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MI GYÖNYÖRKÖDTET?

A ú t  egész természet egy erőmív, melly az al
kotott részekbe különbféle arányban béoltott 
erők által alkotásaiul fogva munkálkodik, vál
tozásokat szül, és a’ mindenséget egy bizonyos 
czélra vezérli; nincs egy porocska is , melly ma
gában erőt ne hordozna, melly által ingerelte- 
tik , feszül, és hat létének; melly csekély ugyan, 
de még sem megvetendő czélja' elérésére; nincs 
tehát a" természetben nyugvás, nincs lomha, 
vagy rest alkotvány; ugyan is az erő csak ak
kor erő, ha hat, ha munkálkodik*, mert lom
ha, vagy rest erő ellcnmondás — megtörténhe
tik  ugyan, hogy az erő fonákul, vagy ügyetle
nül miveljeri; de a’ fonák és ügyetlen mivéiés 
nem lomhaság, nem restség; igy tehát az egész 
természetet egy varázsló élet ösztönzi, rendel- 
geti, és mozgatja, melly az Alkotó véghetetlen 
erejének csalhatatlan hírnöke. Ezen életnek ha
tó erejét némelly lények érzik, és eszméllik, 
’s mintegy uj alakba öntve kebelükben hordoz
zák; mások ellenben csak mozgattatnak, ’s esz- 
méllet nélkül egy bizonyos czélra ÖsztÖnöztet- 
nek, ’s igy amazokat élni, ezeket pedig csak 
létezni mondjuk. Az Alkotó véghetetlen boldog
ságának tűkre az élő és érző lényekben képzel- 
tetik , mert ezek csekély erejűkhez képest olly



kellemetességet éreznek életjükben, hogy az ál
tala* semmisxttctéstő! irtóznak, és iszonyodnak; 
ha tehát a' határozott, és véges erők érzésének 
illy kellemetes a’ hatása, bizonyára a' véghetét
ién erőnek eszméllete véghetetlén kellemetessé
get és boldogságot szül, — a’ véghetetlen bol- 
dogságúlény csak boldogságra alkothatta lényeit; 
tehát az erő , melly a* lények' életének létanya
ga (substantia), forrása a’ boldogságnak, gyö
nyörűségnek, és kellemetességnek.

Az élet’ gyönyörei annyifélék, a’ mennyi
felé kihat az élet e rő ; az érzékek kellemetes
ségben éldelnek, a' képzelődés gyönyörűségeket 
áraszt, az erkölcsök édességgel táplálják lelkün
k et, az isméretek hajoló fénnyel ragyognak, a’ 
szeretet mennyei örömöket alapít, szóval: mind 
az ég, mind a* fö ld , mind a' term észet, mind 
a’ mesterség különbféle édességekkel kínálkozó 
örömöket nyújtanak. Itt a’ lélek eszmélkedő 
elragadtatásában túl hat a' földieken, ’s a’ fen
tebbi lényeknek örömeikben osztozkodik, amott 
egy' érzéki lény alanti gyönyöreiben elme
rülve mereng, itt az érzelgő örömkönnyeket hul
la t, amott a’ zajos világot kedvelőnek lábai víg 
mozdulatokban kalóznak ; itt egy érzékeny szív 
barátjának kebelén enyhül, amott egy csapodár 
vad szerelme’ kalandjában enyhíti lángjait, itt  
mindenek mosolyognak körülöttem, ’s nékem 
édes vélök aJ mosolygás; amott jaj szók suhog
nak füleimben, 's nékem édes vélök a’ keser- 
gés. — Továbbá vizsga szemeimet az oktalan 
állatok5 országára vetvén, itt is gyönyörök ötfe
nek szemeimbe; amott egy madár csoport za
jos ugrándozással élleszti az élet nélküli termé
szetet; itt ismét az erős négylábúak kaczér szötc- 
döséseikkel árulják cd vígságukat; amott a’ fér-



gecskék hemzsegnek, itt a’ vizek’ lakói iiszsze- 
scregelvén pajkosan, úszkálnak egymás mellett. 
Az Alkotó tehát mint legboldogabb lény alkot
mányait fogékonyságukhoz képest boldogoknak, 
vagy gyönyörködőknek lenni akarta. — De val- 
lyon miben helyheztette a' gyönyörűségre való 
fogékonyságukat? vagy másképpen tévén a’ kér
dést: miben létez az élő lények’ gyönyörköd te
tősök’ alapja, vagy elve ? — Ezen kérdésnek 
megfejtése ha bár a’ mesterségekre, kézmivek- 
re , és kereskedésre hasznot nem is hajt, de 
lelkünk’ kiható erejét foglalatoskodtatja, és is- 
méretünket szaporítja, — hát csak a’ hasznost ke
ressük, és ne a’ gyönyörködletőt is? hát min
denben csak érzéki jólétünket tekintsük, és ér
telmi érzelmeinket parlagon hagyjuk? — czé- 
lom nem a’ gyönyöröknek előszámlálása, hanem 
a’ gyönyörködhetés fogékonysága elvének vizs- 
gállása. —

Ha mind azon szabályokat, mellyeken as 
külömbféle gyönyörök alapulnak, öszszevetjük, 
-és ha azon szabályoknak egy valamiben öszsze- 
hangzásukat észre veszsziik; úgy bizonyára azon 
valami lészen az, melly a’ gyönyörködhetés’ fo
gékonyságának elvet magában foglalja, — hogy 
pedig lehetséges ilty elv, onnét gyaníthatjuk, 
mert az egész természetben egység és egyszerű
ség uralkodik, — az erkölcsi világnak fő sza
bállyá az esznek szava, melly sérthetetlenségit 
aJ végbőletlen észnek erejétől kölcsönzi, — a’ 
testi világ’ hatásait a’ mozgató erőnek vonzó, 
és űző hathatósága hangoztatja öszsze úgy annyi
ra , hogy a’ legellenkezőbbeknek látszató hatá
sok is végre egy bizonyos ponton öszszeszövet- 
keznek, és egy jól öszszehangzó egészt képez
nek, —■ mért nem lehetne tehát a’ különbféle



gyönyöröket is , mellyekre csak az éló lények 
fogékonyak, egy általlyános elvre alapíttani, 
annál inkább, minthogy a' gyönyöröknek észvi
szonyos arányok teszi az eszes lényeknek bol
dogságát, és ugyan azoknak erőviszonyos ará
nya állítja az oktalanoknak jólétét.

A’ csupa érzéki gyönyörök azok, meliyek 
állati életünknek szabadabb hatását eszközük, 
tehát meliyek érzékeinket kellemetesen foglala- 
toskodtatják, .és állati ösztöneinknek erőviszo
nyos kielégítéssel hízelkednek; ezen gyönyö
rök következendő szabályokon alapulnak: Elő
ször : Mind az gyönyörködtető, melly állati te
hetségeinket erőviszonyosan foglalatoskodtatja. 
Másodszor: érzékileg gyönyörködtető mind az , 
melly testi ereinket a’ roncsolásiül, és fájdalmak- 
tul megszabadítja.

A’ csupa erkölcsi gyönyörök azon érzel
m ek, meliyek lelkűnkben támadnak akkor, 
midőn cselekedeteinket különbféle törvények
ből számozott kötelességeink' viszonyaikkal 
megegyezni Ítéljük; ezen gyönyörök követke
zendő szabályokon nyugasznak. Először: Mind 
az gyönyörködtető erkölcsileg, melly az embe
riség alkotásának tervével czélviszonyos. Má
sodszor: Mind az gyönyörködtető erkölcsileg, 
melly cselekedeteinket mind természeti, mind 
polgári állapotunk’ helyheztetésével törvényvi
szony osan megegyezteti.

Az értelmi gyönyörök azon érzelmek, mel- 
Iyek gondolkozó, és ismérő tehetségeinket czél
viszonyos foglalatoskodások után kielégítik; 
ezen gyönyöröknek szabályai ezek: Először: ér
telmileg gyönyörködtető mind az, m ellytebet- 
ségeinket tekélletesbülésökhez közelebb vezetik. 
Másodszor: értelmileg gyönyörködtető az, melly



tehetségeinket crőviszonyos tökélletesbülésökre 
felemelve lenni hirdeti.

A' vegyes gyönyörök azok : mellyek az ér-, 
zéki és értelmi, az értelmi és erkölcsi érzelmek’ 
viszonyos vegyületökböl szármoznak, ’s ezek
nek alapos szabályaik is vegyesek, és a’ fen 
érintettekből könnyen kifejthetók.

Most az a' kérdés: ha vallyon ezen egyele- 
ges gyönyörök’ szabályait lehetséges é egy által- 
lyános elvre húzni? én úgy gondolom, hogy le
h et; mert a’ mondott szabályokat egyenkint 
vizsgálván úgy találjuk, hogy mindegyikben a’ 
gyönyörködő lény erejének foglalatoskodása tű
nik k i ;  tehát a r ra , hogy vaiamelly lény gyö
nyört érezhessen, szükséges, hogy vágy testi, 
vagy lelki ereje foglalatoskodjék, az az: magát 
gyakorolja; igy tehát én a’ gyönyörködés fogé
konyságának fő elvét az erő’ foglalatoskodásá
ban találom fel. — De azt mondja valaki, hogy 
a’ gyönyör, és fájdalom vagy kellemetlenség el
lenkező. dolgok, és még is ezen fejtegetés sze
rin t a’ fájdalom és kellemetlenség szinte az erő’ 
foglalatoskodásában alapszik; ugyan is a’ testi 
fájdalom a’ testi erőnek megrázkódtafásábul, te
hát foglalatoskodásábol származik; a’ lélek’ szo
rongása, nyomorúsága, és félelme szinte a’ lel
k i erőnek foglalatoskodását teszi fe l ; igy tehát 
ugyan azon egy elvből ellenkező következmé
nyek folynak, melly a' józan gondolkozást fel
forgatja, és eílenmondást szül. — Azonban ezen 
ellenvetés elenyészik tüstént, mihelyt az emlí
tett fő elvet egész mivoltába helyheztetjük. — 
Minthogy áz erő’ foglalatoskodása maga még nem 
gyönyör, hanem csak elve a’ gyönyörködés fo
gékonyságának; igy tehát hogy világosságra hoz
zam fejtegetésemet, először is a’ gyönyörnek fo



galmát, vagyis meghatározását kell felhoznom, 
melly után mind a’ mondott elvnek alapossága, 
mind a’ gördíthető ellenvetésnek sikeretlensége 
szemünkbe fog ötleni.

A’ gyönyör nem más, mint a’ testi vagy lel
ki tehetségeknek erőviszonyos arányban ható 
foglalatoskodásuk; igy tehát a’ gyönyörködés 
fogékonyságának fő elve egész mivoltában ez: 
,,a’ tehetségeknek erőviszonyos arányban ható 
foglalatoskodásuk gyönyörködtet.44 —  Hogy a* 
gyönyörnek ezen fogalmát és a' feltett elv nek 
érteményét annál szembetűnőbben láthassuk a’ 
bennök előforduló fogalmakat feltagulom: A’ 
Tehetség alatt értetődik az ólö lényeknek azon 
izgékonyságnk, molly által vagy ön magokban, 
vagy magokon kívül létező tárgyakban valamelly 
változást, vagy hatást okozhatnak; minthogy pe
dig a’ tehetség csak fogékonyság; tehát szükség
képpen kell a’ lényben valaminek lenni, melly 
ezen izgékonyságot valóságos hatásba helyheztes- 
se, ez pedig nem más, mint E rő;  az erő tehát 
a’ tehetségeknek rugója, és izgatója. —- Némel- 
lyek az erőt az inakban, és csontokban keresik 
és helyheztetik; — de csalatkoznak, mert hosz- 
szú és fáradságos foglalatoskodás után is inaink, 
és csontjaink ugyan azok maradnak; erőnk pe
dig lankadtságra és tehetetlenségre hanyatlik; 
szinte a’ bőszültségben, és diihösségben az erő 
bámulandó fokra emelkedik, mit gyenge állatok
ban, és emberekben is néha tapasztalhatni, 
azonban inaik, és csontjaik azon perczenetben 
nem nevekedtek; — igy hát mi légyen magában 
az erő, nem tudjuk; annyi mindazonáltal bizo
nyos , hogy az a’ tehetségeknek, és életnek egye
düli és szükséges alapja, ’s e’ szerint az élő 
lények mind testi, mind lelki tehetségeiknek bi



zonyos mennyiségű és arányú erő felel meg, 
inelly által foglalatoskodnak, és izgattatnak. — 
A’ Foglalatoskodás alatt pedig értem az erőnek 
akár ben, akár kun hatását; mert példának oká
é rt: lelkünk nem csak akkor foglalatoskodik, 
ha önnön tnlajdonirul, vagy más mély igazságok- 
ru l  elm élkedik; hanem akkor is, ha a’ kiil dol
gok érzékeinkbe bényomást tévén lelkünket esz- 
mélletre b irják , igy p. o. a’ látásnál szemeink, 
a’ hallásnál füleink által foglalatoskodik lelkünk. 
— Ezekbül következendők folynak: hogy az élő 
és érző lény gyönyört érezhessen, szükséges:
1 ) hogy valamelly tehetsége foglalatoskodjék;
2 ) úgy foglalatoskodjék, hogy a' hatás’ erejével 
megegyező arányban légyen, mert ha a’ foglala
toskodó hatás erejét feliül múlja, úgy a’ gyö»- 
nyör helyett fájdalom vagy kellemetlenség szár
m azik; ha pedig a' foglalatoskodó hatás erejéhez 
képest csekélyebb, akkor unalmat, azaz: megint 
kellemetlenséget okoz; 3) igy tehát semmi ellen
mondás nem létez abban, hogy mind a’ gyönyö
rö k , mind a’ fájdalmak vagy kellemetlenségek 
ugyan egy elvből következtethelők, mert mind
egyiket a’ foglalatoskodás szüli; amazokat az 
erőviszonyos arányban ható foglalatoskodás, eme
zeket pedig az erőviszonyos arányt feliül mú
ló , vagy nem elegendőképpen, vagy éppen nem 
ioglalatoskodtató hatás okozza; mert a’ foglala
toskodásnak hiánya is á’ foglalatoskodáshoz tar
to z ik , a’ mennyire a’ hiány foglalatoskodtatja 
akkor a’ tehetség’ erejét, minthogy lomhán nem 
vesztegelhet, tehát hatást keres, és a’ nem ta
lálásban fekszik a’ kellemetlenség. — De lám 
az álom gyönyörűséget okoz, pedig ez ereinknek, 
nyugvásában áll ? éppen ne hidje senki, hogy 
az álom az erőknek lomha nyugvásában áll, mert



mind testi, mind lelki tehetségeink foglalatoskod
nak az álomban, hanem erőviszonyos arányban ; 
— ugyan is az erők lankadtak, tehát csak (eny
he foglalatoskodás arányos reájok nézve, melly- 
nek sikerét a’ megújulásban, ’s mintegy újjá szü
letésben tapasztaljuk; ezen megújulás pedig oko
zat, létokozatot pedig mívelő ok nélkül nem 
gondolhatunk, tehát tehetségeink az álomban is 
foglalatoskodnak; minthogy pedig ezen foglala
toskodás lenyhe, és eróviszonyos arányú, azért 
gyönyörködtető i s ; éppen igy vagyon a’ dolog 
azon állapotban is , mellyet nyugvásnak nevezünk, 
4) a’ mondott elvből az is következik, hogy 
az élő lényeket nem a’ tárgyak, hanem a’ tár- 
gyakkali foglalatoskodás gyönyörködteti; mert 
légyen a’ tárgy magában akárminémű elragadtató 
tulajdonú, de ha tehetségeinket erőviszonyos 
arányban nem foglalatoskodtatja, éppen nem lé
szen kellemetes; — igy p. o. a’ táncz csak a’ 
vidor testet kecsegteti; a’ természet’ szépségei 
csak a' kimívelt érzelmi tehetségnek bájolók; a* 
nagy tettek’ méltóságát csak a' nagy lelkek érez
hetik egész mivoltában; — ezekből foly 5) hogy 
mennél míveltebbek a’ tehetségek, annál mago
sabb fokon állnak az erők, és annál elragadta- 
tóbb gyönyörökre fogékonyok; innént vagyon 
az, hogy a’ kimívelt nemzeteknél számosabbak 
a’ gyönyörűségek , kevesebbek a’ műveletlenek
n é l , legkevesebbek a’ vadaknál; minthogy ezek
nek csak testi tehetségeik foglalatoskodhatnak.

Jólehet a’ mondott elvnek bizonyossága olly 
világos, hogy majd csaknem kézzel tapogatha
tó ; mindazonáltal hogy meggyőződésünk annál 
erősebb légyen, némelly gyönyöri tüneményeket 
előszámlálok, mellyet azon okbul is teszek,



hogy némelly eseteknek világos okait annál kön
nyebben kitaláljuk.

I-ször: Gyakorta az ember, ás más élő, és 
érző lény minden czél nélkül foglalatoskodik, 
izeg mozog a’ nélkül, hogy valamit véghez vin
ni törekednék; tehát csak foglalatoskodik azért, 
hogy foglalatoskodjék; — igy a’ kis gyermek 
lót, fá t, kezeivel hadonáz, lábaival kalóz a' 
nélkül, hogy valami czélt akarna elérni; — 
azonban van egy alattomos czélja, mellyet va
lamint ő , úgy mi is alig tudunk észre venni; 
tudni illik : ■■ az untalani gyönyörködtető vágy, 
melly mozgásra, és foglalatoskodásra készteti, 
hogy gyönyört érezhessen; mert a’ foglalatos
kodás , elve a’ gyönyörűségnek. Szinte az ok
talan állatok’ apródjai virgonezok és elevenek, 
még a’ buta juh is ugrál és szökdös, ’s áltáljá
ban a’ barmok, ha tavaszszal virányra hajtat
nak, ugrándoznak, 's más csintalan szökéseket 
tesznek; még a’ lomha tehén is víg mozdulatok
ban kalóz; — ezen virgonezság, ha tovább a’ 
szabad legelőn hagyatnak lassacskán felhágy, és 
elmúlik, mi ennek az oka ? nem más, minthogy' 
az apródoknak erei feszültek, és éJékenyek, 
tehát erőviszonyos arányú foglalatoskodást talál
nak a' szökdösésben; szinte kikeletkor a’ hosz- 
szú nyugvás után elzsibbadt erők arányos moz
dulatok által állítják magokat helyre, és ezen 
foglalatoskodás gyönyörködteti őket; későbben 
pedig a’ szabadon járás és kelés már elegendő 
arányú erejűkhez képest, azért erősebb szökése
ket nem tesznek, mert a’ mindennapi erőviszo
nyos mozgásuk már elegendőképpen gyönyörköd
teti őket. Úgy szinte mi is ha tovább ülünk, 
és dolgozunk egy helyben, tagjainkban zsibbad- 
ságot érzünk, melly nem az erő’, hanem ennek



ki hatása* hiányábnl szárm azik, azért m integy 
ösztönöztetünk a’ felkelésre, és járásra; ezen já 
rás pedig kellemetes, mert erőviszonyos arányú, 
ha a ’ mozgás már kielégítette a' mozgásra kész
tető erőt, a’ kellemetesség megszűnik, ha to
vább járunk, kellemetlenséget érzünk, m ert a’ 
mozgás már nem erőviszonyos arányú hatás. 
Ezekből láthatjuk okát: l )  hogy a’ virgoncz és 
élénk ifjaknak, miért olly kellemetes a’ táncz , 
és miért olly kellemetlen nékik az egy helybeni 
ülés, és darvadozás ? ’s miért keresik ellenben 
az Öregek, és roncsolt egészségüek vagy a’ ma
gányt, vagy az. egy helyben csendesen mulató 
társaságot. 2 ) Ezekből tanulhatják a* tan ítók , 
hogy nem éppen halálos vétket követnek el ta
nítványaik, ha a’ hoszszasabb előadás közben 
néha néha félre tekintenek, vagy ülő helyökbül 
mozdulnak, mert élénk ereik szinte megkíván
ják  ázt. 3) Észre vehetik a’ nevelők, melly el
kerülhetetlenül szükséges nevendékeiknek a’ fut- 
kározás, ugrándozás, és más szabadabb kalózás, 
ha csak az ólénk erőt bimbajában elsorvasztani 
nem akarják, és a’ természeténél fogva virgoncz 
fiúból időnek előtte komor komolyságú aggas
tyánt képezni nem óhajtanak. Nagyón fonákúl 
gondolkodnak tehát azon öregek, k ik  azt k í
vánják , hogy az ifjak azokban találják mulatsá
gukat, és gyönyörűse'göket, mellyekben ők hely- 
lieztetik; mert más az ifjú , más a’ férfiú, más 
az öreg korhadozó eró ; tehát más, és más ará
nyú foglalatoskodás kívántatik mindegyikhez, 
hogy általa gyönyörködés támadjon.

II-szor: Mindenki azon foglalatoskodást leg- 
örömestebb gyakorolja, mellyre legtöbb, és leg
gyakorol tabb erőt érez magában; minthogy ab
ból legnagyobb gyönyörűséget tapasztal y így a’
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szeretett tárgyrul gondolkodni, hivatalunk’ köte
lességeit tellyesíteni, némcily bájoJÓ tüneménye
ken érzelegni legkellemetesebb foglalatoskodás; 
ugyan is a' gyakorlás ereinket roegedziy és igy 
foglalatoskodásukat, és készségűket magosabb 
fokra em eli, ig y : ki a' gondolkodásban gyakor
lo tt , annak legkellemetesebb mulatsága a’ gonr 
dolkodás; a’ gondolatok’ öszszefűzése, és azok? 
nak egy egészszé öszszealkotása; a’ csillagász 
sokkal nagyobb gyönyörűséggel szemléli a’ csil
lagos eget, mint az , ki nem isméri a’ csillago
k a t;  nem azért, m intha amaz nagyobb rendet 
venne észre a' csillagok’ helyheztetésében. mert 
helyheztetésök’rendé reá nézve nem alapos, csak 
csupán kényszerű képzeleti;, hanem az gyönyör
ködteti ő t, hogy bír olly tehetséggel, mellyel a’ 
csillagtábort számlálgathatja, és kénye szerint 
rendezhe ti, m ert már a ’ gyakorlás által mintegy 
m egbarátkozott vélök ; emez pedig csak úgy te
kinti , m int egyr rendetlenül elszórt nagy sokasá
gú világító lám pákat; amannak a’ csillagtábor’ 
szemlélése erőviszonyos erányú foglalatoskodás, 
emennek pedig nem ; azért az gyönyörködve, ez 
pedig csak egykedvűleg szemlélgeti azt. —  Ki 
valamclly7 nagyobb hatású erővel b ír, az azt örö
m est használja, ’s mintegy dicsekedve mutogat
ja  mások e lő tt, m ert a’ nagyobb erő élénkebben 
izgatja  a’ tehetséget; tehát szünteleni foglalatos
kodásra nógatja a z t, minthogy a’ gyakori fogla
latoskodás reá nézve gyakori gyönyörködés i s ;  
ezen okbol az izmos suhancz, és élénk gyermek 
kész mindenkor a' veszekedésre, mert az erő
nek érzése untalan készteti őket a’ foglalatosko
dásra; — a’ veszekedés reájok nézve erőviszo- 
nyos arányú, ’s azért gyönyörködtető is. -—Men
nél magosabb fokra hág fel yalamelJy egyes erő ,



annál nehezebben talál gyönyörködtetést; mert 
reá nézve a' középszerű, melly másokat kelle- 
metesen foglalatoskodtat, nem erőviszonyos erá- 
n y u , tehát nem is gyönyörködtető; igy a’ mívész 
csak felséges mívekben találja fel gyönyörűsé
gét; — igy történt egy képfaragóval, ki szob
rát mesterileg készítette ugyan e l, ’s még is meg- 
elégedetlen, és megvetőleg nézett reá akkor, mi
dőn barátjai bámulnák az t, mellyen ezek még 
inkább csudálkoztak ; „csak látnátok úgymond: 
áz eredeti, és képzeletemben létező szobrot, 
bizonyára nem bámulnátok ez t,“  tehát az elké
szült szobor nem felelt meg mívészi erejének; — 
a’ mesteri hangászt csak fellengező hangák bájol- 
ják e l , a’ szép lelkű költőt, csak remek költe
mények elégítik ki 's a’ t. ellenben a' középszerű 
erőknek, a’ középszerű mívek is elegendők; — 
igy a’ köznépet a’ zavaros czigány hanga elegendő
képpen mulatja, a’ gyermeknek a’ rimes versek 
tetszenek, és némellykor az egyszerű dob vagy 
trombita szóra is kedvét és megelégedését mutat
ja. — Ezekből következendóknek látjuk okát: 1) 
a’ magos elmék apróságokkal és mindennapi ese
ményekkel nem örömest foglalatoskodnak; a ’ kö
zönséges folyamatú dolgok nékik unalm asok; 
ellenben mennél rendkívüliebbek, és szokatla
nabbak a’ történetek, annál kedvesebbek, és gyö- 
nyörködtetőbbek, azért gondolatjaik fellenge- 
zők; terveik a' szokott mindennapiságtól eltávo
zok," cselekedeteik bámulandók, és általlyában 
hatásaik rázkódtatok; — tehát a’ polgári élet
nek röktöni kivirágzását, valamint röktöni meg- 
bukását egyedül a' nagy elmék képesek kivinni; 
a’ mit a’ história elegendőképpen bebizonyít, 
már régi monda az : „a’ bölcs ha botlik, nagyot 
botlik,“ 2) Ezekbői látjuk , mi teszi a’ tanítói



hivatalt legíerhesebbé, — az tudni illik: hogy 
tanítványainak gyenge ás erőtlen tehetségeikhez 
le kell ereszkednie a’ tanítónak; jóllehet tehetsé
gei magosabb fokon állván, feílengezőbb fogla
latoskodást kívánnának , tehát hivatalja nem gyö
nyörködtető , mert tehetségeivel nem erőviszo
nyos arányú; nem értem én itt azon tanítókat, 
k ik  tanítványaikkal tehetségökle nézve majd 
csaknem egy fokon állanak, mert ezeknek fogla
latoskodásuk erőviszonyos arányit, , ’s azt lehet 
rólok elmondani: ,,a’ vak vakot vezet“ ; hanem 
értem azokat, kik szoros értelemben tanítók, 
az az: jól kimívelt tehetségüek, ezek értik hi- 
v ata ljukat, mellyért fáradozásuk megbecsülhe
te tlen , és jutalniazhatatlan ; mert foglalatosko
dásuk nem mulatság (m int talán némellyek elég 
gúnyolódva h isz ik ), hanem valóságos fáradozás; 
nem gyönyörködtető pályázás, hanem erőt zsib- 
basztó munkálkodás. — Ifjak I becsüljétek taní
tó itoka t, mert önnön magokat áldozzák érietek. 
— H azai tartsd tiszteletben fiad' oktatóit, mert 
ezek legnagyobb áldozatot tesznek oltárodra. 3) 
Ezekből láthatják az Elöljárók, kik tisztviselő
ket neveznek, hogy a’ nagy elmék nem egyeránt 
alkalmatosak minden tisztviselésre vagy köteles
ségre, mert valamint a1 fényes márvány nem jól 
illik egy pór kalibának falaira, úgy nem minden 
ember alkalmaztatható minden alacsony hivatal
r a ;  — tán megtörtént m ár, hogy valaki egy kis
ded helységnek kormányát fonákul vezette, ki 
másképpen egy egész népet boldoggá tehetett 
volna; tán megtörtént m ár, hogy valaki elvete
medett gazdasági tiszt vala, ki fényesebb hiva
talban csillagkint ragyogott volna; mert a' melly 
hivatal erőviszonyos arányú , az gyönyörködtet 
i s ;  a’ mi gyönyörködtet, mindig felíebb és fel-



lebb készteti a' tehetség’ erejét; ellenben a’ nem 
gyönyörködtető lassan lassan elhamvasztja az 
erő t, míg végre lomha hamvá változtatja, — igy 
hát nem igaz az: „k i kissebbre nem való, na- 
gyobbrat annál kevesebbé a lk a lm a z ta th a tó a ’ 
nap egész rendszerire legboldogitóbb béhatásu, 
alkalmaztasd kissebb pályára, mindent zavarba 
dönt. 4) A’ középszerű tehetségű lelkek legal- 
kalmatosabbak a’ cr.endes polgári é le tre; mert a’ 
polgári dolgok nem kívánnak fellengezést, hanem 
a ’ csendes egyszerűségben találják jó folyamot- 
ju k a t; ezek a’ középszerű lelkeket erőviszonyos 
arányban foglalatoskodtatják, tehát gyönyörköd
tetik is i  azért már a’ régi költők annyira ma
gasztalták a’ boldog középszerűséget, ebben a* 
gyönyöröknek ezer folyamja áradoz, merít a ’ 
mennyi a’ középszerű foglalatosság, annyi a’ 
középszerű lelkeket kínálló gyönyör forrás; azért 
az életnek legnagyobb boldogságát éldelik a’ csen
des polgárok; a’ magosabb elmék ellenben min
denkoron öszszeszorított és erőszakos állapotban 
sinlődnek, melly boldogságukat nagyon hátrál
hatja.

