában Gabiosban agyon verettetett, 
hol már az előtti erőszak-tettek és tetemes gonoszságok által maga ellen minden lelket fel- 
boszszantott. A’ Római nép ezután innepi esküvéssel fogadla-meg, hogy a’ királyi famí
liát a’ városba jönni többé egyátalján fogva nem-engedi; és Brutus, valamint Lacretia’ 
férje Collatinus is, a' nép-gyűlésben Consuloknak ki kiáitattak. ’S ez időtől fogva közéi öt 
száz esztendeig Róma’ városa mindenkor két-két Consuiok által kormányoztatoít, kik az ő 
— majinem királyi — méltóságjokat a’ Szénát’ és a’ Nép’ kezeikbe viszsza, letették.

Tehát nem csak különös virtusáért, hanem az abból eredeti fontos történetekért is 
megérdemli Lucretia’ neve’, hogy a’ históriában az utóbbi világ’ számára fenmaradjon.

Eivi Illés Fii



Október 1825,

8.
H A Z A I  Ü  G  Y

a’. PTeoizeti nyelvre nézve. 1822. .

Szerettem a’ Hazát!
■Megszegtem kedvéért szívem’ örömeit . 
Csakhogy látnám jőni ragyogó csillagát ' ■ 
Reszketve gyújtottam éjjelim’ mécseit,
Mim értté? A’ szent ügy.most is tapodtatik 
’S Híve, tört oltára mellé taszítatik.

Szegény fásult Haza! 
legdicsőbb elméjid koszorúzatlanok,
A’ iniiiyc.ket más Honny büszkén julalmaza 
Hálád urcs-iuru vigasztalatlanok 
Pazarlják éretted hősi crojekct •
’S’ Te, inkább töröd, mint éllesztnéd lelkeket. 

3.
Ő k, mcgsajnállanak
’S ifjan neki vágva süllyesztő éjjednek, 
Rontják törik a’ mik díszedben gátlanak 
Fejtik tüzet lomhán cltapodt nyelvednek 
’S hajdan dicsőséged parlagósuít utján 
Uj virágod csattan lelkesít Fijad’ lantján.

’ ’ ''
Híres tetlű. nevek sugárzásit issza,
Pajzst rengető karja ezer bydrát lever 
"Vak hátráltatóját porba nyomja viszsza.
’S még tapasztalatlan szíve s/.é.p árjában 
Hagyta kelendő Nap, szenderg hajnalában.
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D e, mire ébred-fel!
Magát-rontó hideg serget vészén észre
’S hull a’ magasan-jártt, roncsolt érzésivei
Búsan néz a’ szépen elgondolt Egészre
’S a’ ti  mcszsze repült ’s hitte hogy Nagyot tesz
Egy lds körhe szorult szendergő ferjfi léssz.

6.
El ugyan nem gyávul,
Kicsordult nagy könnyét letörli hirtelen 
Lelke megzúzva is szikrát-pattantva gyút 
Lágy panaszba fűlni érzi hogy dísztelen, - 
Olvadást csak azért, engedne szívének 
Hogy ah! ő ne érje hunytat Nemzetének.

7-
Meg meglátogatják;
Magányában régibb szélytoszlott képei 
Mátyás fényén ’s Mohács sírján hordozgatják,
’S  erre megint forrnak fojtott érzései,
Felkönyörg Hazája ősi Istenének
Nyisson ragyoglő kort Nemzetünk’ nyelvének.

,  K Í V Á  N  A  T.

P icz in y  szelíd kívánalom’
Igen könnyen kimondhatom. 
Amaz hegy’ oldalában 
Eggy alacsony kunyhó van.
Zúg. vízesés megette,
Derült a’ menny felette,
Él szép Angyalka benne.
Ki szívemé ha lenne, 
Elhagynám égi részemet,
A’ melly ott fenn vár engemet.
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EGY KESERGŐHEZ.

M; ért fogyasztod élted*
Kecs — ’s szív-ülő keservvel.
Kedves gyönyör leányka?
Bús kél szemeid’ könyüjik 
Szép arczodon remegnek.
’S'sóhaj tátid sziinetlen 
A’ Menny felé tolongnak.
Lesüllyed estve Phoebosz,
De reggel újra fénylik 
Ezer varázs-sugára.
Ha víg napod lehúnyik -ZSJJ 
Tavaszod’ szelíd egéről,
Az nem kelend-fel ismét.
Használd, kies Szüzecske,
A’ kis jelent*; omolván 
Ölembe, felvidulni 
Forró keblem’ tüzétől.

....... tu  il, P.’Íbeióiswk W m .

KÍ Y ÁN SÁG ,

E g y  termékeny tündér-sziget,
A’- teBger’ közepében,

’S ffiiífffllék a’ szép liget-- - - » 
Bájos rózsa-berkében 

’S a’ néma völgy’ kebelében,
Hol vágyam megpihenne, 

Kis kunyhóm egy hárs’ tövében, 
És Te angyalom ! benne. 

Ezek eszem’ gondolati,
Ezek szívem’ lívánati;

Add-meg , oh'sors ezeket!
’S nem kivánok többeket.
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I V Ó - D A L .

M -úljon minden gond, harag"; 
Csillognak a’ poharak.
Víg pirossal integetnek,, 
lm  ránk várnak, ránk nevetnék 
Égi nedv a’ tiszta bor,
Sok ködöt- ’s gyászt eltipor. 

Hogyhaíiordöd jór fizet,
- Csak mosódni tarts - vizét.
Járulj hát ar szent italhoz > -
Kezdj a’ szóhoz, kezdj a ' dalhoz.
Zárva légyen most a kút,
Pincze nyíljon űzni bút^ - 

Itt az irigy mit .keres?..
Nincs itt semmi al-pcres.
Már tajtékzik a' mi szépünk , .. ,
lliy kedvessel;; frigyre lépünk,.. .;
D e, nézzd-meg, ki sír amott;
Yégy üvegben .bai'zamot.

A’ vigaszfió drága s z e r , .
Nlellytöl gyógyul hány ezer!
Bőven habzik'-asztáíifnkőri; *w 
Ez segítsen szír-bájunkon.
Térj-bc hozzánk oh beteg:
Tőlünk fel a’ förgeteg.

Hogy feledni megtanulj,
A’ bor érdeméhez nyúlj;- 
•Haj,'Sókat kell elfelednünk!
Borba legjobb azt temetnünk.
Múljon minden gond; harag r 
Csillognak a’ poharak* '



^  i  FELSŐ MAGYAR ORSZÁGI

M I N E R V A.
Tizeneggyedik Füzet. , November 1825.

Szerencsétlen uLIróin^ ApoKgíáfa." 182*.
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tapasztalják, hogy könyvök nem kapós, nem kerestetik, hozzá-értőktől nem diesérletik, 
beie-őit köliségök oda-vész, több munkájok’ kiadásához vállaló Nyomtató nem találkozik: 
észre jönnek sértegető Könyv-vizsgálat nélkül, ön-magokba szállnak világ előtti megszé- 

- gveníltetés nélkül, felhagynak az autorkodással, nem hirtelenJs egyszerre egészen le- 
íüjtatva erőszakos itélet-mondások Sítal, hanem elkedvetlenülve lassanként.

A’ múlt esztendőben legközelebb Laura' Kiadója és Édest Gergil Szerzője, lettek azok 
a' szerencsétlen Magyar uj literátorok, kik alig-hogy magokat mutatták, tüstént kéméietlen 
Recenziókkal az egész Haza színe előtt külön-külön arczúl csapdostatva gyaláztattak. ' Ef
féle gyaláztatással mi következések szokíanak járni késéróben, könyv kelendősége* meg- 
csökkenése, előfizetők, vásárlók, olvasók’ elvadulása ’s t. szükségtelen előadnom hosz- 
szasan. Valamint azt sem, minő kútfőkből és személyes viszonyokból vették származá
sokat ama’ Recenziók. Azonban azt se vélje senki, i iS r B f ík  se • várjÉk’, hogy men
teni kivánnám e’ két munkában az éretlent. A’ hiba az marad, ha kémélő .szemmel né
zünk is reá. De midőn elgondolom, Laura’ kiadója’ hivatalját, sorsit és helyezetét tekint
vén, melly tetemes áldozatokra szárita-el magát, ön’ hasznát megtagadván, sőt előre ki
számítható kárán sem rettenvén-el, hogy a’ könyvet saját költségén (mért tízen fizettek 
csak rá előre) nyomtassa, kültesse,.szállítsa; ha képzelem, a’ tüzes ifjú író millyen hév
vel örvendezett hazájának áldozattal kedveskedhetni, — melly igyekezet, ha semmi egyéb 
nem volna is, már minden esetre böcsűlendő: — méltánytalannak kell ítélnem azt a’ csí
pős lúgot, melly néki, ifjúsági meggondolatlan szó-ejtéséért, irói fejére kiöntetett. Édest 
Gergei szerzőjén nem külömben fölösleg- volt, a’ mi történt. O , alant sorsú szülék’ gyer
meke , minekutána minden atyai segítség nélkül-, v t^ ^g e a iu sa  után indúlván, a’ tömény
telen költséggel szerezhető dicső orvosi hivatalra ritka szerencsével fel vergődött; most, 
mint még nem régi gazda, nyelve' szeretetéből, már áldoz a’ Magyar literaturára idejéből, 
erszényéből; és ez időben vezérlő femtartója lenni áraa kisded Magyar Társaságnak a’ Po
zsonyi Evang. Lyceumban, (mellynekpedig Deák Symboluma vagyon, az is illyen „Hun- 
garíca midirí nölumus“j  dicsekedéséaek tartja. Hogy pedig neki azt ne vethesse valaki, mi
ért nem ír saját tndomány-osztállyából, (Fach dér Wissenschaft) ki kell mondanom, hogy 
a’ belletristikát ő maga sem esméri tpdruaány-osztáííyának; és (tudtomra) sokkal többet 
dolgozott ő magyarul már is az orvosi tudományokban: mellyek közzűl a' Bonczolmány, 
Füvészség ’s t. a’ legújabb systemák szerint kimunkálva , nála készen állanak tisztázott kéz
iratokban. Docioráltatása alkalmával de 0 tál gin irtt zsenge-munkája már igen jeles volt; és 
ininekutánna tőle Bécsi Könyváros Schaumburg által harmincz aranyokon megvásárolta
tott, most második kiadásra siirgettetik Hős regéjében is a’ minémű szó-szélyt-hányások 
előfordulnak, nem hibásabbak amaz esméretes Költőnk Szabó Dávidnak sok verseinél, 
's ki határozza.meg, nem találkoznak é az illyen verseknek is kedvelőji, csak azért is, 
mivel nem érthetik jól mindenütt? Azért.ne gyalázzuk kemény Recenziókkál uj íróinkat! 
Ne öljünk-meg becsületében senkit! Éljünk, és hagyjunk élni másokat is.

Egy könyvet ajánlok itten, mellynek olvasása minden Uldöztetett íróknak vigasztalásul 
fog szolgálni vagy csak oson egy szempontból, hogy látnak abban magoknál szerencsétle
nebb írót is még, — a2ért keressék-meg HW-nak, ama' sokon által-ment Anglus Szerző’ 
munkáji között az 5 Alttori viszontagságainak ő maga irita históriáját- Angliában, Shétaáian is
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Az Oszlop’ alsó és fölső végei azt mutatják, hogy mind alapjához, mind felső vé
géhez, más megkülömböztetelt oszlopoknak kelletett még foglalva lenni. Ezen Oszlop 
mostan Sí. Naptsa László Uraság Earkadin nevű Jószágában helyheztetett udvar-házánál va
gyon I5bb számos*íralú nevezetes oszlopokkal, meliyekből az említett Uraság’ udvara kö
zepén szándékozik a’ Régiség’ szent tiszteletére egy dicsőséges Pyramist állítani. — Azon 
Sarmizeg várának nap-nyugot felől való részén, a’ vártól mintegy 300. lépésnyire Nagysá
gos Udvari Tanácsos Noptsa Elekné Aszszonyság, mint tulajdon birtokában, egy bizonyos 
telken korcsmát, és alatta pinczét szándékozván.készítetni, két láb mélységre a’ földbe 
ásalván, talíltkét Szobákra, mellyek széliébe hoszszába három-három öleket tesznek, falai két 
lábnyi magasságúak; hogyöszsze omlottak, nagyon kitetszik; azon szobáknakpadimentomai 
csupa mozaikommal olly dicsőségesen nagy mesterséggel vágynak kirakva, hogy a’ szemlé
lőket égész bámulásig unalom nélkül elzsibasztják, és a’ régiekről való szent elmélkedés, 
kiknek kedveli nyomait csak a’ Históriákban találjuk; mind nagy tettekre, mind a’ mester
ségek ritkaságára s finomságára nézve bizonyos édes andalgásba merítik a’ mostani pallérozott 
bámulókai; az eggyik szoba-’ falától, kezdve kBrij^AUb szélességben fél mogyorónyi'nagy
ságú négy szegü kis kövekkel, fejér márvány színre.vágynak kirakva; azután következik kö
rül két rend keskeny parkányozat,. más más formájú figurákkal, a’ másiknál apróbb négy 
szegü színes kövecskékkel; továbbá vágynak; 3 láb szélességű körös-körül 8 czolos quadra- 
túrák t  meliy éjna^raf-urálf hoifr mttpilan-fól a x a  | k á t y n b ■ színes igen,
finom apró kövekből kirakva, némellyekben csillag 6 ággal, másikban valami különös vi
rág , nagyon kitetsző szép színekkel; annakutánna három rend, igen keskeny párkányozat 
külön külön színekbe körös-körű!; itt következik már a’ szoba pádimentomának közepe, 
meily 5 ifi. láb hoszszában 41/2 széliben; itt vagyonMercuríus pogány Isten, aranyozott ko
ronájával, botjára tekerődzött kettős kígyóval, mennyei palástal a’ legfinomabb mozaikom- 
mai kirakva, mellette fél térden van Prmmus Tégi .jjggatf.Trójai király sisakoson rövidpa-, 
lást nyakába bajuszszal, kevés sjjakátóal^ass előtte égy kis karatlan székben ülni látszA 
Acl illés térdeit által: ölelve, .kinek Achilles jobb kezét nyújtja. Ali még .A/./&S amellett egy 
szép formájú Aszszony-személy, ki is bizonyossabbaá Andromacha Hector.’ felesége- lészen, 
mivel igen szomorú tün te tté l láttalik AMllesre nézni, és Príamus' Apóssát segíteni Hector’ 
testét kikérni a’ temetés végett, az ülő Achilles', feje felett, és az alól aszszony-személy 
arczája erányában ezen Görög betűk fekete apró mosaicomba; mintha vésve, és feketére: 
festve volnának, igen tisztán olvashatók AITOMEAON. Priamus’ lába alatt HPIAMOE. 
4®Ifoszéke alatt (raelly széknek lábaisas-köröm formát mutatnak a’kirakásban) AXIAAjEXE, 
mind ezek oly gondos mesterséggel vágynak a’ szoba pádimentomába kirakva, hogy a’ né
ző eg&tz magasságban maga előtt álva látja lenni, ■— azoknak szemeik, szempilláik, sze
möldökök, szájok, pirosló ajakok, azokból a‘tőhegynyi oly színű kövecskékből igenfinom^ 

rakódtak, nyíló szájukban születve képzelteinek a’ szavak. A1 mellette lévő szos 
ba hasonló nagyságú, elosztásai hasonlók a’ másikhoz, csak hogy a’ figurák más formájuakj__ 
és színűek; annak közepén hasonló nagyságban láttatnak dáné, Vénus, és Minerfa, Isten-
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aszszoir^köntösSkben, hoszszú pálczá jókkal, és azokon függő pántlika forma zászlókkal, 
Minerva’ mellyén, a mint palástja öszve gombolódík Medúza feje igen kicsiny formába 
mesterségesen vagyon kirakva.; ezen Isten-aszszonyok álva láttatnak lenni, az előttük egy 
kis ifaratlan széken ülő Paris sisakos fejjel-, rövid palástal jobb kezében, tartja az elnyeren
dő arany almát, Pdris mellett mint a’ más szobában kirakva hasonló formában áll Mercurius, 
A’más szobában ülő Achilles jobb honallya alatt szépen látszik egy Sas’ formája, Achilles ha
jadon fővel, apró Görög göndör hajakkal a' mái módira, az aszszony-személy leeresztett 
hoszszúhajjal. Az egész munka annyit mutat, hogy már valaha hiszem, hogyV Hős Hunyadi 
Jánostól ezen szobák felvoltak találva; ennél fogva már tehát régibb Sarmueg' váránál is ott di- 
vatoltatott ezen mesterség: mert nyilván látszik, kivált azIsten-aszszonyok’ szobáiban .vagy • 
két, 8 czolos quadraturákat kipótoltak, de sem formájokat, sem az ahoz való köveket el nem 
találták, és hibás pótolékjofc egyszerre szemébe tünika’látogatóknak; ebből kitetszik ama’-Hős 
Hunyadi’ tapasztalása, meliyet Cs&hy Püspök’ udvarában és Olasz-országban tett, úgyhogy 
irásialannak nem mondhatni semmi esetre! akármit vitassanak utóink, vagy a’ bíbelődök!!! —■ 

A’ föld alatt talált épületnek pedig még továb'ra is vágynak vastag szépen faragott kö
vekből nyomai, mellyeket hiszem & birtokos N- ét£Zszony tovább is fog ásatni, Vreményl- 
hető, hogy többjajr’. ..nagy. k is e k e t  .^.-régiségekre találhatni, Nem is lehet csodálni, 
hogy a’ régieknél oly nagy becse volt ezen Hátszeg vidékének, mert e! táj’ dicsőségét le
írni-, vagy kibeszélni nem lehet, ennek minden gyünyörjeit csak a’ látással szerzett érzés
sel lehet lfűszszú kortyokkal nyelni, és talán nem is egész mese; hanem azon kegyes Is
ten-aszszonyokat ezen hely’ kiessége iktatta ide, és nevezetesen az egész Erdélybeli 
ezen vidékben álló legmagossabb Relyezát nevű hegyen történetnek lenni képéztetett a’ 3 
arany almán való osztozódás; ’s arra formájokat ezen szobában leróván, itt rendelték kép
zelt lakásokat, és az olta szép szemmel nem is nézhetnek az égre. Vágynak itt több ne- 

~vezete$ségek is. K ^n ö si tnegtegyzést érdemel- bizonyos magos hegy tetőkön egész Oláh
országig a’ most is látsző SrúaBő'fórma bástyák, ínellyek á  telegrafnak már akkori .hasz
nálását szépen kimutatják, hét illyen bástyák bizonyos távolságra épültek Oláh-országig, és 
eggyiktől a’ másikig jól ellehet látni, de már a' harmadik az elsőhöz teljességgel nem lát
szik , ezek a’ bástyák lehettek az erkélyek — Specuták itt a’, hegyeken' — mint a’ mezősé-, 
gon, a’ halm ok— Curauli-Regíi..-^-régen-hiváttatván! — Sarmkegttúza düledékjeiből 
felásott kövek közzül még.^gyy pár- ö&zíopot leírtam, mellyeket hasonlóéi közleni kíván
tam. Egy más fél öles hoszszú emlék kő, szélességére- pontban .3 láb, vastagsága-egy jó 
láb , négy lábbal, szép -párkányozaital, a’ két vége czifra figurákkal kimetszve , a-’ két végén 
szép kél -galambegymásra nézve állanak Valamelly kinyúló száraz ágon, a’ többi ctirádái 
letöredezt*k-al -kő’ hoszszában ó lábnyira im’e’ szép metszett hetük olvastatnak: a>-párfeányán 
egy nagy M. azon-alól AVRELIAE V1CT0RIAE egy sorba, más sorba 1NCOMPARABI- 
I.IS FAEM1NAE más. sor EQRTTOATOS, itt. vagy négyxbc-tú ki törött, utánna azon 
sorban L1B más sorban ADIVTTABY- megint vagy négy betű hibázik, az utolsó sorban CON- 
ÍVGI CARÍSSIMAE legalól-egymástól mintegy 4. hüvelykre 11 -V- H. S S .— Egy más 
kő-oszlopocska 2 láb magos l \pl láb vastag és szélesszép czifra párkányozattal, reá ezen Deák 
betűk metszve : DEAE NEMESI más sorban REGÍN harmadik sorban CORNEL CORNE- 
U A N ‘S itt az S előtt illyen forma kis jegy látszatik, a’ mint kitettem, negyedik sorban DE-
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FETSS. LECT1CAR ötödik sor ET IVLIA. BESSA — CONIVX EIVS.-utolsó sor EX 
VOTO POSVER.—Több számos oszlopok ,  ’s más igen mesterségesen kimetsz sít kövek, ’s 
figurák találtatnak, mellyeket a' sok birtokos M. Craságok kastélyaikhoz által hozattak. A’ 
mint felszámíálhaltam a’ régi Sarmizeg vára’ helyét, azt, több mint 30 birtokosok os2tották- 
el magok között, mindenik’ fundussa az ottan heverő kövekből, minden mész nélkül 
egymásra felrakva, és azokkal hé van keritve, a’ mint a’ lap' Rajzolatja mutatja.