III-szor: Ha valamelly erő kifejlik az élő 
lényben ,,az szünetleni foglalatoskodást kiván, 
h a  pedig foglalatoskodása akadályoztatik, a’ bir
tokost unalommal kínozza, innét ered a’ gyer
meknek virgonezsága; szinte ha nékünk is va
lami jó , ű j , és érdekes gondolat ötlik eszünk
be , belsőképpen ingereltetünk annak másokkali 
közlésére, ,,e’ szerint mondatik“  némelly em
bernél a’ titok ha máshol nem , könyökén is kifúr
ja  magát. Ez okozza, .hogy áltáljában igen örö
mest boszéllünk körülállásainkrói, 's  vélünk 
történt dolgokrui; mert ezen beszédünk legará
nyosabb erőviszonyunkhoz azért ezekről annyit,



beszélhetünk, hogy a legtűrödcJmesebb balgá
tól is kifárasztjuk. A’ szerelmesek egész órákig 
és napokig elcsevegnek egymással a* nélkül, 
hogy egymásnak unalmukra lennének, pedig be
szédjük’tárgya nem más, mint ez: „Szeretlek, 
szeretsz é te is ?u ha pedig egymás közt ki nem 
beszélhetik magukat; barátokat és barátnékat 
keresnek, kikre szívok’ titkát bízzák, ’s untas
sák őket szerelmes érzelgéseikkel. Ezekből lát
juk okát: l )  hogy miért szokott az indulatok
tól elragadott ember, ha mást nem talál, önnön 
magával beszélgetni, vagy magánjában ujongat- 
n i ,  nevetkezni? vagy miért szokta a’ tudós gya
korta önnön fogalmait, ötleteit fenszóval maga 
magának tapsolni? melly cselekedete az alat- 
tomban nézőknek Őrjöngésnek látszatik lenni, 
pedig természeti következése az erőviszonyos 
arányú hatásnak. 2) A’ szenvedélyes emberek 
szüntelen szenvedélyük’ tárgyával foglalatoskod
nak , inért a’ megrögzött szenvedély mindenko
ri hatást kíván; azért ha szenvedélyük szerint 
cselekedhetnék, leggyönyörködtetóbb állapotban 
találják magukat; — a’ boszszúállónak a' hosz- 
szúállás legnagyobb gyönyörűség; a’ részeges 
legjobban mulatja magát, ha szeszes italait bör- 
pöiheti ; a’ haragos megkönnyebszik, ha valakin 
mérgét kiöntheti; a’ gúnyolódó, legörömestebb 
gúnyolódik; a’ gyanuskodó abban találja kedves 
foglalatoskodását, ha másoknak legártatlanabb 
cselekedeteit kormos ecsettel festegetheti; a’ 
bús mértékletű legörömestebb ábrándozik a’ sír- 
halmok’ szomorú sorával, a’ borzasztó és rémí
tő esetekkel; lcgkellemetesebbek néki a’ siral
m as, és szívreszkedtefő hangzengések ’s a’ t. 
m ert a’ kifejlett, vagy megrögzött erő’ hatásá
hoz viszonyos arányú foglalatoskodást keres. 3)
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Ezekből lehet megmagyarázni a' csacsogó embe
reknek végnélküli csevegésüket, kik némelly 
ap ró , éskiábanvalóságokrul egész nap hoszszant 
legnagyobb tűzzel elcsevegnek , mert belső élénk
ségük nógatja őket a’ beszédre; minthogy pedig 
komolyabb, és mélyebb tárgyú isméreteik nin
csenek, tehát mintegy kénszerítetnek aprósá
gokkal foglalatoskodni, hogy bcszéliő tehetségük 
arányos viszonyban foglalatoskodjék , tehát gyö
nyörködjék is ; — a’ csevegő ember mindenki
ben , ki hiábavalóságait elhalgatja, jó  bárdiját 
ism éri, mert minden lüredeimes halgatója néki 
gyönyört szerez; minthogy béketűrésével enge
di csevegő erejét foglalatoskodni, de ő is kész 
mindenkinek barátságát elfogadni; mert mennél 
több barátjai, annál nagyobb hatás köre lészen. 
— Az pedig már magában érthető, hogy illyős
re titkot bízni nem tanácsos, mert azt nem rósz 
szándékból ugyan , hanem csupa gyönyörűségből 
az ebő tűrödelmes barátjának kibeszéli!.

IV-szer: Miképpen történik az meg, hogy 
többször a’ míg másokban gáncsolunk, ugyan 
azt magunk tetteiben helyben hagyjuk? Ezen 
kérdést is könnyű a' feltett elvből megfejteni: 
Midőn más cselekszik valamit, megtörténik hogy 
éppen akkor ereim ellenkező arányban állanak 
a’ lett cselekedettel, tehát ez tehetségeimmel 
nem áll erőviszonyos arányban, és nem is tetsz- 
hetik ; mi különös tehát lia általam gáncsoltatik? 
úgy annyira, ha azon pillantatban én mívelném 
az t, önnön magammal se lennék megelégedve; 
későbben ereim új hatás' arányba jöpnek , s ak
kor olly foglalatoskodást kívánnak, hogy az 
előbb gáncsolt cselekedet velők tökélletesen ösz- 
szehangzik ; igy hát most nem csak nem gáncsol- 
liafó, hanem általam helyben hagyható js. —



Semmi különös tehát, ha az embernek gondolat- 
ja k ,  és tetteit változóknak lenni tapasztaljuk, 
minthogy mind te s ti,. mind lelki ereink részint 
a’ küldolgok' viszontagságait, részint önnön ha
nyatlásaik, vágy tökélletesbüléseik által majd 
alantabb, majd magosabb fokra emelkednek; 
következésképpen m ás, és más arányú hatást 
kivannak, és igy kiilön-különféle időkben más, 
és más foglalatoskodás gyönyörködteti őket.

A’-ször: Altaljában nagyobb gyönyörűséget 
érzünk valameily jónak megszerzésében, és bí
rására törekedésünkben, mint valóságos bírásá
ban. — Az egyik legnagyobb tűzzel épíii házát, 
a' másik egész elragadtatással emeli, és csino
sítja kertjé t; a’ harmadik fáradhatatlan iparral 
gyűjti kincsét; a‘ negyedik buzgó iparkodással 
vadászsza a' fényes hivatalokat; azt gondolván, 
ha ezéira ér , helyes megelégedéssel fogja hörpöi- 
jii az óhajtott .boldogság’ serlegét; azért men
nél inkább közelít czéljához, annál gyönyör
ködtet óbb tülekedése'; végre megnyílik a’ kapu 
— czélja birtokában vagyon —  a' képzelt bol
dogság ; és megelégedés helyett hiányt érez ke
belében, és azt mondja magában: „egészlen más
képpen g o n d o lta m a z o n b a n  illy végszóval ön
nön magát csalja meg, m ert éppen úgy gondol
ta a’ estéit, m int elérte; hol vagyon tehát a' hi
ány? bizonyára nem a’ czélnak bírásában, ha
nem a’ törekvő erők’ arányos foglalatoskodásuk
nak a' ezéf elérése által egyszerre való megszű
nésében ; ugyan is míg a’ jónak bírásában nem 
vagyunk, mind addig a’ czélra törekedés erővi
szonyos arányban foglalatoskodtatja testünket, 
és lelkünket; pedig az erőviszonj os arányú fog
lalatoskodás mindenkor gyönyört szül, ha pe
dig egyszer czélt értünk, a3 különbféle erőknek 

2 *
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foglalatoskodásuk m egszűnik; következésképpen 
a' gyönyörnek is egyszerűbbnek, tehát nem oily 
élénken gyönyörködtetőnek kell lenni. H a sze
retett barátunk'tőlünk távol van, óhajtjuk jelen
létét ; ha reménység b iz ta t, hogy nem sokára 
ölelhetjük ő t , öröm szállang kebelünkben; men
nél közelebb az édes p illan tat, annál nagyobb 
az öröm; végre az édes pillantat béköszönt — 
barátunkat keblünkbe szorítjuk — ’solvadozunk 
az édes Ölelésben; — de ezen pillantat alig rep- 
pen e l , már karjaink viszsza vonulnak, és új 
foglalatoskodásról gondolkodunk; körültekint
jük magunkat, és kívülünk más mulatságokat 
szerezni iparkodunk, mellyekkel a' kedvest gyö
nyörködtessük; hát nem elegendő gyönyörűség 
a’ viszoniátás? és egymásnak közös bírása? —- 
Igen is az első pillantatra elegendő ; de mihelyt 
az elröppent, egymásnak bírásában vagyunk, 
már hiányt orziink szívünkben; azért más. fog
lalatoskodásról , vagy is mulatságról gondolko
dunk, mellyel a’ hiányt helyrehozzuk, és csak 
úgy lészen tartós a’ közös boldogság, ha ölelé
sünket más mulatsággal és foglalatossággal köz- 
ben-közben felválthatjuk. így történik a‘ házas
ságra törekedő ifjúval i s , ha csak megpillant
hatja is kedvesét, már örvend; ha pedig meg-. 
Ölelheti, akkor már csak egy lépéssel gondolja 
magát a’ tellyes boldogságból távol lenni, és 
édes elmerüléssei andalog azon pilíantaton , mel
lyen kedvesének tellyes bírására ju ta n d ; szemei 
előtt áll a’ gyönyörűség’ rózsáival bújálkodó 
É den , lelkét egészlen megvarázsolja a' legéde
sebb örömöket osztó földi menny, ’s ott leende- 
ni képzeli magát, hol a’ tökélletes boldogságra 
sovárgó lelke egészlen k ielégíttetik; — végre 
lobog a’t hytnea’ oltárja, kedvesét örökké ma
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gáénak valhafja; —• elmerül az édes gyönyörök
ben, kiragadtatik mindennapi pályájából, ’s 
egy tündér bájország lakójának vélLmagát; — 
de alig ébred fel szerelmes álmábul, alig józa- 
nodik elragadó ábrándozásából, már a’ tündér 
bájország eltűn ik , és mindennapi lakhelyét lát
ja  ; a' képzelt boldogságok’ Édenét csak emberi
n ek , tehát lökélletlennek tapasztalja, ’s valami 
ürességet vesz észre szíve’ környékén-, — nem 
azért, mintha szeretett hölgyét már nem szeret
né , sőt igen is szereti; nem mintha a' kedves 
nő őt nem gyönyörködtetné, sőt igen is gyö
nyörködteti; -— hanem mivel az igen felgerje
dett képzelő tehetsége már többé nem foglalatos
kod ik , minthogy nem ideálját , hanem a’ való
ságot birjam ár; — igy lesz ábrándozó ifjúból új
ra ember, •— tovább haladván emberi pályáján, 
néha néha földi tövisekben is meg-megakad lá
ba, mellyek tudtára adják, hogy a’ birásra tö
rekvés gyönyörködtetőbb , mint maga a’ birás.— 

Igaz tehát, hogy a’ gyönyör nem más, mint 
a’ testi., vagy lelki tehetségeknek erőviszonyos 
arányban ható foglalatoskodásuk. így hát mi
dőn az Alkotó alkotott lényeit boldogságra te
rem tette , olly tehetségekkel áldotta meg őket, 
mellyek szüntelent forrásai legyenek a’ boldog
ságot szülő gyönyöröknek; — de hát honnét 
vagyon az, hogy az ember jóllehet mindenkor 
munkálkodik és foglalatoskodik, még sem érzi 
mindenkor munkásságának gyönyörűségét? Az 
Alkotó az embert vak ösztönök helyett észszel 
áldotta meg; tehát bennünk az észnek kell fel
találni az arányt, melly szerint lia foglalatos- 
kodfatjuk tehetségeinket, bizonyára gyönyörkö
dünk is ; de ebben fekszik boldogtalanságunk’ 
kútfeje is, mert a' megkivántató arányt elhibáz



zuk ; mennél józanabb és felvilágosodottabb az  
ész, annál könnyebben leli fel az óhajtott k u l
csot, ’s annál (öbb gyönyörűséget tapasztal m in 
den munkáiból; — de ki az a’ bölcs, ki tévedés
be soha nem esik? azért ki az , k i e’ fö ldön  
boldognak (árthatná magát? mert a* boldogság 
szakadatlan gyönyörködésben áll; én azt g on
dolom , hogy az ember akkor lészen tökélletesen 
boldog, ha tehetségeinek minden foglalatosko
dását gyönyörűség koszorúzza, melly csak a k 
kor fog megtörténni; ha annyira fog eszünk tö 
kéletesedni , hogy az eröviszonyos arányt se m 
mi foglalatoskodásunkban el nem hibázzuk , 
melly ezen a’ földön még senkivel se meg nem  
történt, se meg nem fog történni; azért teh á t 
viszontagságoknak fiai vagyunk, m ert m inden 
tévedés új fájdalom és fájdalmaknak o k a ; le g 
nagyobb vigasztalásuk az , hogy tehetségeink tö- 
kélletesbfilhetók; tehát kecsegtet a’ re m é n y , 
hogy egyszer a’ kívánt pontra felhágunk, és v a 
lóban boldogulunk is. —

Kiirmtndy Kamill.



Z A G Y V A .

( Folytatás.)

30.

A .*  Gellius, gazdag római polgár egy télen által atti- 
cai majorjában szorulván, a’ boszszú téli éjszakákon 
mivel töltötte idejét, semmi mulatsága nem lévén ? Ösz- 
Szefirkált egy „Nóctes atticaeK név alatt reánk mara
dott zagyvalékot. Illy mismást olvasni, néha igen mu- 
lattságos, a’ nevezett munka pedig érdekes is. — E’ 
példára én i s , minthogy írni való tárgyaim özönnel vol
nának , de ezeknek kidolgozhatására majd semmi időm 

i  nem engedődik, bátor vágyok a’ nemes lelkű publikum
nak a’ fent nevezett czím alatt, némű rideg gondolato
ka t, kidolgozatlan stylusban kezébe bocsátani; ’s ha 
mindennek mulatságára nem lehetek is, legalább némel- 
lyeknek a’ gondolkodásra és ha idejük van, a’ bővebb 
kidolgozásra is ösztönt adni.

31.
5, A’ világon minden tárgyat kétfélekép kell tekinte

nünk: t. i. relatíve, vagy individnaliter. ■— és objecti- 
ve. Mi emberek mindent csak relatíve tudunk, az ob- 
jectivum tőlünk végképpen elvan rejtve. De a’ hiá em
ber ezt nem tudja, sőt azt hiszi, hogy minden, a’ mit 
ő tud, az objectivum. Ez az oka a’ sok disputationak, 
a’ végeiden pöröknek, a’ sok siralmas pusztulásnak, 
országok eltörlésének ’s a’ t. — mert a’ ki ítél, az;



(kivevőn a' bölcset) a 
többnyire pedig csak i
vérmérsékének ’s a’ t. gyáva moztonya (machina)
teszi köz8nse'gesen absolut

taga individualitását, nielly 
szokásának, neveltetésének,

a’ másét pedig téve
désnek, csalatkozásnak, sophismának, ’s individualitás
nak tekinti, bár melly tökélletes igaz légyen is az. És 
így a’ világon mindig individualitás harczol az emberek 
között individualitássalegyik öleli azt, mit a’ másik 
nem szenvedhet, — sőt ugyan azon személy, más idő
ben óhajtja azt, mit égy időben utált és üldözött. A’ 
disputatio nem egyéb, mint gyáva individualitásunknak, 
szilárd objectivitásiü tartása. A’ nyerés csak attól függ, 
a5 disputáik) liiilly hatalmas, gazdag, híres ’s a" t .? Yis 
minor cedit majori. — Csak a’ bölcs van felemelkedve 
a ' testi subjectivitás’ országa fele tt, csak ő hódol a’ va
lódi objectivitásnak, az igazságnak. Úgy hogy talán re
gulává lehetne tenni, hogy minden, valaki az igazság
nak kódol, — vagy még jobban igy: valahányszor az 
emher. az igazságnak hódol: akkor mindenkor bölcs.

Minden absolutum, igazság; — de nem minden 
igazság absolutum ám, -— mert sokszor az igazság nem 
egyéb, mint a’ voksok’ többsége. Ugyan is , a* mennyi 
az ember, annyiféle az individualitás is különböző tár
gyakra nézve; de megesik bizonyos tárgyakban, hogy 
sok, igen sok individualitás megegyez, úgy hogy a’ 
megegyezők’ száma elnyomja az ellenkezőkét, ’s a’ na
gyobb erő győz, övé az igazság, — holott sokszor az 
absoluta igazság sínlik. Sok ideig szóvitáztak azon, mi 
az ad S zép ? —■ Némellyek meghatározók: szép az, a’ 
mi tetszik. — Ámde, ezt kérdik mások, azért tetszik e , 
mert szép? — vagy azért szép, mert tetszik? így 
a’ szóvörsönynek soha se lesz vége, ’s ha nem distingvá- 
Junk, úgy a’ mi szenvedélyes individualitásunk sok baj
ba kever bennünket, — ’s a’ midőn e’ rövid életet hol-



dogul tölthetnők: tulajdon individualitásink miatt több
nél több bajt, ’s poklot szerzünk magunknak. Azt mond
juk tehát a’ Szépről, valamint minden egyébről is ; 
mi emberek, objective nem tudunk semmit, ezt csak az 
Isten tudja; sőt mi naponkint ujabb contradictiókra buk
kanunk, ’s egész életünk ellenkező tapasztalásoknak is
kolája; mert végre is kéntelem'ttetünk megtanulni, hogy 
nincs a’ világon se szép, se csúnya, — hanem a’ miben 
sok individualitás megegyez, és valamit, valaminőnek, az 
ollyan, — de csak relatíve, — ezt soha ne feledjük; 
mert jön idő, hogy változik individualitásunk, ’s el
lenkezőt fogunk álh'ttani, apostaták leszünk. Minden 
tudatunk csak relativuin, sőt nagy része hypothesis; — 
az absolutumot csak Isten tudja, elannyira, hogy még 
azon tárgyakban is, mellyekben a’ valódi bölcsek, — 
kik között már szó sincs az individualitásról, mert ő ná- 
lok csak az argumentum uralkodik; — az Istenséghez 
legközelebb járnak, mint p. o. a’ morálban és mathesis- 
ben; míg ezen tárgyakban is csak aproximative közelít
jük meg a’ valódi absolutumot, maga a’ tökélletes igaz
ság örökre titok marad. És ímé, két gyáva ember, dis
putái 1,’s decidálni akar ! 1

32.
Melly szép, melly felséges a’ Magyar-nyelv, egy 

Mágnás’ szájában! — hát még egy mágnási nő’ ajakán ! 
E z t,csak érezni, lehet, de . nem kimondani. Azonban úgy 
látszik, mennél jobban sürgetjük, a' Magyar-nyelvet, 
mennél több jó munkák jelennek meg rajta, annál job
ban divatozik a’ külföldi nyelv, és talán most több ma
gyar'könyv vész a’ Szerző’ nyakán, mint annak előtte. 
Száz példány jóformán kielégítti a’ magyar igazi olvasó 
publikumot, —- nincs publikumunk! — Nemrég egy 
társaságban lévén, éppen ezen tárgyról folyt a’ szomorú 
beszéd, de németül, hol egy értelmes német ur így fe-



26

jezó ki magát, a’ magyar könyvek iránt: „a’ magyar 
neiii olvassa, a’ német pedig nem é rti,K és igy jobb a’ 
magyar íróknak boldogabb időkig vesztegelniük. Mi 
lesz hát belőlünk? Talán legtanácsossabb lenne a’ Ma
gyar-nyelvet végképpen elhagynunk, ’s a’ Németet tüs
tént megragadnunk. Minek indulunk futni olly kocsi 
után, ntellyről bizonyosán tudjuk, hogy fel nem vé
szen? Az olvasás egy lelki vágy, — lelki vágyat pedig 
műveletlen népben képzelni se lehet, — ámbár ellenben 
mívelődést is olvasás nélkül kívánni képtelenség. A’ 
durva test örökké alant marad a’ sárfertőben, ’s kevés
sel megelégszik; — de a’ míveltség szül lelki vágyat, 
—  a’ lelki vágy szül felébredést, szorgalmat, ’s egy ol- 
lyan analógiát, melly szerint apró kezdeteink sikerülté
tül ösztönöztetvék bátorkodunk nagyokat kezdeni, ’s 
végtére elhinni, hogy az egész természet az emberi ész 
és kéz szorgalmának’s boldogságának műhelyéül alkot
tato tt, ’s igy a’ művelődés végtére szül jóllétet, a’ 
jóllét szül luxust; a’ luxusból osztán mindennek forrása 
kikerül, jónak, rosznák, a’ szerint, mint azt kormá
nyozzák. A’ Literatura’ virágzása is egy része a’ luxus
nak. A ’ hol tehát az nem virágzik, ott még nincs lu
xus , nincs jó llé t, nincs szorgalom, nincs im'velődés. A’ 
szegénységnél nincs nagyobb pestise a’ természetnek. De 
a’ szegénységből lehetetlen jóllétre vergődni a’ földmű
velés’ valódi virágzása nélkül; úgy de ismét a’ földmí- 
velés’ valódi virágzása nem is képzelhető kereskedés 
nélkül; úgy de viszont a’ kereskedés csupa chimaera, 
mint ezt már sok nagy érdemű hazafiak, és küinemze- 
tek’ példái eléggé megmutatták, securitás nélkül. Már 
ha hazánk csakugyan ollyan ország volna, mellybén 
ezen securitást felállítani nem lehet egy más nagyobb 
képzeltt securitás’ bomlása nélkül; úgy hazám’ érdemes 
író i! többé ne magyarul, hanem németülés diákéi írja



to k , mert a’ Magyar-nyelv soha soha czélt nem ér; — 
talán ez is a’ ezél. Minden mesterség egymásba van 
kapcsolódva, c.lválhatatlannl, azt mondta Cicero. Le
gyen gazdag akármelly nemzet, (de szigoré bölcs neve
léssel és míveltetési intézetekkel párositva; mert e’ nél
kül jobb örök szegénységben maradnia) ha bár a Czi- 
gány-nemzet légyen is az; tüstént felélted a’ luxus min
denben , tüstént lesznek Mecaenások, mert van jó em
ber a’ világon elég, csak néki legyen, miből jóságos- 
kodnia; — ’s tüstént lesznek tudósok, Marók, Horá- 
tzok , elannyira, hogy hol a’ jutalom bizonyos, csalha
tatlan és gazdag; ott a’ tudósok mint a’ gomba, egy
szerre ott toppannak, ’s olly felséges munkákat írnak 
azon a’ nyelven, a’ mellyikeu kivántatik rövid idő 
a la tt,  ha bár a’ Czigány-nyelv légyen is az, hogy azon 
nyelvet minden nemzetek, minden udvarok és diplomá
inak uralkodó nyelvül elösmérik, ’s nyelvöket annak 
ideájára mívelendik. Hogy ne. lehetne hát illyenné a’ 
Magyar-nyelv, a’ dicső, a’ remek; ha illyenné lehetett 
az a’ randa felfordult, féloldalú frgncz, ángoly ’s egyéb 
nyelv? De Mecaenás, még pedig örökös, állandó, biz
tos Mecaenás nélkül, és lelki vágy nélkül, ha agyon 
dolgozzuk is magunkat magyar irásinkal; ha mindnyá
jan  született Newtonok, és Walter Ssöttok légyünk is; 
a’ Magyar-nyelvet, ha bár mennyei volna is érdekessé 
’s virágzóvá lenni, ’s a’ hír’ szárnyára kikelni; soha 
nem szemléljük. De hát Mecaenás lehet é valaki, gaz
dagság nélkül? ’S honnan a’ gazdagság, ha annak for
rásai eltömetnek, elemei élfojtatnak, ’s még csak csirá
ba sem indulhatnak ? — Más Nemzeteknek Handbuch- 
juk  van a’ tudománynak minden ágaira, a’ földmíve- 
léstül fogva fel az astronomiáig; ’s egy könyv, melly 
a’ sublimior mathesisre, csupa algebrai formulákban je
lenik meg, elkel, számút tart saját publikumára; de



n’ Magyar-nyelven el nem kelne, ha a ' legtökélletessebb 
Handbnch volna is az; —  de nincs is még egyéb a’ 
Magyar poesis Handbuchján k ívül, az is németül jelent 
meg először. De nera is virágzik ki soha a’ Magyar
nyelv, fel nem állhat soha a’ magyar költészet és szí
nészet , valam/g a’ luxus, és ennek egyetlen-egy alapja 
a' jó llét, és ennek egyetlen-égy alapja a’ kereskedés 
nem virágzik; melly esetben ellenben magától, ön
ként, minden erőltetés nélkül virágba indul nyelvünk, 
és naívelődésünk. Magunk nyitjuk k i , magunk fojtjuk 
e l;  — ’s  ha akarjuk, egész Európa Magyar - nyelvet 
fog tanulni, egyedül*tőlünk függ. De nem a’ nyelvet 
kell erőltetni, óh ez késő', sokkal előbbre kell ke
reskedni. Eszköz nélkül semmi sem lesz; antecedens 
nélkül* nincs consequens, ’s mi ezt akarunk? Azonban 
talán a’ Művelődésnek és jóllétnek is vágynak még el
lenségei ? ’s a’ sajtó szabadságnak rósz következései ? 
óh a’ iníveltségre, a’ valódi boldog életre nagyon kevés 
kívántatik! — tiltott könyvek, és igy sajtó szabadság 
éppen nem szükséges, elég itt a’ szorgalom és a’ hála
adás’ valódi felébresztése. En sajtó szabadságot ábha 
sem óhajtanék, sőt.ezt minden nyelvben az élők közt 
kárhozatosnak vélem csekély belátásommal; egyedül a’ 
latin nyelvben óhajtanék egész Európában sajtó szabad
ságot. Ugyan is, minden Nemzet kétféle polgárokbul 
á l l ; tudósokba! és tudatlanokból. Már a’ miilyen káros 
és veszedelmes a’ tudatlannak anya-nyelvén olly könyvet 
lá tn i, melly az ő homályos szemeinek igen égető fényt 
ód; az az : a’ miilyen rósz, tudatlan’ kezébe igen vilá
gos könyvet, mintegy gyermeknek kést, vagy puska
port adni; éppen olly káros ellenben a’ mívelt lelkeket^ 
kik lelki eledel nélkül szűkölködnek, ’s szűk körökön 
kívül is látni, tudni kivánnak, ’s holmi ízetlen JCalen- 
dávokkal meg nem elégedhetnek sajtó, szabadság álta l,



a miveletlen durva néppel, egy categoriába öszszeszort- 
tani. Erre nézve a’ latin nyelvet általányosan privilegi
zálva óhajtanám lenni sajtó szabadsággal, de az élő nyel
veket censuraval. Azonban ez csak az én ábrándom, ki 
a' dologra semmit se teszek, ’s ki megvagyok győződ
ve az iránt, hogy a’ nyelv’ virágzását nem a’ sajtó sza
badság teszi, mintha biz e’ nélkül nem virágozhatnék a* 
nyelv, hanem egyedül inaga a’ Nemzet ád értéket e's 
becset mindenének valamint borának, búzájának, hon
jának, földjének, úgy nyelvének is. Mennél nagyobb 
a’ concurrentia, vagy keresete valaminek: annal becse
sebb az: a’ Magyar-nyelvnek C'-ncurrentiát vagy érde
ket, senki, csak mi Magyarok adhatunk, vág)- azt el- 
vehetjíik. De jó  formán elébb utóbb Németek leszünk 
m i, ha jól látom a’ dolgot; mert nyelvünket, literatu- 
ránkat kevés hazaüt kivévén, éppen nem látszunk elő
mozdítani; ’s nem hogy vennők a’ magyar könyveket, 
de ha ajándékba kapjuk se olvassa nagy részünk, a’ 
Szerző’ jutalma, rendszerint megbukás, elszégyenüiés, 
ha maga költségén nyomtattat. Mi volna illőbb és nem
zetibb, ha nyelvünket, ’s emelkedésünk’ fokát szemmel 
kísérni akarnék, mint a’ Tudományos Gyűjteményből 
legalább egy példányt minden faluban a’ Pnrockiánál 
vagy más érdemes háznál tartani, ’s járatni? azonban 
könnyű megszámlálni azon helységek és személyek’ szá
mát , kik a’ Tudományos Gyűjteményt egész hazába ös- 
mérik ; — de nem lehet azokét, kik annak még nevéről 
sem tudnak Nsemmit: mit mondjak egyéb Nemzeti folyó-, 
irásinkról; egy büszke, Magyar, nemes hazában ! Ezért 
mondják a’ Németek: extra hnngarium non est vita car- 
nalis, séd intettectnalis et rationalis.

33.
Az emberi tökély’ legfőbb foka az, midőn már a 

jó t a’ széppel párosítva intézzük mindenben;} külön vá
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lasztva pedig akármeliyiket is , hiúságnak. ürességnek. 
kontárságnak és charlatánságnak esmérjük és utáljuk. 
Matéria és forma, — ezek egymástól elválhatatlaBok: 
és még is mi, sok tárgyakban elválasztjuk, ’s róla sem
mit se tudunk. A’ legszebb szűz is , csömör volna ronda 
szurtos ruhában, ’s zsíros képpel, mocskos kezekkel. 
A’ szép test, szép köntösben, bájol, az az: a’ matéri
áknak bájoló erejét az aesthesis adja meg. Tudja, vagy 
érzi ezt, még a’ mi'veletlen ember is, ’s ez az aesthesis’ 
érzése különös finom tulajdona az aszszonyi Nemnek; — 
’s el is követ sok ember mindent a’ végre, hogy testét 
mennél szebb ruhába félj iperézve mutathassa mások előtt, 
sokszor fán hasa, és éhező gyermekei’ rovássára is. De 
az különös, hogy ezen aesthesisi regulát, csak égy 
tárgyban, csak egy test’ felczifrázásában akarjuk követ
ni ! mért nem folytatjuk az analógiát minden más tár
gyakra is? — Hiszen mindenben kellene aesthesisnek 
lenni a’ buta matérián, nem csak egyedül a’ testi ruház
kodásban. A’ legjobb étel is csömör rút edényben: el
lenben az aesthesis; a’ csinos edény, a’ szép elrendelés, 
még a’ rósz ételnek, is becset ád és érdemet. Nem csak 
jól kell élni, hanem szépen i s : ez már a’ míveltség’ tri- 
umphusa, és a’ tudományok’ érdeme. Sok helyen ké
szen áll a’ roppant templom, ’s előtte egy mocsár fertő 
közösködik! — Minő a’ magyar agricultura ? minők á’ 
magyar faluk? A’ búza, széna ’s a’ t. jó , a’ randa föl
dön is; de a’ Parkban, egy valóságos paradicsom. A’ 
rútat el keli takarni mindenben, még a’ holt testet is 
virágokkal kell felékesíteni.

34.
Az életet csak az éldelet (ISemtjj) teszi, — öt érzé

künk van, ’s ez örökké leskelődik éldelete után, hogy 
magának táplálékot gyűjtsön. ’S csakugyan az az igazi 
boldog ember e’ földön, ki váltogatva, mind az öt ér-



Kékeit, mértékletes eledellel táplálhatja, ’s mihelyt egyik 
érzéke megelégedett, tüstént másiknak ád foglalatossá
got. Ezen éldelet után leskelődik szánk, nyelvünk, fü
lünk, kezünk; — sőt állásunk, pihenésünk, bámulá
sunk , nevetkérezésiink ’s a’ t. mind egy része a’ valódi 
éldeletnek. Még a’ mértékletes munka is bizonyos időig 
éldelet; — de az erős munkától, vagy maga megerőlte
téstől, és maga megtagadóstul retteg a’ kis lelkű ember; 
némelly ember pedig a’ legkissebb munkátul is. Nagy 
hírre és kedvességre csak az ollyan ember tehet szert, 
ki a publikumnak minden kényjeinek mennél több, szebb,* 
váratlanabb éldeleteket tud előállítani, mert az egyfor
maságot elébb utóbb megunják az emberek, változás és 
tarkaság kívántatik. Ugyan azon egy tárgyat ezerféle 
szebbnél szebb köntösbe elő lehet adni, ’s mindig ójnak 
tetszik; a’ tárgy olly végeden, mint a’ Calleidoscop. Ne 
az embereket változtassuk, ez nem lehet; hanem magunk 
változtassuk módunkat, őket mulattatni. Nincs az a’ 
száraz sovány tárgy, mellyről különbféle érdekletes és 
mulatságos előadást tartani, ’s az embereknek kelleme- 
tes éldeletet szerezni, ’s őket tetszésünk szerint, a’ hová 
akarjuk, ragadni, ne lehetne. Ezen tan szerint, egy jó 
pap mindenható lehet, senkinek sincs jobb módja és al
kalma az embereknek éledeletet osztogatni, mintő néki, 
’s az illy kedvesen talált éldeletek által a’ legnagyobb 
bűnöst is az erkölcs’ útjára viszszavezérelni. Egy jó pap, 
ollyan prédikátziót mond a’ halálról, hogy tüstént sze
retne az ember meghalni. Az illyen pap’ temploma min
dig tömve lesz tudós és tudatlan halgatókkal. Ha a!, 
vallástalanság elharapódzók, és üressek a’ templomok! 
azokat nem szoros erőltetés, hanem csak a’ jó papok 
töltik meg halgatókkal, és megtért vallástalanokkal.



A’ Poesis] az elet" fűszerszáina, e’ nélkül fanyar, 
unalmas, nyűg az élet. Csak az az élet, a’ mi kis poe- 
sis van benne. Alaptalan tehát azon hideg vérű szoros 
moralisták’ állítása, kik az embertől minden kényelmet 
megtagadni igyekeznek; sőt inkább szükség e’ rövid éle
tet , ’s e’ gazdag természeti tárházat minduntalan valami 
eledelemre használnunk, szükség annak idejében kényes- 
kednünk, dévajkodnuak, bohóskodnunk, ’s Horátzot 
,,interdum insanire juvat“jával magasztalnunk, ’s min
denből valami éliedelmet vonnunk; mert csak az a‘ mi
énk, a’ mit itt eléldeltünk. Hanem ezen poesisnek, hogy 
idvességes légyen, és megölő mérgünkké ne váljék, 
két feltétele van: először, tüdős tanult fővel, mívelt 
’s érzékeny lélekkel légyünk bohóskodő dévajkodó gyer
mekek , ne pedig durva míveletlen testei; — másod
szor: hogy a’ mértéket annyira megtartsuk, hogy úgy 
szólván: a’ kóstoláson túl ne igen méllyen ereszked
jünk. Mert bár az éldelet tégye is egyedül az életet; 
mindazáltal minden éldeletnek mértékentúli özöne va
lóságos halál. Az éldeleten nem egy órát, nem a’ je
len időt, hanem mennél hoszszabb életkort, ’s éldele- 
tet kell. érteni. Már hogy az éldeletben soká része
sülhessünk, és a’ tartalékunkból ki ne kopjunk, ezt 
csak egyedül a’ mértékletességnek köszönhetjü k. —■ Poe- 
sis nélkül nem él az ember, de e’ nélkül kín is volna, 
és töíulöcz ez é le t, ’s nem tudora, az urak élnek é na
gyobb poesisben, vagy a’ parasztok'i Szereti az. ember, 
meg az okos ember is magát aiidalíttatni, csiklándoztat- 
n i; mert denigue testünk is van. Utón útfélen kész a’ 
poesis a3 természetben; ’s ezt a’ parasztok nagyon is 
tudják éldeletűl használni. Ezen poeticus természetünket 
magunkkal hordozzuk mindenütt, béviszszük minden in
tézeteinkbe, követjük a’ templomba; erőssen űzzük a’
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religióba, ének. imádság, muzsika ’s a' t. mind poesis, 
csalhatatlan jeléül, hogy mi poesis nélkül nem élhetünk. 
Nem is rósz ez, sőt egy a" véghetetlen jóságűTeremtő' leg
felségesebb ajándékai közűi; -— de valamint a’ tűzre vi
gyázni kell, mert a’ legnagyobb kincsünk ieggonoszszabb 
emésztőnké válhatik: ngy mindenben szükséges gyeplőt 
és mértéket tartanunk; mert a’ mértékentúli elmerüiés 
mindenben veszedelmünk. Különös az, az emberi Nem
zetben, hogy a’ mi egyszer néki ártott; azt Őrökre meg
utálja , sőt vallásilag sanctionálja, mint p. o. a’ Török
nek megtiltotta Mahumed a' bort, mert látta, melly ba
rommá teszi az az embert. De ne csudáljuk ’s ne oltsá- 
roljulí a’ Törököt, minden Nemzetnek, minden háznak 
van, valamint tulajdon bálványja, úgy tulajdon bigót- 
sága is , ha ugyan bigotságnak ’s nem inkább fanatismus- 
nak lehet nevezni azt, midőn a’ jó Isten kész adomány- 
já t megvetjük, ’s minden haszon, minden éldelet nélkül 
elmellőzzük. Hiszen éppen azért teremtett Isten annyi
féle millióm tárgyakat, ’s belénk azok iránt való re- 
ceptivitást, hogy m i, öt érzékeink, sőt elménk által is 
mennél több éldeletekkel, élhessünk, ’s az ő véghetetlen 
jósága ix-ánt mennél nagyobb hálára lobbanhassunk. Él
nünk kell mindennel a’ mit Isten adott, sőt magunknak 
kell felfedeznünk végnélkül számtalan élledelmeket, hogy 
mennél több élledelemmel élhessünk, inért erre is adott 
tehetséget, elmét, tudományt, miveltséget, ’s ne elé- 
gedjiitxk meg, olly kevés éiedelemmel, mint a' mive- 
letlen vad nép, annyival inkább bigottságbul valamelly 
élledelmet meg ne tagadjunk, se magunkat, se a’ ter
mészetet meg ne csonkíttsuk. Vallyön nem bigottnak,- 
sőt nem fanaticusnak neveznék eaz olly Nemzetet, melly 
vallássá tenné, szemeinek sóba hasznát nem venni, azokat 
örökké zárva tartani, — csupán azon okbul sanctionál- 
va, mert a’ szem sokszor bűnre vezetett? — Már va-

*. M. OK. MINERVA I. KEGYEB. 1835, 3
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lamint ez képtelenség, úgy képtelenség minden, a’ mi 
egy kész Isten’ ajándékát örökössen megvet, ’s haszon
talanul elmellőz, holott kötelességünk örökké többeket 
fedezni föl, nem pedig a’ készeket is semmivé tenni ér
zéketlen , háláadatían bigottsággal, vagy rajoskodással, 
ábrándozással. Azért, hogy valamelly tárgy, valakinek 
ártott; nem szükség a’ hibát abban keresni, ő ártatla ,, 
ő se jó , se rossz, — hanem a’ hibát.mindig magunk
ban keressük, az éldeletben, vagy áz éldelőben; sőt 
nem ebben, hanem az éldelő mértékletlenségben. Semmi 
se ártalmas a’ világon, egyedül csak a’ mértékletlenség. 
Egy Receptje van mindennek, ’s csak annyi la to t, annyi 
uricziát kellene vennünk mindenből, mennyit a’ Recept 
előad, úgy hogy még a’ méreg is orvosság, ha az adat’ 
nagyságát át nem lépjük. De mi emberek ezt tudni se 
akarjuk, hanem a’ mi Ínyünknek tetszik, abból torkig 
lakunk, ’s ha megárt; a’ hibát abban, ’s nem magunk
ban keressük. Mindenben, még a’ méregben i s , mérté
ket tartani, az élet Receptjét kitanulni, ez a’ fő böl- 
tsesség, ez a’ réligio, — olly tárgy, mclly a’ lelké
szeknek kiapadhatatlan tanítás, és morál’ forrása. No 
kárhoztassunk mi semmit, mit a’ jó  Teremtő jónak lá
tott teremteni, — a’ hiba mindig subjectivum, soha 
sem objectivum. A’ visszaélni, a’ mértékletlenség, ez 
a’ világ’ pestise. Hogy ártana a’poesis a’ templomban, a’ 
religióban ? sőt szárnyakra segítti az érzéki ember’ vas
tag képzeletét, ’s bízvást elmondhatjuk, hogy több 
lelket nyert eleitől fogva a’ vallás’ poesiso, mint annak 
prózája, mert testei is bírunk, sőt ezen kezdjük az éle
tet. Mennél nagyobb poesis és aesthesis van a’ templom
ban , annál kellometesebb élledelmet ád az a’ bemenők
nek , ’s ha már illyen templomban a’ hasznos pároséi is 
a’ széppel, ha a’ jó eledel szép ékes edénybe adatik fel; 
ki tagadná az illy templomnak elsőségét azok felett.



Sellyékben  csak a’ puszta igazság, a’ szigorú morál, 
S in d e n  öltözet, ékesség nélkül hangzik a’ négy kopár 
S l a k  között ? Poesis volt eleitől fogva az emberi Nem- 

vezér csillaga: ’s ugyan azért aligha van igazságuk 
^zon felekezeteknek, mellyek a’ poesist az élet’ mindén. 
Bemeiben megengedik, de a’ teinplombul kirekesztik, 
^ e m  árt a’ poesis, mint niás tárgy is, hanem hogy 
S cy lla  és Charybdis közt mén rajta az emberi Nemzet, 
s  ha nem vigyáz magára, olly mélységbe rohanhat, 

iiiellyből századok alatt se vánczorog k i; ez tagadhatat
la n . De mi van a’ világon, a’ mi nem éppen illyen? 
A ’ tűz felgyiíjt városokat, a’ hajó elsüllyed ártatlanok
k a l ,  a ’ ház reánk szakad, ’sa’t. ’s a’ t. és azért ne'építtsünk 
h á z a t ,  ne üljünk tengerre, kiveszejtsük a’ tüzet? ’sat. 
T á v ó l légyen, — ez mind bigottság, vagy ábránd! 
egyedül a’ véleélés teszi az életet vagy halált. így te
h á t  a ’ vallási poesisnél 'is a’ mértékre és gyeplőre kell 
v igyázni, hogy a’ czél el ne tévesztessék az eszközökkel, 
s  a ’ mi csak buta eszköz, az legszentebb czélnak ne 

ta rta ssák , a’ ruha az ő viselőjénél főbbre ne becsültes
sé k  ; mert ezen álnok úton végre úgy eltéved az emberi 
N em zet, hogy a’ józan útra, talán soha többé vissza 
nem  térhet, ’s magok azok, kik őt félrevezették, töb
b é  vissza nem hozhatják. Melly sok ártatlan vért on
to t t  inár ezen vallási poesisbeli mértékletlen elmerülés!

36.
Sok ember öregségére kijózanodik, ‘s á’ bohé, ha 

m ár ereje elhagyta, bölcscsé; — a’ gonosz pedig, ha 
m ár a’ bűn elhagyta, kegyessé lessz.

37.
Minden embert két oldalról kell tekinteni;* mint 

magános embert, és mint hivatalost. Sok ember, hiva
ta lában derék ember, de azon kívül alávaló; —sok pe
d ig  hivatalában alávaló, de azon kívül derék ember. Rit



ka , ki mind kettőben - derék volna.— Ismét az embert 
más két oldalro'lkell tekinteni, mint theoreticnst, vagy 
író t, vagy beszállót, — és mint pvacticust, vagy az ő 
cselekedeteit. Sok ember szép leczkéket tud adni, de 
ön élete azzal egyenesen ellenkezik ; — sok ellenben 
szóllani nem tud, de szorgalmában fáradhatatlan. Ritka ■ 
ki mind theoriában mind praxisban egyaránt tűkörűí 
szolgálhatna. — Ismét az ember kétféle: szegény és 
gazdag; — a5 szegény függ, — a’ gazdag parancsol. 
Már ha a’ szegény az ő függésében (szfilc korlátai közi) 
tud olly jót tenni a5 közjóra, mint a’ gazdag, az ő füg
getlenségében ; itt tetszik k i, ki a’ hazafi ? Ismét az 
ember kétféle: tudós és tudatlan; de a1 tudomány csak 
eszköz, csak machina a’ nagy czélnak könnyebb eléré
sére. Mi az a’ nagy czél % a’ természeti rendnek nem 
pusztítása, hanem elősegíttése , — a’ boldogság, — élni, 
és éltetni. — Már ha a’ tudatlan ember ezt követi, a5 

•tudós pedig nem ; úgy amaz a’ tudós, nem ez.
. 38.

Az ember többnyire egy első látásból itél az egész
re , mint a’ gyermek ha katonát lát, ő is katonának ké
szül,— ’s sokszor még a’ Bíró is-(in feiner 3Beisí?eit) ezen 
gyengeségben a’ príma informatio rabja. Soha se adgy 
hitelt fél panaszosnak; sőt a’ siető fé lt, bízvást gyanás- 
nak ’s alattomosnak tarthatod. — Az igaz, hogy az 
első benyomás, első és külső tekintet, az öltözet, igen 
sokat tesz fel az ember felől, s ezen axióma alatt sok
szor az erény síniik, míg a’ bűh koronáztatik, ’s innen 
lett e’ mondás-: pénz emberség, ritka tisztesség. De az 
•Ilyen.fonák analógiák meg is csalnak ám sokszor, ’s 
megesik, hogy árnyékot kapunk, ’s a’ valóságot elsza- 
lasztjuk.



39.
A’ luxus leghatalmasabb rugója a’ míveiődésnek - 

— nem is a’ luxusban van a" hiba, hanem az éldelőkben. 
Kétfélék pedig az éldelők, t. i. bölcsek, és kábák. — 
Bölcsek azok, kik csak a \  kamatot költik luxusra, 
ennél többet nem; sőt igyekeznek tőkét teremteni, 
hogy mennél több és biztossabb kamatot szerezhes
senek : — kábák pedig azok, kik magát a’ tőkét fo
gyasztják , 's ezen éppen azon tárgyakat szerzik meg 
luxusuk éldelésére, mellyeket a’ bölcsek csupán csak 
kamatjaikból vásárolnak. Igaz, : hogy száz forint, csak 
száz forint, és egyik száz forinton csak ollvan taj
tékpipát, zsebórát, gyűrűt ’s a’ t. lehet venni mint
másikon; de más ám száz forint, mint kamat, és 
száz forint mint tőke. Ne a’ luxuson kezdjük gazda
ságunkat, inkább azon végezzük.

40.
Ne tartsunk kicsinységnek semmit, — minden tárgy 

egy érdekű a’ világon, csupán az ő analógiája, propor- 
tiója, vagy is apróbb seálájában van a’ különbség. A’ 
legbutább embernek, sőt a’ legparányibb hangyának is 
ez a' symboluma: Nemo nso impune lacessit.

. . . .  - . 41.  ■ v
Kikovélyebb, mint áz ember, ha jó módja van?

és ki alázatosabb, mint az ember,—ha nyomorúságba 
van? M inta’ ló , ha abrakolják, felrúg, — ha szalmát 
se kap, fulitfarkát leereszti: illyen a’ miveletlen ember. 
, • 42.

A’ kinek pénze van, az teremt a’ semmiből való
d i t ;— a’ kinek pedig pénze nincs, az a’ valóból is sem
mit teremt. A’ pénz bölcs kezek között, egész országok
nak , egész nemzsttségeknek, sőt a’ földsztnének, a" 
climának egésszen más fordulatot ód, epoehát, áj vilá
got, új életet teremt.



43.
Különös az, mindnyájan tudjuk, hogy: fac me 

talem, talis erő, =  a’ mivé teszel, az leszek: ’s még se 
akarunk a’ bölcs nevelésre alapítványt tenni, sőt az em
beri romlottság’ okát még most is mindig másutt. keres
sük, ’s nem akarjuk a’ nevelés’ hijányját, minden-bajaink 
egyetlen egy forrásának elösmérni, elsőtül fogva utolsó 
koldusig. Ugyan azon egy személy, lehet angyal, vagy 
szörnyeteg, a’ szerint, a’ minő praxisban és példák 
közt nőtt fel. Még a’ vadász kutyát is tanítani kell, kü
lönben senki se vadász véle. De minek az oskolákat ? 
ezt mondta minap egy jó  gazda, abból semmi jövede
lem , — ő csak mennél több kortsmákat állít, abból 
örökös a’ haszon. — Nem a’ religio teszi az embert, 
hanem a’ nevelés.

44.
Néha egy okos könyvnek , vagy felséges elmeszüle

ménynek , nem a’ inaga idejében, (a’ midőn kö
zönségesen üldöztetik, megégettetik) hanem vagy száz 
esztendővel későbben lessz érdeke, ’s foganatja. Sok 
nagy embereket lerajzoltatnánk most ha lehetne, kiket 
kortársaik levétetés helyett üldözésre tartottak méltók
nak. így van ez most is , ’s így lesz mind addig, míg 
a’ nevelés’ talpa erényen nem alapúi, ’s a’ külvakíttás 
meg nem szűnik.—

45.
Theor. Boldog az, a’ ki meghízik,
Dem. Csak egyedül az az ember hízik m eg, kinek 

semmi gyötrő gond, és emésztő féreg szívén nem rá
gódik; mert a’ ki temérdek gyötrő gondokba helyh ezíe- 

. te tt (már az akár a'm aga szenvedélyjei, hibái, és os
tobaságai, akár pedig hivatala következésében légyen is) 
az soha meg nem hizik, sőt a’ gondok’ nagyságához kép
pest mindig inkább fogy, ha bár bíborban bársonyban



öltözködve a’ Darius kincsével bírjon és parancsoljon is , 
míg a’ gondtól üres ember a’ csupa kenyéren és krump
lin is meghízik. Mi kell több-a’ földi boldogságra? Te
hát. Q. E. D.

46.
Tudjuk gyermek korunkban melly őszinték voltunk, 

szívünk, szánk, mindegy volt. Be sokszor megütik ad
dig az ember árát, míg az őszinte gyermek megtanul
ja  a’ világot ösmérni, az élet’ philosophiát könyv nél
külfelmondani,—tettetővé lenni,—mástmondani, mást

47.
Nints olly absurdum, mellyet gyermekekkel, ’s tu

datlanokkal elhitetni, fontossá és foganatossá tenni nem 
lehetne, ’s ezen degradálld méltatlan tettért üldözik a’ 
Whigek a’ Torykat;—;és ellenben nints olly titok, nints 
mélység, mellyet a’ vakmerő tudós elme kifürkészni, 
nincs az a’ fortély, mellyhe belé tekinteni ne merészle- 
ne, ’s ezért üldözik a’ Toryk a’ Whigeket. De örökké 
semmi se tart, csak a’ becsület és igaz ut, a’ ki ezen 
ment, mai nap is él, és koronáztatik; de a’ ki akár- 
melly más mellékes utón ment, mind e’ mái napigelébb 
utóbb siralmas romok közt veszett el. Mindennek van 
jutalma.

48.
Sem a’ theoria praxis nélkül, sem a5 praxis theo- 

ria nélkül competens bíró nem lehet. így sem az -ész szív 
nélkül, sem a’ szív ész nélkül a’ tökélletes embert nem 
teheti; párosulniokkell, hogy egésséges magzatot nemz- 
hessenek.

49.
Nem minden ember rossz ember, hanem némelly 

emberben a’ lélek erőssebb a’ testnél, és esakezaz igazi 
erény, — ne'mellyben pedig, és legtöbben , a’ test erős-



sebb a’ leieknél; —a’ lélek enged a’ gonosz testnek, ’s 
gyarlósággal menti gyengeségét. De sok ember van ol- 
ly an is , a’ k i, ha egyszer megbukott, ha egyszer el
tért az erény’ útjáról, aztgondolván, hogy már mindegy., 
azután többé semmi szentséget nem ösmér. Veszedelmes 
az ollyan ember, a’ kinek semmi félteni valója nints 
többé, minden esetre.

50.
Mi az erény? semmi egyéb, mint a’ magán való 

uralkodásnak következése, vagy rövidebben, a’ testi 
kény’ zabolázása. A’ testnek minden hiúságait, kény- 
je it , kívánságait, nem elfojtani, nem megölni, nem vég
képpen kiirtani, hanem csak illendő zabolán tartani, és 
mérsékelni — ez az erény. Minden bűnös ember lelki 
gyengeséget, kis lelket árul e l,  mert a’ nagy lélek 
örökké tud uralkodni az ő testén, soha meg nem botlik, 
hanem mint a’ szikla, a’ tengeri hullámok’ közepében; 
ol1y szilárdul áll vége étig a ’ test indulatinak dagályos 
tengerében,

51,
Az ember magának a’ legnagyobb kárt is elengedi 

de tegyen, csak más égy fillérnyi kárt; nielly rettentő 
pör kerekedik belőle! Egy fürt szállóért megzálogol, de 
borral agyon kínál! a’ Magyar. — _

■ 52.
Azt akarja minden ember, hogy senki ő felette ne 

légyen, hanem mind alatta, ’s .ő  tőle függjön. ’S ha 
osztán ő mindennel btr,. nem lessz majd rest néha néha 
másoknak is osztani a’ kegyelem’ húlladékiból.

53. ’
Ifjú! a’ reményen ne építs! képzeletben minden 

szebb, mint valóságban. Ha megnyerted, elérted , a’ mi
ről olly szépen ábrándoztál; már a’ megtestesült ige 
soha sem olly kedves , mint volta’ képzeletben. A’ testet



csak hamar megutálod, ’s tovább mégy ilj képzeletet te
remteni. Ezt jó előre tudni, mert a’ megelégedés és há
la , kulcsa. Különös az, hogy csak a’ valóságból élünk, 
még is a’ képzelete édessebb volt, mint lett a’ va
lósága.

54.
Mi az oka, hogy Helmeczynk , a5 „Jelenkort" mind 

„ sz e rk e z te d — a’ „Társalkodót" pedig mind „szerkesz
ti?" hát nincs meghatározva, ezen szónak igazi ortho- 
graphiája ? ’s azon analógiára mén , szerkesztem, i s , mint 
rekesztem ,  eresztem , repesztem , sikkasztom , halasztóm ,  
melle l a ? ’s a’ t. nem pedig inkább , mint: vetkeztetem, 
érkeztetem ,  helyheztetem , rendezfetem, kárhoztatom (nem 
húrhoszlatom , annál kevésbé kúrhosztom) , — igy szinte 
szerkeztelem is ? (nem szerkeszletem. annál kevésbé szer
kesztem.') Hiszen van illy szó: szerkezet, de nints szer
keszd ̂ —-és maga Helmeczy mondja Jelenkor 21. Janii 
1S34, lap. 395 álól óik sorban „szerkezűlf-1 ismét alább 
pag. 396 felyiil 3ik sorban „szerkezű itmár ennél nyil- 
vánobb argumentum nem ke ll, hogy szerkeztelem a’ the- 
m a, és nem szerkesztem. Ez azonban még is csak a’ tu
dós és mély belátású hazafiak’ bölcsebb ítéletétől függ, 
én csak a’ variáns leetiót sajnálom. Valamint d’ szót szár- 
moztaíom , és nem szármosztom; ágy szinte, a’ könyv
ben lévő tárgyakat is , a’ szépen rendre épült házok’ so
ra , vagy szere’ módjára, rendbe szerkeztelem, és'nem 
szerkesztem, csekély véleményem szerint.

55.
Kérdés: Minthogy a’ magyar könyvek nem kelen

dők , ugyan minő fortélyt lehetne azon magyar íróknak 
kigondolni, a’ kik könyvírás által akarnak elélni, hogy 
könyvük még is kelendő légyen? •

Felelet: Munkájuknak rettenetes ingerlő czimét ad
ni, már ez sem segítvén ra jtok , mert csak hamar raj
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takapatnak, nincs más mód hátra, mint critikát írniuk; 
de nem rendes critikát, mert úgy nem lessz kelendő, 
hanem rendetlent, mellyben a’ legbecsületesebb haza
fiakat marczangolják, ’s minden szavukat az extasisig 
nagyi'ttsák, nagy lármát üssenek, megne ijedjenek; 
mert külömben ha it t1 is raj takapatnak, örökre vége hi
telüknek. Illy gyalázatos könyvnek még ideig óráig len
ne kelete.—

(Folytatása kStelietik.)

U D V A R D V ,



EMLÉK. K É P E K ,
némelly híres férjfiakról.

(Bcfejezéa.)

7. L U D E N .

,,-Wíegfordult e már kegyed L u d e n ’ teremében. El ne 
mulassza, ha csak mindennapi vágy, ingerét erezné is. 
Clio’ egyik legjelesb tolmácsát esmervén benne meg, 
nem fogja megbánni.11 Ez szokott rendszerint egyike azon 
első megszólításoknak lenni, mellyek Jenában a’ tndo- 
mányszomju idegenekhez intéztetnek.

Igen természetes az idegen’ részéről, illy buzdítás’ 
hallása után jegyzőkönyvéhez nyúlni, ’s a’ tisztelve em
lített nevet a’ város’ legfőbb nevezetességei’ jegyével 
héiktatni; — vagy ha talán ott mint már kijelelt ne
vezetesség, megtaláltatnék, a’ messze földre elhatott 
h ír  inagasztalását környék’ megegyező véleményének ba- 
sonképében hitelesítői.

Elmegy azután a’ kijelelt helyre, esmerkedni a’ ma
gasztalta!. Látja a’ híremelte férjfiút, hallja lelkes be
szédét, igazolva leli hirét értékével, osztozik a’ köz 
lelkesülésben. Eggy nevezetes órát éle.

Esmerkedik azonban más férjfiakkal; — ’s feltévén 
hogy nem csak a’ kellemes előadással párosult nagy tu-
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dolmányban leli az oktató’ jeless egét; nem sokára má
sokra is talál, kiknek előadása ha meglepve nem tud 
is bájolni lassankint melegűlve ’s melegítőn, — érdeke
sülőn ’s érdekélesztőn, — végre antíyira felkapja a’ hall
gató’ figyelmét, hogy az előbbinek adott elsőséget majd 
nem osztani kívánná; — hogyha nem hátráltatna illy 
módosítást előbbség ’s közvélemény.

Ha pedig már szélesb tapasztalással bir az idegen, 
minden esetre itt is alkalmazhatását fogja észrevenni 
azon gyakori tapasztalásának , melly szerint több hason- 
értékfi tárgyak közűi rendszerint egynek juta azon meg
különböztetés, hogy társai felett magasan emelkedvén, 
az esmertető hírnek különösen kegyelő hódolását egye
dül ő fogadhassa.

Honnét származik az iily -kitüntetés ? Vak sors’ 
koozkavetéséből bizonyosan nem. Részrehajlás’ befo
lyása sem uralkodó itten. Uralkodhatik véletlenség, ’s 
pártszeszes megkülönböztetés o tt, hol alérdem igyek
szik babért nyerni; — nem pedig, midőn igazán jelesül
tek a’ versenezők, — a’ koszoruzandók.

Vágynak a’ tudományos Jenának több érdemes férj
fiai , kik Lii d en nél hátrább bizonyosan nem maradtak 
dicséretes pályájokon. És még is honnét vagyon , hogy 
evvel legalább egyenlő lelkesedéssel nem említet
nek ? — Nem látszanak annyira a’ külső élet’ horizonján.

Különös ügyesség kívántatik arra , hogy a’ tudós a’ 
külső világ előtt is a’ lelkiben bírt lépcsőn mutathassa 
magát. Nem lételes ugyan érdemeitíek öszvelegében ezen 
tulajdonság; igaz arany a’ tudományos érdem, akár üt- 
te te tt reá a’ földi becstulajdonításnak helybe hagyó je 
gyéke;.— akár nem. De az bizonyos, hogy a’ világ’ szá
mára csak úgy ragyoghat minden lelki érdem, hogyha 
a’ birtokos elég ügyességgel bir azt világi szemlélés 
előtt is kitüntethetni. Minden kihatás földi tnlajdonsá-



gok’ eszközlésével tör-ki a’ lelki élet’rejtélyes kehiéből. 
Mennyivel inkább azon tinóm rajzatu alak, mellynek je
lenetében magát az érdem kifejezi, induljon bár ki csu
pa lelki irányzatokból. Kétszer élünk a’ nagy hírben . 
lia véle nevünk a’ külső világ előtt is ölclkezhetik.

Miben áll illy nmtatkozás ? Népszervteglen (popu- 
laritas). Ez azon kulcs, melly ajtót nyit a* beisif élet* ‘ 
rejtett munkásának, kifelé, ’s előre, hogy neve ne csak 
négy falai között, hanem a* maradék emlékezete’ fényes 
csarnokában is hangozhasson. Még a' roppant naptest- 
nek is szüksége van a’ kiterjesztett erősség’ színhelyére, 
hogy kifogyhatatlan világa’ sugárzatát oszthassa, esnite
tethesse. Népszerűség közbenjáró a’ tudománybirtokos' 
fcnhéjazó, ’s a’ mindennapiság’'  egy pályája iianakidoin- 
talan nyelve között.- Ő köz értelmű nyelv az emberi 
elme’ számtalan lépcsőzetű foglalatosságának. O egy 

' s/er’smind azon értelmes diszosztó, a’ ki minden pom
pa nélkül tud ragyogtatni tudománydfszt. Apró fény suga
rakra osztja a’ tudomány’ gazdag ragyogását, a’ nélkül 
hogy az igy történt megoszlásban az egésznek fénye 
gyengülne; a’ nélkül, hogy az öszvetartozás’ s a’ je les 
eredet’- nyoma elveszne. Népszerűség nyitja a’ környék- 
zők’ ajakit az érdemesük’ esmértetésére, kinek a’ dicsé
ret’ yiszhangjában is nagyságát mintegy neveli. Két ha- 
sonértékü érdem közül az esmeretesb nagyobbnak fog 
látszani.

így magyarázhatom L n d en n ek  más hasonlón jele- 
sülteknél többszöri említését.

Nem czélom azonban azon érdempályát, mellyel ő 
bír legkevésbé is kétségbe hozni való értékeben. Gyanús 
ott már maga az egyszerű kétség, ha közönségesen eles- 
mért érdem eránt támasztatott, t n d e n ’ érdeme olly 
kétségentdli, hogy őt nem csak Jenában, de az egész t u 
dós világban már régen elsők közé helyezte a’ köz véle-



inény. Csak rajzolgatni kívánnám azon észrevételemet, 
inelly szerint ő rajta más hasonló értékűeknél ragyogóbb 
liirfényt vevék észre; — ámbár ezt is tulajdon érdemé
ben találom eredni.

Kellemes előadással vegyült népszerűség az ő külö
nösen szembetűnő jelessége. Evvel lep-meg beszédében 
minden hallgatót; ennek eszközlésével világíthatja olly 
hamar ált tudományát lelki tárából a’ jelenetek’ körébe. 
E ’ mellett különös ügyességgel bir az előadandó tárgy
nak élénkítésére , mint hangmódosítás, mind pedig azon 
előadás’ fűszerezése végett, mellyet elmészeti villanati- 
nak virágos szövetével színesít. ’S innét származik a’ 
tetemes különbség az ő ’s más felől Kirúg* népszerűsé
ge között; annyira, hogy ámbár mind ketten birnak e’ 
tulajdonság’ nevezetes minéinüségével, még is némileg 
ellenzetet képezőknek találtathatnak e’ részben.