A c h i l l e s ,  A n d r o m a c h e ,

l e r c u r i u s ,  P r ia m u s ,

Azon Anyag-szer , mellyben a1 kövecskék rakva vannak, oliy színű mint a* 
vas-ércz, csak hogy gyúrva, dagasztva látszik lenni, gypsel, ökör-vérrel Öszsze keverve. : 
Lágynak kellett lenni, midőn a’ köveket magába vette, de most oly kemény, hogy vav* 
kalapácscsal is alig lehet törni, jó két hüvelyk vastagságú, az egész szoba’ padolatja egy 
nsássa, azon alól csnpa;fekete fold,, a’ mint az ásás mutatja á’ falak’ szélében. : •

Köáli PereUcnyi Nagy t&%W
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Kivonva imitt nyújtom égiszén, „Hazám! édes kedves Anyám! Míg más gyermekeid, az 
„én szerencsésebb testvéreim, az 6 és új világot futják, ’s a’ legszebb virágokat találják , 
„és azokkal oltárodat ék’esgetik: én addig, kopárra született szerencsétlen, ki semmi szé- 
„pet nem tudok találni, az Aranykerti szokás szerint egy csomó tarlót gereblyélek öszsze, 
„ ’s ezt teszem oltárodra. yá%hi*ttígy!) édes Anyám! ezt a’ semmit tőlem olly
„kedvesen vennéd , mint a’ mennyei Atya veszi attól a’ jó-lelkű szegénytől. Szállj-le men- 
„nyéitóz, Áronnak tüze! lobbantsd-el száraz áldozatomat, hadd villámljék széljel, mint 
„a1 föutjáró bolygó tűz, melly elpattanásával a’ bűnöst és tudatlant megdobbantja, az ár- 
„ tatlant és okost pedig gyönyörködteti. E’ kettőt ha elértem: ám legyen életem áldoza- 
„ tóméhoz hasonló. Ekkor vedd hamvait, édes Hazám! anyai kebeledbe ’s a’ t .“ '

EH-beszédében P- tír  a’ Pozsonyi kisded Magyar Társaság’ intézetét, úgymint ennek 
akkori Igazgatója, leírja; á’ nyomtatás alá felvett munkákat menti; az ifjúságra nézve in
kább a’ prózában mint versben való maga-gyakorlást ajánlja-és sürgeti; óhajtja végre, hogy 
ez a* Pozsonyi intézet buzdítson-fel példájának tökéletesebb követésére a’ két Hazában vi
rágzó ’s’eggyenként előszámlált'minden Református Fő-iskplákat, (mert csak ezekre ter- 
jeszti-ki P. Xlr buzgó óhajtását;) bízik, hogy ezt meg is lehet várni „olly vezetőktől, ar 
„miilyenek egy Kézy, egyPéczéli, egy Márton István, egy Szilágyi Antal, ’s Tompa, len- 
„nének! ollyan oskoláktól, iSéllyek-neki (kinek? érteni kell t  i. nyelvünknek) .eggy — az 
„irigység’ epéjén, a’ rágalmazás’ kajánságán, a’ vak-liáládatlanság’ fekete gonoszságán, az 
„eggy emberi erőt haladó munkán ’s ezerét is kifárasztó bajokon ’s akadályokon megtöret- 
„ hetetlenfll, az időn pedig halhatatlanul győzni tudott hős Kazinczyt, egy páratlan mély 
„nyelv-buvár Beregszászit, egy RdjSUnaulhatatlanul fontos és tiszta eszüKoímárt, egy köri- 
„nyen folyó tollú és (nb.) nem-csak Jézusnak’s nyelvünknek, hanem még (!> Hűtőmé
inek is tudós papját, Gátit; és egy roppant olvasasd, széles tudományú, kerek beszédfí, 
„ lábbalhatatlan szorgalmatosságú, tűs-gyökeres nyelvű Magyart, Gróf Teleki Józsefet ad- 
„tak, neveltek.’* A’ Helvétziai Hit-vallást tartókról, mint saját Felekezetéről P. Úr azt 
írja: h<^y míg mások Deák, Német, Tót nyelven nyújtják Isten ejeibe áídozatjokat, ők ma
gok imádják Magyar-országon szinte minden kifogás nélkül magyarul a' Nepek' Isiénél, és teszik azt 
ez által leginlabl ók nemzeti Isiennó^vagy^Ma0atokJ Istenévé! A’ Helvétziai Hit-vallású Keresz
tyén Egyháznak, országunkban a* fenn i nyelv körűi szerzett érdemeit úgy is megesmerik 
mindenek: azért kár volt P. Urnák annyi mezítlenséget elárulnia, mint ezen Eló-beszédé- 
ben cselekedett, mellyben kirív mindenfelől á  szenteskedő Theologus és a' rész re-hajló 
Szektázó,. ki a’ többi felekezetek’ nagyított bálázásával emeli a’ magáét. Azon kifejezés 
sem állhat-meg: minden kifogás nélkül magyarul. Nem jutott e eszébe P: Úrnak, hogy 
Schwartner’ Statistikája szerint prszágunkban is három Reformáfa Gyülekezet vagyon, 
mellyben Német nyelven imádják a’ Magyarok Istenéi, úgymint Új-város, Nagy-Székely, 
Muragy, Tolnában. De ezt! ezt! a’ Magyarok’ Istenét kivált, mellyel P. tí r  annyiszor él,, 
nem nézheti Rec. másképp, mint afféle burschikoszi beszédet, melly tanuló Ifjak’ Stílus- 
sába, vagy Katonák ’s fellengező hangon szólló egyéb emberek’ köz-beszédében megbo
csátható; de egy meglett íróhoz, Ifjúság vezetőjéhez, és felvilágosodott Keresztyén Th'eo- 
logushoz nem illendő- Ugyan is kívánnék P. Űr által, ki nagy olvasottságát igen szereti 
ragyogtam!, ás újabb ízlésű Német, Franczia, Angtus, Ölasz könyvek közzül valamelly
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lem a’ faragás1 mívész-hatalmát először is érzeni. Az álatok képzetének mestersége a’ két 
oroszlányokban legfőbb lépcsőjét érte-el. ítélje bár Gephalides a’ vallást képző figurát 
otrombának, és a’ megfordított szövétnekkel álló angyalt szerencsétlenül készüi’ínek, én 
az elsőt valóban felségesnek, a'másodikat pedig magával ragadón^.találtam; ha bár Gö
diével megvallom, hogy az egészet képz ő idea nem . aMegáitalhatóbb eggyütt függésben lé
gyen is, de rajta a \ tárgyak a’ szemnek mégis egy tökéletes remeket, és egy keüemétes 
egészet mutatnak.

Sz. Péter* templomából a* Vatikánba mentem , midőn a1 Muzéomnák eggyik skálájá
ból a* másikba tévedeznélf, figyelmemet egy kimondhatatlan szépségű Apolló-fŐ yonta ma
gára, ezt Vatikáninak véltem, . de eltöredezett karjai megbizonyíták tévedésemet; .a* mel
lék szobában láttam Canovának úgy nevezett Siudiumjail. Végre a' Vatikáni Apolló', és ieo- 
konfi ’a* Capitolium’ Muzéomában pedig Vénusz' , és a’ haldokló Küszködd *) szobrai előtt 
szerencsém lehetett áilani. Mit érzettem a’ kép-faragási mívészségnek ezen tegfelségescbb 
remek-munkáji’ szemlélésénél, lenem írhatom; mivel a* nélkül, hogy érzékenységeiről szá
mot tudna adni az ember, legfelségesebb lelkesedésében magán-tál ragaitatik, és érzékenységei'

A* Vatikáni Apollóban és a’ Kapiióliuíid Vénuszban a régi mivészeknek nem csak ezen Is
tenségeknek tulajdon karahlerjeket, hanem a’ hűn, és riö-szépscgeknek tegfelségescbb ideáljait kel
letett élőnkben adni. A. középszerű mívész talán megelégedett volna karaktert a lettel; szép
séget pedig csupán formával kinyomozni; de ezen remek-munkák* szép gyözedelme abban 
áll, hogy a’ mi vészek olly tetteket választónak: a* meliyek azonkívül hogy ezen Isten
ségeknek tulajdon karaktérjeketlegmagosabb fénybe helyheztetik, egyszerre azoknak értelmükkel a'

. szépség' bájait, és foganatját a' nemek’ tulajdonságaiba felemelik. — Apollóban a1 legfelségesebb 
értelemben adatik elő a GyÖzedelem: a’ nyiiazó Isten* ábrázatján egy könnyű harag Jeng 
mindent látva tekint azon tájra, hol nyilai halált, 's kárhozatot okoznak •— szemében és 
homlokán a* diadalom* büszke érzése lesietik. — A' szépség', és szerelem.* Istcn-aszszonya el
lenben magához vonszó szemérmében van előadva: elpirulva igyekszik mind a* két kezeivel 
női kellemeit a* néző élői elrejteni, és ezen tett által éppen azon érzékenységet gerjeszti-fel hen
nánk, mellyckneh tudniillik Ő, mind testi, mind szellemi tellyes léteiben, valóságos képzete.

Ha én az első benyomásnak, a' mi {Ilyenekben ugyan csak a.’ dolgot mindenkor elvá
lasztja, hihetek; tehát azon fellyebb említett töredezett karú Apolló-fő, a* mi a' formát illeti, 
valóban szebb mint a* Vatikáhumié, — egyszóval szebb férjfi főt annál még nem láttam — 
de ellenben a’ Vatikánumi Apolló' ábrázatja hasonlíthatatlanul többet jelent; a’ mit ezen 
legnevezetessebbet találtam, az, az Istenség' legfelségessebb kinyomozafja. Éhez hasonlót sem 
egy régi, sem pedig egy mostani mívész sem mutathat elő- — Rapháel , és Angelo’ Isten
ségei éppen más formák, az az: mint a1 keresztény vallás maga, inkább szellemiek.

Laohon grouppejének■**) egész kiterjedése a’ kígyóval való küszködésnekés d’ mardosástól 
igyekszo.mégmentö.dés' hasztalan torehedésének siempillantajából képzel tét ik; ezen képzetből fejte- 
geli magát ki a valóságos előadás, és a' mardosás foganatja. Laokon (m atya) az őt’ mar-
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dosö kígyót mind két karjaival igyekszik magától eítaszintaaí, szörnyű kínt jelentő ábrá- 
tatját az egek felé fordítja — hasát pedig-rész-szerénfc fájdalomból, rész-szerént azt bel
sőképpen meggyőzni akaró erejéből bészívja; az idősebbik fiú, egy más kígyótól mardos- 
látván, félelemmel, és fájdalommal segedelemért kiáltoz az attyához; a’ fiatalabbik pedíg, 
a* ki még nincsen megmarva, csak a* kígyótól körültékcrintve, magát megszabadítani igyek
ezik, és részt-véfcellel tekint az attyára, kinek kínjai benne szörnyű fájdalmakat szülnek.

A7 f id  érzékenységgel egybe-kapcsolt fájdalomnak ezen képzete ámbár milly’ megillető légyen 
is , azért éppennem kell gondolnunk, hogy borzadozást, vagy iszonyatot támasztana ben
nünk. A* fájdalom', és emésztödés7 fel&lhaladó erejét sehol sem. lehet rajta észre venni,■ ellenben 
az indulat hatalma mindenhol küszködik a' fájdalom7 érzésével, de ezen küszködés is a7 nélkül, hogy 
az élei mély nyugodalmát megháboritaná, csak külsőképpen láttáim, *es így bennünk ugyan ol- 
lyan foganatot szül, valamint a* jó Tragédia, a’ melly Schiller1 szava után midőn a nézőt 
érzékenységében Vszszc zúzza, egyszersmind fel is emelje.

Ha bár milly’ tökélletes, és hasoalíthatatlan légyen is Laokon' grouppéje, de engem’ a’ 
haldokló Gladiátor sokkal jobban érdeklett, és érzékenységem1 belsejéhez jutott. Ebben egy 
képzetet szemléltem, melly, a’ mi a' tárgyat illeti, oíly emberi igazságos, eggyűgyiV, J$ felséges 
is egyszer7 smind, hogy az bennem eggy el múlhatatlan; emlékezetet hágya viszsza. Mi is emel~ 
heti fellyebb a" valóságos katonai lelket, mint a7 szabad hazáért magái feláldozó Ms halálának felsé
ges szémpillanlatjaP A1 vitéz -melyjén megsebesítve fekszik pai’sán — még ín-erős jobbjára 
támaszkodik ugyan, de gyengén, mivel öszsze-rogyásban van — haldoklását se fájdalom, 
se félelem meg nem uridokítja — nyájasan elszunnyad, mivel lelke által-repűi az EHziom* 
hőséihez. Az édes lelkesedéstől magamon-túl ragattatván ezen xhívtól el nem távozhattam, 
mivel előttem volt az emberi halálnak eggy ellen egy felséges képzete, a* szabad halál’ kötelessége, 
a halál a7 győzedelernbén. •—- Ezen érzékenységeimet oly mélyén, és hatalmasan érdeklő 
mívet a* haldokló Gladiátor névvel undokították-meg. Ezen hőst rabszolgának , a’ durva 
nép’ mulatságára felkonczoltatott rabszolgának tartani —. ezen felséges képzetnek olly ala- 

. csony értelmet tulajdonítani, bizonnyára egyedül a’ magás lelkesedést nem érző Olasz nép 
lehetett képes í

így úiinekutánna a1 kép-faragáshoz érlő kedv bennem lassan lassan érni kezdett volna, 
Hápolyba útaztam, hol engemi’ ezen tekintetben gazdag örömek vártak. A’ Villarcále1 
.közepén álló Farnézei-lika Arisztidesz, Vénusz Victrix, és .a1 tudományok’ Muzéomában 
a’ Farnézei Herkulesz csudálkozásra ragadtak. Ellenben a’ két Balbit - (atyát, és fiüt) képzS 
híres lovagló szobrokban én kevés nevezetest találtam, avszobrok semmi nevezetes tettetnem 
jelentenek — a’ formának szépségét egyedül talán a1 mívben járatosabbak értik. De an
nál jobban tetszett. Bakimé1 és Szilén1 grouppéje. — Szilén vállán hordozza a* bor* kis Istenét, 
ki enyeiegve Szilén’ torkosságát egy szőiő-fUrtel nyöveszti a* nélkül, hogy a’ fürtöt néki 
oda nyújtaná. Az enyelgő tulajdonság, és a’ Szilén7 ki nem elégített kíváncsiságában ártatlan 
gyönyörködés igen karaktert nyomazatokban látszatnak a’ kis Bakhusz’ ábrázatján. Ezen 
grouppében azt találtam, hogy ezen mív a* régiek között, a* mi mostani ízlésünkhöz legkö
zelebb állana.

Sancta Maria de la Porta kápolnájában Corradinnák két munkáira találtam. Eggyik kép
zi a1 szemérmet. Ez egy vizes lepelben béburkolt leány, kinn a1 fedezeten által is a’ mezíte- 
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len test formának minden kőrnyületi látszatnak. A* második a’ világ1 kényein győzedelmes- 
bedől személyesíti: ez egy mesterségesen készült hálóból magát kifejtegető férjfiat képez. 
Ezen mívek engem’ magokhoz vontak, mivel láthattam bennek, miképpen kellessék a' mív- , 
nek, hogy isire vehető és örökös légyen, a’ kimíveltetés’ alkalmával a.' tárgyak' öszsze-szerkeztetésénél 
végtérd a‘ szokatlant, és különöst is segítségül venni.

Ez mind meglehet, mivel ez az emberi szellemnek véghetetlen kifejlődése* természe
tében áll. De miképpen lehessen undok természetű képzeteket szenvedni, érettek.felelni? 
még nem foghatom, mint p. o. ugyan azon kápolnában mutatódik egy vizes gyolcsban bé- 
burkolt. meghalt Krisztus. A’ képzet valóban irtóztató; látása .új emlékezetbe hozta a’ FIo- 
rencziai Galleriában látott megnyúzotl Marsiást, a’ kinek irtóztató útálatossága felöl vezetőm
mel sokat feleseíődtem. Ha a' mív szép akar maradni, és önniin-magáiól nem akar megsem- 
misitetni, úgy annak nem lehet, nem is szalad kiváltképpen plasztika tárgyakban a' szép-mrvvé! éppen el
lenkező ízlésben megjelenni, a' meily ha még oly tökéletes természeti valóságban adatik is elő, kedvet
lenséget okoz. El sem is lehet gondolni, miképpen vetemedhetik eggy igaz Ízlésű, és a' szépség' ideál
ját értő mivész oly 'tárgyasatokra, mellyek semmiképpen nem gyönyörködtethetnek. ,

Yiszsza utazásom’ alkalmatosságával el nem múlaszthattam Florencziában ez előtt ben
nem semmi különös érzékenységet sem szült mív-darabokat azon okból is megtekintenem, 
hogy vallyon a’ tágasabb tapasztalás. ízlésemet megjobbította é vagy nem? valóban a’ Me- 
dicei Mauzoleomban feltalálható mív-kincs mostan sokkal nagyobb gyönyörűséget okozott 
bennem, kivált 'tiiobe, és a’ Canova' Vénusza egészen más formákban jelentek-meg előttem. 
Az elsőnél nem győztem elegendőképpen csudálni á’ legfiatalabb leánykát, a’ ki megretten
ve az annyához szalad, ott oltalmat és bátorságot.keresvén, az anya’ karjai közzé feltö
rekszik. Annyi mozdulat; úgy szólván annyi villám-sebesség, mennyi'ezen élet néiküt Való kő
ben látszatik, álmélkodást okoz — Canova’ Vénusza a’ régiség’ leképzetében egy legneveze
tesebb tárgy. Illyen forma képzelek, majd eggyet sem kivéve, mellyekct már láttam, 
vagy álva, vagy guggolva keresik azt kezeikkel a’ nézö’ szcmei elől elrejteni, a’ mit meg
tilt az illendőség látni. De Canováé egészszen másképp vagyon alkotva; a* Vénusz tudni
illik a’ szálában érőnek beléptén megrezzenni látszatik — fejét arra veti — leány-módra 
magát öszsze vonja, és egy lepellel.emlőit, ’s teste’ alsóbb részeit béfedni igyekszik. A*. 
Metlicei Vénusz ellenben most sem szilit bennem semmi indulatot, és ha ezen mív valóban 
az.Ó-világ’ remekjei közzé tartoznék (mellyekhez őt’ a’ dologhoz értők valóban számlál-, 
ják) akkor én magam’ türedelemmel megfeddeni engedem, hogy ezen mivet még mostan 
is csupán profánusi szemmel néztem-meg.