Különösnek tetszhetik olvasóim előtt, hogy éppen 
K ru g  ésL uden  között rajzolok párhuzamot (köz egyen
letet), midőn pedig .már tudományos munkálataik ne
mére nézve is olly különböző körűek. De bizonyos az 
is , hogy az egésznek nevezetes idegen nemüsége mellett 
még mindég lehet olly eggyes tulajdonságokra akadni, 
mellyekben kűlönbféle irányzatú czélzások legalább 
ideiglen öszve találkoznak, ’s az előadó esetekben ama
zoknál főbbeknek tekinthetők. Innét jő azután, hogy 
hasonkép’ párhuzama ott is találtatik, hol első látszat
ra a’ két tárgy’ hasonnemü tulajdonságait a’ kifejlődés
ben tetemes különbözéssel vevénk egymással általellen- 
ben észre. Népszerűség azon párhuzam, mellyet a’ más te
kintetben egymástól annyira különböző K ru g  és L u d en  
között találunk; habár ismét számos mellyék-huzamok’ 
szétvergődésével. Mind a’ kettőnél nevezetes mutatkozás- 
ban megtaláljuk e’ tulajdonságot, csakhogy mindenik- 
nél más módosulásban. Ez t- i. csak az oktatási előadás



bán népszerű, amaz mind itt, mind pedig irt elmemi-

De a’ népszerűség se egész kiterjedésben lélek' te
remtménye. Igaz ugyan, ő alatta rendszerint az előadás
nak olly világos voltát, tehát a’ lelki erő’ kihatásában 
alapulandó! érezzük; melly által ©ggyügyü megfogásnak 
is lehetséges legyen a’ tudományok’ rejtekébe eljutni. 
Azonban az illy eljuthatás’ könnyűsége neiu csupán a’ 
tudomány’ tolmácsától függ. Maga az előadandó tárgy is 
bír befolyással az előadás’ minéműségére. Néiuelly ágai a’ 
tudományoknak közelebb esnek a’ hozzá juttatás’világához. 
Mások ellenben messzebb. Ugyan azért a’ népszerűség 
it t  egészen a’ tárgy szerint fogja magát ugyan azon 
férfiúnál intézni. Ellenzetes helyezetben találjuk p. o. e' 
tekintetben a’ Philosophiát, ’s más felől a’ Hisztoriát.

Igaz ugyan, legfentebbi értelmében a' Histtoria 
sem más , mint alkalmazott Philosophia. **) Minden al
kalmazás pedig csak úgy lehet ügyes, ha alapzatjának, 
a’ theoriának megfelelő. Igen is. Csak hogy itt az atya- 
íiság csupán legfőbb pontokban szemlélhető. Illyenekre 
einelkedhetés pedig keveseknek lehetséges. Alsóbb lép
csők’ tekintetéből sehol sincs messzebb, mint itt, a’ tu
dománynak két fő oszlopa egymástól. Sehol se bajosabb, 
mint Hisztoriában igaz élű vizsgálattal feltalálni az al
kotó theoriíf elveit. Igen szólló a’ Hisztéria, jelenetei’ 
élénkségével a’ benne előforduló példák’ érdekessége 
miatt. De hányadiknak adatott azon tehetség, kitalálni 
minden illy jelenet’ szövetén a’ rejtekben munkálódó 
alapzatot, a’ theoriából hangzó illy alkalmazásnak meg
felelő elveket?

#) Lásd a’ TÓIa közlőiteket a’ F. M. 0. Minerra’ múlt ne- 
gyedévi csomójában.

♦#) Hogy is lehetne máskép Világhírűid (3ScU9«iá?t.)



A’ nélkül, hogy értekezésem’ nemes tárgyának leg
kevésbé is rövidségére legyek ezen észrevételeimmel; 
bizonyos, hogy a’ Hisztoria, igen könnyen is kezet 
fog népszerűségi kivánlattal az előadásban. így minden 
esoterikoszra érdekletet ébresztőn fog kihatni. Ennél 
pedig az oktatóiul többet kívánni, képtelenség. Még igy 
is elég nehézséggel van egybekötve e’ tudomány’ műve
lése. Bizonyos azonban, hogy ha csak illy minéműség- 
ben fogatik is fel mivelőjétől az oktatás’ számára, jeles 
lészen a’ kivitel’ érdeme.

Jól értette L "  illy feladását a’ népszerűén előadha
tó Hisztoriának. Felfejtését oktatásiban fejezi-ki. ’S itt 
alapul különös érdeme. Előadása egyszerű lévén, a’ tar
talmat még is mindég vonszóvá tudja tenni, kifejező 
hangja’ élénkségével párosi'tni, ’s egyszer’smind a’jelen
kor’ tárgyaival késérőn, nem vakon, elragadtatva, 
eggyütt előhaladni. — Minden tudomány-nem közül a’ 

• történeti > láttatik legkevésbé szoros tudományi rendet 
megkívánni; legkönnyebben látszik megnyílni a’ béava- 
tandóknak , ’s iegerősb ingerrel bir avatatlanokra is hat
hatással. De éppen azért szoros tudományi rendszer alá 
az illy tudomány nem legnehezebben szorítható, egészen 
különböző lévén a’ tulajdonképeni tudományos alakban 
előadandó tudomány’ igénye ugyan azétól, hogyha köz- 
érthetőséghez alkalmazva bocsátatik a’ köz használat’ szín
helyére. L "  jól átlátja az illy különbséget. Meg van 
győződve az eránt, hogy adathatik elő ugyan azon tárgy 
egy léleknek kincstárából kel egymástól különböző kön
tös alatt. Meggyőződését tettben is kifejezi , nevezetes 
módon. Nem egészen ugyan egy ő nála az író az Oktar 
tóval, valamint azt Krugntíl láttuk. Népszerűsége mint 
oktatóé sokkal nagyobb. Nála az oktatás úgy intéztetik, 
mint elmeuüveiben találtató , belső teremhez nyiló ’s 
juttató propylaeiun. ’S e szerint úgy vélem, két alakban



mutatkozni látszató tudományos munkálati mellett is, 
mint a’ két alakú Jánusz, öszsze-egyeztethető személyes
ség ő. Sőt éppen az illy , végre csakugyan egy felé ve
zető szép vergődésben emeli pályája5 érdekességét. Nála 
az oktató nein a5 már kifejezett elmemív5 mintájának 
utánzó lenyomója, vagy sokszorozási példányt szolgálta
tó másolója. Az ő oktatása mind azoknál, kik őt egészen 
esmerni, 5s példázatul kijelelni kívánják, egészítője azon 
körnek, tnellynek kikerekítése soha el-nemmulasztható, 
ha lelki mutatványaink5 lelkesítő középletébe behatni 
vágyván, független utánzásban egy illy nevezetes mun- 
kásságu lélek5 rajzolatát másoló lenyomás által megsze
rezni igyekezünk. Illy jeles viszonban mutatván L** két 
féle jelenést! munkásságát, nem csuda, ha elmem/vei 
közre bocsátása után is szint oliy tömött hallgatói terem
mel bir; — midőn pedig máskor sok oktató csupán azért 
nem bocsátja egy hamar közre mivelendő tárgyára ve
zető kézi könyvét, minthogy abban a5 kiadás után tu
lajdon vére 5s nemzője ellen lázzadó vágytársat 5s koncz- 
lopót sejt. Azt vélvén, hogy csupán a5 kéz* könyv’ meg

szerzése5 fejében bírja hallgatóinak legalább egy részét; 
— fél azoknak a5 kiadás5 esetére megjelent kézi könyvé
hez pártolástól. Es miért? előre érzi, egész tudományos 
léteiének igen is híven 5s kiraerítőleg történendő kifeje
zését kiadandó munkáiban; minthogy abba tudománya’ 
lényeges részét már egészen áltültette, 5s a5 mit még ma
gában megtartott, az legfeljebb csak kissé változtatott 
periphrazisa, ’s kevés, újat mutatható változatja esmert 
elmem/vében már lerajzolt lelki hasonfelének. Nem bír
ván illy írók az úgy nevezett teremtő genie5 erejével, 
képzésük5 pályáján csak egy-két példázat után indulnak. 
Ezt kifejezvén utánzásokban, igen is hamar kikerekül mun
kássági körük, minthogy minden egyoldalú utánzás szegény 
szokott formáltatásában lenni, ’s kevés új alakú jelene- 
*. M. OH. MINERVA I. S£SY£H. 183Ő. 4



tekkel biztató. Minden oktatónak van, az igaz, saját
sába, meliyet egy könnyen elmemíveiben ki nem fejez
hetvén, biztathat az oktatás’ közben némü-némü újság
gal. De ezt csak ott lelhetjük érdeklő mértékben, hol 
az oktató annyi reprodnctiv erővel bir , hogy tellyes 

■ lelki körét elmemíveiben még ki nem fejezte; hanem, 
bár ezek már eléggé ésinéretesek, új meg új pontjait 
világosítja időről időre, egybefüggött a’ nagy körnek vi
lágosító ’s egészítő vonalival.

Illy állapotban is új ingerii érdeklettel hallgathatja 
L*»t kiki. Még annyira esmerje bár elmemíveiben, min
dég kellemesen meg foglepetniazon ügyességétől, melly 
szerint áz élő szávai kifejezendő tudományos pályafu
tásban főkép ki tudja tüntetni az élénk színezetet, mel
lyel a’ legvilágosb s szóllább beszéd is az írt elme
in/vekbe tellyes megfelelőséggel áltültetni soha nem ké
pes. £ ’ mellett olly magas szempontra tud emelkedni 
hallgatóival, köz értelmüség’ rövidsége nélkül, hogy az 
alant lebegni látszó oktatás sem illendő emelkedettség, 
sem tudományos érték’ hiányában sínlődni éppen nem 

' kéntelen. Időtöltést szerző rhapsodiák’ füzérének látszik 
■ első hallásra előadása , tudományos rendszer nélkül. 
Azonban el nem mellőzi ezt is , csak egy kevéssé leple
zi azon színezet alá, meliyet érdekiet élesztőse végett 
az egészre önteni tud. Könnyű azután a’ hallgató’ fi
gyelmének ezen színezetet levonni, vagy rajta hagyni, 
a’ szerint, a’ mint az oktatást csupa időtöltésnek vagy 
való tudományos propylaeumnak nézendi.— ügy  hiszem 
minden genialis oktatónál megtaláltatik illy irányzat.

Elmészeli szikrái, mellyekkel az egészet időről 
időre bővel meghinti, nem kéntelenek a’ lankadó figye
lem’ élénk/tőjének tisztét vinni; — magától vontán ma
rad az ő hallgatóinak figyelme. Nála az illy villanatok 
mindig munkásságban találván a’ felfogásnak külső esz-



közlőit; 1— mindig mélyebben behatnak az elmébe, mint
sem azt más környnlmények között, illy nyilt figyelem’ 
találása nélkül tehetnék. Az elme maga érzi egész mi
voltában az illy elmészetnek ébresztő ’s éltető behatását; 
olly vidám idegzetbe derülvén, hogy az egész oktatás 
messze túl -emelkedjék é’ tekintetben is a’ közönséges 
oskolai leczkéken. Vonszóvá lessz a’ vonszalmi erőnek 
minden hajhászott használása nélkül. Azonkívül, hogy 
maga az Oktató egészen honnosítni látszatik az illy 
kellemes elmederületet; ’s árcza az innét származó vi
dámság’ tükrözése nélkül soha se láttatik; a’ hallgatói
ban élesztett derület ismét vissza hat reá, annál élén- 
kebb kedvel kísérvén fáradozását. Innét van azután,hogy 
L*enél a’ rendszerinti hallgató nem csak önként vona- 
■tik, minden külső kénszerítés’ hozzájárulása nélküllecz- 
kéi szorgalmas látogatására ; hanem az elmulatást is va
lóságos veszteségnek tartja. — A’ rendkívüli látogatók 
pedig mind annyiszor, midőn előadásin jelen lehetnek, 
látogatásaikat esmerőseik előtt a’ nap’ jeles tapasztalást’ 
sorában említik, ’s rajta mint rendkívüli nyereségen , 
meglepetés-szülte örömmel kapnak. Maga L.** pedig leg- 
szívesb készséggel nyitva tartja teremét mind azon tud
ni vágyó ifjaknak, kik előadásai által vonszoltatnak, 
rendes fiallgatói azonban akadályozó köfnyiilményeik 
miatt nem lehetnek. Szívesen látja főképen az idegene
k e t, kik Jénában megfordulván, a’ tudományos neve
zetességekkel esmerkedni kívánnak. Egy pár padot (az 
úgy nevezett Hospitantenbank) mindig tart teremében 
külön az illy vendégek’ számára, ’s szembetűnőnek tar- 
tatik azon hé t, mellyben ezek üresen maradónak. *) Ta-

*) Az illy vendegek nem csak tanulókbu.1 állnak; gyakran 
láttam közöttök, valamint egyéb híres Oktatók’ leezkéin ,
p. o. Wegscheiierén ’s Geseniusén Halléban , Mittermaitr 
törvény-tudósén Heidelbergában ’s a’ t. idős, sőt ősz ha-



Tasz! időben pedig, midőn a’ Német mú’safiak húsvéti 
szünetek’ kedvezése által tudományos vándorlásnak ered
nek , egyik egyetemről a’ másikra, rendre kinyújtandó 
látogatásaikkal; L*s pedig a’ tudományos pályának fél 
évi szakaszát még még nem szüntette, tömve vágynak 
mindig a’ tisztelet-nyújtás ’s adásnak illy szembe tűnő 
tanúi, e’ vendégpadok.

Vidám elmeidegzetét privát éltében is mindig meg
tartja L**. Vendégeket a’ jenai tudósok’ dicséretes szo
kása szerint szívesen lát , különösen főbb képzésre t ö
rekvő ifjakat. Nyájas arczal fogadtatnak tele. Nem is 
sokáig hagyatnak tűnődésben mulatfatasra nézve. O maga 
hamar ád tárgyat, olly minden erőltetést: távoztatva , 
hogy akái-mi eszmeború (93er[egen£ett) hamar el oszlik _ 
’s akármi idegen legyen a’ látogató, nem sokára régi 
esmerős előtt vél állani. De akármi komoly tárgy felé 
húzódhat a’ beszélgetés; enyelgő iónjából ki nem esik. 
A’ beszéd’ fonalát úgy fonja, hogy az se kelleténél hosz- 
szabbra ne nyúljon, egyenesen oskolai teremből jö tt 
Professort a’ vendég előtt állani ne képzeltessen ; — sem

juakat is. Az idegen' tannlfik’ részéré rendszerint két 
hétig tartatik illendőnek az illy látogatás. Ezen tú l , 
ha nem tiltatik is , legalább élűdének (Schmarozer) 
’s fukarnak nézik a’ ‘többszöri vendéget, minthogy egy 
Collegium, az az: egy tudomány’ előadása kivált a ’ 
jelesb ’s kedveltebb Oktatók’ részére, esztendőt á lt 
minden hallgatótól 15—30 ftut be szokott hajtani penr 
gö pénzben. Azonban még sincsenek illy élődőknék hiá
nyával kivált olly leczkék, mint minőket L** adni 
szokott. De egynek legalább alkalommal értésére adta 
az élédés’ észrevevését. A’ sárii látogatásokbul már es- 
meretes leve ez I,** e lőtt, k it azonkívül magánosán is 
meglátogatott több izben. Oda nynjtja egyszer néki L.** 
illy alkalommal tobákos szelenczéjét: „Sofpitittn <S:e 
tinmojit audj in tneinít ®ofe" mondván. ;



pedig- inás részről annyira el-ne darabolja, hogy e’ miatt 
minduntalan tárgy-apadás ’s raulattatás’ hiánya nyiladoz
zék. Olly ügyességgel bir ő a’ lelki életmutatkozást köz 
élet’ közlekedésibe áltoltani, hogy őt mind azon véle 
egy értékű híres tudósok között, kiket a’ Német földön 
esmernem alkalom adódott, e’ tekintetben bízvást leg- 
jelesbnek állíthatom. Leginkább beillik mind azok kö
zött a’ külső élet' mozgékony viszoniba, a1 nélkül, 
hogy valódiságából valamit vesztene, de a' nélkül is, 
hogy a’ zárt élet-nem’ dermesztő ridegségéből valami 
visszahatást árulna-el. Legnagyobb könnyűséggel eggvez- 
tetni tudja ő a’ lelki élet’ súrlódásait, köz életben 
érintendő társalkodás’ tárgyaival. Semmi nyoma sincs 
rajta azon göröngyös máznak , melly a’ tudósoknál gyak
ran tűnődő szorgalomból ered: mint fűszerezhessék a’ 
társasági életet feszes szóllásmódok’ válogatott szerei
vel , midőn azt erőltetés nélkül megindítni nem tadván, 
didergésben gyanítják.

A’ beszédet úgy tudja intézni, hogy se ő vendégét 
félbe ne szakassza, se őt félbe szakasztani szükséges ne 
légyen; minthogy erre,- mint ügyes társalkodó, alkal
mat adni nem szokott. Észre pedig, ha még is megtör
ténnék, nem veteti félbe-izakasztásat. Tartalma akár- 
ininő legyen a’ beszédnek, ugyan az marad megtartása. 
A’ beszéd’ foglalatjának változását rajta észre nem le
het venni, ha csak az ríj tárgynak megfelelő ríj nemű 
észrevételeket illy változásnak nem vesszük. Annál kön
nyebben képes ő illy maga viseleti egyalakusághoz hív 
maradni-, minthogy, a’ mint több ízbén tapasztaltam, 
nevezetes könnyűséggel bir,,vidám szeszélye’ változatlan  ̂
ságához rendületlen állhatatossággal ragaszkodni. Ak
kor se tagad-meg illy magaviseleti minémüséget, hogy
ha a’ tudománynak valami peres elvei, vagy-párt nem
ző tárgyak érintetnék. Jeles sajátságát tünteti illyenkor



elé. Nem olly könnyen észrevehető ez ugyan, mint
hogy nemzői: a’ szerénység ’s humanitás is árnyékban 
szoknak, ámbár annál kellemesebben, virulni. De ép
pen azért figyelemre méltóbb, mennél kevésbé tulajdo
na másoknak. Nem csak indulat nélkül képes ő minden 
színű ’s oldalú véleményeket ugyan azon tárgy felett 
kihallgatni; hanem egyszer’smindolly igénytelen (anfprud)- 
loi) figyelemmel késér mindén vitatásokat, hogy esme- 
retlen lévén a’ társaság e lő tt, a’ jeles Hisztoriographot 
illy alkalommal ritkán sejteti. A’-személyes jelességet, 
mellyből e’ dicséretes társasági erény ered, nem érint
ve, két tekintetből jutáimaztatik az illy Igénytelenség. 
Neki bátorodik az illy jeles férjfiuval először szemközt 
álló szerény idegen, midőn tapasztalja: minő türelem
mel tud az birni, kivált olly gondolati körnek rajzolá
sakor, mellyen ő esmert érdemeinél fogva már régen 
túl hatott. Bizodalmat fog egyszer’smind- érezni, olly 
nagy lélekkel általellenben, ki bizonyosan azért mutat 
illy szerénységet, hogy az ésmeretséget óhajtó, de még 
elfogódott közlőségű neveníék ne gátoltassék esmere- 
tek után törekvő vágyainak kitüntetésében. Egy igen 
szép neme az accoinmodationak! —■ A’ tudálékos, ’s ma
ga-meghittek előtt pedig szinte nem tettleges (negatív) 
kifejezésüvé válván serény leereszkedése, az illy éles 
ellenzetet más jelenlévőkkel elég könnyen kiolvastatja 
a’ furcsa szerepváltozásból. . Ön magát parodizálván a’ 
kérkedő, ’s midőn? iaintegy oraculumtól tanácsoltatni 
jővén, ő maga akar tanácsolni; — megszégyenülését 
magaviseleté, által ő maga eszközli. Magam voltam ta
núja egy furcsa jelenetnek, midőn előtte egy bizakodó 
ifjú tudós szabású előadással tanítgatott, ’s országlási 
nézeteket elhatározó hangon definiált.

Ha pedig melegül a’ vitaj, véleményével ártatlan 
bújósdit játszik, úgy hogy rendszerint a’ hevesbek’ ré



szél-e láttatik szegülni. De olly enyhe előadásban tudja 
csillámoltatni ítéletét véletlen találésággal,. hogy a’ 
szerfelett inelegülők hamar visszajutnak önként a’ mér
séklésnek azon pontjára, mellyről egyedül lehetséges, 
tudományos, súrlódásoknak tudományos resultatnmok’ 
fogantatását eszközölni. Vagy pedig olly tréfás elmészet’ 
alakjában szikráztatja véleményét, hogy a’ hangjáték 
tűzi játékká kéntelen válni, a’ melly minekutánna az 
időn kívüli lét, ’s a’ hirtelenkedés miatt se kisütni, 
se befőzni semmit nem lehete, legalább örömtűzűl, . ’s 
az egésznek vígan csillámló héfejezéséiil szolgálhat. Szép* 
különös szerénységet mutató ’s discret tekinteteket ma
gába záró’ tulajdonság egy Oktatótul, a’ Professort 
ott elfelejthetni, hol az olly könnyen észbéjufhaté; 
ámbár szerénységgel, a’ tudományos érdemkoszorunak 
legszebb pártázatával, olly nehezen eggyeztető.

Privát életében is szüntelen hív marad illy vidám- 
elmüségbez L**. Ha üres érái látogatóktól is üresen 
maradnak, Scotl Walfer’ ’s más illy kellemes regélők
kel pihenteti komolyabb eszméletekben fáradozott elmé
jét. Nem fásnlhat-el ridegségig az olly tudós, ki a’ 
szép Literaturában pihentető gyönyörűséget talál. A’ 
mélyebb tudományok’ béavatotti’ számára enyhítőbb uju- 
lást a’ szép Literaturánál, ennek pedig czélarányosb 
rendeltetést, nem eggy könnyen lelhetni. Úgy tér be 
hozzája a’ tudós, mint egy messze terülő telek’ birto
kosa, az egyszerű haszonvétel’ reményében mívelt föl
dekről hajléka’ körét díszesítő virányos kertjébe, — lát- 
szatilag csak időtöltés végett, — de éppen olly szín
helyre, hol a’ Grácziáknak is áldozhat andalgása. Ag 
ellankadott elme ufulásra talál, az érző szív’ gerjedel- 
mi ríj, ’s a’ tartós nélkülezés után annál ízletesb táp- 
lálatra. Egyszersmind legszebb alkalomnak is kell így 
keletkezni ízlésünk’ nemesítésére. Csak a' kik illy kör-
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nyékzetet mellékelnek a’ tudomány5 roppant mezejéhez, 
azok ölthetik-fel tudományos fáradozásaik’ repkedésében 
a’ Aellem’ aranyszínű szárnyait, a’ honnét egyedül szí
neseinek az ész’ hideg gondolati, vonszalom-gerjesztő 
erőt szívnak a’ száraz vázlatban alakuló elmem/vek.

Fel szokták rendszerint venni a’ psychologok, hogy 
a’ minden emberben más mintájú individualitás annál 
szét vergődőbb sajátságokban nyomja-ki magát, mennél 
fentebb áll birtokosa a’ képzés’ lépcsőjén. E’’ szerint a’ ' 
characterfestés is annál szövényesb feladás fog itten len
ni. Yak látszatik leendni részemről is a’ merészlet, ha 
én ezen emléki csarnok’ nemes tárgyait egymás között 
hasonlítom. Már a’ párhuzam’ felállítása végett egy kü
lönös vizsgálás’ körét kellene előbájolnom. De bátorít 
még is azon tapasztalás, melly szerint én Kri/g, l<r/'et 
és hűden között, alapcliáracterök’ ellenére olly eggyes 
pontokat véltem találni, mellyekben, legalább ezen tö
kéletlen rajzolatok’ számára, öszve találkoznak. Leg
alább nem tettleges .hasonlatossági vonalok’ resullatu- 
mit foghatom ridegebb vizsgálatok’ feloszlató lombikjá
ban is üllepíthetni. ’S az által reményiem, az egész 
rajzolat fog nyerni, ha a’ rajzolatokat egymásnak is, 
,nem csak a’ nézőknek állítjuk elejbek. Megújítom több
ször tett jegyzésemet, hogy én mind ezen említett férj- 
liakat leginkább csak mint tudományos nevezetessége
ket érintem. Rajzolatim is csak azt tárgyazzák körii- 
löttök, a’ mi őket ezen emlékképekben, mint tudomá
nyos jeleneteket világosíthatja. Az élet’ különbféle osz
tályaihoz képest szemlélve különbféle helyezetben szem
léltethetik egy ember, mellynek mind annyiféle befo
lyása szerint rajzoltatván, mind a’ szín adó vonalok, 
mind az árnyékolatok által többféle módosulásban fog 
mutatkozni. M ára’ sokféle viszonok, mellyekkel ugyan 
azon férjfiu az élet’ sokféle köreiben szövődik a ’ kör-



nyékzethez, sok nemű eggyes sajátságok'pontjaira mu
tatnak rajtok, magokban véve csekélyekre; <leaz egész
nek tellyes rajzába képzeletünk előtt némileg befolyás
sal bírókra. Én az illv pontokat természetesen csak úgy 
érintem, ha által ok a’ tudományos tekintetben vett fő 
rajzolat világosul.

Népszerűek az említett három férjiiak tudományos 
pályájokon, de eharakterök szerint különbfélekép. Krng 
mind a’ tanítói széken, mind elmcmíveiben. Vilásos e" 
szerint minden oldalról, de előadását ’s gondolatinak 
külső képezését illetőleg az ő szovétneke m ag asra  
emelve nincs ; ’s nem bír azon friss és kecses élet-szí
nezettel, mellyre pedig az előadás’ alsóbb régióiban, 
hol a’ népszerűség olly hasznos gondolati tolmács, igen 
könnyen szert lehetne tenni. Szárazon mozgatja légkö
ré t ,  messze látásra juttató, de csak száraz hegytetőkre 
illő mérséklésben; ámbár könnyen lejtő kifejezőségénél 
fogva a’ nehezebben nyomó, de illatos körnvékzete 
miatt előbb frissítő tájakra vagyon leszállítva. Ellen
ben ugyan azon nyelve maradván munkás mutatkozási- 
nak minden részeiben; ’s élő szóban kifejezett elvei ál
tal csupán esmert elmemíveit másolván, egész mnnkás 
pályája ollyan mint egy köz haszonvételre szánt, te. 
hát czifraságot száműző, üres időtöltéssel nem kecseg
tető telepedés. Minthogy pedig közhasznú, hely, idő- 
faradság’ kémélőn, egyedül szemlegeltető részlegek’ lan- 
kasztó tekervényei nélkül; azért könnyebben hozzájá
ru lta d ,, ’s több szükség hajtotta látogatásra számolható.

Fries? népszerűsége is illy nemű telepedés, hason
ló czélra. Nyitva áll mindennek. Sőt a’ látogatók itt bi
zonyos kalauzra számolhatnak soha nem szeszélyes kész
ségében. De éppen többszöri szorulás illy kalauzra, bi
zonyítja , hogy csak így tartatik - fel munkáiban a' köz
hasznúság , hogy közvelétlen kalauzolása nélkül a hoz-



zájárulhatás nehezebb volna. Eszközlöttebb tehát nép
szerűsége is. Miért? Mert itt már a’ haszonvehető tel
kek , az eszméletek messzebbre kinyulának a’ fellengzős’ 
esméretlen vidékei felé, ’s inkább a’ sok féleségben éiő 
phantaziának, úgy mint az intézőnek, vágynak hatalmá
ban. Ő is egy szokott lenni mind elmeraíveiben , mind okta
tásában , nem mint L**, ki azon tájakat csak a’ beava
tottakkal láttatja, úgy hogy mélyebb eszméletek’ ter
veivel, szemlélés’ rajzoló tükrében itten esmerkedjenek. 
Egyszerű, ’s különös bizodalmat élesztő annak szünte
len inneplő léleknyugalma, ’s nyájassága. De azon ma
gas komolyság, melly nála egyszersmind e’ két tulaj
donsággal úgy egybe szövődött, hogy igazán mosolygó 
derületnek,p. o. tréfás szeszélynek helyt nem ád, Friesne'l 
az esmeretlenebbeket hozzájárulhatás vagy is közlőség’ 
hivésére olly hamar nem bírhatja; — ámbár hosszásb 
esmeretség után eléggé meggyőződhetni az eránt, hogy 
ezen léleknyügalommal párosult komolyság nem más, 
mint munkássága’ legfőbb resnltatumának életbe lépte
tése, nem pedig erőltetett nyájasság’ jele. Megfér ő 
nála illy hidegre hajlani látszó mérséklettel a’ vidám 
életkedv’ heve. Tökélyesen rá illik Berzsenyiként;

„Jég fe d i homlokodat,  láng csap ki komoly 
kebeledből."

Szép, ha lelkünk’ külső tüköré, az arczulat, egészen 
kifejezi a’ léleknyugalmasok’ életét, hol a’ setét óldal, 
dúljon bár mi kegyetlenül a’ sors, tűlhatalomra soha 
nem tehet szert, hanem csak árnyéklatul szolgál. Eny
hül itt a’ szerencsés élet’ naptüze, nem homályosul. Igaz 
ugyan, kiterültebb mindég a’ komoly oldal ez élet
ben, de azért éppen nem képes egy erős charakter’ 
jármolására. Sőt a’ minden bölcs által leginkább óhajt
ható jóval; a’ léleknyugalommal, mint legnemesb élde-
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lettel, tökélyesen egyeztethető. Egyébiránt Friesnél az 
életjelenetek’ liiblssöri komolysága is bírhatott illy cha- 
racteri módosításra befolyással. L*#nek ellenben többet 
mosolygottá’ szerencse. Történeti oktató lóvéiig tudo
mányos köre is ollyan, hogy többször van alkalma, 
sőt többször ágy szólván kénszerítetik, — mosolyogni az 
élet’ jelenetin, ’s rajtok tréfás ötletekben eszmélődni;' 
tréfának nézve azt, mit az embereknek sokféle myrmi- 
doni törekvése inesterkél; midőn emberi igyekezetek’ 
sikerei a’ humor’ magas szempontjából rendszerint olly 
különös calleidoscop-tárgyak, mellyek egészben mindig 
szebbek, vonszóbbak, mint szét szedve, eggyes példá
zatban. Humora ugyan mind e ’ két férjfiunak elég va
gyon, ’s elég tréfás vegyületü, hogy sokszor bocsáthas
sanak illy tárgyakat, eggy kis szatyr-za matu lúgon ke
resztül de azon különösséggel, hogy ez Friesnél inkább 
tárgyalatos, ’s ön személyére olly víg idegzet szerzőn, 
mint L**nél, vissza nem hat. .

Az pedig dicséretesen egybe kapcsoló hasonlatos
ság mind a’ hárma között ezen férjíiaknak, hogy min- 
deniknek külsője tellyes mértékben fejez-ki olly igény
telen magaviseletét, melly magas állás-pontjok, ’s ér
demeik’ öntudalmának nemes érzésében is embertársai
kat elfelejteni nem hagyja, sőt tellyes ineggyőződésö- 
ket fejezi-ki az eránt, hogy ők csak úgy maradhatnak 
az érdemnek azon poiczán, ’s még magasbra is úgy 
emelkedhetnek, hogy ha onnét szelíd szerénységgel tel
ve tekintrfek-le az alantabb allékra; munkás pályáso
kon embertársaikat soha el nem felejtik, sőt reájok a’ 
humanitás’ nemesítő, ’s szívképző viszonával fognak, 
behatni.