Továbbá láttam ugyan még több kép-faragásokat, de ezen öszsze-szorítoit criekezelben 
azokról halgatnom kelletik, mostan egyedül ezen mívészségben híressé lett Olaszokról 
tészek egy rövid emlékezetet:. Corradin és Bologna János nékem jobban tetszenek mint.Ceí- 
llm, legjobban pedig Canova, ez kétség kivűl az első kép-faragója Olasz-országnak. Mi a’ 
szépséget, a’ kimondhatatlan kellemetességét, á’ formának kegyéi illeti, Canova a’ mjvészség'/első
ségében ragyog, de hogy talán hasonló szerencsés lehetne, mi a' nagyot, hatalmat, és Is
tenségei illeti, Angélának, és Rapháelnek erejével nem bír. Miilyen eggyeztetésben álljon 
Gáúova Thorvaldsorinál ki nem nyomozhattam, mivel ennek mív-helyét meg nem látogat-



November 1825. 447
QnnSti magam szemlélésé éríelmétel nem bírván a’ kép-faragás’ tartományában kevés'ta

pasztalásokat szerezhettem, de annál az elmét, és szivet gyo nyö rko dtetőbb érzések 'lelke
sítettek a’ festésben. Ezen nemét a’ mívnek ifjú koromtól már kedvellettem, ttriliyen keb
leinek hajoltak tehát meg egyszerre, midőn Iegeiőbbször Florencziában Pitti’ palotájába 
léptem. Ezen épületnek magas, világos, pompás száléiban mennyei sugárzatban találtain 
minden nemzet, és idő leghíresebb festőinek legnevezetesebb munkáit. Valósággal 
m ondhatom , hogy a’ palota’ külső készülete a’ kincs’ belsejével vetélkedik. Érzékenysé
geimet a’ temérdek fény, szépség, a’ legfelsőbb álméikodásbe’ ragallák, de természet-sze- 
rén t, m ivel ezen remek-tárgyak közzűl eggyet sem akartam szemléletlenül hagyni, elmém 
Kavarodásba !* ág* eggyet semrfekinthettam-i^g fürkésző szemmel. Illy környülál-
lásokban a ’ megítélésre kívántaié mértéket elvesztvén, *» á’ tárgyakftak meiinyisége örvén- 
nyétól elragaitatvár., függetlenségemmel többé nem birtam, észre vévén ezt vezetőm, raj
tam segíteni akarván, Rapháel Madonna delta Sémájához vezetett; ebben láttam ezenmívész’ 
első, és legszebb munkáját. Kinek szerencséje volt ezen Madonnát látni, észre vehette 
benne a’ Menny-királynéjának tökéRetes fény-súgárzaíját: mennyi .szeretettel hajtjasle csiliámló 
fejét ölében  ülő Isteni fiára; minő gyermeki kedv vei itbkinfcdjeize ĵa.a’jnéllette áilő dános, csu
pán rí kicsiny KrisMairJaiÁtrzoit-mjtgAsei beelégedve minden részvétel nélkül de mennyei 
nyugodalommal, és tisztasággal ül, ’s tekint-ki a’ képzetből. — Aital-eüenben a’ most em
lített Madonától függ Szent Anna’ látogatása ugyan azon mívésztől. Mária az ölében nyug
vó K risztust karjaira vévén felkelve fogadja a’ közeledő szentet,, ez mutató ujjával nyúl a’ 
gyerm ekben, ki hirtelen hozzája fordúl, megesméri, és hozzája szóll. Vallyon magában 
sí képzetben vagyon e , vagy csak taláh én láttamázt benne? — elég áz, hogy valamint 
Göthe Vatikáni Ápoltéban az örökösfiatalságot vette észre, úgy én is a’ Szent Ama’ látogatása 
képzetében örökös istenesedésre találtam,

Mivel ezen hét mív-darab okban úgy szólván, seinmi mástól felül nem haladható szép
ségre találtam , nem csuda tehát, hogy Corregiónak, jés Titiánnák Mctdonnájibán ollyan, egé
szen elkészült, és földet haladó szépséget nem láttam , és hogy Rubens' Madonnájában csuk 
egy közönséges Flandriái polgár-aszszonyt szemléltem.

í)e  nem  kell azt vélni, hogy én Rubens’ becsét meg ftexn esröerném, ellenben Ra- 
pháel u tá n  őtet tartom első mívésznek. Rubens, a’ mi a’ szépség' ideáljához Ivrrhszó feleníétke- 
’dést, és «zz Isteni természet’ identitását illeti, Rapháel útán áll, de óriási fantáziájáig és képző- 
erejét csudállani lehet; a’ mív-értékében pedig Rapháel őtet felül nem haladja. Én tőle lát
tam küiörnbféle tárgyakat, vallásbeli, és történet-darabokatvidék-festéseket, allegóriá
kat ; valóban mind költői erővel birnak, és a’ nézőt magokhoz ragadják.

R ubens’ munkái közzűl eggyet említek, a’ melly tulajdonsága, és káfáSteW festése mi
att leginkább megtetsze: allegóriái értelme szerént a’ had’ szerenesétlenségét adja elő. A’ 
képzetnek elején áll egy koronázott aszszony (nyilván a’ békétlenség’ királynéja) egek felé 
nyújtott karokkal a’ nyomorúságot látszatik onnét levarázsolni, —■ középben láthatni, egy 
véres kardo t villogtató előre rohanó katonát, kit hitvesé’, és gyermékei’ ntánna nyújtózó 
karjai hijjában igyekszenek viszsza tartóztatni, mert őtet a’ harag’ éeboszszú’ furiáji magok
kal ragadják; hátul városok, felük égnek; a’ füst, és nyomorúság komorrá teszik a’ leve
gő t, minden tárgyak vad-mozdúlalban, szaladásban, és csúdálatoskodásban vannak. Én
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ezen képzet előtt megborzadtam, és mintegy engem’ illető szerencsétlenségtől meg félem- 
lettem.

Európának ezen leg-gazdagabb festések’ galleriájában első pillantattal észre vettem „ 
hogy az első benyomást okozó tárgyak’ szemlélésével lehetetlen légyen a’ mívészek\ és a.* 
kíilombféle festő-oskolák között karakterizáló hasonlításokat tenni, ez csupán a’ gyakortab- 
bi egymástól függő, és mélyen bélátható tanulástól függ. Á’ mi Dél, és Éjszak-Európai 
festés, vagy az úgy nevezett Olasz, és Alsó Német-országi festés-oskolák között fenn-állá 
külömbséget illeti, azt állíthatom, hogy az elsőnek karaktere a’szépség' ideája, és ezen ideá
nak leképzelése, másodiknak pedig a’ természeti valóságnak jeles kinyomozása.

Rómában Angelónak a’ Siksztusz kápolnában — Rapháelnek a’ Vatikánban lévő Freskó 
festéseikre egyedül akartam figyelmemet függeszteni, de mivel az időből kifogytam, akara
tomat, nem teljesíthettem. Angélának utolsó Ítélete már maga egy Diviná Comoedia a’ fes- 
tés-mívben, valamint Konstantin' ütközete egy egész íliás, a’ többi között Rapháelnek ég j 
közönségesen csudáit munkáját: Krisztus'színe változását vettem tanulásom’ tárgyául. — Ha 
ugyan csak a’ festő a' mívnék elsS kívánsága, az az: élő-adás' eggyezete éllen (mint némellyek 
ítélnek) hibázott is, de én még is a’ kép’ első látásakor mindjárt a’ festő’ pártján voltam, mi
iéi S kétség kívül Krisztussal itt nem mást akart, csak azt, a’ mit már S elStle Homér Peleoszával — 
Oszszián Fingáljával, és Taszszé Sinaldójával tett. ' Ezen költők is előre több tetteket irának-le a' 
tárgy' hőse jelöl, mmekelótte azt a' valóságos munkában kiléptették volna, éspedig o Ily tetteket, mel- 
lyek csak akkor szülnek következéseket, ha már a’ hős a’ munkában megjelenti így akarták ők hő
seiknek fel lépteket, és tetteik’ következését fel-emelni; ugyan ezt akarta Rapháel is, és a' 
mímek spheráji szerént kalömbféle módon kelletett azt néki végben vinni- A’ kép’ ele
jén a’ hegy alatt látszik az ördöngőssel való történet, ezzel akarta a’ festeti Messiás f i i  léptét 
megelőzni; ezzel akarta a' mivész hősének Isteni tulajdonságait hatalmassá tenni — továbbá látni 
lehet a’ beteg’ meggyógyúlásáért az Apostolokhoz folyamodó aszszonyokat, miképpen 
igazítatnak azoktól a’ krisztushoz — végre látjuk a’ képben, a’ világot a’ rosztól felszaba
dítani jött Megváltót a’ hegyről egek felé lengeni- Ezen ideában kitíindöklik valóban az ösz- 
szerakás'felséges eggyezete, és hogy a’ mívészigyekezett a' két egymáshoz tartozó tettek között á> 
külső eggyilti-függést fenntartani abból kitetszik, hogy a’ veres-ruházatú Apostol a’ kép’ köze
pére, az az a’ Krisztusra felmutat.

Nápolyban igen kevés festett-mívek vannak, a’ többi között legjobb Dominichinotól ef 
Jánuariust Temploma belső fedezete. Latiam ugyan még Florencziában — Bologniában, és 
Velenczében több feSiett-míveket, de ezen értekezés’ rövidsége nem engedi azoknak em
lítésé! : egyedül még szabad légyen nékem az Olasz-festőkről tett Ítéletemet e’ következen- 
■düképucj, elei adni.
.. Mivel én a’ festésben az öszsze-rakási, és a szépség' formáját leginkább tekintetben vet
tem, Rapltáelt tehát, ki valóban ezen tárgyakban a’ többieket felül haladja, a' festők' fejedel
mének tartom. Az ő képzeli mélyen vannak kigondolva ugyan, de még is könnyen érthetőki 
*ggyügyűk de fehégesek-is egyszer’smind; a'képzelet szépségéhez oly tökéletességben mint 6 ,  sen
ki sem közelíthetett; ázó Madonnái valameUy kimagyárázhatatlan magassággal, mennyei szépe 
sfggél, és természettel Urnák; még o’ ruházatják is az ideálok' világából vannak kihozva, V%y a’
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A ’ világ1 alkotmányáról egy lépéssel feljebb, m intCartész, ésNeuton.

(E redeti Gondolat.) '

1. Egy 24 óra alatt megforJü! hörültünk a’ nap, hóid, és az egész csillagos Ég. 
Hogy ez a’ körül-fordúlás csak tünemény, ’s oly szem-játék, mint mikor a’ hajóban evedző 
vándornak nem az ő hajója , hanem a* parton lévő fák futni látszatnak, és hogy inkább a’ 
mi földünk jár több bujdosó csillagokkal eggyütt a’ nap körül: azt tartotta még a’ Keresz
tény világ előtt 430 évvel élt Phiiolaus Pythagoricus nevű tudós, valamint Aristarchus és 
>'icetas — híres régi Philospphuáofc. Sőt a’ Gicerú-Kzunyitása szeréút, Pythagoras tanit- 
vfajfeH )C8ii8A>é^n*asM"tU t f  V d i l s ü i , Minehutánn.i pedig a’ 16-ífc századbanKopériiik 
Miklós velősen fogott hozzá azon felvételhez', ’s a* szerént szerencsésen magyarázta az Ég’ 
Föld’ változásit: annyira felvette azt utánna a’ tudós világ, hogy már ma le is nevettetnék 
talán, a’ ki ellenkezőt találna Sllítni.

I. Ezen érdembeh tett élőmenetét' a’ tudósoknak én E lső  L ép ésn ek  tartom — 
a’ mennyiben t i. nem annyira philosophált az ember, mindinkább tapogatva ment — 
egész’ ama’ híres Cartészig, és nagy Ncutonig.

3. E’ volt t  i. a’ kérdés: MegSlkpiWS lévétí az,"“hogy á* fold,’ valamint többi első 
rang* planéták, nékí'sorsoSai, u. m. Merrurius, Venus, Mars, Jupiter, Szatümus, — a’

Ü Sp körfii; második tarígúak pedíg1̂  inillyehek a’JPóId’, Jupiter’, ’s Szaturhus’ holdjai —
. amazok körül egy szünetlen- forgolóFfárnak: mi oknál fogva járnak mind ezek úgy ? *— A’ 
kérdés melleslegnek látszik első tekintetre; de ám itt az alap és az érdem! A’ philosophá- 
ló ész ki nem álhalja azt a' gyengeséget, hogy „miértre" ne feleljen az ember. Úgy is- 
csak vakoskodik, nem magyaráz, vahmteddig nem találgatja okát, módját a’aáojogíifak. 
■pSIálgatni kell hát és rajta iekní. A \  ,

4. Minekelőtte beljebb szóljak, ezeket jegyzem-meg előret
Akár nap' legyen, akár hold.. akár főid, akármelly nagy tökéletes formájú darabja a’ 

világmindenségének: én azt áltáljában csillagnak fogomnnevezni; Csillagok Jcözzül azt, 
melly körfiftnások járnak, székesnek (principale, vagy centnle sydus)' és niagát a’ más kö- 
rül-járót — dralantnak (planéta.) . , .

„ A’ drabant’ járása két féle: eggyik, melly szerént az, mintegy szekér-kerek, forog 
ön’ tengelye körűi; a’ másik, melly szerént távolról kerüli a’ székesét — karikában halad
ván körülette. Az elsőt forgásnak (motus vertiginis, vágy circa axem;) a’ másodikat ke
rengősnek nevezem (motus in orbita.) .

5. Már most így esik a’ kérdés: Miért jár a' drabant a’ síékese kSríil; vagy is; miért fo
rog, kereng at'Csillag?
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a) Caríhikéni azért, hogy mind a’ székes, mind a’ drabant a’ világot elborító levegői 

tenger’ örvényeiben (vortices) belévén merülve, úszik — azon forgó örvények’ vezctékje 
szerént ragadtatván, mint a’ víz’ forgójában a’ beléje hányt szálka, meily annál fogva fo
rog is, kereng is.

b) Nemenként azért, hogy a’ székes valami magához vonó erejével (attractio) magá
hoz rántja a’ mellette egyenes lineában futni elindult drabantot. Ez hát két egymásnak 
felényire ellenző (sub angulo recto) aránynak kitétetve lévén, görbe utat kezd írni lefutá
sával a’ székessé körül, ’s úgy körülte kerengni.

6. Mind Cartész, mind Nculon egy élesen bélátő ’s derék elméjű tudós. De ez a’ má
sodik a’ Physicában tapasztalás után való kiindultánál fogva érdemesebbnek ítéltetvén 
elnyelte fényét amannak annyira, hogy már jó darab időtől fogva csak Neuton mel
lett állanak a’ tudósok — Cartész' örvényeit megvetvén, sőt töb’nyire gúnyolván is. 
Kár pedig 1 Itt úgy kell tekinteni mind a’ kettőt, mint nagyot — mint a’ magassabbra fel- 
lelkes ültt philosophicusi Geniust, ki a’ természet’ szavát, járását tolmácsolni igyekszik, ’s 
épen ezért felemelkedik a’ csak apró darabokban okoskodni tudó emberek pór-népe feiett, 
’s felemelkedvén h úgy néz széjjel az egész nagy Btindenségen, hogy onnan adjon tónust azon 
említett kicsiny leiküeknek, kik úgy is csak arra születtettek, hogy őtet tolmácsolják, de 
magoktól semmit sé kezdjenek; — a’ mint is ez valóban történt Cartész és Neutonra nézve.,

Mind Cartész, mind Neuton, Kopernik mellett maradván,  a’ csillagok járása' módját, 
’s a’ szerént égi ’s földi jelenéseket fejtegetni igyekszik. Mindkettő oily hypothesist veszen- 
fel, meily szerént legtöbbet ’s legtermészetes’bb móddal magyarázhasson. Itt egyaránt 
van az érdem; mert a’ hypothesist nem a’ tapasztalás szúli, hanem az ész. Egyaránt meg
van a’ feliengőség gyengeséggel eggyütt mindkettőjükben ez , hogy elmebéli törekedésével 
felmegy egész a’ teremtés' titkáig. — I'teuton azzal, hogy Isten kezéből futamodásnak szőt
tet minden égi golyóbist, mint valami lapdát; Cartész azzal, hogy Chaoszból az égi golyó
bisokat, ’s a’ temérdek örvényeket szemlátomást teremteti. Azonban mindkettő abban 
fogyatékony, hogy a’ világ’ alkotmányát egyaránt tökéletlenül hadja: az eggyik annak be- 
nézésére megnyitja az ajtót, de nem tudja bezárni, (NeutonJ a’ másik bezárná, de nem 
tudja megnyitni. (Cartész.) ,

7. Mindkettő SysUmijándk tokéletíeh volta különösen.
a) Cartész. Honnan kerekedik elő a’ sok örvény a' világban, és hová, vagy hol vég

ződik — mitsoda rendtartás alatt megy véghez -— hogyan bír a’ temérdek világok’ forga
tásával ? — arról nem ád számot Cartész; holott ez megkivántatik egy valódi systemától. 
Istent bele hozni illyenbe, annyit tesz, mint semmit okoskodni. Ha Isten teremtette a’ 
matériát, ’s adott néki mozgást még pedig kettőst: mindegy volt ezt a’ rendet is beléje 
adni a’ világnak, mellyben most van; és akkor mire való a’ sok-örvény — m im a’ mestert 
séges ábrándozás? — Csak ne fogott volna hozzá Cartész a’ Cosmogoniához; mert ez min
denkor rószszúl sül-ki az embernek! Meglátjuk pedig, hogy Neuton is ez örvényben 
vész-el.

Nagyon felséges ész-fogás ez azomban Cartésztől, hogy ő , minekelőtte maga álló ré
szeiéként képzelné a’ nagy testi világot: előre képzelt égy végtelen levegői folyó Qgaánt, 
mellynek számtalan örvényeiben utóbb úszna osztán a’ sok ezer golyóbis — mint . üteg an
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nyi alma egy duzzadó viz’ hulíámin. De ily könnyedére játéfeony szél-ienger örvényeitől ho
gyan magyarázhatni az esztendők’ ezereit felhaladó rendtartást a' világban és az állandósá
got, — mellynek pedig az asztronómiai vi’sgálatok majd csak nem 3000 esztendőtől fogva 
szüntelen tanúji?! különaben, ha ezt ki lehet vinni: magam is vágyok illven gondolatra,

b) 8. Netilon' Theoriájában még több a’ bijány. Ez is Isten’ segedelmével viszi-ki fe
lé t a’ nehézségnek. Hogy a’ drabant mehessen: Istennek kelletett inditni, és hogy rég 
nélkül el ne menjen, körűl-kanyarodni a’ drabantnak a’ székese körűi — de már azt nem 
tu íom ,' azért e , hogy a’-székes által félre-rántatott (altractio) vagy azért, hogy magától 
bűzött oda; (gravitatio) mert ez mái napig sincs meghatározva Neutonéknál, noha 100-ik 
év ^ ü lik  már. Ha magától: mire való volt az a’ véghetetlenbe elfutamíttátó, drabant’ 
természete’ arányával ellenző — és így ázon-egy testben' nagy képtelenség nélkül-meg- 
nem férhető — indítás? Ha ez Istentől van: akkor amaz is attól. Isten hát kellő helyett 
inkább eggyet tsinált volna — azt t. i. hogy a’ drabSnt kerengjen székese körűi minden 
további czeremonia nélkül. Ha pedig székes által rántatik viszsza a’ drabant: úgy szegény 
drabant -minden erejétől, minden magátóiságtól (SeíbstslandigheA) megfosztatván holtan ma
rad minden activitás nélkül, mintát TheoIognStffcnSl a’bűnBsember.sá- Valóban vastag ész- 
fogás-a1 -testek* országiról! farián innen kerekedett (es innen) az a’ veszedelmes dögm3
a* Physicábau, hogy a’ test magától semmire való (indifferens, iners) sem nyugvásra, sem

■ mozgásra nem ügyelő. • - .
9. Hogy ezen vétkesitéstől mentsékTheoriájokatNeutonék, azt állítják, hogy a’drabant 

is maga ereje’ mértékéhez képest szintúgy vonja magához a’ székest, kölcsönbe. És épen 
ez az , a1 ini Neuton* systemáját tökéletlenné teszi, mert részelékennyé (particulare) nem 
is tovább a’ mi Napunk’ országánál kiterjedhetővé. Ugyan is e mi Napunk’ országában 
alkalmasint annyi számú csillagok bújdosnak, hogy magokhoz voSS őszszeséges erővel fegy- 
aráníatot (aecpufíBrültnof) tartsanak a’ Nap*"erejével, következésképen ne hadjanak* iheki 
mpfe'Steg'brŐt,' mellynél fogva ez  rajtok kivűl még más vidéki csillagokkal is kőzÖsÜHiet- 
vén , veleje ’s maga országostul állítson eggy egész világot. És így itt megáll a’ cupsus!