Nem kevéssé volna—: legalább a’ tárgyra , ném 
pedig csekély tehetségemtől kikerülhető rajzolatra néz
ve, érdekletes, a’ német Nemzet’ mostani legkedvel



tebb TJörténet-tudományosi, LulleH t. i. és Rolteck kö
zött párhuzamaiéit próbálni. Azonban én Rottecket soha 
nem látván, csak némileg ismerem munkáiból. Azon 
kívül némelly tekintetek illy öszvehasonlításnak leg
alább tellyes kikerekítését még most talán gátolhatnák. 
Annyit azonban mondhatunk, hogy mind ketten a’ hu
manitás’ magas szempontjából, hol a’ Philosophia’ első 
elvei fejlődnek, indulnak-ki. A’ Hisztoria’ ideáját odáig 
emelik, ’s igy mind a’ kettőt az emberiség’ lelki életé
nek méltán legnevezetesb feladásivá teiszik. Csak azon 
látom pályájokat egy kevéssé szét válni, hogy I,** in
kább az emberi lélek’ tellyes fejlődési felé intézi leg
főbb resultatumokra vezérlő vizsgálatit; ellenben a’ 
lélek és lélek-kőzötti viszonokat, tehát az egész tár
saságot, a’ status-élet' egybe-szövődését látszatik tar
tani legmagasb emelkedésű eszméletei kedvelt tárgyának. 
0  az embert még individualitásának általános kifejlő
dése előtt, már mint eleitől fogva társasági élet’ szá
mára fejlődő lényt szemléli, ’s történeteit e’ szempont
ból indulva magyarázza. Ezenkívül némelly ideáknak) 
meliyeknek kifejezése a’ politicai zsurlódásoknak jelen
idei mozgékony korában mintegy felekezeti jelszavak
nak tarta tik , élesb, ’s talán imitt amott valamennyire 
szenvedélyes figyelmet szentelt. Innét az következik, 
hogy személyessége is észrevehetőbben kitűnik munkái
ban. Óhajtása ’s tűnődése’ szózatja is hallhatöbb. De 
mind e’ mellett egy neműnek tartathatik e’ két inne- 
pelt Történet-buvár, ’s az eggyes különbözés mellett 
eggyeztetbető. Egy fő honból indulnak-ki mind ketten, 
hová a’ legfelsőbb képzés eljutván a’ humanitásnak min
denütt áldáshozó czímei szabadon lobognak , párt tekin
teti egyoldalúság ’s előitéleti félszegség nélkül”; minden 
népeknek, minden néprészeknek javára. Hogyha az 
eggyik forróbban fejezi-ki óhajtásait, --az jó  szándékát



igazságos ítélőszék előtt még tólsággal, valamint a1 má
sikat itt-ott mutatott mérsékléséért meghűléssel nem 
vádolhatja. A’ mi Rotteckel-történt, politikai körbe vág. 
— L** szendébb mérséklettel birván, kémélőbben tapasz
talta e’ legújabb ko r zivatarait feje felett elhúzódni; 
ha csak azon durva merészletet illy jeleneteknek nem 
nézzük, midőn 1831-dik esztendőben Jenában némelly 
felhevült éretlen elinüek által csendes hajlékában azon 
szín alatt háborgattatott, mintha nem felelt volna-meg 
némelly reményeknek, mellyeknek régibb magaviseleté, 
’s különösen elméiníveinek némelly kifejezései, rajos 
képzelődésök szerint támasztottak. Nem csuda, vétek
nek tartják az exaltáltak, ha csak egy ellenzétet is 
sejtnek; annál nagyobbnak, ménnél inkább megválónak 
előbb kába képzelinényeikben győződve, hogy azon férj- 
fiu , kiben most az ellenzet’ támadását tapasztalák, 
egykor vélök egy érzelmű tála. Itt különösen az véte
te tt általok rossz néven, h o g y -n ev eze te s  helyezetét 
’s politikai béfolyását nem használta azon nézetek' va
lósítására, inellyek általa az ő szabások' alakja szerint 
láttattak javaltatni, 's még addig a’ státuséletben nem 
valósulhattak. A’ ki esmeretes azon fogásokkal, mellye- 
ket pártszeszes szenvedélyek használni szoknak a’ néze
tek’ hamis felfogása’ vágy ármányos elcsavarására, az 
könnyen fel fogja L.**t illy képtelen vádak alól menteni. 

■ Bir ugyan ő belső udvari Tanácsos’ czímével, Fejedel
me’ tisztelő kegyelmével, ’s mint a’ Weimári Ország
gyűlésnek hosszasan, szinte a’ múlt 1833-dik évig fá
radozott Elnöke, a’ honfiak’ bizodalmával. De éppen 
azért, minthogy több éiet-sorsosinál kiterültebb körben 
vala munkás; minthogy sokrendü figyelem vaia reá füg
gesztve, ’s különbféle érdekű várakozás rajta épült; 
annál kevésbé csudálható , hogy ha még is találkozónak 
némelly elégedetlenek, kik a’ mindennek elégséget nem



tehetőst* meghűlésnek, 'némelly nézetei’ nem létesülését 
következetlenségnek., szerény szerepét káros hallgatag- 
ságnak tartották. Történjék bár tízszer, hogy egy tu- 
dós, a?.ki külső helyezető miatt az országiás' gyakor- 
latos körébe avattatván, megbotlik, ’s nézetileg* szépen 
öszvehang^ó-elveit, ki nőm vihetőknek. találja; de csak 
tizeneggyssásíier bpbiogníjon,; — vád oktathatnak e követ
kezetlenséggel ? Utána fog é azért, tétetni több más élet- 
sprsgsjft%k, kik mógi iMy>; hibálĵ M ta^aslál»w»áb-
ban esziitélők, ’s killyebb. nem tekintők lévén , el nem 
követtek ? j ^alpw csekélyebb fog azoknak érdeme lenni , 
kik a’ tsnswfeásitéletnek mind két nagy ihasönfelén fára 

eSf? ohlaln sijrányz®knál kiterűltebb körük
ben többszőr eltévedhetek?. Nem mindig az károsultabb, 
a’ ki többet veszt. Sőtnyertés lehet, csak ő tartson meg' 
utoljára többet.

Előbb .tehetnének; a’ politikai közeplet’ baráti lé c 
nek azon főeideájn ellen, kifogást, midőn valami stá
tus’ véges fő czéljáűl a’ tnlhatalmat tűzi-ki. *) Azon
ban itt is menthető L**. O maga szigorán megbírálta 
későbben ide czélzó mankóját , ’s igazítást igért. Ha 
ezt még nem tette, némelly tekinteteken kívül bizo
nyosan hisztoriai óriás munkája miatt akadályoztatott, 
mellyben Nemzetének múlt korát, mint Müller a’ Hel- 
vetákét, nagynemü ecsete’ remeklő vonatival emlékesíti.

*) Lásd: Lnden: Jjgnptbu# bér Staatsioeisíjeit nnb rpoIitif. 
„9Bir reotten riic&t s e c b e í ;I c u — így ítél róla Raumer 
Fricdr. : Utber 3 te$ t, ©tant nnb 'Politil czímu köny
vében: „baji roir bie unenbli<$e, unausfűbtbare 3tegie> 
terei berausmünfcbtn, unb umnőglid) bas ©tccben jnad} 
Übermaifet jebem ©toate űls lettes >}tel norfiredfen főn« 
n tn , roeil es unerreic&bar ifi, unb ju le |t gerabe jubent 
fü fjtt, roas Suben befőtripfen rviíl, immíicb ju  bér na-
poíeonifcfjen Sprannei beS einen, ubermő^tig ÍBÍeibenben."



Kedvteléssel '* nemes iparral viselt oktatói hivatala is 
nem csekély részét foglalja-el munkás Étének.

Ámbár egy kevéssé értekezésem* jeléithatárán 
túl csapongók, ha még a’ kövctkezendőkefériníendem, 
nem fog felesleg lenni az előtt, kinek tudobiány ’s 
erkölcs szoros viszonlatbun éledeznek. L’snek külső 
helyezete is igen kívánatos és kényelmes, mint a’ föl
di javak’ szép mennyiségével felruházotté, ’s egy sze
leteire méltó csalárd’ fejéé. így nem vala lehetetlen, 
hogy szép talentumai egy szegény jó erkölcsű ifjufiak 
esmeretséget ’s bejárást szerzőnek L**’ házánál: Feléje 
vonula egy szeretetre méltó leányának óhajtó figyelme. 
A’ vonszalom azonban jó darab ideig túl nein hatott a’ 
kebel’ körén , áltlátván az ifjú pár, hcfgy igen tetemes 
a’ sorsi különbség’ választó fala. De felfedezd a’ jó szí
vű gondos atya kedves magzatja’ szivének titkát, ’s 
minden tétovázás né.kiil vejének választotta a’ derék 
ifjat. Ez annál dícséretesb, mennél többször megtörté
nik más fe lő l, hogy éppen azok, kik külső állapotra 
nézve a’ so rs’ magasztaló kedvezését tapasztalták, ha
sonló emelkedési segedelmét másoktul annál indulatos- 
sabban megfogtak, midőn a’ felmagasztalás’ állapotjá- 
ban illy jótékonyságot eszközölhettek, ’s igy a’ reájok 
néző adósságot felebarátjaik’ javára leióhatták volna.— 
L** t. i. m aga is köz sorsú falusiak’ gyermeke. Bréma’ 
vidékéről, a ’ mint maga is tartózkodás nélkül beszéli. 
Nem esmerem szebb virágát a’ tudományos életnek, 
mint külső -’s belső nagyság’ pontján illy igénytelen 
követelését a ' szép pálya’ díszjeleinek. Legszebb díszt 
érdemel magának mind az, ki az illy jeleket félre 
tudja időről időre tenni, ’s nem szégyenlí a’ visszatekin
tést ifjúi éveinek, vagy születésének mostohább kör
nyékére; —  éppen ott, hol a’ mindennapi lelkek’ hiú
sága halálosan képzeli díszét rongáltatni, midőn kén



teleti említni vagy hallani, hogy attól mindég nem 
környékeztetett.

Számos évektül fogva eggyike lévén L°* a’ jénai 
Egyetem1 csillagainak, ezen kis tudós honban tölti munkás 
élete’ napjait. Pihenése’ óráit szép kerti hajlékában, a’ 
városhoz éjsz’ nvugotra emelkedő ’s a* jénai völgynek 
nagy részére lenéző hegységen, Lichtenhain regényes 
falu’ szomszédságában éldeli. Az oda vivő út egy par
tos oldalon Schiller egykori kertje mellett megy-el, 
hol mostan egy kis csillagászi intézet, települt. Soha 
nem igyekeztem olly kizáró figyelemmel elfogadva 
a’ világítélőszék’ jeles tolmácsának Tusculnma felé, 
hogy élőbb ottmeg-ne állapodnám, hol e’ földi pályá
ján egy más n gy  lélek mulatott, ugyan az, ki a’ Hisz- 
toriának nagy nemű rendeltetését olly nagy nemű gon
dolatban kifejezte. Emlékezetes fog előttem a’ jénai re
gényes völgynek több más érdekes tárgyai között ezen 
nevezetes kerti ösvéru is maradni.

L*enek külsője is sokat jelentő. Közép termet, 
elég eleven arcz-szín, még alig őszbe szólni kezdett haj, 
kevéssé szende, de biztos mozdulata testállás, élénk 
szemek, szelíd, de figyelemmel legelésző, ’s hellyel- 
hellyel gyenge gúny-mosollyal vegyülő tekintettel; — 
mintegy ezek lehetnek külső charactere’ vonalai. Sze
mélye fiatalabbat mutat koránál, mint áltáljában ezen 
rajzolatún tárgyainak majdnem inindenikéé. Nála min
den tekintetben igen kifejeződik a’ német véralkat , melly 
ha mértékletes életmóddal óvatik, az ülésben senyvedő 
tudósok’ életnemében könnyen acclimatizálódik, vagy 
is honnosul, ’s képes leszen, a’ sorvasztó fejtörések 
mellett is hosszú életfonalat nyújtani. Az illy férjfiu 
soha remetei hidegségig nem fásul-el nemes czélra tö
rekvő magányában. Legyen bár azonkívül más társasá
gi közeledés eránt még olly bokrosán borzadó; még is



mindig hív marad nemzeti eharaktcréhez annyiban is, 
hogy a’ családi egybeköttetésre nem csak hajlandó, ha
nem különösen is vágyó. ’S ez teszi, hogy soha nem egé
szen hóit láncz-szein a’ külső társasági életben. E’ te
kintetben bizonyosan megérdemli, hogy különös elője- 
lességi disz tulajdoníttassék a’ Németnek, több más Nem
zetek’ tudományosai felett; kivált a’ jelenkorban. melly- 
nek szoktatása olly sokfélekép láttatja döngetni, az em
bert tarsalkodási ösztönnel született lénynek rajzoló 
pufténdoríi ’s t. e’féle theoriákat.

8. H E E R E N .
Több jeles féíjfiak’ becses esmeretségébe juttattam 

azon néhány napok által, mellyeket a’ nagy tudoinány- 
hirii Göltingában töltöttem. Mennél szőkébben vala az 
idő kiszabva, annál hőbb igyekezettel voltain rajta, hogy 
minden, pillanatot óra, nap, sőt heteket kémélőnhasznál
hassak Nem leve nyereségem csekély. Itt is mindenütt 
azon különös szives elfogadást tapasztaltam, melly a’ né
met tudósoknak annyira tulajdona. Könnyen neki bátorít 
minden idegent illy szíves elfogadás. Képessé tészen 
rövid idő alatt sokat tapasztalni, nem csak időt, hanem 
könnyebb hozzájárulást nyerve a’ tudományok’ kulcsá
hoz, mellyek bizonyosan a’ jelenetek’ eszközlőinél, a’ 
a’ tudósoknál találtatnak.

Nem csak elszámlálnom, hanem hosszabb rajzolat 
tárgyaivá kellene tennem: Pott, Wendt. Gieseler, Lücke, 
’s több arakat, hogyha illy tapasztalásim’ göttingaikö
rét olvasóim előtt egészen kiterjeszteni akarnám. De 
minthogy ezek, jeles tudományaik mellett is, Hazánk
ban még annyira esmereteseknek lenni nem látszatnak, 
csak kettőről fogok még emlékezni. Mind a’ kettő elo- 
küzdő veterán azon tudományokban, mellyekne'l fogva 
C. M. Olt, MINERVA I. KEGYED. 1835. 5



a’ giittipgai Egyetem már a’ múlt Század" derekán jele
sen -virágzott. Az ő koszorúik is szint azon időtől fog
va már virulnak. Heeren és Bhmenback ezen két ősz 
bajnokok.

Heeren a' státus-tudományokban jelesűltiró. Ideáival, 
mellyeket a’ régi kereskedő Nemzetek’ politikájáról irt, 
főképen díszt nyert magának. Az illetett tudománynak 
köre nem kevésbé gazdagéit e’ munka által. Ha egyéb 
becsét ezen munkának nem tekintenénk, már felette 
nevezetes, áz egész történet-tudományra, ’s a’ huma
nitás’ előmozdítására áldott befolyással biró a’ szempont, 
mellyből kiindul. Elmellőzvén t. i. a’ háborúknak igen 
is széles, de az emberi lélek’ fejlődésére igen kevés je- ' 
leneteket matató országufját, olly ösvényeket vezetett 
itt búvárkodása’ mezejére, hol az emberiség szintúgy'szo
kott előre haladni, mint amott a’ vadság’ kora felé visz- 
sza hanyatlani. Minthogy azonban i l l y  békés haladás 
robaj és érzékrendítő jelenetek nélkül megy végbe, nem 
szokott még eddig annyira észre vétetni, sem olly szá
mos nyomozások’ tárgyául nem szolgál; ámbár tulajdon- 
képen ezen utakon fut a’ különbféle móddal szét dara
bolt emberi nagy társaságokat öszvekőtő nagy pálya, 
alapítván az egymás közötti viszonok által szült társasá
gi fejlődésnek első alkatját.

Heeren e’ szerint kettős nagy érdemmel bir munkás 
pályáján. Először, hogy a’ státus-tudományt, a" nem
zeti szorgalom’ elemei’ fejtegetése által nevezetes ideák
kal gazdagította, visszatekintvén tudományos vizsgálati- , 
bán a’ hajdan kornak azon nevezetes népeire, mellyek 
az akkori szilaj, háborús népszellem miatt a’ mosta
niaknál is hatalmasb akadályokkal küszködvén, keres
kedési közlekedéseiket még is nem csak bíztosítni me- 
részlették, hanem azokat nevezetes néphatalmi erőnek 
kútfejévé tehették. Megtudta mutatni, hogy már a’ régi



emberiség nem csupán azon erőhatásban vélte a’ nemzeti 
hatalmat alapulni, hogyha szomszédja földi boldogságá
nak, sőt tellyes létezésének semmivé tévője; hogyha 
nem csak az ollyan pusztítási kivonásban fáradoz, melly- 
nek szomorú maradékai őt ékesítőn illessék;—hanem 
abban is, hogyha ön keble feselő erejét a’ földi javak’ 
békés haszpálásában is tudja gyakorolni, ’s azoknak 
kölcsönös kicserélésében sokszorozni. Tudott egy kis 
virágos ágyat ’s főzelékes kertet felfedezni , az indula
toknak buján termesztő gaz ’s tüskés ko'ré-lepte telke 
megett, hol az ő kitöréseik szintúgy eltiporják az em
beri lélek’ nemes fejlődése’ csiráit, mennyiben a’ vad, 
’s előbb-utébb ön magát megemésztő erőhatást előmoz
dítják.

Másodszor, szinte nagy érdeme Heerennek, hogy Ideái
ban a’ történetírók’ számára is jeles tárgyalatot (matériáié) 
szolgáltatott legyen. Olly minden oldaluságában, a’ mint. 
most míveltetik a’ Hisztéria, kiteijeszkedik mind arra, 
mi az embernek, mint észtől kormányzott tevős erejű 
lénynek általa, vagy őt illetőn, e’ világon történik. 
Alig lehet illy fogalmu ideájának csak annyira emlékez
tető hasonlatossága is a’ régi, kivált a’ középkori 
Hisztériáéhoz ; mint vagyon egy jól kikerekített egész
nek valami benne megtaláltaté kis részéhez. Az illy ter
jedésű Történet-tudománynak elmulhatlanúl kell bír
nia kútfejek’ ’s tárgyaitokkal is , bővebb mértékben, 
mint sem eddig volt alakjában bírhatott. Nem elegendő 
erre nézve a’ csupa háborgások ’s vérontások’ feljegy
zése. Heeren ezt észrevévén, választott egy igazabb 
szempontot, hisztériái Vizsgálat’ számára, melly egy- 
szer’smind ön álladalmu tudományi rendszerül is szol
gáljon. A’ kereskedésnek mellyékes de gazdag tárgy- 
nyujté ösvényében áll ez. Olly nemű vizsgálattal ha
tott be a’ múlt idők’ jelenedbe,. hogy munkálati irány-



zása megérintse azon támaszpontokat, mellyek között 
csendesen szövődnek a’ társaságos egybe köttetési erő- 
gyakorión ’s javakat sokszorozón fentartó viszonok. Eze
ket is a’ kereskedési közlekedésekben találjuk. Fárado
zása' resultatuma két felé világít: az orSzáglási ’s a’ tör
téneti tudományok’ széles köreibe. Mind a’ kettőben dísz- 
érdemlőn világosít, ’s építi „

Heeren is eggyike lévén a’ német Litefatura mos
tani veteránjainak, maradvány azon már alkalmasint 
mindenütt befejezett korból, midőn a’Nemzet’ lelki fej
lődése leggyorsabb , ’s legbuzgóbb bévtől sarkalt, lépé
seket tett a’ tudományos élet’ fő ideálja felé. Különösen 
eggyike ő azon férjfiaknak, kiknek díszes munkássá
guk Göttingát a’ uralt század’ derekától fogva történe
ti ’s országlási tudományok’ tekintetéből a’ német egye
temek között legfentebben szárnyaló hírre emelek. Tu
lajdoníthatni e még néki a’ jelenkorra nézve e’ jeles hír’ 
koszorúját, azt most fejtegetni nem czélom. Atínyi bi
zonyos, hogy Heeren is, több hasonló híreseitekkel, 
neve’ inneplésének Zenit-pontjat régen elhaladta; 's ha 
érdemeinek való értékében riem is, de a’ publikum’ hó- 
dölásában már messze a’ kevésbé világos hát Védi kör
be tolatott. ■

De az-igazi nagyság nem az előtte bókoló hízel
gésektől nyeri valódi értékét. Magában viseli mind azon 
attribútumokat, mellyek az ő ideáját egészlítik (con- 
stitnálják), ’s birtoka’ kiterjedését jelelik. Egyformán 
fog ő mindig fényleni, akár járuljon hozzá elhiresülés’ 
külső fényé;- akár emelkedjék számára dicséret töm
jénje, akár nem; akár melly fokán álljon tisztelői ma- 
gasztalásának. Kedves emlékezettel lehetnek azért Iíee- 
ren eránt nem csak azok, kik híre virágzásának tanúi 
Voltak, ’s dicséretével tölt magasztalás’- hangjai által 
érintettek; hanem azok- i s , kik most. csak az-_ ősz tu



dóst látják, vagy egyedül elmemíveivel esmerked- 
nek. Nem fog a’ hozzá igyeksző tapasztalt idegen által 
várakozásánál csekélyebb szejnlále'si tárgyakra találni, 
midőn rajta is észre veszi a- senkit nem kémélő idő’ nyo
mait. Nem csekélyebb figyelemmel fogja tudományos 
előadásait hallgatni, habár hallgatói teremét töltve nem 
találja.

Korunk’ ujabb idejében Heeren is osztozott Göthe’ 
sorsában. Czélul vetetette is Bőmétől, kinek legédesb 
kedvteléséül látszik szolgálni, hogy ha ellenséges indu
lat’ mérgével ronthat mind azokra, kiket egyébkor a’ 
Német-nemzet tisztelni szokott. Különösen Heerenntl 
méltatlanul bánik. Göthét csak gyűlöli, de Heerenrol 
máskép, mint megvető gúny’ hangján, nem szól. Leg
inkább vagdalja tisztelő kifejezésiért, inellyekkel Na
póleont illetőleg nyilatkozott, ezen hódító’ mindenható
ságának idejében. De váljon ki tétethető e azért gúnyo
ló vagdalózásoknak, minthogy azon férjfiuról azon idő
ben tisztelettel emlékezett, midőn nem csak alattvalók, 
hanem számos népek reszkettek hatalmától ?

Iíecrent mind azok, a’ kik közelebbről esmérik, 
személye’ külsőjével megeggyezőnek lenni állítják. Kn 
ő benne egy igen tisztes maga tarfásu nyájas öreget 
esmertem-meg, kinek feje felett a’ kornak már hanyatló 
része is régen szállong, de a’ nélkül, hogy az öregség
nek két ritka késérőit, az egésséget , ’s élénk elmét is 
elseperték volna magokkaL a’ roskadt kor’ évei. Ga
lambősz, de tömött haja, egésséges arezszíne, ép fogai, 
magas, de egy kevéssé előre görbült testállása, teszik 
alakja’ fő tulajdonságait. Elszámlálván kérdésére, a’néniet 
földnek tőlem látott jelesb városait; a’ megnevezet
tek közül sokat beszélt velem Berlinről, minta’ hol éle
tének egy részét töltötte. ■



Végre mind Heeren , mind pedig az általam altal
jában e’ rajzolatokban érintett féíjfiak felől örömmel 
tehetem azon észrevételt, hogy nem vettem elmeidegze- 
tökben legkissebb jelet is észre, melly bennek a’ sze
szélyes kedvnek csak legcsekélyebb nyomait is árulhatná- 
el. Én nem ismérek kivánatosb állapotot mind magának 
a’ bölcsnek, mind környékzetének, mint a’ tiszta kék 
ég állhatatos deri'iletje'vel kitehető zavartalan kedvélyt, 
f@ematb) az életnek minden arczu jelenéti között. De 
maga az illy kedvélynek keblében viselője sem pecsétel
heti hitelesebben életpbilosophiáját, mint midőn mindig 
tudja bírni ezen Iegizletesb életfűszert, melly biztosan 
óvó sőt orvosló erővel is bizonyosan bír mind azon fá- 
radhatlanok’ számára, kik nemes feláldozás’ eltökélésé- 
vel, az élet’ sok nemű örömeitől magokat megfogva, 
egyedül a’ tudományok’ körében keresik éltök’ folyamát.

9. B L Ü M E N B A C H .

OUy érdekes tárgy zárja-be ezen rajzolatokat, melly 
sok féle eredetiségére nézve olvasóimnak is különös 
figyelmét fogná, reményiem, igény alá venni; hogyha 
ezen emlékezés, mellyel itt a’ következő férjfiút érin. 
tem, több ’s tőkélyetesb lehetne, mint eggyes emléke
zet’ darabjainak bizonyos rend nélküli egybefüzése , tá
vol maradván azon rajzolattól, mellyen az egész tárgyat 
minden oldalról felfogó esmértetés’ vonati megtaláltat
hatnának. De reményiem, hogy érdeke e’ rajzolatnak 
még is elfogja érni más, némelly tekintetben tőkélye- 
tesbekéf. A’.tárgy’ fő jegyéke szembetűnőbb , azért kön
nyebben is rajzolhatóbb. Méltán dicsekedhetek, hogy 
olly férjfiu lészen számomra tárgy a’ követkézendőkben, 
kiben az eredetiség sok tekintetre nézve mutatkozik.



Biztat e' tekintetben a’ remény, hogy legalább érdek
telen nem lessz az, a’ mit róla mondandók.

Blumenbach a’ híres természetvizsgáié, a’ Craniologiá- 
nak egyik alapítója, nesztori korban ’s erőben éli még nap
jait Göttingában. Eggyike legtöbbet ígérő várakozásim- 
nak, mellvet göttingai látogatásomra építettem, az va- 
la , hogy véle esmerkedhessem; annyival inkább, mint
hogy ő nem csak mint tudós, hanem privát életére nézve 
is volt előttem esmeretes. Sokszor hallottam róla bol
dogult atyámat emlékezni, az enyimhez hasonló utazásai’ 
tapasztalásának idejéből. Már e’ tekintetből is vonszóbb 
érdeklettel közelgettem Göttingához, midőn Blnmen- 
hach nevével eggyfitt azon boldog órák is mindég meg
újultak emlékezetemben, midőn még mint minden szü
léit tisztelő gyermek számára, mind a’ gyengéd érzel
meknek mind pedig a’ tndnivágyásnak számára nyitva 
ált egy biztos Oraculum, — egy pontban eggyesítve a’ 
szülék’ körében. De azonkívül az esmeretesb tárgy ér- 
deklőbb, ’s már magában neveli várakozását a’ szemé
lyes ismeretség’ küszöbéhez közelítőnek.

Nem csuda tehát, hogy Göttingába érvén, első 
gondom volt Blnmenbacbal megesmerkednem. Bíztam 
azon, körülményben, hogy magamat úgy mutathattam 
he nála, mint fiát azon számtalan tudnivágyó idegenek’ 
cggyikének, kinek ez előtt 40 esztendővel szinte hasonló 
czéltól bnzdúlva volt alkalma esmerkcdnie a’ már akkor 
sem fiatal, de már akkor is nagy hírben ragyogó tu
dóssal ; ámbár ő sokkal később számlálása évei mellett 
is már a’ mély sír’ nyugalmában hervad. Mintegy na
gyobb lészen bizodalinunk, ’s előbb kitisztulunk idegen- 
ségünk’ eszmeborujából, (93ertegen£eitj hogyha olly es- 
nieretségre tehetünk szert, hol már véreink sem voltak 
idegenek. De azonkívül még más jótékony alkalom is 
kínálkozik, a’ tudóssal közelebbi esmeretségbe juttatás



sál. Zs* Erdei/országi nemes e's jeles hazánkfia állal 
szolgáltatott ne'kem ezen alkalom, szívességének több 
bizonysági között, olly meglepőleg, hogy ha csupán 
ez eggyct tapasztaltam volna részemről, már elég okom 
lenne magamat eránta lekötelezve éreznem. Azon érák, 
mellyeket vele Göttingában különösen Blumenbaohnál 
töltöttem, ott létem’legszebbjelenetibenrészesített. Csak 
az itten legfőbb óhajtásom, hogy minekutánna hosszas, 
és igen nevezetes utazásaiból ő is szerencsésen haza 
té rt, ezen sorokat, mint reá emlékezőket olvasván, reám 
néhány pillanatig emlékezzék.- Általa .is tudósíttattafti 
esmerkedésem nevezetes tárgya’ characteréről, ’s az ő 
sajátságiról, mellyekhez, ha szándékában boldogulni 
a kar, emberesméret után vágyó idegennek magát alkal. 
mazni kell.

Bltmenbftch természetvizsgáló. Mint altaljában min
den némef tudós, ő is egyedül ’s kizárólag választott 
szakmányának GJad?) él, minthogy nem kell tartania né- 
melly imitt-amotl még uralkodó előítélettől, nrelíy sze
rint valaki csak úgy tartatik igazán tudósnak , ha min
den tudomány nemből tud valamit beszélni. Sőt maga 
a’ természet-tudomány sem egész kiterjedésben tárgya 
Bl* hiremelte búvárkodásának. Ennek is csupán egy kü
lönös részéről lehet tulajdonkép felvenni, hogy nékie 
kedveltje, ámbár az is megvallható, hogy e’ már az 
egész természetidsztória’ pályáján dicséretesen mutat
kozott, az egészre kiterjedő, ’s szinte a’ legújabb idő
kig minden tanítói könyvtárakban gyakran látott ter- 
mészethisztóriai rendszeres munkájával.

Aoscitur ex sociis“ mondja a’ példabeszéd. Ezt a’ 
tudósokra talán úgy alkalmazhatnánk, hogyha a’ ,,so- 
cius“ alatt azon tudományos tárgyát értenénk, meliy- 
nek inivelését törekvéseik magas czéljáál kitűzvén, csu
pán csak annak élnek, tehát egyedül véle társalkodnak.



t(en annyival inkább építhetünk kiivetkezletet a’ cha- 
■acter'' megítélésében, minthogy a’ „Navita de ventis“ 
udósokra is e's főkép az ollyanokra ráillő, kik legin
kább egy bizonyos tárgynak szentelték minden szorgal- 
nokat; annyira, hogy a’ mi (szabad légyen ezen min
ién gúnyszesz nélkül értett hasonlattal élnem) az őrült- 
iég’ legalsó fokán a’ szegezett, vagy is fixa idea; -— 
;zinte az az illy nemű tudósoknál, — kivált ha mellette 
elette szorosan elzárt életmódot követnek, — kedvtelés
ei miveit tárgyuk; — természetesen azon tetemes kü- 
ömbséggel, hogy az objectivitást nem oszlatják-fel meg
avart subjectivitásban, ’s a’ végeséit szemeik elől el-nem 
évesztik. .