■ úgyde ha 'ezen mi’ Napunknál megállunk (megállunk pedig, ha az viszsza kanyaríttatik a* 
maga országabeli Csoporthoz) úgy félbe van szakasztva a’ természet’ azon láncza, melly 
egybe ffiz mindent — félbe ’s a’ sok ezer csillag seregek csak elszigetelve fognák ‘áífariT 
égyegymástól, mint valami puszta mézei Szállások, toéilyekben há tán van is gazda , de 
nem tart szomszédjával.' '  Szomorú idea ez í ... - ,

Lambert, Botié, ’s más Neutonék szívesén beszélnek egy Fő-napról, ’s nagyon óhajtva 
emlegetik a'zt, mint az egész világ’ végső centrumát. — De ugyan így menve h'ogyan kí
vánhatnak épen annyit ?! vagy tán égy más Nap, e’ miénknél nagyobb, nfégint húzza' ma
gához m ár ezt a’ miénket serégestől? Ügy de hol a’ kapocs? Minek húzná, mikor nincs 
aTra szükség, mikör a’ nélkül is fenálhat maga planétájitól tartóztatva? — Gyáva állítás 
az: m ert száraz, mert szükségtelen. .

E g y  különös híj dny Neuton Theoridjában.
10. Neuton’ felvétele nem magyarázta nem is magyarázhatja a’ csillagok’ foroghatását; 

ez az ő felfogása szerént csupa lehetetlen. Nagy hiba!— ha igaz- Lássuk hát:
F. M. 0r. Minerva 4 Negyed. 1825. 59
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A’ forgás' (motus vertiginis) természete abban áll, hogy a’ két ellenkező láj'ék felé 

tartó két arány (directio,) melly szerént a’ két erő forgatásra birja a’ golyóbist, ennek ál- 
talóját (könnyebb, vi’sgálhatás végett állatit — diametert — veszek egész golyóbis helyett, 
minthogy általó e’ tekintetben képviselője a’ golyóbisnak) általóját, mondom, Ítél ltülün 
helyen úgy vágja keresztül bizonyos szeglet alatt, hogy a’ vágás közben mindenkor fent- 
maradjon egy kdz-pant (punctum indifferentiae) mint közepi szabad játék-hely, az általó’ két 
végéhez képest. .Ez a’ köz-pont (külomb a’ közép-ponttól, vagy centrumtól) lelke, sar
ka, feltétele, lehetségesítője a’ forgásnak — úgy hogy, ha ez nincsen-meg: nincsen he
lye se helyezete a’ forgásnak. Miért 7 mert a’ forgás két ellen tájék felé tartó arány nél
kül nem lehet meg. Úgy de az a’ két arány megint nem lehet egy köz-pont nélkül; mert 
eggyik szélsőből.(exlremumból) által-menve a’másikra , kell lenni egy ollyan közhelynek, 
a1 hol az eggyik arány szűnjön, ’s kezdjen a’ másik — mivel azon egy testben (általóban 
vagy golyóbisban) esik a’ kétfelé való hasonlás.

Ha tehát azon egy pontból történik az említett két vágás, két egyenlő foganatú erő ál
tal, a’ köz-pontnak nem lehetőségé miatt lehetetlen , hogy az általó fordúljon tengelye kö
rül , ’s tehát hogy a’ golyóbis forogjon. — Vi’sgálja-meg jól a’ ki ért hozzá, a‘ forgás’ mi
benlétét, hanem úgy van é? vagy pedig várakozzon az én Theoriámra, mellyel készíten
dők az ez után következendő Értekezéseim’ számára: ott világosan meg fogja látni állítá
som’ igazságát.

llgyde, ha a’ két erő centrumból kezdvén derék szeglet alatt húzza széjjel az általót: 
úgy nincs, nem is lehet helye olt a’ kö.~-pontnak; mert a’ két vágás azon egy pontban esik. 
Már pedig ez így van Neuton’ felvétele szerént; tehát Neuton’ felvétele szerént lehetet
len a’ köz-pont ’s e’ nélkül a' forgás.

ti . Iíogy Neuton’ gondolkozása’ figurájában lehessünk: elő kell venni gondolattal a’ 
művészeknél Winkel’ nevezet alatt szokott lenni fa vagy réz szegletet — ennek eggyik vé
gét A-nak nevezvén, másikat B-nek, ’s magát a’ szegletet, vagy görbe közepét C-nck. 
(A’ papíroson leíratható ábráz helyet Winkelt vettem azért inkább fel, mert ezt próbának 
okáért kézbe is kell venni elő majd alább.)

Már most: .Néutonnál az égi testek’ mozgatása körül két erő factoroskodik. És úgy 
is kell. Iíggyik C közép-pontból, u. m. egész test summájából, kezdve C A arányon in
dúl kifelé a’ székeshez (és ez a’ székeshez Mié) másik hasonlóúl a’ C*—bői kezdve CB ará
nyon indúl kifelé véghetetienbe. (És ez a’ székestől szalasztó.) Mindkettő közép-pontból 
(centrumból, mellyetmeg kellkülömböztetni a’ per alatt lévő kSz-ponttót) ered; mindkettő 
ientrális. Ez a’két centrális erő nem derék szeglet alatt ütközik, mint Neutonék szoktak 
beszélni, hanem közép-pontból eredve arányára nézve derék szeglet alatt ágazik-el kifelé. 
Akkor derék szeglet alatt ütközne, ha az eggyik A. C arányon vágna a’ C—hez, a’ másik 
B C. arányon hasonlóúl a’ C—hez. — De akár így, akár amúgy: nem jól van a’ dolog. 
Nézze-meg akárki, ha lehettséges é itt a’ köz-pont és a’ forgás ? az cllenkedés nem két kü
lön helyén az általónak, hanem azon egy pontjában történik. És így el van tévesztve a’ do
log — a’ nagy Nétltón' híres Theoriájában!

. te. A’ vastagabb ’s a’ vakot is győzhető, mert tapintás után bironyos megmutatása
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Vegye elő az ember a’ Winkelt, ’s ezt asztalára tévén húzza-meg eggyik kezével A 

másikávaf B végét egyenlő erővel ’s azon az arányon, mellyel a’ Winkel’ oldala mutat: 
meglátja, mi következik — az, hogy a’ Winkel igen is haladni fog, de sehogy nem fo
roghatni. Miért? mert a’ két egyenlő erő általónak azon egy pontjában ellenkedik egymás
sal ; a’ mi miatt lehetetlen a’ köz-pont, ’s e’ nélkül a’ forgás. És éppen ez az esel a’ teuto
né. — Próbáljon pedig így: lasziusa eggyik kezével A végét A C arányon; másikával 
pedig húzza B végét C B arányon: a’ Winkel haladni is kezd, fordulni is tengelye körül. 
Miért ? mert már itt a’ két erő nem jön egymás ellen azon egy pontban, nem is húzza egy
mást széjjel azon egy pontból, hanem űzőbe veszi ’s ennél fogva mintegy folytatja egy
mást — ott kezdvén a’ másik, a’ hol az eggyik végzett. így hát magának ezen ütközetnek 
formájából önként, terem egy valóságos köz-pont, csak hogy ez futólag történik, t. i. csu
pa mozgás közben; és épen ezért feléből haladásra, feléből forgásra van a’ határozás.

13. E’ szerént h á t, ha az eggyik erő A C arányon kívülről vágna befelé a’ C—hez, a’ 
másik a’ C—tői kifelé C B arányon: akkor mind forgásra, mind haladásra lenne a’ hatá
rozás. És ez nagyon jól esne Ne utón’ czéljához képest! De e’ világért se szabad Neuton- 
nál. M ertígyazA C erő nem húz ólenne, hanem magától drugi; mivel pedig a' C B is sza
lasztó : megesne a \ ikabanfnak; mert ez forogna ugyan , ide el is távozna a’ székestől örök
re — vagy valami képtelen parabolát írna-le mozgásával. — Még úgy is lehetne segítni 
Neuton’ gondolkozásán, ha az eggyik erő a’ székeshez húzó és centrális lenne ugyan, a’ 
másik pedig a’ centrumtól szalasztó, de nem centrális, • hanem superficiális (felületi, nem 
közép-ponti) az az: csak eggyik végén az általónak, vagy kívülről eggyik részén a* golyó
bisnak víszsza-rugöJiépen, dolgozó; mert ekkor legalább féláltaíóval osztozna af két ellen érő, 
és így nem csapna öszsze egy pontban; tehát meglenne a’ köz-pont, vagy is a' forgás5 le
het ségesítője. I>e így osztán megkell fordítni a* Néöttfn’ felvételét, hogy ti l  drabant le
gyen a’ szék e sh ^ tf^ s^^ íg y *  főágától iaáűió; a5 székes pedig csak Szalasztó. Küíömbei* 
sehógy neihs"üí4ci S’ forgás. •

14. így hát Neuionaak minden azon érdeme mellett , hogy a1 kerengőst vagy haladást 
szépen fejtegeti a* két erő’ egy derék szeglet alatt való egybe-ütközeténél fogva: meg van 
Theoriájában az a5 nagy híjjá, hogy ugyan azon felvétele szerént azon két erő’ viszszonyá- 
Loi nem fejtheti a- forgás1 dolgát is eggy úUal;-holott a* forgás tö’bnyire egybe Van kapcsol- 
vá* a5 kerengőssel az-éghtestek’ sorában és szint’ óly "tekintetre méltó tünemény a* termé
szetben, nnint a’ kerengés — annál inkább, hogy kerengősnél a* mi egyszer sebessebb, 
egyszer lassúbb ^ikndóbb törvények szer ént látszik véghez menni, és tehát nem tör
ténhetni vaktában ■*— a’ csak kerengőssel való társasításbók Sőt nálunk földieknél, mivel 
a7 nappalnak éjjel való rendes felváltási tőle függnek, elsőbbleczke af kérengésnéí. Ha 
tehát csak egy fél fejtethetik felvétele szerént; a* másik fél pedig magyarázhatatlanul marad: 
.méltán gyanúba esik az egész Theoria, hogy ez t- i. valami csonka ’s hijános gondolat; és 
épen ez ád just a’ tökéletesebben gondolkozónak, próbáim szerencsét más felvétellel.

Neutori Theoridjának tehetsége felett való kérdések.
15. Ha ki is.lehetne szépítni Neuton’ Theoriájában azt a' hibát, hogy szerinte magya

rázhatatlan az égi testek' forgása: még sem lesz’ az tökéletes, valameddig ki nem lehet be
lőle menni e kérdésekre nézve: 59 *



Önképen idéztetnek viezsza? a* Nap’ ereje által? arról ugyan felelek. " ‘

h a t á r a  f ^ n d e n  VcSagok’ k irály jaÍ hV n Íc s  Í ”r 
k  nándnjájan Sgy_ Ö.&ásze$é.get_, eggy sg£sj . világot —
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járása ré s úton van mindég. Innen, osztán nálunk az éj-nap' egyenlőtlensége ’s az esztendő.- 
nek négy különös részekre való felosztási, u. ni. tavaszra, nyárra, őszre, télre. Déliek
nél kétszer egy évben a’nyár, kétszer a’té l; Sarkiaknál örökös tél és az esztendő csak egy 
éj ’s egy nappalból álló. — Hogy kell ezt magyarázni ?

í) Télben nagyobb a’ Sáp’ tányérja, Nyárban kisscbb. Úgy van é ez •— és miért; 
vagy csak úgy tetszik?

c) A’ nap 4“ pertczelkésőbben jön-fel a’ délipóntra, mint valami más álló-csillag. 'Hogy 
lebet ez ?

<i> Eggy éj ‘s egy nappal alatt elfolyt idő, mellyel,mi közönségesen 24 órára teszünk 
(dies civilis) néha rövidebb, és akkor késnek az órák; néha hoszszabb, és akkor sietnek. 
Mi ez?

«) Tavaszi éj-nap eggyenlésétől (aequinoctram) 8 nappallal több idő foiy-el az ősziig, 
mint ettől fogva a’ tavasziig. Miért van az?

/ )  A’ Nap' fénye (lux) honnan való? csak magának a’ Napnak tulajdona? ha úgy 
van; miképppen közölheti azt a’Nap másokkal maga esonkúlása nélkül? Astronomiára va
ló térdés ez. - - w

B) Nap után következik a’ Hold, mint hozzánk legközelebb csillag, és azért lég is na
gyobb előttünk a? Nap után — a’ Hold.

g) Minden holnapban egyszer egész világos tányér, egyszer csupa setét; azomban grá- 
dusonként mennek véghez ezen változásai — a1 világosság’ egyszer nőtlével, egyszer fo
gyatkozásával. Ezenkívül bizonyos időkben, mikor épen teli fényesnek kellene lennie, 
besetétedik vagy egészlen, vagy csak résznyire. . ' .

6) Az elŐbbeni rendes változSaival, mint az ok az okozattal , úgy öszsze vannak köt
ve bizonyos befolyásai nem csak a’ földi eleven terményekbe, hanem a’ tenger’ vize’ fel-, 
dagadására ’s leapadására is. (Aestus maris: tenger-játék.)

i) A’ Hold’ resten forog — (de nem is forog) 30 nap alatt, míg t. i. a’ föld körül 
való pállyáját egyszer futja-meg, csak eggyet fordúl tengelye körül. Miért ném úgy, mint 
a’ planéták ?

C) Más csillagodra nézve: .
k) A' hajnali csillag *S más csillagok, a’ Nap’ országában bájdosók; néha kelet, néha 

njnjgot felé r?ennek ; héha megállanak, néha nagyobbak; néha csonkák. Mint esik ez?
t) Az idén 50“ perczeí hamarább állott-be a’ tavasz, mint tavaly; tavaly annyival ha

marább , mint harmadéve; és így tovább. Tehát 25,000 év alatt (annus platonicus) eggy 
egész esztendőre megy-fei ezen siettetése a’ világ’ nagy órájának. Nagy leczke ez !
* m) A’ Nap ’s az áilő-csiilagok nem azon helyezetben vannak egymás eránt már most, 
mellyben hajdanában valának Hyparchus' idejében — 200 év előtt. Mi lehet ez*

18) Ezek a’ phoenomena explicanda! ezeket fejtse az égvizsgáló, vagy halgasson min- 
dénestül — ne is kezdjen valamihez. A’ ki tehát ezeket értelmesen , legalább oly készség
gel, mint Neutonék, vagy Cartészék magyarázni fog ja, azonban a’ 7, 8 , 9 , 10, 15 §§-ban 
kijelelt nehézségeket könnyen viszi, sőt nem is érzi; és még a’ mellett azon felfogása sze- 
fént eggy a’ tökéleteshez közeledő systemát ád nem csak e’ mi Napunk országának, hanem 
az egész világ alkotásáról: bizonyos, hogy egy lépéssel feljebb ő, mint Cartész és 
Neuton. — És erre indultam én, mikor rá szántam magamat az illy’ okoskodásra:
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19. Lássak hát már az én szándékomat:
Én egy részről Neutonként azt veszem-fel, hogy a* drabant oda húz a* székeshez, és 

pedig különösen csak ehez a’ székeshez, máshoz nem, és pedig magától húz, ném vona- 
tik általa, nem is vonja a' székest kölcsönbe. Én hát cselekvő értelembe veszem az úgy 
nevezett nehezkedést (gravitás) és nálam annyit tesz ez, mint oda törekedni, oda húzni — 
aranyozni — magától, a’ székeshez. (Niti, gravitare, in sensu aclivo, seu tendere.)

(V ki az illy járatban felvétel fogásának mibenlétét jól érti: az megengedi nékem, hadd 
beszéljek én most, a’ mint tetszik, ’s válaszszak magamnak fogásokat, a’ mint akarok — 
csak hogy képtelenek ne legyenek, — akár egyébként a’ Ncuton*, Cartész’vagy ön-maga 
érzeményeitöl idegenek, akár nem; mondom, megengedi ’s csak a’ dolog’ kimenetelét 
fogja várni, mi lesz* ebbül majd osztán, ’s mint sül-ki énnékem a’ fogásom. És arra én 
is kérem őt*. Ilyféle hypothesis hasonló egy generális*kulcshoz, mellynek csak azután 
van becse, minekutánna meglátja a* birtokos, hogy nyílnak általa minden szobák.)

Oda húzván a’ drabant, magától indúl székese felé, ’s ezen indultánál fogva egybe is 
ragadna vele — mint vas-a’mágnessel; 'de a’ székes sebes-forgásával egy "kerengő athmosphé- 
rát formál maga körül — Cartész* örvényéhez hasonlót:, mellyben a* székeshez indult dr** 
bánt, ^ rányá^ak^ ir^^^í^e^rác tió t)  szenvedvén, körüljárja á" székéé testét — * hozzá 
nem férhetvén; és úgy osztán kereng, forog; alább kifejtem, melly különösen. ítt hát 
feltétetik, hogy minekelőtte indúlnaá’ drabant, már a’ székes forog.

ao. A* tudós olvasó veszi észre, mennyiben tartok én Neutonnal és Cartésszel; men
nyiben nem.

sí) Neutonnál a’ kerengő mozgásban két erő a* factor, és mindkettője idegen; nálam 
eggy erő, mint rúgó (ösztön,) és más erő helyett maga a’ mozgás. (Vis, vei potentia 
in actu.) Ez idegen a* drabantra nézve, amaz tulajdon. Nálarhőlt a* test •4— nem rho- 
zog, ha csak nem indítlatik.; nálain^eié'v’óti,' magától indúl, csak ne akadályoztattassék: 
a’vagy az oskolák’szóllása szerént: ő a’ húzást (gravitatio) szenvedő értelemben veszi-*s Ösz- 
sze zavarja a’ ragadással (atlractio) mind ő, mind valamennyi kÖvetŐji, mái napig.

b) Cartésztol felvettem az örvényt, de más határozatban. Cartésznél az örvény nem 
egyéb, hanem az egész világot elborító nagy Óceán’ különös kiomledéke a1 csillag körül, 
mellynek mozgása függ az egész Óceán’ mozgásától; és azért ez valódi örvény. ! Nálam on
nan kerekedik az örvény, vagy athmosphé ra* kerengű lése, hogy a1 csillag, mellynek az ath- 
mosphérája, forog. És azért én azt — megkülömböztetés’ okáért — nem Örvénynek 
hanem forgó-körnek (sphaera volubilis) fogom nevezni, ’s miben-Iétét majd tovább világo
san meghatározni.

A* forgó-kor tehát azért jár forgolót a’ drabant körül, mert a1 drabant forog. Hát ez 
miért forog? azért,-mert a’ forgó székestől arra indíttalik- Hát a* székes miért forog? 
azért, mert más székestől, mellyhez képest ő drabant, arra indíttatik. Hát ez honnan 
forog? hasonló okból. És így tovább. — Hol van tehát kezdete a’ forgásnak, hol vége? 
mindenütt, és sehol. Ez hát circulus? az. És annak kell lenni, hogy a* világ egy tö
kéletes systeraa legyen. Mikor kezdett hát lenni és miképpen az a* circulus ? az nem Phy- 

: sicára való kérdés. Itt csak azt kell határozni, a’ mint most van a’ világ kizárván az Is
tent, nem tekintvén eredetét; ’s e’ szer ént adni okát a’ tüneményeknek természetesen.



460 November 1823.

Kszenofor





462 November 1833. ’



November 1825.



464 November 1825.

1 6 .

A'' házasságról és házasságtalansáj
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HAZAI TISZTELTETÉS.



Sponsum ducit avens 
Cui Divo Ingenio, Docta 

Laurea, mox Stallum 
Hinc Praelatus, adit Sept 

Hunéra: Doctrinam ]
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A Z  É N  B O L D O G SÁ G O M .

INÍem irigylem czímereit 
És gyémántos keresztjeit

A’ nagy Méltóságoknak, 
Nem temérdek birtokait,
’S élire vert aranyait

A’ fösvény gazdagoknak;

Nem gondom, ba fő pólczokra, 
Legelső hivatalokra V

Akárki emelkedik,
Nem: ha nagy születésével, 
Régi híres nemzetével

Mások felett kérkedik.

A’ Vitéz* karddal keresett 
’S  ezerek’ vérével festett 

.Babérját nem kívánom;
A’ tudósnak, ki éjjéket 
Vírasztva írt sok könyveket, 

Nőjjön híre, nem bánom:'

Csak annyi módom lehessen. 
Hogy másokra ne kellessen - 

Mind untalan szorulni; 
Hogy kegyelmet a’ Nagyoktól 
’S költsön pénzt a’ Gazdagoktól 

Ne kéntessek kóldúlui:

Légyen erőm, egésségcm:
’S egy szép szőke feleségem,

Ki megérti szívemet,
Ki kellemes nyájassággal,
’S takarékos gondossággal 

Apölgasson engemet:
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Ki csat személyemnek őrül, 
’S által öltve nyakam köríti 

Gömbölyeg h<5 karjait . 
Leltem’ tüzet élesztgeti,
’S velenr-jádzva -felejteti 

Az életnek bajait:

Ki ha végezvén tisztemet, 
Olvasom neki versemet, 

Vígan balíja énekein: 
Akkor minden boldogságom, 
Minden czélom, kívánságom, 

Bétellyesedik nekem!