Az illy tárgyak, mellyek valami tudós’ munka 
körét alkotják, mindannyi nemű foglalatosságot szülnek, 
nnét pedig sokféle sajátságu környülmények elevenül- 
lek , mellyek a’ tárgy’ mivelő hősével viszonlatba szö
vődvén, kölcsönösen visszahatnak a’ munkásra; úgy hogy 
lajátságuk’ jegyékét abba beolthatják, annál nevezet 
;esb kitünéssel, mennél inkább elvan szigetelve az így 
[egyékezett minden külső élet’ befolyásitól, honnét ha ép
pen mindég charactertörlesztés nem is, desajátság’ ledör- 
'.sölése rendszerint áradni szokott.

Illy nevezetes lévén a’ tudós életkörben e’féle viss
zahatás , azonkívül még jelen szemlélésünk’ tárgyában 
nély gyökérverőül erős charactert találván, nem csu- 
lálható, ha Blsban sokfélekép mutatkozik a’ kedvelt 
órgyára emlékeztető sajátság. Mondják, hogy midőn 
I é rd  é r t  először meglátta: „o bu îmmtifdjeá 
s Klopstockol szemlélve: „o bu êrvíicljer £unb"—kiál- 
ott fel. Az illy sajátságra emlékeztető észrevételeket 
ennészefesen nem mindenütt szokták el-nézni. De mi- 
lőn illy characterfejező ’s illy rendszerre ’ emlékeztető 
tz észrevétel, a’ bele vegyült szatyrszellemet' örömest



meglehet bocsátói, annyival inkább, minthogy nehe
zen elhatározható: észrevevés tárgya ellen' van-e intéz
ve a’ gúny’ Ingja, vagy pedig ön maga az észrevevő el
len, ki nem restel legfellengzőbb mellyékneveket alan
tabb regióju tudománya’ tárgyaihoz ültetni ; vagy meg
fordítva ezeket, az időben le'tezők’ gyászos maradványit 
p. o. az állatoknak kaponyáit emberekével eggybetéve 
idealizálni.

Valóban Bl* is azokhoz tartozik, kiknek  nem csak 
szenvedélyeik, de leginnepesb érzelmeik, teh á t enthu- 
siasmusok is kedvelt tárgy ok által é lesztetik , Y  egé
szen ntána húzódik. Mosolyognom kellett, midőn rop
pant kaponyagyüjteményét szemlélvén, ’s minden bámu
lásom’ ellenére kaponya támasztotta enthusiasmusoinat 
alkalmasint csekélynek vélvén,  egyszerre egész lelkese
déssel : „SSie fdjön, mié fcerríid; i(t fyitt alleá geftattet; Sá’bne, 
ítinn, öatfen, mié ein 2íbgug ! 2í6er £ier$ier jó k a t ütve hom
lokára) mit§ mán mai fcaben I" — harsogtatta. Én meg
vallom, szeretem bár a’ mindenható* névéit mindenütt 
bámulni, még akkor is , midőn rajtok romlás és enyé
szet’ rémítő ellenzete dulong; de éppen, minthogy illy 
jelenetek már a’szemlélésben is erődermesztő kihatásuak, 
vizsgálatimmal elragadtatva rajtok legelészni nem tudok. 
Igaz ugyan az is, hogy akármi kellemetlenül érintse ér
zelmeinket valami vizsgálati tárgy, akár szokatlanság, 
akár maga a’ tárgy * viszályos-alkatása m iatt; — éppen 
nem lehetetlen, hogy a’ tárgyhonnosító szokás, vagy a’ 
viszályosságnak némelly tekintetben eltakarhatása las- 
sankint annyira elgyengíthetik a’ benyomást,  hogy ez 
még idővel egészen ellenkezőnek helyet adhat. Ezt ta
pasztalhatjuk főképen midőn a’ kellemetlen benyomás 
tulajdon munkásságunk által törlesztetik, ’s a’ szokás 
utnyito nyomdokát előbb mi magunk jeleljük-ki, elejbe 
léptetvén terv szerint intézett életmód’ kormányával.
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így lessz azután lehetséges, hogy nem csak a’ képzelet, ha
nem maga a’ munkás erő is képes, lehessen csüggedet- 
len szorgalom’ állhatatos szövetségében, a’ tárgyak’ 
eredeti alakját nevezetesen módosítni, sőt azokat sze
mélyessége’ színébe borítni, subjectivitásával assimilál- 
n i ,  hatalma’ pecsétjét ráütni. Sőt még vonszódás is ger
jedhet keblünkben az illy munkás színhellyé vált érzet 
borzogató rengeteg eránt, hogy ha a’ benne mutatott 
erőhatásunk olly czélt tuda magának kijelelni, ’s el
érni , hogy az tudományos értékű, ’s tudományos resul- 
tatum’ szülője legyen. így cselekedék Bl9;— igy nem 
fogunk megütközni, ha őt szint olly lelkesedéssel lát
juk ábrándozni kaponyái e lő t tm in t  Schillert, midőn 
Póza Teli ’s t. e’féle hősi ideálokat kaponyája által haj
lékolt lelkében fogantatta. E’ szerint ha eggyütt legelé
szünk valami különös kör’ szenvedélyes munkálójával 
az ő mezején, csak bizonyos, ’s észnek ellent nem mon
dó czéllal birjon, megéggyezhetünk egészben véle, sőt 
osztozhatunk kozlött ideájiban is. Csak hasonló lelkese
dést ne kívánjon, ha véle felérő béavatással a’ belső rej- 
tekekbe, — nem bírunk. ^Lelkesedés olly tárgyak eránt, 
hol az több emberekre nézve csak részletes, akkor le
hetséges, ha egybefüggése fentebb tárgyakkal általunk 
sejthető, ha "Száméra ’s körülte tett vizsgálatok’ köny
ve táratik előttüok-ki, mellyből a’ felfogott tárgyalvi- 
szonló ideák derengnek elejbénk. Bl* nevezetes tartal
mú könyvet tárt ki ottan, hol mások egyebet, mint 
semmisítés dermesztő ideáját, nem lelnek, vagy ha 
lelnének is, az illy tárgyról feléjek surranó borzadás 
által már előre megdermesztetnek, i

Bl* charaqterének eredetisége alkalmasint szenve
délyével egybefüggő, tehát tudományos foglatosságától 
kedvélyére lehelt nyomdok lévén j nem szegletesül olly 
éles ellenzetben a’ szokottabb characterekkel, mint sem.



azt első láttatra vélnénk. Különcznek éppen nem mond
ható. Lehet ugyan még benne inas nemű sajátságöt is 
találni a’ mi tudományos körében viszönlatban nincs, ’s 
annak visszahatásától szült jegyék sem lehet. De ha es- 
merjük azon már most a’ tudósok között is  alkalmasint 
ritka népcharactert, melly német kédvélységnek (Deutfdje 
©eműthltdjf'eit) neveztétett-el;— akkor az ő sajátságai’ 
kulcsát is alkalmasint megleljük. Innét vagyon, miért 
hogy Bl* külső manierjai, ’s áltáljában egész magatar
tása az idegeneknek, kivált a’régibb gondolkozás-móddal 
esméretlenebbekaek annyira szembetűnő. Feszességet nem 
esmerés, bizodalmat élesztő elejbe jövés az idegenhez; nyilt 
szívű egy kevéssé gyalulatlan ömledezéssel (Cer6); moz- 
dulatiban biztos, de némileg vaskos kifejezéssel (eimgcr* 
maffcn oierfdjrötig) ezen rövid vonalozat — egykor Német
országban sokakra ráillő, ’s alkalmas közönséglettel bí
ró néparcz Bl*ra most is alkaímaztathatik. Igen jól áll 
mind ez individual természetébe szövődve. A’ kisded 
zömök termetű élénk arezvonalu öreg, sokáig emlékeze
temben fog e’ rajzolat alatt.maradni. H asonlít sokban 
Hahnemanhoz, de több kedvélységgel, ’s genirozatla- 
nabb szeszéllyel bir.

Nem hallgathatom-el erkölcsi characterének egy szép 
vonását. Feljebb említett Z* Hazánkfia egyszer Göttingá 
bán tartózkodása’ idején beteg ágyba szegezhetett. Több 
esmerősei közül senki olly szánakozó részvétet, mint 
BP, nem mutatott eránta, az idegen eránt , ámbár szo- 
rosb esmeretség kötelei által öszve nem kapcsoltattak. 
Nem szűnt meg hogy létéről szinte a’ bizonyos gyógyu
lás’ feltűnéséig szorgalmasan tudakozódni, ’s a’ fellába- 
dónak több ízben orvosok által ajánlott ételeket küldeni. 
Hazánktól egy pár száz mértföldnyire, csupa idegen ala
kok között, illy gyengéd részvétre találni, édes; vala



mint illy szívesség, idegenek eránt, a’ tiszta motivumu 
erénynek egy legjelesb virága. :

Göttingának eggyik külvárosában lakik BI* igen csi
nos díszes hajlékban. Aüapotja érdemével megeggyező, 
‘s kényelmes lehet, mint áltáljában majd minden jelen
kori német tudósnak, a1 ki elég ügyességgel bir, jeles 
tudományát, ’s ez által gyümölcsöző érdemeit a’ jmbli- 
cummal esmertetni. Itten tölti szép ’s kívánt öregségig 
nyúló napjait, még most is ébrékeny munkásságban, a’ 
minek szólló bizonyságát azon elragadtatásban tapasz
taltam, mellyre alkalmas csendességű phlegmát mutatott 
öreg egyszerre elevenült, midőn bennünk szobájából, a’ 
második emeletben telepített Múzeumába vezetvén, en
nek különbféle tárgyait megpillantotta.

Ezen nevezetes gyűjtemény, melly szinte némélly 
oskolai kézi könyvekben is említetik, tévé előttem Göt- 
tingát legnevezetesbéi; ez juttata számomra alkalmat, 
hellyel-hellyel bép illan thatni olly nevezetes characterbe 
mint a’ minőnek én , úgy hiszem, minden esmerősivel 
eggyüít, Bl*ét tartom. Itt is erősűlt meggyőződésem az 
eránt, hogy úgy szólván .csak alkalom számunkra a’ le
hetőség1 eszközlője gyakorlatos esmérkedésünk’ munka- 
latjában ; hogy esmerkedés a1 felfedezendő tárgyak1 je
lenléte által érhet igazi foganatot1 5s hogy helyesen ma
gyarázó tolmács csak az lehet, ki a’ kérdéses tárgyakat 
szemlélés számára létre ju tta tta , vagy a1 czélérés1 tehet
ségét eszközlő rendszerbe fűzhette. De azt is valósulva 
tapasztalam, hogy a1 dicséretes pálya1 hőse úgy terjesz- 
kedhetik-ki béavatatlanok előtt is hirét megigazoló fén
nyel, hogyha tulajdon körében láttatik tisztelőitől, ’a 
pedig abban, hol fáradozása nem csak áldozó, banem 
már gymnolcso/o is leve. Szerencsésnek tarthattam ma
gamat illy észrevételek1 tevésében , annyival inkább, 
minthogy tudós tolmácsunk nem is fösvénykedett ma-



gyarázatival. Nem állott ugyan ez folyvást tartó lc- 
irasokbul. Törede'kes kifejezésekben elégítő kulcs nél
kül szűkölködő szemlélődésinket, hosszas pauzáktól fel
váltatva. De nékem az illy magyarázat annál kedvesb vá- 
la. Figyelmemet nem fárasztotta; — eggyes észrevéte- 
liben pedig, mellyeket magában foglalt, rendszerint 
gyarapítóbb vala a’ tanúság, mint azon zsoldos őröké
ben, kik az illy kabinetokban az idegen előtt werkli 
módon elcsevegik a’ magyarázatot, látszató idő ’s fá
radság rövidítéssel, mellynek láttatja az, hogy amaz, 
képtelen lévén bámulást mutatni illy ügyes eleven laj
stromon , csupa point d’ honneur miatt se mer ismétlés 
után esedezni, ’s így kénszerítve képzelt megesmerke- 
déssel bölcsen eltölve, magát ajánlja, ’s odébb áll.

De én Göttingában azon különös szerencsével él
hettem, hogy maga a’ birtokos, a’ gyűjtő volt számom
ra mutatója ’s. magyarázója e’ nevezetes kabinéinak. 
Első nap ugyan még nem vala létesülő e’ látogatás, 
„©te troliért gcmijj ,twa3 6ei ittir fe^en?" igy előzé meg 
önként kérelmemet, g a , 3)íorgen rrdjt gevti; a 11 e w e i I 
(j?Jt, nem mint Ausztriában: iumier)-mujj id; jur 'promo- 
ttctt. ©ie ftben ja meinen Softorjtut." (Előtte t. i. az asz
talkán.) De a’ következő napnak egész délelőttjét ott 
töltöttük. ’S ezen részeltetett azon már többször érin
tett, tapasztalással teljes órákban. ,

Méltó lészen némellyeket a’ gyűjtemény’ tárgyai 
közül itt is említnem. Altaljában véve bir sok becses 
ritkaságokkal, mellyek fő ranguaktól kapott ajándékok". 
Mutatott eggyet, inellyet egykori hallgatójától, a’ mos
tani Bajor Királytól kapott. Ez egy l £ arasznyi hosszú 
vas színű, fejér-szürkén tarkított Aerolilh. Főképen ezen 
tárgyakat jegyeztem-raeg.

Lakszobájában az eggyik kanapé felett: Heine3 a’ 
hires nyelvésznek képe; azután Fethr Ivanovics, Kai-



műk eredetű, de Carlsruheban települt festesz. Mellet
te a’ Becsben is látott brazíliai Botochud vád házaspár. 
Az asszony’ hálántékait varkócs *) (hajfonadék) fedi, 
de azonkívül feje sugárformán felfelé álló hajfelleggel 
van beborítva. Mind a’ kettőnek ajákin egy különös, 
szörnyeteg ékesség, dugó kérgű tölgybül. A’ férjé göm- 
bölyeg; a’ nőé hosszúkás. Rajzolat ’s ajándék az Ame
rikában sokáig járt jeles utazó Neitwiedi Max Princztől.

2. A’ másik kanapé felett: Ágnes, született Muns- 
feldi Grófné, a’ 30 éves háborúnak eggyik, habár ár
tatlan oka. Élet sorsa esmeretes. A’ mint maga Bl* is 
mondja, sok másokkal én Stuart Máriának néztem, 
olly széllé hasonlatosága vagyon ezen gyászos végű 
hires szépséghez. Csupán haja egy kevéssé verhenyegesb. 
Egyébiránt még öltözete is egészen megeggyező. Me
nekvés , ’s ha lehetséges lenne, segedelmezés reményé
ben férje’től Hollandiába küldetett; innét Angliába ment, 
’s magát Erzsébet Királynénál is bémutatta. Mondják, 
elájult látására emez. — A’ kép mívészi tekintetben is 
nevezetes, onnan, hogy tollal lévén rajzolva, finomabb 
a’ legtisztább rézmetszésnél; ámbár közelebbről nézve a’ 
tollvonatokat is jelesen kitünteti. A’ tollrajz remeknek 
tartat ik , kivált arözulatján.

3. A’ feljebbihez jobbra, ’s balra látszik, — ugyan 
egy Angol királyi udvart látogató, de már egészen más 
időkben élő házas pár. Sandicich a’ Cook’ uj világának 
legnevezetesb sziget’ csoportja uralta e’ párt, mint feje
delmét. Képzés után vágyó ösztön vivé múlt 1824-ben 
Londonba, hol mind a’ kettő szinte egyszerre, kora 
sírt talála. Oltözetjek egészen angol, a la faschion. A’ 
természeti jelentőségét még el-nem vesztett, tehát a’ 
nagy világ finoitiulásaf tekintetéből még gyalnlatlannak

*) Abauji szó. Másutt Czopf.



mondható arcz, ’saz  európai viselet’ divatos formáiba 
még. bele nem simult izmos termet igen kikandikál az 
angol tourniir’ esztrengája alól, kivált a’ férjnél. — Va
lóban éles elienzet a’ szomszéd kép mellett! Pedig min- 
denike látta valaha Angliát. Hová tiintek mindnyájan, 
vendéglőikkel? Mi történhetett Erzsébet Királyné’ korá
ban Sand'.vichhel ? És minő honná népekkel jöhet még 
Európának kifinomult fia harmadfél század múlva közle
kedésbe? ’s minő körülmények között ?

4. Egy Eszkimó asszony. Arczulatja’ körrajza k i
tetszőn három szögöt képező. A’ homlokzat is igen le
folyik a’ szemöldökre. Hajáról hosszá gyöngyfiizér lógg-le.

5. Kaponyagyüjteménye leggazdagabb. Hogy ő en
nek legtöbb figyelmet szentelt, onnét is látható, mint
hogy le is van rajzolva, — kaponyatársaságbai.. Ezek 
között megjegyzésre méltók:

a) Bobért, Scott Királyé, a’ ki Scott W alternek: 
„Szigetek’ Ura“ czímű költeményében előjön. Élt 1272 
körül, a" Század’ végéig.

b) Egy görög kaponya, már több mint 2Ö00 esz
tendős. Mintegy ellenzettül van mellette.

c) Egy Lappé. Minő szembetűnő ott az arányzatös 
sokfélesg, ’s minő egynemiien lapál itt le minden.

d) Egy kihalt Kamcsatkai faj, igen feldudorodotfc 
pofával. ’S ezeken kívül mindenféle népeké. Valóban 
meglepő, olly sokféle külömbséget észrevenni az egy
más mellett találtató ellenzeteken. így a’’ Sserecseuek 
leginkább ellenkeznek a’ Mongolokkal. Profilban amazok 
laposan végződnek; ezek hegyesen.— Híres a’ Circasszi. 
Látni az egymáshoz hasonlókat is. Sajnálom, hogy el
felejtettem megérinteni a’ birtokosnak, egy hasonlatját, 
a’ hol valóban sántikálni láttatik ezen jeles kaponya — 
Homer. A’ Magyarét ’s Kalmükét veti egy be ! Itt méltán 
ellent mondott néki boldogult nemzőm, Múmiája is



vagyon, a’ melly azonban Göttingában nem Phoenix. 
Társa t. i. vagyon az Egyetem’ Múzeumában. Láttam 
természeti Múmiát is, egy G u a n c h o t  a’ canari szige
tekről a’ Spanyolok által ki irtott emberfajból. Ki volt 
erősen aszva, mint amazok, mellyeket a’ brémai ólortt- 
pinczében szemléltem.

Végre még egy tréfás viszont is állított elejbénk, 
melly a’ nevelés és a’ kaponya között, — Rousseau 
szerint, — fenforog. ,,A’ Cannibálok t. i. monda : kí
vülről nyomják a’ kaponyát; a’ nevelők belőlríil.“ Tré
fás , ámbár nem más, mint eggyes észvilianat.

Gyűjteménye már halála’ esetére a’ hannoveri kor
mány által 80,000 ezüst talléron meg van véve, de úgy, 
hogy azt éltében még, mint tulajdonát úgy nézze. Szép 
volt tőle: hogy a’ szinte két annyit ígérő Porosz-kor
mánynak nem adta, csak hogy kedves Göttingájábanma
radhasson, munkás pályája’ színhelyén.

Bámulva tapasztaltam nevezetes emlékező tehetsé
gét. Csak úgy szórta anekdotáit legkülömbfélébb tár
gyakról a’ vidám öreg, rövid idő alatt, Detailirozott 
adatihan legvilágosb pontossággal mutatkozott, akármi
ről kérdeztetett tőlünk, bizodalomra nyílóktól. Egy szó
val ,- ritka egy példány ő a’ maga nemében. Nem idegen
kedném az övével hasonló öregség’ mégérésétől. Adja Is
ten , hogy szenvedélyének mindenki olly ártatlan , ’s a’ 
mellett olly hasznos, sőt olly hírrel ölelkezhető irány
zótok tudhasson adni.

Te pedig, rajzolatúmnak türelmes, jó indulata szem
lélője, hidd-el, hogy, — akár nyertek rajtok a’ vona
tok , előtted felállításukkal, akár nem ; a’ rajtok mÍ8r 
díg viruló emlékezet az én számomra legvonszóbb ne- 1 
felejcs-füzért fog kötni; múlt korom’ számára. Be rész
vevő szemlélésed által bizonyosan gytimölcsözésig fog
nak, e’ képek élénkülni, ’s mások’ számára is illatozni,
* , M. OB. MINERVA 1. NEGYED. 1835. 6



Ennek reményében teszem ki e’ füzért kedves Hazám
n a k ^ ’ nemes tárában felső vidéki Honunk’ Miner
vájában. Mintegy nevekedik a’ töbszörös figyelemnek 
érdekkel szemlélt tárgya, ha részemre alkalmazható e’ 
mondat: — Czélomat elértem.

Hrabowtzky Dávid.

4;

HADI LITERATURA.

Handbuclj tlcr Militar-Geographie von E urópa , 
von C. A. Freiherrn von Malchus ,  k. würtein- 
bergischen Financz- Prásidenten a. D. W ien , 
und Heidelberg 1832—1833. 8-távban. K ét kö
te t, egy oro-hydrographiai abrosszal, és egy 

magyarázó kötettel.

Kironatkép az öster. M ilit. Zeitschrift után.

A’ szerző olly velős rövidséggel fejezi ki magát e’ 
jeles munka’ czélja iránt az előszóban, hogy mi czóla- 
rányosnak tartjuk a’ kitünőbb tételeket kivonatkép ol
vasóink’ elébe teijeszteni. Azokból kitetszők a’ szerző’ 
nézetei. Bennünk a’ tudomány alapja — esmereteket sze



rezhető módok, végre a’ nevezetesebb czélzatok, a’ ha
di geographiának ezekből következő elkerülhetetlen szük
séges léte, szinte olly kimerítőleg mint tamiságosan is 
k i vagyon fejtve.

„A’ jelenkor’ hadviselései a’ régiekétől leginkább 
abban külömböznek, hogy azok a’ csupa empirikáim mes
terségből egy kiterjedtebb az elmésségben alapított tu
dományra kimívelve képzettékki magokát. Ennek követ* 
kezetében a’ hadseregek’ mozgásai, fejlődései, egy átal* 
jában .az egész hadimunkaság olly tervek szerint ren
deltetik el, mellyek minden lehetséges változó eseteket' 
szorgosan megtekintve jól előre készülnek. Ebből fejíik 
ki azon szükség, hogy most a’ hadi szolgálatra válalko- 
zókrták, leginkább a’ rangbeli főtiszteknek, kivált kik a’ 
tábornoki-testnél *) szolgálnak, különös tudományos ki- 
miveltetést kell nyerniek, tulajdonukká tenniek több 
számos esméreteket, mellyek közt első helyet foglal tö
kéletes esmérése azon földtér természetes minőségének, 
mellyen a’ hadszín megnyílik, esmérése az ott találko
zó minden tájéki tárgyaknak, esmérése a’ kitűzött tar
tomány’ materiális erejének, és módjának.' Ezen esmé- 
retek pedig a” tiszta geograplda és statistika' tanulá
sával megszerezhetők.*' '

,,E’ tanulás’ szükséges léte nincs is kétségben, de 
annak esméretei köre iránt külömböznek a’ néző-ítéle
tek , külömböznek a’ módban, mikép kellessék azon es
méreteket ama két tudomány-köréből kiválasztani, egy 
bevégzett egészé olvasztani, és a’ kitűzött tárgyra néz
ve szükségessé, ’s egyszer’smind kielégítővé tenni.**

,,A’ nélkül hogy azon kiválasztás mértékének theo- 
ritikai visgálatában ereszkednénk, úgy látszik, hogy az

Tábornoki-test, Gcneralquavtietmeistér-Staah.



olly egyszerűn mint természetesen azon esméretek’ való
ján alapszik, mellyek a’ kijelelt két tárgy’ elérésére 
szükségesek, és elegendők. A’ szerző’ ítélete szerint két 
fő kathegoriája vagyon azon esméreteknek, mellyekkel 
birni, az operátioterv’ kidolgozásakor, és annak a’ há
ború’ következeiére nézve a’ csat'aszínen végrehajtásakor 

.egyenlő mértékben szükséges. Az elsőhöz tartoznak mind 
azok, mellyek a’ hadszínnek határozott ország földiére 
természetes tulajdonait ille tik , azokat egyátaljában tö
kéletesen esmérni, különösen minden egyes helyeit, 
nevezetesebb táj’ tárgyait jól tudni nagyot nyom az had- 
munkaság’ befolyásában, azok azt könnyíthetik, vágy 
nehezíthetik. Az utóbbiak a’ csalasz/nt magában fogla
ló országok materiális erejüknek, és a’ hadsereg’ fentar- 
tására fordítható segéd eszközök kiterjedt esméretében 
állanak."

„Az első nemű esméretekef, úgymint a’hegyek’ oro- 
graphiai szerkezetük, vonaliunk, egymásban függésük, 
inagoságuk,,járhatóságuk’s a’ t. nem kiilömben a’ vi
zek’ folyamatjuk, nagyságuk, hajókázhatóságuk ’s a’ t. 
tudását a’ tiszta geographiától kell kölcsönözni. A’ sta- 
tistika vezet ellenben minket a’ második nemitekhez, 
úgymint a’ földtér’ népesége, az ottani gabona termesz
tés , báróm tenyésztés ’s a’ t. esméréséhez, szintúgy meg- 
esmérteti vélünk a’ politikai erőt, ide számláljuk a’ fi- 
nanciai szerkezetet, a’ fegyveres erőt; és a’ megerősített 
helyeket’s a’ t.

Minekutánna rövid előbbi értekezésünkkel azon szel
lemet, mellyel a’ munka elvagyon látva, olvasóinkkal 
megismertettük, tekintsünk annak foglalatja’ elosztá
sára, és materiális folyamatjára, mikép igyekszik a’ szer
ző olvasóit, Európának hadi, geographiai körében tanu- 
ságosan bévezetgetni.



ELSŐ  SZAKASZ.
Európának közönséges átlekintete ; Areal’ nagysága 

képezete, és taglalatja. — Hegysysthemája — tenger- 
zuhain- és folyam birtokai (Meer- Strom- undfFlussge- 
biet.) A’klima’ minősége, és annak befolyása a’ termeszt- 
ményekre; gabona termesztés’ bősége, a’ barom tenyész
tés’ nagysága, és a’ mineráíis kor’ minősége. — Népeség, 
tanító- és kimivelő intézetek ’s a’ t. Az országok’ belső 
alkotásaik, és az országlás-módjaik’ külömbsége sze
rint Európának birodalmi felosztása. A’ nyilvános pénz
beli jövedelem, költség, adóság, és a’ fegyveres erő’ 
nagysága.

Európa földjének esmértetése. Órographiai értelmi 
határozatok, a’ föld’ felső körlapján-előforduló termé
szeti tárgyak’ megjelelő nevezetjük. — A’ hegyek’ külső 
képezetük, alkotó részeik’ külömbsége, és más egyéb 
szerkezetük’ mértéke szerint. — A’ hegyek rendezete 
nagyságuk, és magoságuk’ tekintetében.

Európa' orographiai átnézető.
I. Alpini hegy systema.

AJ Az Alpesek; kiterjedésűk szerint geographiai 
fekvésük, vonatniuk’ közönséges aránya; három fő tö
megjeinek egybenfüggésük úgymint: á) Nyűgöt'v alpe
sek: a’ grájusi,- kottusi, és a’ tengeriek. í j  Középpon- 
tialpesek t- penninusi, lepontini, és a’ rhétziai. ej Kele
ti alpesek : karniai, és a’ juliai. Az Alpesek külső kör
zetük; képezetük; magoságuk; egyátaljában természeti 
tulajdonuk. Keblükben eredő folyók, és ezek’ völgyei- 
Az Alpeseken keresztül vivő utak egybeköttetésük. B) 
Az Apenninek. (az alpini hegysysthéma déli főtömege.) 
Ezek főcsoportozatai: ligurai, hetruriai, romai, és 
neápoli apenninek.— Siczllia, Corsica és Sardinia szí-



getek’ hegyei. CJ Az Alpin-i hegysysleyia' keleti feloszlása. 
— Dinári alpesek; a’ Haemus vagy Balkán; hélleni, 
albániai, dalmátiai, boszniai, ás szerviai hegyek.

II. Karpatusi heyysystema.
Ennek fő csoportozatai: erdélyi havasok; karpatusi 

erdőshegyek; a5 közép kárpát; beskidák; Magyar- ás 
Erdély-országot választó hegyek.

III. Uerziniai heyysystema.
Négy főosztályai vannak AJ Sziyletták; — Szilézia- 

morva — Gláczi cseh-morva — ás a’Lauszitzi hegyek. BJ 
A? esek és szász érczhegyek a’ cseh-országi közép he
gyekkel. CJ Harz (szurkos) hegyek. DJ Weser hegyek. 
A’ herziniai hegyövedzet’ éjszaki sarka, és az éjszaki 
’s keleti tenger közti földtér.

IV. A’ középhegy eh.
Ezek álnak az elébbi három systhéma közt lévő hegy- 

vonalom’ egybenfüggéséből: AJ Jura,  és Jorat hegylánca. 
BJ Remis halparti középhegyek; Yogézek’ Hardt; Don- 
nersberg; Hochwald; Eifel, a’ magos Vénnél; Mosel- 
hegyek; Argonnak, ésArdennák. — CJ Rhénus jolbparti 
középhegyek ; Schwamvald; Odewald; Taunus ; Wester- 
wald; és.a’ Sauerlandi hegyek. DJ Rhémis-völgy. EJ Az 
éjszaki transversalisliegyvonál.' (Main’ folyó jobb partján) 
Vogelsberg; hasziai Hoehland; a’ fuldai emeletek; Spes- 
sa rt; Rhon hegyek; Thnringiai, és Frankónai erdős
hegyek, Fichtelberg, és a’ Bulim erdős hegyek;— FJ Main- 
völgy. GJ Déli transversulis hegyvonál. (Nekar Duna, 
és a’ Main’ balpart folyói közt) Svábalp, ellwangi , lim- 
burgi, és löwensteini hegyek. BJ DunuvÖlgy. I. Déli 
közép hegyek: (déli, és éjszaknyugotiFranczia-országban) 
Cevennák, ennek többféle csoportozatai; Du Velay, 
Dn Forez, Auvergne, ennek éjszaki, és délnyugoti
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V. A' pyrenei félsziget' hegysysthémája.
Közönséges figyelmeztetés a’ félsziget hegyeire, 

azoknak három főtömegre szakadásaikra, és ezeknek 
külön-kfilön vonalmaira. AJ Az éj szaki sark hegyek, aj 
Pyreneák’ vonalmuk, magoságuk, természetes tulajdo
nuk, folyói, völgyei, írtjai. bj Kantabriák. BJ Közép
ponti hegyek, a j  Ibériai hegyláncz. bj Duero, és a’ Tá
jé  közti transversalis hegyvonál. ej Guadiána, és Gua- 
dalquivir folyók közti déli hegyek. CJ A" déli sark ke
gyek'. Siera de Navada, Alpujarras, Siera de Ronda, 
ágazataival, és hegy fokaival.