A’ B Á J O L Ó  S Z É P H E Z ..

J .  e bájolo szépség! a’ ki most a’ piczi’ 
Ámorokkal ülsz a’ Miczi’

Kerek ábrázatján,
'S  víg mosolygások köz’t, isteni tréfákkal 

Játszol a’' piros rózsákkal,
Hó-szín patyolatján —

Idvez légy! eggy örök Tavasz a’ negédes 
Boldogság’ karjain édes 

Örömmel rengessen.
Hymen és Aglája Téged’ barátságos 

- Kézzel-öleivé virágos 
Utakon vezessen.
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P E R  ÉN Y I Mf t É YE K ,
Aba-újvári örökös G róf, Magyar-ország’ Nádora’ , ’s Kánok’
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%  koszorúzó érdem-díjba avattaték P e ré n y  Im re . Régi vitéz Eldó.dökről, ’s azé

les birtokaitól nevezetes nemzetségből vette eredetét O. Atyja István volt, ugyan az: ki 
Vitéz János Esztergomi Érsek, ’s János Pécsi Püspök által, Corvínusz Mátyás ellen., 
l„fi-dik évben élesztett pártütésnek terjedését, költséggel ’s tekintetével erősíté.; ’s el mi
att minden birtokaitól meg is fosztatott. Atyjoknak bal-lépését, a’ szűk körbe szorított 
élet-módban megsiraták eggy ideig gyermekei; miglen Im ré n e k  őszinte élete irgalomra 
birá a’ Királyt : őket az István’ vétkes tettére mondott fenyíték’alól felmenteni. E’ként- 
Mátyás’ kegye által, Atyjok’ birtokaiba viszsza-iktattatván a’- P e ré n y e k , a’ Király iráni 
viseltető liálájokat minden esetben nyilvánítók; ’s közöttök I m r e , valamint korával, úgy 
mély belátásával ’s erkölcseivel leginkább joleskedék. És ámbár a’ Történet-írók á'ak hel- 
lyel-hellyel emlékeznek róla; mindazálta!: hogy a’ hon' ügyében nemes szívvel munkál
kodók , bizonyos onnan is: hogy ő a’ hon’ legfőbb méltóságaira, mind Mátyás, mind 
Ulászló Királyok által érdemesnek tekinteték. Fő-Asztalnoki méltóságból ugyan is , Ko
rona-őri tiszteltetést nyervén, tiszt-társává lett Zápolya Jánosnak; onnan Kincs-tárnoki mél
tóságra avattatván, a’ külföldön is érdem-díjt talála, Illyricumban tudniillik:’mellyét eggy- 
korig Beriszló Péter Veszprémi Püspökkel, mint Bán igazgatott, Ulászló’ országlása alatt. 
Bizonyos éve az írókból nem határoztathatik-meg, a’ mint Ratkai megjegyzi. Egyébiránt: 
hogy ő 1513-dik évben Bán volt, a’ Zágrábi Káptalannak hiteles, vagy Ratkai szerint tu
dósító-levele bizonyítja. Ebből nyilvános: hogy ő eggy időben Illyricumnak ugyan Bán
ja, Segnia tengeri város’ Kapitánya, a’ Magyar-honnak pedig Nádora volt. Ezzel a’ 
Királyhoz legközelébb álló méltósággal, Im re  1504-dik évben tisztelteték-mega’ hon-gyű
lés alatt,  a’ midőn Gerebb Péter előbbi Nádornak történt halála felől a’ Király tudósít- 
tatván, a’ Hón-nagyoknak’s Nemesség' színének köz-szavok által, Nádornak választanék.

E’ nagy méltóságra emeltetvén, fő gondja vólt, tekintetét majd birtokok, ’níájd a’ 
Hon-nagyok’ kedvezései, majd főképp’ Ulászló’ kegyei által állandóul fen-íartani. E’ czélból 
Kani’say Dorotyával, Gerebb Péter' elmaradott özvegyével házasságra lépe, oly szeren
csével: hogy ez által a’ Valkói vár, ’s hozzá tartozó gazdag puszták birtokába estek;.míg 
az alatt az 1506-dik év, Anna Királyné’ elhunyta által, új rést nyitott neki a’ Király’ ügyé
ben hasznosan munkálkodni. Hölgye’ eltűntét határtalan fájdalom közt, már éven túl 
gyászlá Ulászló, majd nem »’ köZrjő' kárával. Ugyan is az alatt a’ köz-dolgoktól magát el
vonván , a’ hon’ ügye’ kormányzásában hajdani szorgalmával sokkal alább-hagyott, nem 
figyelve a’ jövőnek benne vetett reményeire. Kötelességének ösméré a’ Nádor, a' Király’ 
és hon’ boldogságára felügyelni. Azért a’ hon’ Nagyjaival tanácskozva, a’ bánatos Ulász
ló’ felderítése, ’s az állandó béke’ kieszközlése tekintetéből eltökélő, a' még két évet nem 
élt Lajost, Atyja’ Ulászló’ országlásának részesévé tenni, ’s valósággal meg is koronáztat
ni. Midőn ezt a’ Csehek részükről ígérvén, nem sokára a’ Magyarokkal eggyütt fogadá
sokat’be is töltenék, enyhüle Ulászló’ bánatja , ’s hoszszas gyászából fejleni kezde. E ’ként . 
a’ Nádor’ előre látása, ’s a’ Hon-nagyok ügyes készsége által, nagyot nyert a’ Király’ és 
Haza’ sorsa. Amannak azért: mert vészt szülhető keserve enyhült; ennek pedig azért: 
mert megelőzték azon kénytelenséget, hogy Ulászló’ elhúnyta után, fegyver , erőszak, ’s 
Viharok között válasszanak Királyt.
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T ttes. W . J a n k o v ic h  M ik ló s ’ Vélem énye Várhelyett Erdélyben  
1823. észt. felfedezett hajdani kő-padolatokról, Nagyságos, Királyi 
Tanácsos N o p t s a ,  született B. N a lá c z y  Aszszonysághoz. *)

N agyságos A szszon yl

Várhelyi Mózaik-padoiat rajzolatjának, kiadásiból megértvén Nagyságodnak , emlé
kezetemre még nálunk példa nélkül lévő Házai - Régiségek’ pártfogását ’s a’ nemzeti di
csőség’ öregbítésére tárgyazoti adakozását, öröm é s , hálaadásig egyszer’smind lepte-e| 
szívemet. — Ha ezen ritfcá tünemény, a’ mesterségek’ álkoriyodása .ideire, az az : a’ mint 
közönségesen a’ tudósok vélekednek j Ki IX. Születése után negyedik századra tartozna 
is , a’ mint ezen munkának: f  lí6&itbutij) rótt poe? altén SSRofaifttt, n>eld;e ím 3 a r̂e 1823, ju 
Várhely im Hunyader Somitate entbecfi roerben. Jjermanftabt 182S. föl.) szerzője hibásan véli, 
még is, mivel Nápoly’, Salczburg’ vidékein kivűl, illyén Mozaik-padolatokkal Európa’ 
egyéb itartományai éppen nem dicsekedhetnek; méltó, sót felséges gondolatja és dicső 
tette vala Nagyságodnak, hogy a’ régiség’ olly emlékét pártól fogta, és a’ mit szégyenelhe- 
tilnk, még a’ mi felderűltt év-korunkban is folylon-folyva dúló Vandalismustól megmentet
te ; mellynek fehhféteíe nékünk Magyaroknak annál nagyobb dicsőségünkre’válik, mennél 
inkább -a’: világ’ míveltebb Nemzetei, azzal otthon szűkölködnek.

Azomban meg vagyok tellyességgel győzettetve (bátor csak a’ rajzolat’ formájából, 
de éppen a’ régiség’ meghatározása’ bizonyos jeléből Ítélek) hogy a’ ihunka nem a’ Ke
resztény év’ negyedik századjára, hanem inkább K. U. születése előtt lefolyt századokra

Azon észrevételeim: a— hogy a’ padttetek’ párkányai koránt sem Rómaiak — hanem 
valóban az eggyjke CdrSg, a’ másik valóságos Naphtlitíg Persa és Indus ízlést jelent vilá- 
gossan, a’ mit a’ régiségekben "jártasak elesmérni kéntelenítettnek. —  Hogy eggyik pado- 
latbán Y személyek’ elő-adása mezítelen, és a’ Hetruski rajzolatokat egészen képzeli— a’ 
másikban ugyan azok Napkeleti szokásként minnyájan köntössel fedeztetnék.- — Hogy az 
elsőben lévő Görög írás valósággal, és bizonyosan a’ mívet- Görög mestereknek tulajdo
nítja. —- Hogy: ha a’ második-padolatot is azon Görög mesterek,készítették volna , kétség 
kívül a’ személyek’ neveit azön isjéltalálnáhk, mert a’ művészek az S szokott módjaikat, 
V régiségben folyvást megtartották, ezek az észre-vételek mondom'önkényesen ily termé
szetes következésekre Utasítanak.
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Stilisticai példák némelly régibb levelekben. — Zemplény 
Vármegyém ’

Rákéczy II. Györgynek Özvegye Zemplény Vármegyéhez. -  {Faié. i 5y. X ro. 119.)

Vice Ispán Ur. ha c,
Hogy pedig (Ilyennel b ú g tu n k  méltán érezzük, íé tv i 

• sa és Religiónk ellen való fizetésre ne kénsz'erítsen 1 
cálni fog, s - ellenünk ki mégyea, orvosságét kell találnunk. Éltesse Isten jó egésségben 
sokáig Kglteket. Dátum in Curia nra Zborovten. 13 Xbris 1ŐŐ9. jEarund. Dn. Vr»r, Be- 
nevola Sofia Bátort m. pr»
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AT Nádor Wesselényi Ferencz Zemplény Vármegyéhez. (Pasc. 162, Nro. 201.)



48O Deczember 1825.
ez uitezlőket nemes szemelj, tudni illik Wjfalusi Istuín es Trombitás Ferenez, hogy az 
■w felsige szolgait kün Benedeket és fodor martont nemmemw dolgoknak megj tudasara 
inegj wallattatnok, En az w  felsige hadnagit cs vjtezlő szolgait es egyéb nemes Yraimat 
be giotuni. Tudni illik Jármán Jánost, Pohárnok Gasparth, uzron Jánost, Gál Istuant, 
Pribék Jósat , Csiontos pátert, szilagj mihalt, Ákos Górgiot, Domslratosi marton deakoth; 
hogj löruinszerint megj láttatnám, hogj ha az w  felsige szolgajnak megj kelljen vallani to r- 
ueni szerinth, úgy celtik az w  felsige hadnagj es szolgai az nemes Traimmal egietembe tö r- 
uen" szerint, hogy az Vristennek parancziolattja szerinth az igassag senkitul megj ne tagat- 
tassik, hanem ez felül megj mondoth két szemeljüek megj kellessik valloni, azut ez ké t 
szemeli előttünk hűtők szerint megj valloltanak mind az vir szolgaikkal egietembe. Üli azerth 
az vallasokath, a’ melljeket mi előttünk vallottanak, Rend szerint meg irtuk ty kegjelme- 
tekuek és az mi pecsjtes giorünkel meg pezietlettuk biszonsagnak okairth, es ez mi leuelünk- 
be be kötöttük Isten tarzja megj ti K. Data Zatthmar 24- die July 1572.

Dereghnyey Pál Az Zakmary magjaroknak feni Kapitagya m. k.

E' levelek nem tartoznak legrégibb magyar nyelven írt darabjaink’ számába, de érdem
lik figyelmünket. — Az utolsó melly ügyetlenségre mutat, ’s a’ nyelv melly darabos volt 
még 1572. ’s mint simúla-ki 1652-ig! a* három elsőben gyönyörű -Euphemismus: méltán 
érezzük, a’ mi szépen festi a’ Fejedelem-asszony’ n a g y ság á t, és ez: kedvünk szerint nintsen; 
’s szép Enallage: kérvén azon; és latinból általvett szóllás: el sem foglaltunk, sem foglalunk, 
üresen hagyta a’ mi engedelmünk. Örömmel említhetem, hogy a’ három első_4 »T?b j£jg»jgy- 
atyám’ nagyatyjának Péternek, kezével van írva, és az ő dolgozása. *)

A' VI. Szám alatt áiió haszontalan czikornya; a* Nádor’ Titoknokja ki akara tenni ma
gáért. Azonban a’ Levélnék némelly helyei mutatják, a’ lelkes férjfi mit parancsola neki 
hogy írjon; ’s az többet ér mint a’ boldogtalan ember’ kínos czifrája.

A’ IV. Szám alatt állóra szükségtelen megjegyzenem, .hogy azt Csáky István nem T i- 
toknokjával téteite-fel, hanem maga dictálta, Melly szépen festi a’ gyönyörű levél a’ ha r-  
czok’ fija’ lelkét, bátorságát, ki a’ kedvetlen hír’ közlése alatt is d é v a jk o d ik , ’s mint ha
dakban nevelt ember tudja, hogy a’ szerencse ’s szerencsétlenség váltogatják egymást. ’S 
beszéde gondos nevelésre mutat, ’s arra, hogy ez olvasgatott a’ fegyver‘zörgései köztt, ak
kor még csak a’ hajdani Róma’ írójit, vagy legalább a’ hajdani Róma’ nyelvén. Onnan 
vévé ezeket: Sem nyer, sem veszt ( n e c .., nec..) esnem sem nem nyer, mint minden más. 
Veszedelmesebben, mint igazán, szép felcseréléssel; ’s mondanám szükségesnek, szép szerénység
gel, Az idegen szép szépít beszédünkön, ’s az idegent, mert idegen, nem kell követnünk; 
de kell, ha szép. „Majores nostri neque consilü, neque audaciae unquam eguere; neque 
superbia obstabat, quominus aliena instituta, si modo próba, imitarentur. Quod ubique 
apud socios aut hostes idoneum videbatur, cum summo stúdió doini exsequébantur; im i- 
.tari, quam invi'dere bonis, malebant,“ Caesar pro Catilina apud Sallnst.
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A ’ S z á n a k o z á s  é s  F á j d a lo m .

Minthogy a’ Stoicusok mindenféle indúlatot számkivetnek közönségesen, nem akarják 
azt is, hogy az 6 Bölcsességeknek, követői legkissebb résztás vegyenek a’ mások iránt való 
szánakozásban. .„Ha barátodat nyomorúságban látod, így szóll Epictetus: mutalhatsz nieg- 
„ indulást, ’s érzékenységedet az iránt bizonyíthatod; de mindenek felett őrizkedj azt igá
it zán fájlalni. “ A' nevezett Sectának kemény kővetői, míg a' külső megindulást is kirekesz
tik , ’s ha előttük legjobb barátjoknak bajairól szóllottak is, ezt felelték; mi bajom níbem aszalj 

Részemről azt hiszem hogy a’ szánakozás, nem csak segíti szépíteni az emberi ter
mészetet, és sokkal több örömet,-több gyönyörűséget ád az, mint aszérzéketlenséggel tellyes 
bóldogságaz emberiség irán t,• mellyben tartották a’ Stoikusok minden, bölcsességeket 

A’ fájdalom legnagyobb ékesen-szólló; innen vagyon az, hogy senkit sem indíthat úgy 
a’ szánakozásra, minta’ ki tulajdon szenvedéseit beszéli-el; és sokkal jobban megható vo
násokkal él, mint a’ legszebb képzelő tehetség. A’ természet illyen alkalmatossággal, a’ 
szívnek ezer érzéseket ád , mellyeket a’ mesterség soha sem alkalmas utói érni. Ez az oka 
hogy a’ históriában előforduló rövid szép szavak , érzékeny előbeszélések mélyebben meg
hatják az olvasót, mint a’ legjobban kidolgozott szomorú játék’ sorai. :S a’ ^midőn a’ 
dolognak, egy nagy; igazság’,;eiőbeszélése magát a’-"személyt is szemünk’ eleibe teheti; 
a’ költemény távolabb veti'azt tőlünk. Nincs cggy is érzékenyebb leirás, sem a’ régi sem 
■az újabb históriákban, mint a’ VHI-dik Henrik felesége’ ’s Erzsébet Királyné annya’ levele.

Maga Schakespear nem adhatott volna az ő karakteréhez illendőbb stílust. Abban látszik 
egy megvettetett szerető’ panasza, egy megbántatott feleség’ fájdalmas érzése, ’s egy 
a’ tömlüczben lévő Királyné’ halálos bánaíja. Tudniillik a’ Királyné vádoltatott a’ Tör
vény-szék előtt, férje iránt való hitetlenséggel, ’s azután közönséges helyen feje is vétetett; 
ámbár igen sokan hitték, hogy éppen a’ Király szeretett egy Seymour Johanna nevezetűt. 
A’ levél itt következik: '   ’

-  ” . . S i r  e l  .
■j,Felséged’ kedvetlensége , ’s az én-fogságom, oly különös előttem, hogy sem azt, 

„mit keljen írnom, sem azt, hogy miként mentsem magamat, nem tudom. Felséged 
„azt izente nékem, hogy régtől fogva engesztelhetetlen ellenségem, de kegyelmét 
„ megnyerhetem, ha egy bizonyos igazságot elismérek. Alig hogy a’ követség el ment 
„tőlem, a’ szándékot elértettem; de ha eggy igazság’ megvallása megszerezheti sza- 
„badúlásomat mint Felséged mondja, tiszta szívvel ’s egész alázatossággal engedel- 
„ meskedem a’ parancsolatnak.

„Ne gondolja.Felséged, hogy valaha a’ szerencsétlen Királyné, oly hibának meges- 
„ mérésére vétethessen , mcllynck csupa gondolatja is eszébe nem jutott. Hogy az igazat
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„megmondjam,. soha sem volt egy Királynak, minden kötelességek’ körére nézve 
„hűségesebb felesége, minden tiszta érzésekben igazabb házas-társa, mint az, kit 
„Felséged Bulen Anna’ személlyében talált, ki megelégedett volna ezen névvel, ’s 
„állapotjával, ha tetszett volna a’ Gondviselésnek ’s Felségednek étet abban hagyni. 
„D e, felmagasztaltatásom’, és az uradalom'közepette, hová Felséged engem’ helyhez- 
„ tetett, soha sem felejtettem-el annyira magamat, hogy mindenkor szemem előtt ne 
„tartottam volna, mostani szerencsém’ már állapotomhoz hasonló játékát. Fel
séged  engem’ eggy alsóbb helyről, Királyi trónusra emelt, érdemem és minden kiván- 
„ Ságom felett. Ha tehát méltónak találtattam ezen tiszteletre, ne engedje a’ jó Király, 
„hogy valami múlandó fantázia, vagy ellenségimnek bár melly gonosz tanácsa, Fel
séged  királyi kegyelmétől megfoszszon; ne szenvedje a' jó Király, hogy eggy oly 
„méltatlan ’s fekete mocsok, meliy Felséged eránt való hüségtelenségemet béjegzi, 
„a’ legengedelmesebb feleségnek, s az ifjú. Király leánynak hírét-nevét meghomá- 
„lyosítsa. Parancsolja a’ jó Király , hogy ügyemnek utánna járjanak, de abban az 
„ igazság’ tSrvénnyét megtartsák, ’s ne engedje, hogy esküdt ellenségeim légyenek 
„vááoióim’s Ítéld biráiin: sőt parancsolja, hogy az ne titkon, hanem közönségesén 
„follyon, mivel hívségem nem retteg hogy szégyen’ tárgyává tétessék: akkor meg 
„ fogja látni ártatlanságomat kivilágosodva, a’ gyanuságot eloszolva, a" gonosz rágal- 
„ mazókat halgatásba merülve; vagy vétkem az egész világ elébe fog terjesztetni. 
,,E’ szeréül akármin! tetszik a’ végzésnek velem bánni, Felségedért jót áll a’ köz-íté- 
„let, ’s ha vétkem egyszer el van esmérve, tökéletesen szabad mind Isten mind em- 
„ber előtt engcmet nem csak megbüntetni, mint hitetlen házas-társat, hanem hajlan- 
„ dóságát is követni azon kijegyzett személy iránt, a' kihez való szerelméért jutottam 
„ illyen nyomoréit állapotra, ’s a’ kit régen megnevezhettem volna, mivel Felséged 
„jól tudja, mennyire ment volt gyarlóságom ezen dolog iránt.

„ De ha vesztemet meghatározta, ’s gyalázatos rágalmazáson épült halálom te- 
„heti birtokába Felségedet a’ kívánt bóldogságnak, kérem az Istent, bocsássa-meg 
„az ily nagy vétkét, valamint eszköz - ellenségimnek is , ’s majd az utólsó 
„napon, midőn a’ Mindenható’ trónusa előtt mindketten megjelenünk, a’ hol ár
tatlanságom minden bizonnyal megvilágosodik , — ott mondom ott is kérni fogom 
„ á  mindének’ édes attyál, hogy ne végyen kemény számadást Felségedtől, a’ rajtam 
„elkövetett ’s követendő kegyetlen és méltatlan bánásért.

„Utolsó'és eggyetien eggy, a’ mit kérek az, hogy szenvedjem egyedül a’ Feí- 
„ séged’ boszankodása’ súllyát, ’s ne hurczoltassanak azon szegény ’s ártatlan ne- 
„mes férjfiak, kiket érettem a’ mint hallom, kemény fogságban kinzanak. Ha va- 
„laha kegyelmet nyertem, ha valaha kedves volt Felséged előtt Bulen Anna’ neve,
„ adja-meg ezen kérésemet, és semmi egyébbel alkalmatlan nem lészek; hanem for- 
„ ró könyörgésemet bocsátom szüntelen a’ Szén t-Háromság elébe, hogy tartsa Felsé- ■ 
„ gedet kegyelmébe, ’s. igazgassa minden cselekedeteit- — Az én gyászos tömlöczöiu- 
„ bő l,“ 6-dik Máj,us 1536,

leSlruífOeljS is engedelmesstt, Ultiig'
B u len  ASina.



Elme-futtatás a’ Magyar Nyelv’ becsüléséről. *)

(Elmondatott Tisztelendő ViJtÁG B e n e d e k  Ur neve’ napjára.)
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1.) Némellyek igen heves baráti a’ Római nyelvnek;
2.) Másoka’ Német nyelvet tartják a’ Convarsatióra, az Udvarral’s a’ Külföldiekkel 

való dolgokra, és a’ külső és belső culturára elkerülhetetlenül szükségesnek; a’
3-ik.) Igen hatalmas Felekezet a' Szláv nyelvet tartja nemzeti nyelvnek, ’s megáltal- 

kodottan ragaszkodik hozzá. "
Meg vagyok győződve, hogy engemet az, a’ ki esmer, se tettetéssel, se hízelkedés- 

sel, se a' Magyar nyelv eránt való előszeretettel, se más részrehajlással nem fog vádolni; 
azért mind ezekre bátran mondom ki vélekedésemet, mivel ez lelkem’ legbelsőbb ’s 
érett meggyőződéséből származik. ■ ~

A’ Római nyelv’ barátjai ezeket hozzák elő elsőségének védelmezésére: hogy igen 
szép, igen pallérozott nyelv, hogy sok remek Classicusok vannak azon írva, hogy ez a’ 
tudományok’ nyelve, ’s igen hasznos, mivel azon az.egész világgal lehet minden tudós
sal beszél’n i, — hogy mivel törvényeink Deákúl vannak írva, ezen nyelv nélkül el nem 
lehetünk, annyival is inkább, mivel egy köz nyelvnek kell lenni, mellyen az Udvarral 
’s a’ Külföldiekkel levelezhessünk; ’s azért ezen nyelvre még nagyobb szorgalmat kell for
dítani, mint sem mostan történik, mivel a’ Római nyelv’ tudása minden tudományunk
nak kútfeje. —

Nem akarom én a’ Római nyelv’ szépségét ’s miveltségét kétségbe-hozni, de az 
igazát is kénytelen vagyok megváltani, hogy nekem ez a’ nyelv nem látszik éppen oly tö- 

' kélletesnek , mint sem azt sokan valamely vak előszeretet által megvesztegetve, nem 
meggyőződésből, hanem, csak szokásból másoknak utánna mondják. — A’ Római nyelv 
keverék nyelv; ’s mint az, minden karácter, minden törvény, minden belső élet nél
kül való; — a’ mi m% kévés eredetiségé 'velt^m ét ^P szizadokt viszontagságai által 
mind elvesztette; — törvénnyé! csupa kifogások, ’s élete nincsen, mivel brgtűóSárnfeMtt 
öszs zeíözve, hanem csak úgy ragad egymáshoz, mint azon sok föld-nemekből álló iszap, 
melly valamely nagy árvíz után a’ föld’ színén megfeneklett. Az az egy valódi jó vagyon 
benne, hogy •— a’ mi más nyelvekben igen nagy alkalmatlanságra' szolgál — articulusa 
nincsen. Míveltsége, — a’ Görögök’ többnyire még éretlen majmolása, melly a’ Ró
mai nyelvbe tökélletesen soha se hathatott, — előbb a’ Rómái katonai-durvaság, később 
az erkölcsöknek ezudar elpúhútásrft'iitett;''úgy hogy a’ Római nyelv, midőn cultürájához 
közélgetett, már egyszer’smind halni is kezdett. Ha tehát bennünket a’ nyelv’ szépsé
ge , tökélletessége határozhat annak megtanulására; — tanúljuk a’ Görögöt, de ne azon 
rabok’ nagy-rabjának, urak’ nagy urának, Rómának egyenetlen karacterű és ízlésű nyel
vét. Mert a’ ki azt hiszi, hogy Rómában a’ valódi szabadság, a’ szelíd lelki műveltség va
laha uralkodott volna, az hatalmasan csalatkozik; — mert ez mindenkor vagy a’ Despo- 
tia, vagy az Oligarchia, vagy a’ zabolátlan Democratia ’s végre a’ minden féket megve
tett katonai durva tirannismus' járma alatt nyögött, és így a’ szelíd lélek soha se fejtőd- 
hetett-ki. <— De külömben nem azért szóliok én illyen keménységgel a’ Római nyelvről , 
mintha azt egészen ki akarnám irtani, én csak azon képzelhetetlen, — lelki-esméret ellen 
való viszsza-élésnek vagyok halálos ellensége, melly avval elkövettetik, midőn már csecse
mőkorunkban kiragadtatunk anyai nyelvünk’ éltető karjai közzül, elszakaszlatunk, és 
örökre^elszakaszlatunk anyánktól, .leány-testvéreinktől és mind azon emberektől,.a’ kik
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közt magánosán ülő vagy prédát leső pókká változtatja! Ml az oka, hogy Nagygyainkat 
semmi nem gyúlasztja akár Pest’ határában, nevezetesen a’Váczi úton kivűl, hol a’ pom
pás Chausée mintegy kívántatja a’ díszes hintók’ csörtetését; akár a' környékében, mint 
Rákoson, Palotán, Lőrinczen ’s a’ t. vagy a’ Budai szép hegyes óldalokon kifutó mezéi 

-Mulatókat alkotni? Mi adna nagyobb, ’s hálát vonszóbb fényt ’s nevet Nemzetségeiknek? 
— niint illene kivált a’ Festetics’ majorja, a' Blandúsia’ forrását előző Illyés’ kútjával Prá
ternek ! Lelket élesztve állanának szép gyepén ’s kellemes fa-gruppjai között a’ díszes kis 
kalibák, ’s frissítőket adó tanyáeskák!

Azt, a’ mit Bécs sőt Po’sony’ környékén is számtalan Nagy, tetemes áldozatokkal te- 
szen ; hogy a’ Népnek ’s minden nemes lelkűnek háláját vásárolja-meg egynéhány neme
sen feláldoztatott ezriért, Pesten csak az eggy Orczy-Ház teszi. Magának ’s személye’ 
csillogásának zsugorgat most kiki, ’s vont fény-űzése szám-űzi a’ nemesebb arányt, a’ Nem
zet’ díszét, és köz úgy’ lelkét !

Pestnek még ön’ határjába sincs, ha az Orczy-kertet kiveszed, egy nyári Mulatója 
is. Fült, rekedt levegőjű, kerteknek gúnyolt zugolyok, mellyekben több az ivó asztal, 
mint a’ por-lepte élő-fa, hol a’,szőrűit.’s lámpa-gőzös levegőtől izzadsz, ’s te eggyűgyű- 
ségedben, ezt a’ keresztelt kén-köves bor’ erejének tulajdonítod; ezek rend-szerinf a’ víg- 
ság’ pálya-mezei Pesten! Á’ város’ erdőcskéje leénd, ha valaha a’ Nebítn ú r ’ plánja *) 
tökélletességre mehet; — de a’ melly a’ sok szükségesebb költség, ’s kevés figyelem mi
att igen lassan 'halad — idővel Nép’ kertje; ez úttal még ezen kikiáltott hely csak addig 
Mulató, míg belé kiértél, azontúl vágysji viszsza térni. A’ rangosok kénytelenségből, — 
mert merre menjenek alkalmas úton- friss levegőért? — csörtetnek fényes hintáikon ezen 
város’ erdőcskéje felé; hová elérvén , vagy le se szállva hintáikból, fordulnak viszsza, vagy 
kő-folyosó alatt keresnek a’ nap’heve ellen menedéket g mert itten még -csak az evők ivók 
számokra van egy kis.árnyék és ülő-hely alkotva, ’s ha ezt az Ausztriai szokást követni 
nem akarod, frissúíés helyett tikkadva térsz haza. Egyébként is a’ valóban szép és.gon
dosan ápolt nagy Alléénak, melly ezen Mulatóba vezet, ’s az utánna gyönyörűen ejtett 
’s kerek festett fa-karócskákkal kerített réttel, ’s nem roszszúl álló tóval, valóságos con- 
traszlba áll még most a’ többi része ezen Mulatónak....................................................... ....

Egyedül az Orczyak’ kertjek„az , a’ hol nyárban enyhülhetek. Ha barátomat a’ ked
ves természetet a’ néhány öles hoszszü ’s néhány öles magas falakkal rekesztett kertecs- 
kékben fogolynak lálom, fúlad méjjem a’ kéjes dagaldás helyett , ’s ,futok onnan, hol rigóit 
fülemüléit zaj , pohár-csörgés ’s bachánsök’ robajjá szárnyon tartják. De itten az ő szép 
Ölén ámúlva pihenek, bájos csendén felejtem a’ világi zajt, ártatlanságán béküiök az em
berek’ fonákságaival, ’s egyszerű kellemén tűnnek elmémből a’ sokféle ál-orczák, mellyek 
a’ városban körüliem zsibongnak. Szabadnak érzem szabad barátom’ karján magamat, ’s
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lelkem’ szendergésiben nem -érzem vonódul utánnam lánczaim’ és kötelékim’, mellyek 
kit kit kötve tártnak világi pályáján. *

Ez valóban egy legszebb kertjei közzűl Hazánknak, ’s Angoly szerkezetje még most 
is bámulható, midőn már kertészi mivészségünk szépen haladt. Felhőket korholó fái, 
tág csinos ösvényei, kedves csavargásai, jól rendelt fa-csoportjai, jó munkájú, szőllője, 
szépen vájt tavacskája, szem élesztő tágak rétje, kellemes fel-váltásai; de kivált jó vize, 
levegője’s .enyhítő-hűsége — ritkaságok Pesten 1 — igazán Tempéjévé teszik Pestnek; 
’s kifutván ide érzésre olvadva kiáltom Horátzommal:

„Cur invidendis postibus, et novo .......... ......
Sublime riiu moliar átrium?

' Cur valle permutom Sabina 
Divifias operosiores ?

Különös szép a’ tó felett kelt domb , hová egy Gloriette, ha nem Schönbrunní len
ne is az , valóban szépen illene , vagy egy, a’ Haza’ nagy fiáinak emelt Pyramis; Mesz- 
szes innen a’ kilátás Sz. Gellértre, ’s a’ kevély két városra, mellynek por-ködét látom , 
zsibajját homályosan hallom, ’s ezek annál bájolóbb contrasztot alkotnak a’ természet’ ezen 
kies rejtekévei, de annak csendét nem bolygatják.

Hálát ’s tiszteletet érdemel itt is az Orczy-ház, mint a’ Bandériumkor tetbáldozatiért! 
nevezetes kölcséggel tartja-fel, Közönség’-Palládiuma gyanánt, ezen kertet, ' ’s nem te
kintvén a’ pórság számos viszsza-éléseit, mellyek a’ nagy lelkűleg engedtetett szabad ma
tatást, fájdalom! tudtomra is gyakran féktelenséggé alacsonyitják-lc; nem farad béke’ tű
résébe.

Az ősz’ komorodásáral, a’ tavasz* raosolyodásárg elementje Pestnek a’ Theátrom. De 
megragadta ennek is közönségét azon köz járvány, melly Európa’ fő városait^ ’s-fióképen 
az Ausztriai birodalomét századunkban vesztegeti. Opera Puffá most mindenütt a* Theá
trom. Tündéres, ’s beteg képzetből eredt sujettű Énekes-darabok despotizálják most a’ 
Sceniumot, szép hangokkal és czifra csillogással felkészítve, hogy agyafúrtságok feledtes- 
sék. Szem és fül-legeltetés, ma a’ Játék-szín, mellynek az Élőkor’ példáji által oktatni, 
a’ nemes tettek’ előhozásával. szíveket -képzem ’s .lelkeket emelni kellene! Én ugyan vala
mint a’ Kotzebue’ érzékenykedő 'Iónjának nem egészeit barátja, úgy a’ hang-mívészségnek 
is nem éppen vagyok ellensége; mert kit ne ragadjon, a’ Cataláni, Fodor, Kaincz, Dá
vid > ’s több mívészek’ mívésznék, varázsló torkaik, mellyekben meg annyi fülemilék köl
tenek? De őket, ha ki nem rekeszteném is egészen a’. Játék-szín’ padjáról, legalább rit
kább ’s nemesebb tárgyakra szorítnám, ’s többször muzsikai Academiákra útasítnám. A’ 
tündéres, ’s carricatúr - darabok, local-tréfák’ kelendősége oly bizonyos jele előttem a’ 
mételyezett theátromi ízletnek, mint a’ travesztált, szójátékos, ’s alkalmi versezetek a! 
roszsz Poétainak. Pest e’ részben Bécsről varr hímet, s most már bizonyos lehetsz ben
ne , hogy a’ Schiller’ , GŐfhe’ , MüIIner’, Lessing’ , Coliin’ ’s a’ t. darabjaiban a’ játék-6zínt 
üresnek találod. A’ mostani Directío esmeri közönségét, ’s tudván, hogy a’ roszsz gyom
rának csak új étkekkel ébresztheted ét-vágyát, gondoskodik arról, hogy mindég legyen 
vendég’ mivésze vagy mívésznéje hívogató madaruk





494 Deczember 182S.

' 2 0 . :
. Gr. D*** J. Ő Ngának B. P*** Ő Nagyságához ír t levele  

a’ Magyar-nyelv’ ügyében.





496 Deezember 1325.
Én szegény, bámultomban azt sem tudtam hol vagyok, V a ’ szomorú jelenés, 

telkemre annyira elhata, hogy 'több éjjeleken, borzasztó álmaim valának. Három esz
tendeig hurczoltam hónom alatt, Rudimentái , Grammaiicát, Langiusi, Kis-Cellármst , 
szüntelen decimáltam, comparáltam, conjugáltam; midőn egyszer jelenté mosolyogva a* 
Tanító, hogy engem már felsőbb Oskolákba bátran vihetnek.

Örültem, hogy vaiahára, valami kellemest ’s hasznost fogok tanúini, mert Tanítói* 
eddig leltemet illendő eledellel nem táplálta-, egy ffivet, fát, virágot, követ, földet, 
állatot nem matatott, tulajdonságiról nem beszélt; annyival inkább magamat önn magám
mal, nem ismertetett; — testemnek tagjai, melly bölcsen légyenek öszsze-szerkesztetve, 
nem magysráz'a; •— szívem, jobb vagy bal oldalamon van é ? nem mondta, a’ szívbe 
beírtt erkölcsi törvényt, velem el nem olvastatta; —• jó és rósz köz'U; külömbséget ten
ni, helyesen választani, a’ cselekedeteknek hasznos, vagy káros következéseire figyelmez- 
ni, nem tanított. Már híres Oskolának, Académiának tagja valók, de ah! lelkem itt sem 
találhatta-fel világát. —

. Néhány esztendőkön keresztül nem hallók egyebet Professoraimtól; hanem „ quomolo 
haléi Perfectum? quae Constructio ? da regulám ! quáe figura ? quania prior ? quania posterior ? -a.

Imádott bálványait, Cicerót, Liviust, Virgiliust, Horátiust felraká Katedrájára, ’s 
én gyámoltalan, reszketve hajlongok előttük; gondolván, hogy minden tudomány ’s böl
csesség azokba vágyon elrejtve. Ha megalázta is magát az örök Deák nyelvész, egy pár 
"dél-utánni órákat szentelt is valamelly valódi tudomány’ tanítására, e’ csak mellesleg va
lónak nézettetelt, ’s deákul adván azt is elő, szabad lélekkel nem lehete róla elmélked
nem. Jut eszembe most is , egy két részt feladván a’ Physicából, melly szajkó-módra 
Inondogatám: gravilates specificáe corponuii, se h'abent ín radoné compositá direciá ponderís, et 
inversd voluminis. Főid isméreteimet pedig úgy kezdém gyűjtögetni, hogy értelem nélkül 
hadartatták velem Professoraim : est Urls Jrcfti-Episcopads, Sedes hnperii et Tribunalis Inquisi- 
iionis. Ha magyarúl találtam szóliani, csúfos Taurus nevezető nagy fa-láncsát kellett hor
danom , ’s nem tudván hirtelen másra tutmálni, miatta, vagy szégyen-széket, vagy vesz- 
szőket szenyvedék. —

Szemeim bekötve, kezeim, lábaim bilincsekbe szorítva, így vonczolának engem Ta
nítóim keresztül minden Deák Clássisokón, mint mondák a’ Bölcsesség-templomához, höl 
már a’ Tudományoknak egész kiterjedésben kellett vólna elől adatni. Büszkén léptem-bé 
a’ híres Templomba, de melly nagy vala megcsalatlatásom! — Sűrű homály töltései a’ 
szennyes falak’közeit, nagy zaj ’s lárma hatott füleimbe, scholasticusi gőggel, avas Deák 
nyelven huhogván támadá-meg, eggyik ott mulató a’ másikát. — Elsenyved’tt hóit test 
bűze kábúltá tévé a’ túdákos sereget. .— Sok fijókokra vala a’ szennyes Templom feloszt
va ; — eggyikbe a’ világ történeteit beszélte a’ Tanító folyó Deáksággal, leginkább arra 
Vigyázván, hogy pontosan elől-adja, mellyik Fejedelem, mikor kezdett uralkodni, mikor 
hólt-meg? kit hagyott maga után, ’s mi vala Symboluma? — Második íijókba a’ horror 
saruiról; — harmadikban a’ Calculüs differentialisról adódtak Deák leczkék ; — negyedikbe 
eggy újj Plátó hordá-elől rendről rendre minden Philosophusok’ vélekedéseit; végre 
egy kövér Theologus disputáit: de posslbiűtale Revelalionis togícá el Morali. — Kedvetlen", 
’s meg nem elégedve jövék-ki Auditóriumokból, ’s elvégezém Oskolai-páilyámat.. —
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férgekre mind azokra, kik magyarúl olvasnak, beszélnek, írnak; és vélek eggyült szün
telen citálni, ’s Deák manuálisokat forgatni Testeinek. —

Ilyn evetséges Magyariczák készülnek azokban az oskolákban, mellyekben a’ Deák beszéd 
nyólcz részei szerint nyólcz esztendőkig ugyan annyi Classisokban (osztály) kell a’ szép 
elméjű gyermeknek szenyvedni, idejét, ttizét elvesztegetni. •— Mi történne vallyon, ha 
a’ több hóit ’s élő tudós nyelveket is (mellyeknek pedig nem keves’bb hasznok ’s becsek 
van) illy móddal kellene megtanúlnunk ? Mi lenne belőlünk,- ha a’ Görög, Német-, Francz, 
Ahgoly, Olasz Grammatieára, Inferior, Superior, - Syntaxisra , Rhetorikára, Oratoriára 
külön-külön egy esztendőt szánnánk? Haha ha! ötven esztendős korunkban lenne készen 
a’ kúlcs, mellyel a' Tudományok’ tárházát megnyitnánk; de: már akkor pápa-szem nélkül 
alkalmasint semmit, az által is keveset láthatnánk’s tanúihatnánk.