YI. A’ Skandináviái heyysysthéma.
Ennek déli csoportozatai: Hecklefield, Longfield,

, Dovrefield; éjszaki része pedig: Kionlen.
VII. Al szarmácziai heyysysthéma.

Alaun ; Yolga-Dniepper hegyek, és a’jeges tenger
parti hegy vonal.

VIII. Taurus fé lszigeti hegyek.
IX. Britanniái hegyei.

AJ Nagy Britanniában: Cornvalli hegyek; déli, 
és közép Angol-ország’ földgerincze; Peak - hegyek Va- 
leshen; Cheviot, és Grampians; skotziai ormok. BJ Ir- 
landiában. CJ Skotziai sziget csoportok : Orkney; Schett- 
land, FaerÖr, Hehridák, és a’ nyugóti szigetek.

Európa’ hydrographiai átnézetc:
I. Hidrographiai értebnek — Figyelmeztetések a’ fo

lyam birtokra, azok’ külömbféle nagyságait, hosszasé-, 
gait, szélességeit mértékes tekintetben véve; a’ folyo'- 
vizekre; azok’ mélységét, esését, és a’ folyam’ gyorsa
ságát megvizsgálva.

II. Hidrographiai áttekintet a’ külömbféle tengerbir
tokokon , azok’ főbb ereszein , és határkörein.



III. Külömb tengerbirtokokra elosztott zuham és 
folyam birtokok. A) Az éjszaki óceán, vagy a’ jeges
tenger birtokában: Pekchora, Mezen, Dwina, és Onega. 
— B) A’ baltikumi tengerében: Ezen tengert, és birto
kát illető közönséges figyelmeztetés. Duna, Niemen, 
Pregél, Visztula, és Óder. A’ finniai, és skandinaviai 
tavakból jövő befolyások. Á’ porosz, pommeráneumi, 
és meklemburgi partok’ folyamai. Ezen két tengerbirtok
ban találtató csatornyák. C) Az éjszaki tó birtokában. 
Figyelmeztetés ennek határaira. A’ skandináviai félszi
get tavainak béfolyásai, Szinte úgy Nagybrittaniából is, 
Csatorna systhéma ebben. É lbe, Véser, Ems, és Rénus 
folyambirtokok. D) Az atlantikum tenger’ birtokában. 
Brittus szigetekből hözzáfolyások. Szinte Franczia-ország- 
ból is. Somme , Seine, Loire, Garonne, és Adour fo
lyam birtokok. Befolyások pyrenéumi félszigetből. Min- 
cho, Duero, Tajo, Guadiana. Guadalquivir folyambiv- 
tokok. Guadalquivir, és Tarifa fok közti partfolyók. Az 
atlantikumi tengert részint, részint pedig a’ közföldit az 
éjszaki tóval egybekapcsoló csatornyák. E) Közföldi 
tenger’ birtokában: Pyreneumi félsziget’ béfolyásai: és 
pedig 1) a’ déli parton: Guadarangue, Guadiaro, Gua- 
daljore, Guadalmedina, Matril, Adra, és Almeria. 2) 
dél ’s keleti partokon: Almanzor, Segura, Xucar, Gua- 
dalviar, Mizares , Ebro, Clobregat-major, T ér, Fluvia, 
Clobregrát-minor. — Befolyások délkeleti, és déli fran- 
czia partokrul: Tech, Aude, Herault, Rhone, Var. Az 
olasz félszigetből, a’ honnét nyugotrul a’ tyrrheniai, ke
letről pedig az adriai tengerben, ide esnek a’ déli part’ 
folyamai is. Végre a’ Pófolyam birtokának tavai. F) Feke
te tengerbirtokában : Duna, Dnester, Dnieper, és Don fo- 
lyambirtokob. G) Ifaspikumtengerében : Volga, és Ural.

IV. Mindegyik zuhain - és folyam birtok’ kiterje
désének, a’ főzuhamok, és folyóvizek’ folyamat jók hosz- 
szasságának közönséges átnézete.



MÁSODIK SZA KA SZ.

Birodalmi tudomány Európáról.
I. Austriai Császárság. A) Erről birodalmi] tudo

mány— a) Areal’kiterjedése, határai, a’ birodalom’ al
kotó részei, hegyei , folyái, a’ földhasználata, bj Plán- 
t a , álat, vagy érczbeli termesztményei. c) Népesége, 
ezeknek lakhelyekre elosztása, d) Industriai és techni
kai készítményei, és a’ kereskedés, ej Tanító, és tudo
mányos intézetei, f j  Státus jövedelme, és adósága. g j  
Fegyveres ereje, dj Birodalmi szerkezete, és országlás’ 
módja. B) Mindenegyik austriai tartomány topographiája.

II. 'Porosz-ország.
III. Nemet szövetségi országok, és szabad városok.
IY. Helvetziui szövetség.
V. Alsó-németország, és Belgium,.
VI. Olasz-ország. Az egész félszigetet illető észre

vételekkel.
VII. Franczia-ország.
VIII. Görög-ország.
IX. Joniai szigetek.
Xi Byreneumi félsziget.
XI. Dániai Királyság.
XII. Skandináviái félsziget.
XIII. Európai Orosz-birodalom.
XIV. Krakövi szabad státus.
X V. Török-ország Európában.
XVI. Britlus-birodalom Európában.

Nem hibázunk talán, ha hogy egynéhány példa adat
ban megmutatjuk, mikép tellyesité a’ szerző ezen nagy 
munka’ tervét, részenkint mikép felelt meg válalkozásá-



nak. Azért tehát következő sorokban három birodalom, 
u. m. Nagy-Brítannia, Török-ország, és Orosz-császár
ság’ — hadi szerkezéseit a’ szerző’ előadása szerint lát
hatóvá tesszük.

I. Britcmia hadiszerkezete.
A’ szárazföldi sereg - 1830 Januarius havában követ

kező lábon állott:
a) Budilisztek : a’ felsőbb lépcsőkön: 507 hadvezér 1 1!

245 ezredes I ?  
786 alezredes ? io 
650 őrnagy * p

b) Lovasság: Gárda 10
nehéz 2 3 í  ezered,

könnyű |  dragonyos „  j

öszvesen 26, mindegyik 8 századból.

c) Gyalogság: Gárda 3 #
Linia 99 ^ ezered ’ öszveSen 102'

(A’ Granátos-gárda ezered 26 századból, a’ Cold- 
strom, és 3ik gárda ezered pedig mindegyik 16 századból.

A’ Linia á l 6 skot fölföldi, 8 könnyű, 4 tűzcsö- 
ves, és 48 linia ezeredből, mindegyik ezered 10 szá
zadból á l, kivévén 68-dikat, ennek 20 százada van.)
d) Riste brigáda: *) (vadászok, és lövészek) e’ Zászló-

aly, mindegyik 10 századból. 
ej Artilleria: **) 9 gyalog zászlóaly, és egy brigada 

lovas artilleria, 20 ezredessel, 42alezredessel, 166 
kapitánnyal, és 106 hadnaggyal.

*) Brigada, ezt dandár magyar szóval akarjak kifejezni, 
de talán nem helyesen , mivel dandár vélekedésem sze
rin t Standár szóhói éred; e’ pedig nem magyar részint, 
re'szint a ’ brigada’ nagyobb testét nem is jelentheti.

**) Artilleriát Pattyantusággal nem tudom megeggyeztetni; 
m íg  jobb, és az értelemnek megfelelő szavat találnánk, 

talán maradna addig az Artilleria.
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f j  Cenie-tesíben\&nM ezredes. 27 alezredes,80 kapi
tány, 106 hadnagy. 

g-J Külön hadikarok, úgymint: Utász (Pionnier) Hidász, 
(Pontonnier) Árkász (Sappenr) és Aknász (Mineur) 
karok— 2 Nyugolindiai ezered, egyikegyik .9 szá
zaddal — 1 Ceylon~Rifle ezered, — 1 Malla-Fenible 
—-1 Royal-Afrikan ezered — aJ Kap-Morented-Rifle- 
tnen lovag vadász kar, — Royal-jXeie-Soutíi - Wales 
századok— és a’ Royal New-Foudland k a r; végre a’ 
szétoszlott militziának kormány törzsökéi, Nagy-bri- 
tanniának 129 őrzethelyére elosztva. 

hj Hadibiztoság 199; az egészségi biztoság pedig 157 
személyből ál.

A’ hadsereg’ öszveséges ereje a’ fentemh'tett év
ben 88,000 főből állott, ezek közt 14,910 tisztek; költség 
r e á — kivévén a’ keletindiai társaság’ haderejét 3015330 
font sterlingre, vagy 34676330 pengő forintra fit.

A’ hadiserég’ főparancsnoksága, és igazgatása kö
vetkező főtisztség, és kormányhatóság alatt van:

aj) Secretary of State fór War, und Colonies (A’ 
hadsereg munkáságának, és használatának igazgatása.)

b) Secretary of War (Tulajdonkép a’ hadminister) 
alatta: a’ gyalogság és lovasság’ administratiéja, felru- 
háztatása, felkészülete, tápláltatása, mind a’ két fegy
ver-nem’ materíaléja; végre az egész hadi költség.

c) Comunder en Chef <f áll His Majestys Forces, 
alatta a’ tiszti élőbblépések, a’ serég’ száma szaporítása, 
tanítása, fenyítéke, lovakkal ellátása. -

d) Master generál ofthe ordonance, alatta az Artil- 
leriának, és Genie-testnek személyessége.

Génit, vagy Ingenieur-corpst, én vám oki-le fitel akar
tam kifejezni, mivel tisztjei a’ várak’ védelmével, kör - 
láb óriásával, építésével, erősítésével foglalatoskodnak ; 
de talán meg nem felel az értelemnek, azért jobb to- 
vábbig maraöjuuk a’ frinczia szónál.



Tengeri ereje Nagy Brittaniának 1832 Oktob. 
következő volt:

a. 120
b. 112 
e. 110
d. 108
e. 406
f. 104
g. 92
h. 84

3128
88

1008

áigyu.

Öszveséggel: hajó 466, van rajtok 20847 álgyú.



Ezeken kivfil van még 10 álgyüs brigg— 5 mozsa- 
ros bajé — 55 Shoon— 5 Yaht — 22 gőzhajó; mennyi 
az álgyd rajtuk , nincs megjegyezve. Ezen 563 külömbne- 
xnű hajókat igazgatja 5096 főtiszt (az az 177 Adinirál 
— 805 kapitány— 891 kommandor, 3225 hadnagy.) E ’ 
hajók közül mindegyik nagyságból fel vagyon fegyver
kezve 155 hajó 3420 álgyúval; — 26 hajó 1486 álgyúval, 
kikötői szolgálatban van: 13 hajó 306 álgyúval külön 
határozatban, 8 hajó 88 álgyúval Cannadánál; 272fegy
vertelenül hever, 49 pedig az építőben. *)

*) Malehus úr előadásához Schels János úr őrnagy az Sjtfer. 
milit. Ztiochrift fáradhatatlan nagy érdemű kiadója és

Almanach 1834 évi folyamatjából még következendőket 
ád tndtnnkra:

Az 1831. évi nápszámlálatkor á'hadiflotta’ fegyveresei, és 
a’ száraz földi sereg 277017 főből állott.

1830-ban a’ hadi költség: Hadsereg 74322294 font sterling. 
Hadi szermesterség 16SÖ444 — —
Flotta 5594955 — •—

öszveséggel 81606693 font steriing, 
majd 140 millió pengő forint.

A’ száraz földi hadsereg 1833-bafn, és pedig:
Hagy Britanniában 21783 fő 
Irlandban 23135 —’
Gyarmatokban 33585 — Keletindiát kivéve
Keletindiában 17288 —öszveséggel 95791 fő.

Keletindiábán van azon kivül a’ társaság' szolgálatában: 
6072 európaiak, és 186062 benszüiettek , öszveséggel 
az ottani erő 209422 fő. 1833-ban a’ hadi erő 574 ha
jóból állott, ezek közül 1832 év utolján valóságos szol
gálatra elkészülve csak 134 hajó 3647 álgyúval, e's 
20000 matrózzal, és 12000 katonasággal folté;
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II. T ö rö k -o r s zá g n a k  Európában hadiszerkezete.
A' felfegyverkezel' minden neme't 1828 év szere'nt 

Malchus ár ekép adja elé:
1. Gyalogság.

a) Császári gárda 0000 ember ■
b) 68 zászlóaly európai mód

szerént 6S0i
c) 8 könnyű zászlóaly S0<
d) Hajóskatonák szárazon

is szolgálók 4001
e) Ázsiai könnyű karok 6000 —
f) Önkéntesek 50

2. L o va ssá g .
a) Császári gárda 1500 — 1
b) Zsoldos spáhik 25000 — I
c) Tartalék lovasság 20000 — \196000
d) Tiraariszták 120000 — &
e) Önkéntesek 30000 — j

3. A r t i l l e r ia .
a) Császári gárda 2000' — 1
b) 20 Pattyantiís zászlóaly 12000 — I
c) Bombázókar 3000 — F 40000
d) Várpattyantűs 14000 — í
e) Aknászok és utászok 3000 — I
f )  Szekeresek 6000 — J

Öszveséggel 369000 ember.
Navarini veszély óta a’ török hajósereg 8 Linia-ha- 

jobol. 24 Fregatból, Corvotből, és több számos apró 
fegyveres sajkákból ál. Toldalékul még ezt adja elő Mal
chus úr, hogy újabb tudósítás szerént Török-biro



dalom’ európai ereje 150000 ember, tengeri ereje 80ha
jó , közte 32 linia e's fregát 1800 álgyiíval. c)

III. Orosz-ország’ hadi szerkezete,
A) Szárazföldi hadsereg 1828ik évben következő volt:

a) G y a lo g s á g .
12 gárda ezered 28800 fő.
2 árkász zászlóály 2000 —
127 linia gyalogság (köztük a’ grá

nátosok és vadászok is) 304800 —,
50 könnyű vadász ezered 80000 —
36 helyőrzeti zászlóály 77000 — 490600 fő.

b) hon áss ág.
8 gárda ezered (4 vasas 1 dragonyos,

1 dzidás, 1 huszár, egy vadász) 8000 —
3 század gárda kozák t 800 —
16 vasas lovas ézered 16000 —
52 linia lovas ezered (dragonyos,

huszár, uhlán, vadász) 52000 —

*) A’ genealogisch-historisch ele. Almanach 1834, a’ török 
szárazföldi hadinépet 218000-re számlálja, és ez 70000 
rendezett gyalogságból (Nisami»Dschedid)— 24000 pat- 
tyantúsból, tázáknászból, fegyvergyártókbul, és sze- 
kerezőkből — 25000 rendezet, és 100000 rendezetlen lo
vasságból ál. A' tengeri erőnél Malchus által előadott 
linia-hajókhoz, és fregátokhoz még 12 bombázó hajó, 
és más kissebb nemű evedzet (Fahrzeng) toldatik.

Az európai Török-birodalomban a’ megerősítet helyek kö- 
, vetkezők: Konstantinápoly — Adriánopol — Várna —

Szilisztria — Simla — Rustsuk — Xicopolis — Viddin — 
Kladova — Szemcndria — Belgrád — Hasszán-bata pá
linka — Szabácz — Zwornik — Riad — Banyalttka— Du- 
bicza — Biliácz és más több csarnok várak, és palán- 
kozatok, és nagyobb tűz telepek, mellyek közt a’ 
Bosporus és a’ Dardaneiák’ erőségei legnevezetesebbek.
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Rendezett, és rendezetlen kozákok, 
u. m. 38 ezered rendezet kozák,
18 ezered doni, 10 ezered fekete 
tengeri, 10 ezered uráli, 3 ezered 
volgai kozákok, baskírok, kal
mükök 105000 fő. 181800 fő.

ej Artilleria, Genie, és más külön karok.
60 század vártvivó artilleria 12000 —
60 század tábori \  12000 —
12 század, és 62 sza-J 

kasz belőrzeti > artilleria 11500 —
22 szakasz lovas A 4400 —
Gárda /  800 —
10 utász i . ,  2400 —
10 hidász S Szazad 2000 —
Több külön karok 27000 — 72100 fő.

d) F ő t i s z te k  •• 
a’ hadvezérektől kezdve az utolsó

lépcsőkig 20000 — 20000 fő.

Az egész hadsereg’ száma 766500 fő. 
B. Tengeri erő 1832-ben: 32 linia hajó — 25 fre- 

gát—20 Corvet ésbrig — 6 kutter«—84 Shoner—7 bri- 
gantina —■ 20 gálya — 25 úszó tüztelep — 121 álgyús csaj- 
ka=tnindöszve 310 evedzet, van rajtuk : 4000 álgyií, 
szolgálat 33000 ember, ezek közt van 3000 pattyantús, 
9000 tengeri hadnép, a’ többi matróz. v

A’ tengeri erő baltikumi, és a’ fekete tengeri flot
tára vagyon felosztva. Az első, a’ mellyhez a’ közfőid 
tengeri hajóosztályis[tartozik ál: .15 linia hajóból (1178 
álgyd) 13 fregátból 564 (álgyú) 2 Corvetből (48 álgyú, 
és 5 brigből (90 álgyú) mindöszve 35 evedzet, 1880 
álgyúval. • .
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Az utóbbihoz számláltatik: 16 líiiia hajó (1254 
ólgyüval) , 6 fregát (268 álgyúval), 7 brig (142 álgyú
val) ; mindöszve 29 evedzet 1664 úlgyűval.

A’ többi eveÓzeteh — kivévén azokat, mellyek 
ochoczi, és a’ kaspiumi tengeren vannak — egyik vagy 
a’ másik flotta’ szaporítására vannak határozva.

A’ lengyel hadsereg a’ lázzadás’ kiütésekor 36000 
gyalogból, 12000 lovasból, 3600 pattyantúsból állottT 
mindöszve 51600 fő. Az 1832 év 14 (26) febraáriusi 
kinyilatkoztatás’ következetében a’ nemzeti lengyel had
sereg ege'szen széthányatott, és az orosz sereggel öszve 
kapcsoltatott.

Az öszveségés orosz sereg 1828-ban következő nagy 
tömegekre osztatott: a) Gárda ; b) déli; c) nyngoti had
sereg; d) litvániai és lengyel hadsereg; e) különözött 
kaukázusi; f) különözött finniai haditest; g) katona 
gyarmatok’ ezeredei; h) tartalék hadítestek. *)

A’ szerző’ terve, a’ könyv’ tartalmának váza, és az 
emint kőzlött három próbák esmérhetővé teszik az egész 
könyv’ belső értékét. Ez érdemes munka a’ hadi geogra- 
phia’ tanulását igen könnyítheti, és földünk’ euró
pai részének átnézetét szemlélhetővé teheti. De a’ kézi
könyv csekély bősége miatt a’ haditudományt kőzelébb-

**) A' többször már említett 1833-tK Almanach, változatla
nul megmaradt 1834-re is I, 88—89, az orosz hadihajók’ 
számát nagyobbra teszi, p. o. 54 iinia hajóra, 35 fre
gattá, 10 bomitazóhajóra, 22 Irattérré, 25 gyújtóra, 
50 gályára, 45 kisebb hajókra, ás 500 álgyú csajkákra, 
öszvesen 1241 evedzetre, 9617 álgyúval, Schels őrnagy 
úr közli ve'llink Orosz-ország’ megerősített helyeit is , 
ezek; St. Véttroár— Scílüstelbttrg—• Kronttadt— Xar- 
v a — Sweaborg Yiburg — Révai— Riga — DiinamSnde
— Kaminiee — Cbatím — Iamail —Kilanma— ASntrman
— lityi dér —. Xowogrod — Dünaburg — Böbruiík— Mar
ta le — Módiin — Cientíacltotp — Sandomier — Zamotc.

r. st. o>. Min érv a l. hec.yeb. 1835. 7



ről érdeklő értekezések p. o. kimerítő leírása a’ csata
színeknek, sereghelyhezeteknek, csatamezőknek, folyón  
általmeneteknek, hegyeknek ’s a’ t. kimaradtak, az ol
vasó ezen nagy mértékű tanításokat részint már m eg
jelent több kritikai memoirokban szétszórva, részint a’ 
hadévek’ történeteiben egybegyűjtve feltalálhatja, és 
így szerzett esméreteit Malchus ár’ munkájából gyűjtött 
belátásaival ellátva a’ haditörténetek’ stúdiumát haszon
vétellel tulajdonává teheti.

K in  Károly.

5.

BERENCS’ VÁRA.

A z Ösztria- ’s M orva-ország ellen oltalomul emelke
dett végváraknak sorukban Berencs az éjszaki le g u to l
sóbb ’s végsőbb határ. N yitra Vármegyének nyugoti v i
dékén, közel Szoboliszt mező-várossához, ama’ hegység
nek szélén feküdve , m elly Szukolczától keresztül a’ 
Vág fölé képezi édes Hazánknak határját és többszerű 
ágazatokban simul rónává, mellynek termékeny völgyein  
és halmozatin számóS, Kopanyiczáknak nevezett, egyes 
udvarok találtatnak széljel szórva;—-hátom ' oldalról 
hegyek közé rejtezve ’s csupán dél fölé szabadon tér
földre tek intve, igen alkalmatos menedékhelynek talá l-  
taték már a’ hajdankorban, majd az ellenséges indűla-



ttt szomszédoknak rablást lehellő beütéseik ellen, majd 
az ellenük támadólag szándéklott készületeknek egyesí
tésükre és fedezésükre.

A ’ vár egy elszigetelve nyúló, elég magas, de nem 
igen meredek hegynek csúccsán fekszik, melly küriil 
Podbrancs nevű falu terül el. A ’ várkapu, melly ke
letre fek szik, magasb erősség által védelmeztetett. Az 
egész csúcsnak, meglehetős nagyságú tojásdad kerek
séget képező térsége kőfallal valá körülvéve, mellyen 
mind e’ napiglan több tornyoknak maradványjal látha
tók. Azon b e lő l, —  körös-körül szabad hely ’s ezen
túl a’ fő épületet köröskörül bezáró árok vala. A ’ 
fő épület hosszúkás négyszeget képezett, homlokával 
Nyugotnak fordítva, holott a’ szegletet képező két 
tornyoknak romjai között a’ teremnek nagy ablakjai 
még ina is láthatók. Túlnan, a’ bémenetelnek áltáléi- 
lenében egy négyszegű és egy roppant gömbölyű torony 
lá tsza tik ; egyébaránt az egész vár, a’ megnevezett 
maradékokon kivül tökélletesen öszvedűlt omladék, —  
A’ főkapu e lőtt, e’ begynek lépcsőjén láthatni egy kis 
félgöröbőlyű kápolna nyomait. Az ezzel általélien- 
ben nyúló domb azon helynek mondatik, mellyet baji 
tfah Sfy&ry ^SigmomBf a’ most már Szobatisztáim népes 
gyülekezetre szaporodott Habánereknek, azon ő dajká
ja’ atyjáfiainak és hitsorsosinak, ki őt a’ tulajdon 
édes anyja üldözései elől bátorságba helyhezé, legelső 
menedék* és lakhelyűi mutatott ki. — Ezen kilátás 
nyájas ugyan, hanem majd nem egészen egyszerű csen
des é let’ képjét varázsolja ’s tálja a’ szemlélőnek elébe ; 
mert a’ dél fölé alaktalan ködbe burkolódzó távol lá
táson kivű l, körös-körül rétekkel, szántóföldekkel ’s  
erdőkkel fedett halmozatok látszanak, itt ott szélyt 
szórva füstölgő udvarok által szak/tgatva. Ezen egész 
vidéknek mélázó csöndjét esodállatosan megzavarja az
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ezen halomról történő lövés által okoztatott ’s körben 
többszöröztetett viszhang: hanem egyszer’smind azon ész
revétel is képeződik itt a’ vizsga szemlélőben, hogy 
e5 romok, mellyek távolbnl igen fölségespillanattal kér
kednek, mint számtalan más dolgok földünkön igen so
kat vesztenek közelben tekintetőkbüí.—-A’ Szobotiszt- 
ba vezető út ezentúl több kies rajzú vidékeket tüntet 
szem elébe; különösen igen fölséges fekvésű'Báró Ho- 
reczkinak majorsága, mellynek tulajdonossá mind je 
les műveltsége, mind igaz magyar vendégszeretete ’s 
kellemetesen mulattató társalkodása által, fő nyereség 
mind azokra nézve , kik. ezen vidékeket figyelműkre mél
tatván, betérnek hozzája.

Berencs, a’ legrégibb oklevelekben Branz,  Brancs 
és Brencs, főhelye a’ messze terjedésű, most már több 
uraságok között felosztatott berencsi uradalomnak, tör- 
ténetészi tekintetben sok részből nevezetes. Hajdan üdő- 
ben, igen hihető, mint végvár, magányos tulajdonuk 
vala Királyainknak; legelőször a1 hires neves Stibor 
Vajda birtokában fordúl elő, kinek azt JSigmond Ki- 

^rály  1394ben költ oklevelében ajándékozó , ’s 1406-ban 
újra biztosító széles birtokában. A’ hatalmas Vajda’ 
Nemzetsége ugyan, Stibor nevű fijában, mindjárt 1334- 
ben kihalván, hihetőleg ezen magszakadásból Berencs a’ 
Sz. Györgyi ’s  Bazingi hatalmas grófi nemzetség’ ado
mány os tulajdona lön. Mivel ezen nemzetségnek, melly 
a’ XlII-dik század’ elejétől fogva a’ XYI-diknak köze
péig virágzott és hatalmaskodott hazánkban, János és 
Sigmond nevű testvérfajzati általadák 1468-ban ezen 
erősséget Mátyás Királyunknak, ki ezt Morva- és Cseh- 
Országok ellen viseltt hadainak tárukká fordító, ’s  
helyjébe pótlékul királyi megegyezését ’s adományját 
adá Deven’-váxa ’s uradalma fölötíyiékiek, meliyet Ga- 
ra Lászlótól a’ Nádoriul, egyezések és kötések által
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szerzettek magoknak. Ezt bizonyítja ama', Po’sonyban 
Dénes* napján, 1468-bair Üzent Györgyi és Bctzingi Já
nos és 'Sigmond grófoknak számukra, a’ megnevezett 
JXádor’ Özvegyje ’s fija  János ellen költt királyi védpa- 
rancs, mellyben egyszer’smind a’ posonyi Káptalannak 
is ineghagyatik, hogy a’ törve'nyes igtatást (statutio) 
Dévénbe hajtaná mennél elébb végre. Az említett há
ború’ bevégezésével szükségtelennek találhatá Mátyás 
Király  ezen erősséget; mivel már 1486-ban Buckán Osz- 
valdnak, Korlatkői Bárénak, a’ hazaárulás! vétke miatt 
jószágaitól megfosztatott korlátkői Bánfy Mihály’ öccsé- 
n ek , ’s üdősb Buckán Oszvald, makói Al-Bán’ kissebb 
ttjának adományozd azt, ki 1490-ben ’s 1502-ben új 
adomány levelet is kapott ezen birtoka fölött, ’s utóbbi 
évben be is igtattatott ünnepélyesen. Oszvald’ fijának, 
Péternek leánya Erzsébet, a’ híres magyar hős Bedeghi 
Nyáry Ferencznek, honthi Fő-Ispánynak ’s a’ korona’ 
Lovász-mesterének felesége, minekutánna atyja’ test
vériével, Korlátkői * Sigmondal 1534-ben megegyeze ’s 
ennek 1543-ban örökössé is lön, Berencs és Korlálkő 
várainak birtokukba jutott derék férjével együtt; ’s en
nek halála előtt kevéssel 1547-ben be is igtattattak mind 
ketten törvényesen azokban. Magtalan kimúlása után, 
Nyáry Ferencié végrendelése következésében, Berencset 
a’ hozója tartozó minden helységekkel együtt, fölében 
ugyan atyja’ testvérjének, Nyáry Jánosnak: fölében 
pediglen leánytestvérjének Katalinnak ,  Porkoláb Dénes; 
máskint Boox de Neboisza’’ hitvessének, és második 
leánytestvérje Sára. előbb Pálffy Tamás’ azután Tardy 
István hitvese’ hátramaradott gyermekeinek Tardy Gás
párnak és Ursulának, Zichy Benturd' hölgyének adomá
nyozd I-ső Ferdinund Király  1551-ben. Igv eredctt las- 
sankint sokfelé ágozó, mind a’ két nemre kiterjedő 
örökösödésök több famíliáknak, niellyek mind a’ Nyá-



ry, már III-dik István Királyunk alatt Lengyel-or- 
szágbol bevándorlott, ’s 1632-ben Nffáry Istvánnal gró
fi méltóságra emeltetett nemzetségnek, melly számos 
hősöket ada ’s nevele hazánk’ díszére ’s védelmére, 
köszönhetik birtokbeli jogukat. —.Sséniczben és Szoba- 
tisztben majd minden lépten nyomon emlékeztetnek szá
mos maradván) ok ’s építmények a’ Nyáry famíliára ; 
mellyek között a’ két nagy, többnyire protestáns iste
ni tisztelet’ helyjéfil ezen két helységekben szenteltetett 
templomok jelesen diszeskednek; az elsőben 1630-ban 
Nyáry János, az utóbbiban 1637-ben Nyáry Lajos álta l 
építtetve. — Egy, hajdan a’ vár’ belső kapuja fölöttnyu- 
got-éjszaki oldalán díszeskedett, most Horeczky Báró 
kertfalában Szobotiszton beépíttetett régi czíniert nehe'z 
meghatározni, mi nemzetségé lehetett. Ez fejér márvány
lapon az 1480-ik esztendőnek számját tünteti szent* elébe. 
Jobbra hajló, nagy német sisakkal fedezett paizson lá t
hatni nehány nem igén jól ösmérhető alakokat, mellyek 
keresztbe tett két liliomokkal együtt mértékhez vagy 
királyi pálczához hasonlítanak. Az esztendő szám után 
Ítélvén, Berensnek ez űdőben még Mátyás Király? bir
tokában kell vala lennie, ha csak Buckám Oszvald előtt 
valamelly más egészen ösméretlen hősnek nem ajándé
kozd azt királyunk. Midőn ezen czímer* egész alakja 
szerint német eredetűnek látszatik, igen lehető, hogy 
a’ Kvinspergi német lovagé volt — Kvinspergi Pnnkner 
vagy Plunkner János, Testőre , ’s fijuié Volfgangé' ’s 
Jánosé — kiknek, mint igen jeles híveinek, Mátyás k i
rály 1485-bén a’ szomszéd Korláthkőt adományozó, kik 
talán Berencsben a’ király’ várnagyjai valónak ’s itten' 
birtokot is szerzőnek magoknak.