Nem így édes Magyarom! valahára tanúlj már önn’ károdon. Szégyen egy hóit nyelv* 
Grammaticájáról, Syntaxisáról nevezm-el az. oskolai szép Tudomány-osztályokat. —

A’ köz-polgári életet is szerencsésítő, az igaz Isten’ , a’ Eeresztyén-vallás’ ismeretére 
is Okosan vezérlő természeti Tudományoknak kell hát virágzani minden Tudomány-osztá
lyokban. Az elsőben p. o. ásvány, — a’ másodikban, piánta, ’s így tovább állat, külö
nösén ember (Antropölogia) főid, haza-isméret, egésség eszközlő, természeti tüneménye
ket magyarázó, erkölcs, végre Ílít-tudomány, mind mind magyarúl; ’s megfordítva pe
dig már, ezek a’ Tudományok lóképpen; a’ nyelvek pedig csak mellesleg, idő. közben ’s 
nem Tudomány, de játék formában tanítassanak. —

Hány száz jeles ifjak találtatnak, kik önn’ magoktól Németül, ’s Francziáúl megtanul
nak, 'a’ Grammaticá közönséges törvényeit keresztül, futván (mért minden apróságot meg
tanulni, száraz elme-kínzó munka,) csupán Lexicon állal segíttetvén, jól olvasnak, for
dítanak, ’s a’ könnyebbén érthető könyveket jobbamis-értik v mint a’ leghíresebb Deák. 
aesen-seóllá*^ vagy Martianus' Capellát. Miért ne lehetne .egy .két
esztendő alatt a’ Deák nyelvet is, (mellynek tökélletesen kidolgozott Grammaticája ’s Le- 
xiconja készen vagyon) tizenkét ’s tizenhárom esztendős gyermekeknek megtanulni, an-. 
nyival inkább, hogy mind köz, mind házi vagy magános’Tanítóik által vezéreltetnének-, 
buzdíttatnának. Csak kedv, tfiz, szorgalom legyen bennek; — csak kedvet, tüzet, szor
galmat tápláló szép lélek, nemes-szív lakjon a’ Tanítókban. —

Rövid az élet, legszebb részét nem: egy hóit .nyelvemrágódással, hanem okos lélek
hez illő, az örökkévalóságra is át menendő tiszta' isméretek’ ’s igazságok’ gyűjtögetésével 
-kell’eltölteni.—  1 ' , ' " • v

Német-országban nem' ülne gyakran~&2. esztendős ifjú tanítói-székbe, .’s nem adhatna 
leczkét a’ h’ármincz esztendőt elhaladott Magyar Academicusnak, ha mint ez, 6 is, szünet 
•nélkül csak Deák nyelvvel bíbelődne. Fitt ’a Nelson, első réhd# csillagok! ügy é ti nem 
Deák pályát futottatok ? Még csak pelyhesedni kezdett ajakú Hadnagy Bohapárte, Toulón 
mellett , Nemzete’ képviselői jelenlétiekben, gyáva készületéért a’ Hadi-tanácsot meg nem 
támadhatta, ’s önn’ bélátása szerint helyhetett Battériájával (a’ többiek az első Ángoly tűz
re szét-szórattatván) az ellenséget hátra nem szöktethette volna, ha oskolai idejét, szün
telen Deák labor horalis, hcbdomadalis írásával , — Quoxteqtie tandem ahutere CáiÜma
’s a' t. hatalmas declamálásával, a’ ClassicUs Auctoroknak., éum notís variorum, olvasásé
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v a l, Deák szó-tördeléssel, vagy mint a’ korcsok akarják, Deák beszélgetéssel töltötte 
volna.

A’ derék régi Deák íróknak becseket, az emberiség pallérozódása kőről tett érdeme
ket, a’tudós világba lett béfolyásokat, tagadni ugyan, embertelenség volna; de e’ részben 
is nem szebb fényben tűnik é elő a Görög virtus? Virgílius nevezetesen, Theocritust, 
Hesiodust, ’s a’ Költők’ attyokat Homerust követé s egyszer nagyobb szerencsével, mint 
másszor; bizonyosan a’ szemérmes Deák zEneis’ Írója, Neandernek *) alacsony hízelkedő 
szavait Elől-járó beszédje’ 186-dik és i 87-dik lapjain olvasván, nem merte volna pirúltá- 
ban szemeit felemelni, tudván, hogy maga egy Plátó akár úgy mint Költő, akár mint 
Philnsophus fél Deák világgal mérkezhetik. Hódolt ugyan Róma éles fegyverének Athé
né , ’s át-engedé a’ csalárd múlandó hirt, nevet; de az igaz érdem ’s örök dicsőség' 
templomába tisztább arany betűkkel van felmetszve, hogy a’ Görög nagyobb ’s dicsőbb. 
Nagyobb igaza volna tehát a’ Magyarnak, ha a’ Görög beszédnek bőszűlne ; de nem, óh 
nem volna bölcsesség cselekedni ezt is. • Az embernek ugyan is fő czélja, hogy mind ide
ig , mind örökké bóldog légyen. Szükség e’ végre.,.hogy az okos lélek hasznos, ’s gyö
nyörködtető isméreteket szerezzen, igazságokat lanúljon, mellyeket rész-szerint önn’ ere
je által a’ külső természeti ’s erkölcsi világi tárgyakból ki-fejteget, ’s mintegy magának te
remt, rész-szerint előtte élt nagy és szép lelkek által teremtve készen talál. — Nincs hát 
szüksége a’ Magyarnak a’ Római betűk’ ’s szó-tagok’ hangjaira, hanem a’ felfedezett igaz
ságokra; csak érteni kell a’ Görög ’s Deák írókat, kik szép és hasznos gondolataikat ve
lünk közük. Kötelesek vagyunk elménk’ Magyar tárházába át-venni azokat, ’s a’ többek
hez gyűjteni, mellyeket önn’ érőnkéi szerzőnk, ’s nyelvünk’ természete ’s hathatósága 
szerint mi is hazafi társainkkal közleni kivánunk. • Egész nemzetünknek , minden Magyar 
földmivelőnefc, mester-embernek, kereskedőnek szüksége van a’ Jónak, Szépnek, és Igaz
nak isméretére ; nem Deákul, hogy az úgy nevezett obseurantismus erőt ne végyen; de 
Magyarúl kell azt hát eleikbe rajzolni, ’s velek megkedvelteim; Magyar könyveket, hóld- 
napos-írásokat, ’s tudós újságokat kell kezeikbe adni. A’ könyv-tárakba , mint meg an
nyi csendes kriptákba, magokat ottan ottan eltemető Tudósok’ körében éljen, virágozzon 
csak a’ Görög ’s Deák nyelv. Az_ ő szobáikba .őitsenek Demosthenea ’s Ciceró Magyar 
dolmányt’s mentét; — Magyar De-ssevvffy, M a riá s s i , Vay, R a g á ly i ,  N agy P á l ,  
V ité z ,  K o m á ro m y , B ó n is  nevek ’s ábrázatok alatt jelenjenek-meg az Ország-gyű
lésén, ’s hatalmas védlői légyenek a’ Magyar jussainak. —

De ni ni, melly kellemes tünemény 1 jövendölésem tellyesedik. Meglett a’ mit óhaj
tók. — Magyarok! á’ hoszszú éjj után virad. — Oszlik a’ köd, új eget ’s földet láttok. 
Po’sonyban Országunk’ dicső Rendjei nemes tűzzel gerjedeznek, ’s tömik Nemzetünk’ Ma
gyar Oltárára becses áldozatjokat. Nézzétek! S z é c sé n y i az az első, hős. tekintetű ! — 
ntánna V a y , az a’ nevekedő Magyar Cédrus; — amott nyújtja tiszta ajándékát a’ szerény 
A n d rá s s y ,  az az erkölcsi Adónis; — temérdek ölébe alig fér K áro ly inak  az Oltárra
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szánt halom-ajándék, Károlyinak, ama’ Szatthmár Vármegyei Herkulesnek! — Magya
rok ! kiáltsátok gyözedelmi hangon: Éljenek a’ kegyesek örökké! — Haj! melly jó illatú 
főst emelkedik-fel az oltárról, bizonyosan kellemes az áldozat; haljátok! melly édes biz
tató szózat adatik a’ mosolygó égből:

„Magyarok! megéngcsztelődtem , veletek leszek“

" Terhes Sámuel

i> m  s*ss»s

/ .  2  7 - ..... -

A’ S Z É P ' P É L D A .
G R Ó F  S % t  'C tt É R T I I S T V Á N H O Z .

D ic sé rn i szívből kész »’ mirfftirémel ;
Ü ícséraet, kell dallanom Angyali 
Elszánt ajállásod’, Királyink*
’S a’ haza’ díszire olly nemessen..

O h ! nagyra termett férjfiú! felfogad
Mit szűl-a’ nemzet* nyelve tudása, mint 
Büszkébb , exősb u Tót,, hazánkban 
Ö magyarul mikor ejti hangját ■ * ■

Nem Német ám még e’ haza, ’s nem lesz is,, 
Nem Róma’ nyelvét, hár e’ pogányoké 
Kergetni szándékod, tudatlant 
Nem Te Magyarból akarsz csinálni. 

Északra nézesz, ’s látva elé remegsz.
Keskeny tekintet mostanibul jövőt 
Úgy mérni,, hogy mind azt felejtsük 
A’ mi esett, ’s a’ mi esketik még.

T. M. Or. Minerva 4. Negyed. ISIS.
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Felszánva esztendős jövedelmedet,
Honn nyelvre, me^Tionnlbb nevelésre, nagy 
Példát adáí-a' gondoláknak,

' 1 ’S nem marad ez követők’ űrében.
Széchényi! gyám név! zengzete meszsziről

Eggy mélyen elhunyt szép haza’ szégyenét 
Oszlatja, ’s álmunkat megintlen 
Elveri, ’s újra emel ’s  felébreszt.

Nagy lelkek’ áldott gyermeke! hív hja 
Bölcs őseidnek, ’s a’ csinos érzető 
Drága Ferencznek, és öcscse Györgynek,
Két haza-bősek után levél Eggy 

Őket .magadban gyönge korodra-már '
Serdülve halmozván. Te nekünk haladsz 
Tűnsz-fel midőn-péhlájokon Nagy,
’S nyotndokikat tapedod -diesően.

Nesztünket érzettük, de leszáll'a’ bú ,
.István vigasztal, nyőve repít reményt 
A* hív Magyar szívek körül ő , ,
’S rendre p i r í t j a ' a ’ Szép.

Eggy két dühös-dúl fúl, mivel elfajult-,
’S mély síriá mélyen rejteni nemzete’
Díszét akarná önn' magával,
’S varja enyészet a’ korcs veszendőt.

Haszt’Ian! mivel félforrt-ah vitáéi tű i  *-
Gsáf kovesSkat “kergetni szokol ’s ledöntsz . 
Bátor vezérként szüntelen gyors ,
’S békekor is kapitány ’s vitéz hős 

Fej ’s szív alatt száll csak dobogás között 
Elménk dicsősségnek, pulyá lélkek ezt 
Sem nem merik hájbászni, sem nem 
Érteni V  érteni -képesek még: • - 

Fellép magad Mfellé gyönyörű sereg,
Andrássy, a’ szép Károlyi és Vay,
Hősek! kik ősök’ dísz nyomában >

- Hintenek és leliozának új fényt- -  —
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Több más van illyen -— Pálffy a’ szenvedő, 
Batthányi a’ lelkes, ’s Te ki Franczia 
’S í r  vérrel a’ hónait keverted 
Károlyi, jóval idős’b amannál.

Mint éjkor a’ holdal ’s követőivel „
Tiindöklenek sűrű ragyogásban a*
Nagy kékes égnek boltjain sok 
Tiszta sugárzatok, úgy Te vélek,

Oszvc-esküdöö fennycn pedig ellened
Hogy rontsa lelkedet, korod és ttízed 
Szép nagy neved, meg’ karcsn_tested 
Allani ’s lépni tudó kecsessen.

Oszve-esküdött száz férjíi kegyű tökély,
Éles borotvától sima kék szakái,
Sodrott bajuszszal, színe bár gyász;;
Szépeket érdekelő vegyűlet,

Friss barna orczádon mikor,  ég piros
Tűz láng, szemed gyűlt szíveket ejteget,
’S széles szemöld-boltbúl kitörve 
Osztogat és mosolyog sok érzést.

Hát módod és elméd, Te keesék’* fija 
Nem tenne é másból eszelős bolond 
Urfit ? ha hogy bírná, a’ miket már 
Emleget a’ mese Páriszon rég ,

Benned pedig látunk, ’s a’ mit édesen 
Sziv-telve a’ szép Alcjbiádrul is 
A’ Helleni írói zengenek, mert 
Isteni ’s emberinek nevezték. - 

• Halmos- javakkal büszke szerencse nem ~
, Á rtott, legyen bár tömve arannyal ép 

Lágy selyme nyájidnák, ’s ne kelljen 
Jázpm módra keresni gyapjút.

Nem veszteget példák’ fene, maszlaga,
A ’ Zrínyi’ évének követed fogyó 
Nagy virtusit, szűk fagy keblekben 

.Nem-,leled őket, — azért kerengtél.
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Kísért hazánk’ őr-angyala Tégedet '  -

■' T ál tengerén, hol tőrve ropog Görög 
Csont most is a’ lépő’ nyomától, 
Thermopilák’ szoros út-csapásin.

Kísért a’ mindég úri vidékife
Kómának, ott szívtad-levegőjeket 
A’ Sixtusoknak, Scípióknak,
Brútusok* árnyaiban merengve.' '  ■

Kísért a’ virgoncz partokon , a’ hol él 
’S mindég nevet Szajnája’ vidékein
A’ bútalan víg faj , haját is ........
Győzni vitéz, valamint népeket volt 

Kísért kivált â . ̂ deL ve ^om ot-szigét’
Tájára , Neptun’ magzatihoz, kiket 
Éleszt, emel, fékez 'szabadság,
’S gőzzel is ütnek elé csudákat.

Oh nem hagyott-el - csúcs Picenénsok’
. Aliján, szerencsétlen Spanyolok között,

K ik , mint m i, úgy tűrnek kesergve,
’S hívek a’ szenvfSSfemííl'n’fe csak 

Mind ezt,miért láttad vezetőd alatt?
Nem, hogy pirúlj V  szégyeld magyar alkatú 
Szíved’ Szökését, gőg alázzon,
És majom a’ magadét ne ösmérd.

Sőt hogy hevnlj több Jók’- -ületósittf# '  '
^etessíSs^SSbaír' magvakat, ’s szerte-szét 
Á’ zsenge földünkben csíráztasd, 
Helyhezetünk valamint megállja.

Méhek gyanánt hoz Tégedet angyalunk,
Most viszsza, jól megtelve gyümölcsei ád 
Ismét közénk, ’s mézes virággal 
Szárnyairól ie-rak itt PoYonyban.

Látjuk mi vagy,.mit szerze nekünk fejed,
, Mit kebled? épen megmaradott erőd,

A’ régihez toldál Te újjat,
’S virtusokért csere nem vala a’ bűn.



Illy út. ragyógtat fényre, körülted így
És általad gyúl tűz lobogásra, V  gyújt 
Űzvén homályt; jő a’ derűlet,
’S a’ mi korom, feketébb miattad. ■ 

Nincs hát oly é j, melly fedje-be híredet 
Es míg Királyink’ tiszta javára fog 
Gyújtani szívet Mádi máslás,
’S áll Tokaj és Badacspn, megáldunk. 

KSlrdfezt emiszéő^éveir elöntenek ’“***’ 
Czímet, keresztet, csillagot, és aranyt. 
Lesz’ -sírja-kultsodnak, —• koporsót .
’S nem lel időt, a’ halálra, tetted. 

Engem- is ősz hóval porozott fejűt,
Kit Jajís hazámnak piszkai pajkoSaii 

*: '^ g ''g ú n y ra , még olykor nevetve 
Hajtanak, annyira felhevítél,

Hogy nyomva is gondtul ragadom-megint- - • 
„ Lantomat, buzgó, (mert fogason hevert 

’S függött poros) ’sibbadt kezembe ,
’S tettedet elhebegem hazámnak.

’S bátor minő agg tompa' szaVáíra mar 
TPengjén rekedt fás hangja, remélleni 

Kezdem, ’s merem hogy fennmaradnak 
Szózatim — és egyedül miattad.

Po’sortybo& f 'Sovemi. í^Jíén Ifiaá.
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A -h ,  nem dobog m ár, Fül milém,
Szíved, szerelmes énekes!
Kedves madárka, tégedet 
Kertembe csalt az új tavasz; 
Fütyülve szálltál a1 bokor' - ■
Lombjára, hol szerelmedet 
Kezdéd dalolni szépen, ah 1 . 
Olly szépen énekelgjetéd 
Párodnak azt, hogy Phylliszem 
Kisírta rajta kék szemét!'

’S mikor legédesebb-dálód 
Zengett, ’s utána lantom is 
Pengette lassú hangjait 
Amott , az almaEáh 
A h, akkor egy kő hirtelen 
Súgott az égen, tégedet 
Főben talált véletlenül,
’S elhallgatott, oh Fütmilém,
Szép éneked, hogy Phylliszem 
Kisírta rajtad kék szemét!

Majd"eltémetíek~ kis dalos, 
A’ ró’sa mellé, melly tövét 
Zöld lúgosom közé véré.
Ott eltemetlek; hervadó . 
Rózsám- sírodra huíl-alá.
Majd holdvilágos alkonyon 

JKijá. sír.o^gz Phylliszem.
És ím szerencséd,' Fiilmile,
Majd alkonyonként Phylliszem 
Kisírja rajtad kék szemét!

-©h, mint akarnám gyikosod’ 
. Ismérni, megbosszúlani!
Szemére vetni, hogy megölt,

i é i á «  - -
Hogy hajnalimba bút kevert, 
Mert torkodat nem hallhatom. 
Szemére vetném y hogy nekem 
Szívembe fájdalmat hozott.
Mert-holtodért hiv Phylliszem 
Gyakran kisírja kék szemét.

Jegyads. á- hasznot Mulat.lgok" 1825-dik Észt. nAodik fdl la altodéi 35-dik szdmia alatt, a’ 271-dik lapot. ke't.dgle kosd- 
dik, hogy Minenínkhao, »' IH-dik Negyed elSU kö-njomííi Kdp, nőm ja' Hercseg Essterkdzy PÜ" valrfzdgos kdpe Ilo
nt. — Ezen gyani" kieilágozitlidra izon.ud ittunk Édesben, a’ He be' Kiaddjdhoz , ’T. Igaz Simul) Úrhoz, ki hzzaüíi

Sí, rdtaSakre megszólta laeraeni, — dolog" valdaiga" ’J hiteletldge" bdbizonyi'tdsa'ra, ezt k.Udd feleletül: „Eaztor- 
hízy kdpdnek ali-irtfsiban csak is az dizre.dlel, hogy 6 míg nem sala Vn EdeJatittennek; k'inSmbcn a" Kdp a. ó ki, 
„kdgo, meUy Família. Edp-gySjlen.dnnyn.Sl mdioltatott. “
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Gróf Hadik András’ a’ EŐ-vezér’ Élet-rajza. — G. D. J. , ,. 1 . . . 3g3

Tizedik Füzet. Octóber.
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legrégibb időkből. — Fábián Gábor. • . . . . ■ . . 401
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A ’ T .T . E lő - f i z e tő k ’ N e v e i

Á  Cs. Királyi FÖ-Herciegeh kozzál:
Felséges Császári, ■— Magyar, Cseh, Is lobi) Országi Királyi örökös Is Ausztriai 

- Fő-Herczég JO 'S E F ; az Arany-gyapjas, és Sz.-István Apóst Magyar Király 
jeles Rendéinek nagy Keresztes V itéze; Magyarország’ Nádor-Ispánja, és Kir. 
Helytartója; valamint ugyan- azon Ország Fő-kapitánya , a' Jászok’ és Kunok’ 
I s p á n j a ’s Bírája; Cs. Kir. Fő  Hadi Vezér, két Magyar Lovas Ez’redek’ Túr 
lajdonosa, ’s Ezredese; P e s t, Pilis és ’Sólt tőryényesen egyesült Vármegyék’ 
F ő  , ’és örökös Ispánja , á’ Nagy Mlgú Magyar Királyi Helytartó Tanács’, s a’ 
Nagy Mlgú Hét-személyes Fő Törvény-szék’ Elől-ülője.

Egyházi Méltóságok:
Rudnai Is Üivék-Uj falusi R u d n a y  S á n d o r ,  Esztergomi Herczegi Érsek, az Apos

toli Sz. Szék’ született Köveije, és titkos
Kanczellári«sa». ar^oSz, István Ap. Király Vitéz Rendének Nagy Keresztese és 
Fő-papja, Cs. Hír. valóságos belső titk. St. Tanácsos, a’ Nagy Mélt. Kir, Hely- 

, tartó Magyar Tanács’ Tanácsosa, az Egyházi Biztosság’ Elől-ülŐje, Ts. Ns. Esz
tergom Vj#ye’ örökös Fő-ispánja , és a’ N. Mélt. Hét-személyes,Fő Törvény-szék’ 
Köz-birája. i.

Klobusiczki K lobusifczky P é t e r i  Kalocsa* Érsek, a’ Hét-személyes F5 Törvény-szék’ 
E oz-bírája,’s valóságos belső titkos Tanácsos.- 

B ö le  A n d rá s r  Szombathelyi Püspök. ' »
G sech  I s tv é n . Kassai Püspök. ■ . - - - ,
L a i ts c h a k  F e r e n c z , Ro’snyai Püspök.
Bittó Négyes) S z é p essy T g  n-ácz, Erdélyi Püspök, Cs. Kir. belsőtitkos, és-a’ FőMéit. 

Erdélyi Kormány-szék’ Tanácsosa, az Erdélyi R. Kath. Oskolák’ Fő-Igazgatója, a’ 
könyv-vizsgáló Biztosság! Elől-ülője, a’ Phílosophia’ és Theol. Dactora. 1 Ext. -j - 

V ? ru m  J ó ’se f, N. Várad; Püspök, és Cs. Kir. Tanácsos. • :
B e r n á th  M axim. L á s z ló ,- a ’ Sz. Norbert Szerzetes Kanonok Rend’ Praelatusa, Ke

resztelő Sz. János Jászói és Sz. Kereszt Leleszi, és N. Várad-hegyi Sz. István első 
Mártyr’ Prépostja.

Sz. Norbert’ Rendén lévő Szerzetes Kanonok Urak’ Társasága Szombathelyen.
F, M. Or. Minerva Negyed. 1825. 60



'Egyházi FŐ Tisztelendők i



Deczember 1825. 511
MonyorókerélcWóf E rd ő d y  K á ro ly , a’ Claudius Hegyének,-és T- N. Varasd Várme- 

. gyének örökös Grófja, valamint-az azon nevű. .Várnak és Városnak is örökös jfCapitány- 
ja, Cs-Kir, Kamarás, val. belső titk. Stát. Tan. és Varasd Várm. Fő-ispánja. . 

Galanthai Gróf E s z te r h á z y  J ó ’se f, a’ Sz. István Ap. Kir. Vitéz Rendének közép Ke
resztese, Cs. Kir. Kamarás, Udvari és val. belső titk. Stát. Tanáesos, á  N. Méít. Kir. 
Udvari: Magyar Kanczellárián Referendárius, Zemplén Vármegye’ Fő-Ispánja, ’s a' Sz. .

- István Apostoli Rend’ Coromendátora. \Exempl.
• Galanthai Gróf E sz te rh á z y  N ep o m u k  J á n o s ,  Cs. Kir. Kamarás, val. belső titkos 

Tanácsos, a’ N. M. Erdélyi Udvari Kancel. Refer. és Veszprém Várm. Fő-Ispánja.
Faji F á y  B a rn a b á s  , Cs. K. Udvari Tanácsos, a’ N. Mlgú Kir. Udv. Magyar Kanczel.

• Refer. Szabolcs Várm. FŐ-Ispány, és Unghvár Várm. Fő-Isp. Hivatal’ Helytartója. 
Maros-Némethi és Nádaskai Gt*6C G yulay  Ig n á c z , a’ Leop. Csász. az Orosz Nevszk* 

Sándor, a’ Pruszsziai veres Sas, és a’ Bájor Max. Jó ’sef Vitézi Rendek’ nagy Keresztes 
Vitéze, a’ Therézia katonai. Vitéz Rendének közép Keresztese, T ó t, Horvát és Dal- 
málzia. Orsz. Bánja, ’s azon Országoknak a’ Kulpai és Unnai Vég-helyeken Fő-kapi- 
tányjá, Cs. K. Kamar. val. belső titkos Tan. a’ N. M.Kir. Helyt. Magyar Tanács’ Ta
nácsosa, Generális Fő Hadi Tar-Mester, egy Magyar Gyalog Ezered’ , és két Báni 
Ezeredek’ Tulajd.CseK-ország hadi Fő-kormány.’s a’ N. Méít. Báni Tábla! Elől-ülője. 

Illésházi Gróf Illéá-házy  I s tv á n , Arany-gyapjas Vitéz, Cs. Kir. Kamar. és vak belső 
titkos Tan. Kir. Fő Ásztalnok-Mester, I.iptó ésTrencsén Vrgyék’ Fő és örök. Ispánja. 

Buzim. Gróf K e g le v its  G á b o r , Cs. Kir. Kamarás, a’ N. M. M. Kamaránál Helytartói 
* Tanácsos, és Csongrád Várra. Fő-Ispáni Hivatal’ Helytartója.
Klobusitzki K lo b u s itz k y  J ó ’s e f ,  Fels. Leopold (X  Vitéz Rendének nagy Keresztese, 

Cs. Kir. Kamar. val b»lső titk. Tan. és Váim. lő-íspánja,
Herczeg OdésciafiibT'Au g úsi'tttsz . (Tit.) (Tit.) .........  — .
Vásárós-Naihényi Ifj. Báró E ö tvö  s'.Ign á.cz, Cs.Kir. Kamarás ,'á’Budai Fels. Kin. Kamara’ 

Tanácsos-tagja, és Saáros Vrgye’ Fő-Ispányja.
Erdődi Gróf P á ífy  F e r d in á n d ,  Cs. Kir. Kain. val belső titkos Tan. a’ Pozsonyi Kir.

Vár’ örökös Kapitányja, és azon Vármegye’ örökös Grófja. -
Perényi Báró P e ré n y i L áz á r i- f is . k n . Kam. val, bel. titk. Tan.. Al-Kirics-tárnofc; - az

- Udvari M. Kam. Vice Elól-ülője, á  N. M.M. K.ífelyt. Tanácsos, és Torna V. FőTsp. 
Nagy-Szigetbi S z ily  J ó ’se f, Cs. Kir. Udv. Tan, és a’ N. M. Hét-szem. Tábla’ K-öz-bírí 
Ebeczki T ih a n y i T a m á s , Cs. Kir. Udv. Tan. a’N. Mélt. Hét-személyes F ő  Törvény-"

szék’ ÉözTiirája, és Tolna-Várm. Fő-Ispánja,- . j
Hajnácskői és Vécsei Báró V écsey  M ik ló s , Cs. Kir. Kam. val. belső titk. Tan. Szath- 

már Várra. Fő-Ispánja, ’s a’ N. M. Hét-személyű Tábla' Köz-bírája.
V égh  Is tv á n , Cs. Kir, Kam. és val. Belső titkos Tan. a’ Magyar Sz. Korona’ őrzője, a? 

t N. Mélt. Helyt. Tan. Tanácsosa, á  Sz. Istv. Apóst, Rend’ közép Keresztesé, ’s arany 
sarkantyúé Vitéz, Baranya Vrgye Fö-Isp. és. a! Magyar-országi Biztosság’ Fő-kórmán. 

Báró V e n k hei m J  ó ’s e f  , Cs. Kir. Kara. és Arad Vármegye’ Fő-Ispánja.
Vá’sonkeöi Gróf Z.ichy Fe re-ncz , Cs-Kir. Kám. a’ Leopold Cs, Vitéz Rend. Commen.

■ . val. bel. titk.. Tán. á  N. Mélt. Hét-szem. Fő Törvény-szék’Köz-bír.és Bihar V. Fő-Isp,
■ V . ■ . 66 * '



A többi Tit. T i t ElŐ-JizetÖ Urak betü-rend szerént:
A.

Gróf A m adé  T a d d a e u s ,  Cs. Kir. Kamarás.
Gróf A n d rá sy  (Szent Királyi ésKraszna-Horkai) G y ö rg y , Cs. Kir. Kamarás.
Ifi. Gróf A n d rá s y  (Szent Királyi és Kraszna-Horkai) F e re n c z .

'  ‘    ' - ' ~agja, és Gróf DesseyyffyA n gyalffy  M á ty ás  A n d rá s , több Gazdasági Tár 
Jó’sef Sz. Mihályi Uradalma1 Jószág Directora. 

A n ta l J á n o s ,  Báró Mesnik Űr Nevelője, Bécsben. 
Á rvay  G erg e ly ,
A ra n y o sy  J á n o

B a c h ic h  J á n o s ,  a’ N. M. Mr. Kir. üdv. 
Rag (Ladányi) K á ro ly , Beregh Vármegye1 F 
B a la jth y  J ó ’se f ,  Munkácsi. Ref. Prédikátor.



Báró C z o b e l l Im .re, Cs. Kir. K 
C sövek  István , 1

s:x;t::zsz
Gróf van D e r n a th  
Idősb D ercsén y i

■y (Csernek! és Tárkői) A uré l, 
y (Csernek! és Térkői) Vi r g in i a , 6

lekfalvi) M ik ló s, Bihar Ymgye. Fő-Jegyzője, V 
Gróf D ! e tr ic h s te  in  F  er eh ez, Cs. Kir. Kamarás- . 

ó D itr ic h n é , ü  X\



iá y. Im r e ,

E g g e n b e r g e r  J ó  sé f, Pesti Könyváros. 10Exempl^ 
~ d ö g h  (Lászlófalvai) A lo y z , Szabolcs Vármegye i

E ö tv ö s  (Vásáros Naményi) P á l ,  a’ is. M. K. Udvari Mag

E r ts e y  D ániel;, Debreczeni Prof. ’s több Vármegyék’ Ti 
Idésb Gróf E s z te r h á z y  (Galanthai) M ih á ly , Cs. Kir.

Fáy.(Fáji) A n d rá s ,  több Vármegyék Tábla-bíráia. 2. E 
F á y  (Fáji) F e r e n c z ,  több Vármegyék Tábla-birája. 
F a r k a s  S á m u e l,  Sz.Ftir. Buda Városa’ Fő-Fiskálissa, 
F a r k a s  J ó ’se f, Theologiát Tanító Prof. Pécsett. 1:
Báró F i s c h e r  (Szalatnvai és Bacskói) |m r e r -Cs;.Kir. S

F e r s t l  NN,
F i s c h e r  K á r o ly ,  Sz. Kir. Kassa Vá:

F i iz á r  G y ö rg y , Theol. Doctor 
F o r in t o s  (Forintosházi) J ó ’sel 
'.F ó r iz s  J ó ’s e f, Bihar Vármegye 
F ö l d v á r y  K á ro ly ., (Trt. Tft.)
.Gróf F  e ke  te  (Getanthai) F  e r e n c z , Cs. Kir.

Gróf F e s le t i t s  (Tolnai) L ász ló ,. Cs. Kir. Ka 
Gróf F e s t e t i t s  (Tolnai) V in c z e ,  Cs. Kir. S 
Gróf F e s te t i t s  (Tolnai) I m r e ,  Cs, Kir. Karc

. Vármegyék’ Tábla-bírája.

helyrajzi szám: 746.089



G en c sy  (Gencsi és 3VI
G encsy  (Gencsi és Miháiyfalvai) S á m u e l,
G erg y e  (Nagy Kajdi) G á b o r , Cs. Kir. Ka<

G h y ^ i  (Asso é^A blancSürthi ’s Ghyczi) Ig n á c z , 1

■ti,! G y u la y  (Nádaskai) L a jo s , a1 F. Mr. 
y u r ik o v ic  " ~ *" ~s‘ G yörgy

ányi L ász ló

H a r t l e b e n K o n r á d  A d ó 1 f, Pest 
H ochm eis’z tér" # f í  tö n  ,* Szefcen i 
H o lle s c h  (Német Prónai) D á n ie l,  
H o rny ik - J ő ’se f, Pazmanita, Bécsbs 
H u zli K á ro ly , a' Nagy-Várad! Meg

Idősb J a n k  oy i eh (Vadassi) M ik ló s ,

, Hites Ügyész', c

Ifj. Báró J e s z e n á k  J á n o s , (Tik) Cs. Kir. Kamarás.

Jó  ’sa (Pankotai) Ig n á c z , (Tit.) Vámos-Atyában, 'üeregh Várm 
J ó ’sa - - •
Ig a z  S á m u e l, a' Hébe’ Kiadója, (tit.) I  
I ío sv a y  (Ilosvai)-M enyhárd, Beregh ^

I l lé s  (Edvi) M ih á ly n é , sz 
I l lé s  (Edvi) P á l ,  Evang. í



Deczember 182S.

In c z d d y  I s tv á n ,  
’s Borsi Urad. r  

I v in s z k y  A n ta l ,

K á lU y  (Kállai) L e ó , Cs. K 
K á llay  (Kállai) F e r  e n e z , a’

ó,:<T;t.)

K°> . . • ---
K o m já th y  (Koihjáti) P á l ,  hites ügyvéd, és több Várm. Tábia-bírája. 
K o m já th y  (Komjáti) S á m u e l, Torna Vármegye' Elsó Al-Jegyzője, ’s több V

K o n d é (Póka-Teleki) J ó ’se f  B e n e d e k , Cs-. Kim Magyar üdvamok, és i 
megyék* -Tábia-bírája. , í *.

K ó ris  M ih á l
i): K á r o ly , Cs. K



. fiaró 'M édriyánszfcy L a jo s , ( 
M e 1 eze r J a k a b , Evang. Frédi



DeczemBer 1825.

N a id h a r t  A n ta l ,  az Egri Érsekség’ Gén. Jövedelem-szedője.
N ag y  B e n e d e k , Kir. Fiskális és több Vármegyék Tábla-bírája.
N agy  G á b o r , több Vármegyék’ Tábla-bírája, és hites Ügyvéd.
N agy I g n á c z , Fejér Vármegye’ Fő-adó-szedője, és Tábla-bírája.
N agy  Ig n á e z , több Vármegyék’ Tábla-bírája.
N agy  J ó ’se f, Ref. Prédikátor^Jnghváron. 5 Kxem.

N ag y  (Perecsenyi) L ászfó , A raJvT rm eg^  Szolg^birája, és több Várm. A asessora^

más Társaságok’ tagjl, ’s több Várm. T  '
N»ST (Nagy-Bükki) P á l,  Sopron ’s több V 
N agy (Alsó Szopori) P á l, E 
N é m e th  J ó ’s e f, Gróf Csen 
NagyEnyedi Ref. Cofíegium.''
N e d e c z k y  (Nedeczei) ’Sófia As:

Ó csk ay  A n ta l, üdv. Káplán, ’s 
O csk a y  (Ócskái) G á sp á r ,  N, S 
Báró O rc zy  L á s z ló ,  Cs. Kir. I 
Báró O rc zy  L ő rin -o z , Cs.Kir,

>aruiegyei£ 1 awa-mraja, es uiau, ii&tvi

Abaú^ Várm^ye"6 S^olga-bírája, ’s töbh 
a 1, több Vármegyék’ Tábla-bírá,a.

Idös’b Gróf P á lfy  (Erdődi) F  
P á n c z é i D á n ie l ,  a’ Magyar 
P á p á y  S á m u e l,  több 
P a p  I s tv á n ,  Zemplén 
P a ta y  (Bái) S á m u e l,
P a u e r  (Kápolnai) A n ta l,
P é c h y  a ’éch-újfalusi) T am á  
Báró P e ré n y i (Peréni) ’S ig m o n d , Beregh 
Báró P e r é n y i  (Peréni) G á b o r , több Vármt 
P e te r k a  S e b e s ty é n , a' két Kún Kerületek’

P o g á n  (Csebei) István^B erögh  Vármegye Tábia-bi, 
P o n g rá c z  (Sz. Miklósi és Óvári) B o ld iz s á r ,  több 
P o n g rá c z  J á n o s ,  a’ IV 
P ró n a y  (Tót Prónai és

’s több Vármegyék’ 
a, és Urad, Fiskális.



R o z g o n y i J ó z ’se f, Ze> 
R ö s z le r  K r i s tó f ,  a’ B. 
B u d ic s  D á n ie l ,  (Tit.) 
P tümy  K ár o ly  G y ö rg



52£> ;
) Á d ám , a’ KS z irm a y  (Szirmai) Á d ám , a’ Kir. Törvényes Tábla Referens Assessora. 

^ S z ín y e i (Merzsei) L á s z ló , Saáros Vármegye Másod AMspánja.
S o m o g y i I s tv á n ,  Arad Vf .............
S o ó s (Soóvári) G y ö rg y , tE
S o m o g y i I s tv á n ,  Arad Vármegye’ Szolga-bírája.

y, több Vármegyék’ Tábla-bi 
S oós ' (Soóvári) P á l ,  töbl “  - - - - -

d Magyar Vemes T

T elefey  (Széki) F e r é n  ez , Cs. Kir. Kamarás, és Érd. Gttber. Tanácsos.
~  ' ' - — Kamarás, a’ T. Törv. Kir. Tábla Bárója, és a.f T e le k y  (Széki) J ó ’s e f, C

T r a s z l e r  J á n o s ,  Könyv-áros 1 
Iki) F eré*n ez

eky (Szí

T e r h e s
T h a i s z A n d r á s ,  hites Ügyvéd, \ öbb Várm. T 
T h e v r r e v r k  (Ponori) J ó 's e l ,  több ÍT  ~
T h o m a e r  Ig n á c ; ~ -- -  -
T ó th  F e r e n c z ,  Sz. Kir. I  
T o h ó  I s tv á n ,  a’ Rosnyai S 
T ö k ö ly  (Kevermesi) G yörgy, Temes Vármegyei Al-Jegyz6, és Tábla-bíró, 
T ö r ö k  (Várad!) A n ta l, Arad Vármegye’ Szolga-bírája.
T u r c s á n y i  SN.

rm es'(Budaiéi) L a jo s , Fó-biztos,
yi íHadadil M ik ló s. Tit.

V iz e r  I s lv á

n a y e y (Kis-Zsennyei) K á r o ly , (Tit.) tö 
m án K á r o ly , a’ N. Váradi Kir. A'oly

Z só ld o  s I s tv á n ,
Z o ltá n  (Csepel) J á n o s , a’ Fel.

ssr.c* *&* mm  
1 / ( 3



E l ö - f i z e t é s i  J e l e n t é s .

R u m i K á r o ly  G y ö r g y  Ű r , Becsben a’ Klinkovströmi Nevelő- 
Intézetben Magyar-nyelv’ Professora, az ifj. Herczeg Auersperg 
priv. Tanítója, ’s Szepes Vármegye’ Tábla-bírája, e’ következen
dő munkákat bocsájtja Sajtó alá:

i - or: Commentarius de Sacra Corona Regni Hung.
2-°r: A ’ Monumenta Hungarica Czífti alatt, 3 K ö

tetekben m egjelent, és a’ két Haza előtt köz kedvességet nyert 
becses Nem zeti G yűjtem ény’ IV-dik K ötetjét, Magyar, Deák  
és Német nyelven.

Á ’ Munka tiszta csinos betűkkel jó papíroson nyomtatta- 
tik. — Elő-fizetési ára az elsőnek 2 fór. V áltó Czéd. a’ máso
diknak 3 fór. Váltó Czéd. Elő-fizetni lehet 1-ső Májusig 
1826. Kassán E l l i n g e r  I s t v á n  Cs. Kir. priv. Könyv-nyomta
tó és Árosnál a’ Malom Ú tszán, 36l-ik Szám alatt lévő Könyv
áros Boltjában •, valamint másutt m inden nevezetesebb Könyv- 
árosoknál, és azon érdemes TT. Uraknál, ’s hazafiaknál, kik 
az elő-fizetést az efféle munkákra hazafiüi buzgóságból, tel- 
lyes készséggel begyűjteni méltóztatnak. A’ kiadó háládatossá- 
ga’ bébizonyítására a’ hatodik példányt ajánlja.

Kassán, Deczember 3i-dikán i8a5.

j f  Kiadó és a' Redafauo.