\  álljon ’s mi tekintetben legyen Berencs nevezetes 
hazánk’ hadi történeteiben? eddig elé nem tudatik; 
jóllehet nem kételkedhetünk, hogy ezen vár a? Hnsszi-



táknak egykori beütéseik korukban támadatlanúl néni 
maradhata a’ múlt század’ elején, mint a’ többi szom
széd várak, llákóczy’ hadai előtt kéméltetve semmikép
pen sem hagyattata. — Magyar hazánk’ egyházi törté
netében azon némelly észrevételekre anyagot szolgálta
tó ellenkezés miatt nevezetes, hogy ezen vár , jóllehet 
sokáig ,a’ környék’ protestáns lakosainak menedékhe
lyül szolgála, 1674-ben mindazonáltal a’ po’sonyi, úgy
nevezett királyi biztosság által gályára Ítéltetett ágos
tai és helvctziai hitvallású papoknak és tanítóknak 
9 egész hónapokon által tömlöczül rendeltete. —

Záradékul még némelly észrevételeket közlendőnk 
a’ már egy ízben említett Habánerek felett, kik Ma
gyar-ország' ’ népleirási ritkaságaihoz méltán számít
tatnak.

Az úgy nevezett morvái atyafiak, a’ Huszitáknak 
azon maradványai, kik KaUkszlinnsohiak (a’ Kelyhet 
az Úrvatsorájában békességnek okáért megnyert ke
resztyéneknek) egyezéseiket megvetvén, elsőbb Cseh
országban 1457-ben kezdenek tulajdon felekezetet ké
p e z n i,— el valónak régtől fogva a’ szomszéd Morva
országban terjedve; főhelyök Fülnek, legjelesebb püs- 
pökjök Ilomerius Ámos nevezetes ; nem csak pedig , ha
nem a’ Keresztelkedők,  Anabaptisták, Mennoniták is, 
kiknek felekezetűk mindjárt a’ vallás’ másíttatása ele
jén Hollandiában származa, mint ollyan Egyház, melly 
minden hibáktól mentt, csupa kegyes emberekből állana 
’s épen ezért minden világi felsőségeket, hivatalokat, 
az esküvést, büntetéseket, háborút ’s a’ t. megvetne; 
és egyedül azokat engedné megkeres/teltetni, kiknek 
értelmök és okosságuk ki lenne már fejlődve; —jólle
het eleinte 1536-ban elfojtatott légyen is erőszakkal, 
mindazonáltal Simonit Menno által (meghalt 1561-ben) 
helyre állíttatva ’s a’ refoimáta Hitvalláshoz alakíttat
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va, éjszaki Német-országban , Holzátziában és Hollan
diában leginkább elterjedve,— békességes lakóhelyeket 
nyerének itten darab üdéig. A' fejér hegyen Cseh-or- 
szágban történt borzasztó csata után elnyomattatva a’ 
korlátlan hatalmú Helytartó, olmuczi püspök és kar
dinál Dietrichstein Ferencznek, 1622-dik Szent Mihály 
Hava 28-kán költ kemény parancsa kiűzé Morva-ország
ból mind két felekezetet irgalom nélkül egészen. A’ 
morvái Atyf'Jiak ekkor Luzátziába vonalának, holott az 
ő maradványjaikból egy századdal későbben (1722-ben) 
Zinzendorf’ pártfogása in ellett alakúi t a ' Herrnhuthi gyar
mat. Az utóbbiak pediglen , a’ morvái Anabaptisták vagy 
Mennoniták három száliítványokban vándorlónak bé édes 
hazánkba, mellyeknek egyikök Nyitra vármegyei <&so- 
botiszt' helységébe, másikok és harmadikok Po’sony vár
megyei Szent János és Nagy Levárd falvaiba fogadtat
nának be vendégszeretőleg. Ezek az úgy nevezett Habá- 
nerek, kik egyedül a’ megnevezett három helységekben 
kerülnek elő. Mint igen ügyes szorgalmas mesterembe
rek ’s békességetszerelő becsületes emberek, meghagya- 
tának ők új hazájokban régi hitök és szokásaik mel
le tt, sőt némelly szabadságokkal is felruháztatának, 
mellyeknek némellyikök mind e napiglan , mostani liely- 
heztetésSkhen is divatozik közöttük , mint p. o. kato
nai szolgállatra ’s hadi adózásra nem köteleztetnek, 
külön gyülekezetei képeznek mind a’ három nevezett 
helységekben, a’ földes uraság’ részéről minden robo
toktól szabadok ’s a’ t. — A’ vallási üldöztetés’ dühös 
vihariban, a’ Magyar-országi Kalholicziszmusnak XVII. 
században erőltetett újjá születését eszközlő szélveszek 
nyom és siker nélkül csillapodónak ezen ő csendes ma- 
gányjaikban alig észrevett új polgártársaink fölött; 
csupán Mária There'sia'' uralkodása alatt kénszeríttethe- 
tének, az uralkodó vallás’ elfogadására; nagy re-



szöfc azonban , a’ mesterségi szorgalom’ nem csekély 
kárára és hátramaradására, kivándorla ekkor inkább, 
mintsem ősi hitét ’s szokását megtagadná. Orosz-ország 
örömmel fogadá polgárjai közé az ügyes vándorokat 
’s éjszak fölé Szarepta’ gyarmatai nagyobbára nekik 
köszönhetik gyarapodásukat és virágzásukat; holott 
elég csodálatosan, Á’siának legéjszakibb vidékein a’ 
■másfél századnak előtte elvált hitsorsosaikkal, a’ 
Hcrrnhutherekkel ismét együvé vezérelteiének, együvé 
jövének. — Amaz üdőszaktól fogva, mind a’ három ne
vezett helységekben tulajdon papok, misszionáriusok 
által végeztetik el a’ megtéríttetett Újkatholikusoknak 
isteni tiszteletük tulajdon kápolnákban, a’ habáneri ne
vezet utáltatik, régi könyveik szorgalmatosan elszedet
tek  és inegsemmisíttettek; mindazonáltal előbbi szoká
saiknak némelly árnyékaik mind e’ napiglan sértetle
nül meghagyattak: vagyon t. i. mind a’ három helysé
gekben közudvaruk, mellyben és melly körül nagyob- 
bára lakoznak; szokásaik még mindig a’ hajdan kor’ 
bélyegeit viselik; anyanyelvűk ’s ruházatjok eddig elé 
német; raellyek a’ többnyire magasb testalkatás, több
nyire szőke haj ’s ábrázat mellett Celta eredetre mutat
nak. Házaik tulajdon építésüek; házfedeleik — habáner- 
fedél név alatt gazdasági épületeken is már itt-amott 
nagy haszonnal utánoztatva —- agyag ’s szalma éghetetlen 
és igen tartós vegyületből állanak; ’s belőlrül többnyi
re egy, sőt két emeletűek is , holott vágynak a’ tulaj- 
doaképeni lakszobák és háló kamarák, midőn földszint 
többnyire a’ közös műhelyek találtatnak. A’ lakosok 
majd nem áltáljában véve tímárok, vargák, fazekasok 
és késművesek; készitinényjeik igen tartósak, becsesek 
és kerestetnek mindenfelé. A’ férjfiak közöttük meg- 
külömböztetik magokat bizonyos szelíd komolyság, szor- 
galmatosság és szilárd igazságszeretet által; a’ tolvaj-



ság és mindenféle törvénytelenség hallatlan közöttük ; 
az asszonyok’ különös tisztaságuk, hüségök és rendsze- 
retetök miatt még mostan is örömest fölfogadtatnak ’s 
kerestetnek dajkáknak és pesztonkáknak. Fájdalom! 
ho<ry azon tervszerénti szándék, mellynél fogva őket. a’ 
közöttük lakozó Tótokkal öszve igyekeznek keverni ,  nap- 
ról-napra mind inkább valósul; úgy, hogy nem sokára 
ezen tiszteletreméltó emberi faj’ eredeti példányjai a’ 
ritkaságok közé tartozandanak.

Németh# Pál.

6.

A’ BOSSZUÁLLÁS.

M  íglen Enropa délnyngoti tartományjaiban, a’ py- 
renéi félszigeten igen bájos énekekben és versekben, a’ 
szeretet’, becsület’ és vallásbeli buzgóság’ legfényesebb 
vonásaiban tündöklik vetélkedve a’ hajdani Góthok és 
Arabok unokájok között, az Izlám melletti ’s elleni 
viadal; az alatt ellenben Európa délkeleti részein, ma
gyar hazánkban, á’ Törökök és Magyarok ’s ezeknek 
német szövetségeseik és fegyvertársaik között kérelhe- 
tetlen elkeseredés, meg kicsapongó kegyetlenkedés’ bor
zasztó pillanatit és iszonyú tetteit tünteti élőnkbe az 
ugyan azon Izlám elleni ’s melletti dühös harcz.

A’ nagy Szolimán* utósó éveiben történtt vitéz cse
lekedeteknek legjelesebb, legrettenthetetlenebb hősei



közé számíttathatik a’ gazdag ’s hatalmas Kerecsent/i 
László1’ minden tekintetben. — Serdülő ifjúságában, a’ 
Törököktul ünnepélyesen elfogadott magát föladás! kö
tés’ megszegésével, csupán szerencsés váratlan eset ál
ta l kerülvén ki a’ legkegyetlenebb ’s borzasztóbb halált, 
bosszút, vértszomjúhozó bosszút esküve ő a’ Korán’ 
minden híveinek. — Míglen más jelesb vitéz családok’ 
ivadéki becsülhetetlen örökség gyanánt őseikről unokáik
ra  hagyak tiszteletbeli czimzetiil a’ Torok ostort neveze
te t ; az alatt Kerecsényi országszerte Tórok-kinozónak 
hivaték egyedül. Hanem tulajdon jobágyai között is vas 
vesszővel parancsolgatott ő szüntelen, ’s a’ legmerészebb 
legszilajabb korabeli bajnokok is remegtek, ha lángoló 
szemeivel veszélyt lehellő soraikra veté pillanatját. Az 
ő 14 évű fíja Kristóf , úgy látszék, atyjának minden 
hibájitól bővmértékben környékeztetet, a’ nélkül, hogy 
egyetlen egy jelesb tulajdonával bírtt és tündöklőit

Erezvén, melly igen gyülöltetik hazájában; ezen 
kívül kerese magának Kerecsényi birtokot. Igen kivántt 
alkalmat szolgáltatott ezen szándékjának teljesíthetésére 
nékie Liechtenstein Kristóf’ példátlan pazérlása. Elfe- 
csérlé ő csak hamar házának drágakövét, JVikolshurgot 
Osztria és Morvaország’ határjain ; —  azon .Yikolsiur- 
g o t, mellyel Ottokár a' porosz-mongol ’s magyar há
borúkban kitűnt hőst, Liechtenstein Henriket megaján- 
dékozá ’s kifüzeté azért,'hogy neki általadé O sztóét, 
a’ helyjébe, hogy Miszniából csecsemős gyermeket ho
zott volna ezen felséges tartomány’ korinányjára. —• 
Nikolslnrgban őrizé Kerecsényi minden kincsét, JVihols- 
bnrghan őrizé azon jelesb fogoly Törököket, kiktől 
nagy summa pénzt reménylh etett váltsúgúl; ’s  nehány 
alsóbb renditeket, kiket dühe’ vérszomjának eloltására 
szemelt ki. Ezen szerencsétlenek t. i. czélúl szolgálának



K ristófnak  a’ nyers ifjúnak, ki ügyesen lövöid'özgeté 
mindenkor nyilait. — Gyakorta három, négy napokon 
eo-ymás után a’ var’ kertjének eFŐsb fajihoz kötözteté- 
nek irgalmatlanul a’ sajnállatra méltó foglyok, ’s azu
tán a’ gúnyolódva mosolygó atya határozd meg majd ke
zeiket, majd lábaikat, majd ismét válaikat, szemeiket 
vagy testüknek más akármelly részeit nyers fijának, 
hova a’ hegyes nyílnak kelle pontosan egyenes vonal
ban röpülnie.— Gyakorta tetszék ezen iidősb ’s ifjabb 
vérszopóknak, hogy csupán ötödik, hatodik napon ve
zessék a’ szerencsétlenek’ szenvedéseinek egy a’ szíven 
keresztülható jól arányzott lövés által vég és határ.

■ Körül belől másfél évekig epesztődött ezen nikols- 
bnrgi mészárlók között Aly, nemes vérből származott 
szép török ifjú , jeles, hősnek ivadéka. Nagy nehezen 
megnyerd ő Kerecsenyitof hogy szinte kegyetlen fog
ságra került szolgáját Hasszánt atyjához küldhető, a’ 
kivánt váltsági sommának fölhozására. —

Az előre kikötőt nap immáron fölpirula, de Hasz- * 
szán még mindig nem érkeze vissza. Lángola ekkor az 
iidősb Kerecsent/? haragja ’s Aly estvére czélúl jelöltetett ki 
az iijú vérszop ónak. Nemhasznála semmit az egeket is  
kérlelhető könyörgés, nem semmit a’ szívreható panasz; 
vért kivánt a’ kegyetlen szörnyetegnek olthatatlan szom- 
ja. Magok tulajdon cselédjei, kik az ifjú Törököt sze
retők, tisztelők,— hasztalan reménykedőnek és esede- 
zének térdre omolva urok előtt kegyelemért; példátlan 
szilárdsággal és borzasztó komolysággal rezzentetének ők 
is mind annyiszor kamrájikba— Elkezdődött az égre kiáltó 
kinoztatás! másnap kelle annak újra dühösben kezdődnie!
Aly ájúlva rogya öszve épen, azon fánál, mellyhez kötözte- 
te t t , midőn Hasszán sebes vágtatva halálig izzasztóit ta j
tékzó paripáján valahára előugrat 's ^megpillantja bor
zadás közben ifjú parancsnokát, sietve oldván aran



nyal tömött zacskóját ’s szalad útlevelet előrántván 
nyereg-kápájából. Ekkor Mynuk röpül, hogy az ő rab- 
lánczait mi előbb föloldhassa. —  Kerecsényi parancso
ló tüstént, vonakozd övéinek, hogy a’ hű szolgát ragad
nák ed ura mellől. „Most ez egyszer, úgymond ő ,  ké- 
sőcske jö v el, urad külömben is elveszett. Nem akadá-. 
lyoztathatja többé azért semmi én üjamnak kedv ’s 
(időtöltését. “ Nehány lövések múlva halált lehelve utol
só nyíl röpűle irgalom nélkül a’ jeles ifjú’ vitézi szívében.

Három évek múlva (erdélyi Fejede)em Zápolya '’Sig- 
mondtól, János Királynak és Fejedelemnek fijától ösz- 
tönöztetve és felszóllíttatva) nagy erővel ’s hatalommal 
fenyegető, ijesztgető a’ nagy Yezér hazánk’ alsóbb 
részeit. Kerecsényi elhagyó ekkor JVikolshurgot és nagy- 
határú birtokába ’s jeles erősségű várába Gyulára siete. 
Miksa Császár és Király álgyúval, pénzzel, eleséggel 
’s hadi készülettel megrakatá a’ nagy fontosságú helyet 
’s a’ Hadi tármester Grünevald alatti német őrsereget 
szaporító Jffrger és Uoppenráth gyalog kapitányok alatt, 
ké t zászlóalljnyi vitézivel ’s Holcha, Zuviszt, és Vizi 
János vezérletté némelly magyar seregekkel. Kerecsé- 
nyi nyéré teljes hatalommal egyedül a* főparancsnokságot 
•fölöttük. Két hónappal előbb a’ mindenfelé győzedel
mes Szolimán ellen, felejthetetlen hősünk Zrínyi Mik
lós által példátlan vitézséggel’s dicsősséggel védelmezte- 
te tt Sziget' hires neves megtáinadtatásánál: (1566-diki 
Jakab hava’ 2-kán) kát jeles török hadak jelenének 
meg a’ híres Perszaff Basa és a’ Tömösvári Basa vezér- 
kedésök alatt Gyula‘ falainál. Alig pihegék magokat 
k i ezen hitetlenek, midőn egymás után öt napigían foly
tatók szünet nélkül e’ városra dühös megtámadásaikat. 
Csak hamar kitfíne miatta, hogy ennek további védel- 
m ez tetőse lehetetlenülő. — Visszahúzó azért magát Kere
csényi seregével az elővárba. Magát a’ várost fölgyuj-
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tata mind a’ négy szegletén. A’ hitetlenek csupán 
füstölgő romokat nyerének általa.

Negyedik hétig oltalmazd ’s védelmezd Kerecsényi 
vitézül mind a’ külső, mind a’ belső várat. A’ Törökök 
azonban igen nagy mesterek valának ekkor a’ minázás- 
ban. Minák és földalatti árkok által leonták az elővá
rat ’s Kerecsényi a5 belső várba szoríttatott övéivel.—■. 
Fájdalom! nem zárathatá be többé annak fölvönó hidját. 
Az ellenséges pattan tyúk behatónak egy a’ leégett elő- 
várban késziiltt sánczról a’ várnak belsejébe azonnal. 
Fő czéljok az igen régi ’s erős romái torony vaja, 
mellyre öt egész napokig sűrűn röpülének az álgyú go
lyók. Nem sokára a’ 3 főbástyák is lerontattak. Az os- 
trpmoltatott vitézeknek hősi bátorságuk mind ezek ál
tal meg nem rezzenthetett. Most már a’ víz is elfoga
to tt ’s csapoltatott szomjoknak clolthatásától, ’s eleség 
szőke miatt csupán fél falat adaték hatod naptól olta 
minden vitézeknek. — Oroszlánkint tódulának azonban 
■ők mindnyájan öszve, ünnepélyesen esktivén, hogy az 
erősséget utósó csöpp vérökig leendnének oltalmazandók.

Csodálatos módra érkezék Persxaff Basától ekkor 
föladásra az első folszóllítás. — Kerecseuyi feleletre sem 
méltató a’- hirnököt. Persxaff Basa épen a’ várkapu 
mellett hamarjában szálfákból ’s ágnyalábokból a’ belső 
bástyával egyenlő' magasságé halmozatot készíttete, 
mellyről ostromol tata közelébb tüzesen a’ rettenthetet
len várbelieket; Kerecsenéiben fölgyullada és lángola 
régi bátorsága. Sok máz Törökök omlanak élet nélkül, 
sokan omlónak vérengző sebekkel ez ostromí máglyáról 
alá a’ sötét mélységbe. A’ Tömösvári Basának válát nyíl 
röpíté keresztül. — Ekkor Persxaff Basa fölgynjtatá a’ 
fából készült halmozatot azon véleményben, hogy főz, 
láng és füst által föladásra kénszerítbeteudi á’ bátor , 
vitéz várbeli sereget. Be az épen akkor megfordult szél,
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semmisíti dühös szándékját; sőt inkább a5 Törökök kén- 
telenek magokat az elő-varból is  m iatta visszavonulok. 
Ezen körülmény uj erőt lövelle az ostromlottak’ min
denre kész bátorságukba és merészségükbe. Bástyákat 
javítgatának J és új sántzokat hányogatának az ellenség’ 
szeme láttára.

Egy estve mély gondolatokba merülve mélázott 
Kerecsenéi az őrhelyen. Eggyetlen egy fija , nemzetsé
gének utélsó ivadéka, a’ nyers Kristóf, egy utóbbi 
kiütésben terhesen megsebesült; sem orvos, sem orvos
ság nem lehete itten segedelmére nekie. Annyival in
kább fölébrede benne magában ez életnek szeretete. 
M ost, e’ komor pillanatban lépe hozzá kapitányja Fe
sz János ,  je lentvén , hogy a’ Törökök által immáron 
megásattak minden bástyák, következő napon kétség 
kivül. levegőbe lobbantandék. —  Kerecsényi ezen hír’ 
hallattára magán kivül tollat ragad, ’s  levelet ír hir
telen Persxnff Busához a’ várnak föladatását ígérvén, 
ha becsülettel egyeztethető szabad elmenetelt nyerend 
seregével. Más napra k e lv e , korán reggel, megérkeze 
a’ kapu elébe Perszaffnak hírnöke, kívánván Kerecse
néivel szóllan i, neki urának üdvezletét jelenten i, ’s 
még azon napon bizonyos választ biztosítani számára.

Kerecsényi1’ vitézei küllemedének a’ hírnök’ meg-, 
jelenésén, zúgolódva vonák himezés-hámozás nélkül 
parancsnokukat kérdőre, hogy titkos alkudozásokba 
ereszkedett vala a’ Törökökkel.

„Hogyan küldhetél, urunk! h irü nk’s tudtunk nél
kül fölszőllítást az ellenség’ táborába? M egfelejtkezél 
illy  hamar azon ünnepélyes eskünkről, hogy vagy utol
só csöpp vérünket is készek vagyunk kiontatnunk, vagy 
ez erősséget megtartandjuk Királyunknak?5’ — Keretsé- 
nyi döbbenve lebegé azon hazug állítását, hogy ő sem
m it sem íra a’ V ezérhez, hanem csupán elhunyt hit



vessenek testvériéhez, k i Osztriában elkövetett némelly 
gonosz tetteiért ’s czivakodásaie'rt a’ Törökökhöz sze
gődött, Törökkő is Ión, ’s mint Török Releknek ne
veztetne, küldött legyen illy  kétséges körülmények kö
zött némi tudósítát. Kerecsényi, k i poklot rejte tulaj
don kebelében, fe lejtő , hogy Re be A őt’ halálban gyű
lö l i ,  mivel említett hibás lépése alkalmat szolgáltata 
Kerecsényinek , hogy az ő minden javait és vagyonit 
eltttlajdoníttsa magának.

Kerecsényi tulajdon seregéből egy Nemest külde 
m ost ezüst pánczéllal ’s arany markolaté karddal, mint 
ajándékkal, a’ vezér’ számára, ennek táborába, k i  
szinte nagy becsű ajándékokat külde viszont Kerecsé
nyinek ezen alkalommal. Három jelesb Törökök jövő
nek kezesül a’ várba; honnan két kapitányok kül- 
detének szinte kezesül a’ Török nagy táborba. Köz- 
vetetlenűl ezen önkényes hasonleső alkudozások után 
öszvegyüjté Kerecsényi mind a’ magyar mind a’ német 
seregeket maga körül; megmutatá eleven képekben né- 
kiek a’ várnak romlott á llap otját, a’ betegeknek ’s fegy
verteleneknek nagy számukat és hogy a’ további ellent- 
állás’ lehetetlensége m ellett a’ tisztességes elmenetelt elé
be kelljen tenniük a’ bizonyos halálnak. —  Amiílva 
hallak ők ezen újságot mindnyájan; ő pediglen a’ bá- 
torságos elmenetelt magának a’ vezérnek minden török 
szokás szerénti számtalan biztosításokkal ellátott Írásá
val igazolgatá ’s támogatá előttük.

A’ vitézek némulva ’s bámulva állongának mindnyá
jan körűié. Csupán Vizi János, ugyan azon derék sze
mes hős, ki előbb a’ földalatti árkoknak levegőbe való 
fölvettetésökből rajok- háromló kárt és veszedelmet kö
zeliedének mondogató, ínté ’s emlékeztető Kerecsényü 
a* Törökök által Tömösvár és Erdőd alatt rátái megszegett 
föladásbeli kötéseikre, —  sőt azon esetben i s , ha e’



hitetlenek betöltenek annak minden pontjait: akkor is 
elébe tenné 6 ,  eskiijöknél fogva több más bajnok tár
saival a’ dficsöséges halált illy  gyalázatos megszabadu
lásnak, ha k i mint Vizi János, úgy gondolkodik és 
úgy érez: emelje fö l tüstént kardját —  Majd fele cse
lekvő ézt a* vitéz őriző seregnek. Másik fele szótalanúl 
suté földre fejét ’s kardját. —  Kerecsenéi szó/la egye
dül: „ki gyaláza. engemet, úgymond ő ,  valaha bátorta
lanságomról ? de ki hárczolhat a’ lehetetlenségek ellen? 
A" Törők-vezér ünnepélyesen irásba foglálá az alkudo
zást, kezeseket is külde közinkbe; M i! veszedelmen és 
kétségen kivül vagyunk.1' —  Aláíraték azonnal és az 
ellenség’ táborába küldeték a’ föladásbeli kötés, mel
lye l a’ Vezér is megerősítvén, csupán azt kivána még 
annak betöltenüése előtt, fizetnék ki zabolázhatatlan 
Janicsárjainak egy hónapi zsoldjokat, hogy megnyer
nék részökre ezeknek is hajlandóságukat. —  Cselekvő 
ezt i s ,  minden ő fukarsága m ellett, Kerecsenéi kész
séggel; Négy ezer tallérokat külde ö nyomban a’ tá
borba ; gondolván, hogy ezennel be vagyon' jmüiároni 
fejezve ’s el vagyon intézve minden ő kötésük;

Á lig pitymallott - Mihály hava’ 2-dikának reggele, 
(miután csupán öt nappal később egészed más kimene
telt vivött ki Sziget alatt a’ halhatatlan Zrínyi magá
nak és vitéz seregének; *s. épen ezen két napok között 
halt el a’ nagy Szolimán szigeti roppant táborában, mi
dőn Gyula3 rtímjai között szakadatlan élet, és elevenség 
ébredett, hosszú sorokban reüdelődzvén immáron a’ gya
lázatos szabadulás; —  elől ménének a’ Parancsnok’ cse
lédjei ’s tanácsosi, azután Szekereken a’ betegek ’s az 
egész vidékből a’ várba meUekedett népség, utol a’ 
Vitézek lépdelének, kiknek hosszas állhatatos ellentál- 
lásuk, méltán vitéz hős tettek ’s viseleteknék számukba 
tétethetik; A’ német v itézek’S lovagok legelői ,- azután
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a’ magyar gyalog'csapatot takaródénak k i a’ roncsolt 
várból. A’ Magyar lovasok, csapatjok’ közepette Kere
csenéit vezetve'n ’s a’ török kezeseket födözve'n, hátúi 
követék a’ kivonuló sereget.

Kerecsényi a’ Basa’ sátorába vezettetett. Egész tes
tében reszketve, határtalan dühösséggel pillanatjában, 
meredt szemekkel tekinte Perszaff rá ja , ’s fölemelé 
jobb kezét. Ezen jelre 10 Janicsárok rohanók meg ’s 
levetkőztetek fegyvereiből Kerecsenéit. — „Hah, Ke
recsényi! te rettentő ostoruk és kinozójok a’. Törö
köknek, te kegyetlen gyilkossá az én Alymnak, ha
talmamba keríthetélek valahára tégedet? íme ládd, a’ 
rettegett hős is szereti az életet , mellyet te szörnye
teg , kédvtelve oltál el sokakban ördögi kegyetlensé
geddel. Aly" vére, vért kiált ellened, halotti áldo
zatul szolgálland a’ te véred ő nékie — el vele Bel- 
grádba.“
... Ugyan ezen pillanatban megrohanák á’ számos tö
rök csapatok a’ keresztyén Vitézeknek ritkult ’s gyön
gült soraikat. Csupán a’ magyar lovasság menekhete 
meg nagyobb számmal a’ mészárlástól, mellyben a’ be
tegek és megsebesültek sem kiméltetének meg a’ düh
re fortyant törököktől.

A’ Basa kevés napok múlva Jenőt is kezére ke
rítő. Azután Belgrádba sietett! —  Kerecsényi nyomban 
elébe bozaték föld alatti tömlöczéből. Megmutató a’ 
keseredett A tya ,  Bjának Alynak bebalsamoztatott holt 
testét nekie. Ösmered te vérszopó keresztyén ■ e b ! 
ki volt légyen ezen Ifjú? ösmered vonásait? —  Tudd- 
m eg , kínosabb halál várakozik te rád, mint minővel 
megfosztád fiamat becses életétől. — Tudd m eg, Re
lék nyers fiad’ anyjának testvérje, árula el tégedet! —  
Perczeneted tejár nem sokára.
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Kerecsen}/* üres hordóba fenekeltetett. Perszaff Ba
sa ízenként hegyes szögeket veretett beléje ’s gúnymo- 
solygva szem lélgeté, miként zakkant várának röges kö
ves halmozatján, alá szőke Dunánk’ habjaiba.

A’ nyers ifjú Kristóf, csodálatosan megszabadul
va nehány kevés Huszárival, Atyjának régtől megér- 
dem lett, hanem borzasztó halálát csupán hat évekig 
élheté fölül. —  Regi hatalmas nevének ’s nemzetségé
nek utólsó ivadéka, kínos utálatos halállal múlt ő k i , 
borzasztó kicsapongásainak elhatalmazott következé
seiben. —• JVikolszbvrg a’ Császár’ birtokába került, 
ki ezt szíve’ kedvenczének Dietrichstein Adómnak ado
mányozó. —

Ntmethy Pál,



Polyklétus' utazása, vagy Római Levelek.
(.Folytat át.)

Negyvenkét tődik Levél. —  P olyk lét Crantorlioz. 

Temetési Czeremonia. — Elégetés, —* SirkS ’jt té t.

I f i i g  ezen vérengző esetek tartottak, saját sorsom*  
mai nem  gondolva czéi és m enedék nélkül bolong-  
tam Rómában ’s bám ultam  azo n , hogy ennyi v e 
szedelmek között életben  maradhattam. Azon hely-  
r e ,h o l olly soká laktam , egy belső ösztön által visz* 
sza menni kénszerittetvén, irtózva szem léltem  azon  
most pusztán álló folyosókat, hol oíly sokszor szám 
talan Clienseket láttam könyörögni annak a* férfi
nak boldogságáért, ki már közülünk e len yészett , m ég  
a’ rabszolgák is e lfutottak; az a’ k ö té l, m elly őket 
egyesítette, el volt szaggatva; kiki a’ maga m egm ene-  
kedhetésétől aggódván, elhagyta az árván maradott 
házat. Mindenütt, lehetett ebben a’ nyom ozások’ 
jeleit lá tn i, mefíyek azoknak , kik talán elrejtezbel-  
tek volna, felkeresése végett a’ legtitkossabb helyeken  
is tétettek; mindazáhal m ég sem  routalott öszve  
semmi ezen vad emberek á lta l, kik forróbban sze 
rették a ’ vétket, mint a’ kincset.



Ocíavius’ famíliájának régi képeit helyeiken ta
láltán). Szent képek, így kiálték fel! boldogabb idők 
utóbb soraitokba fogják helyhezni azt, kinek szána- 
kodása méltó maradványai most báladatlan földön 
fekiisznek; a’ Rómaiak irtózni fognak annak a’ tisz
teletre méltó főnek látására, mellyel ők olly méltat
lanul feláldozták, ’s bánatjok még felül fogja halad
ni mostani dühősségöket.

Midőn a’ halgatásnak és halálnak ezen szomorú 
lakhelyét elakartam hagyui, hirtelen megfogta vala
ki karomat; hideg verejték folyt homlokomból , ret
tegve fordultam vissza, ’s meliy igen megvígaszta- 
lódtam midőn abban az emberben, ki így megré- 
m űéit, Octaviusnak egy rabszolgáját esmertem meg, 
„hát itt vagy Polyklét monda, már régen kereslek; 
végre az a’ remény, hogy talán itt foglak találni 
ezen házba vezetett engemet, jöjj velem,“ Megyünk, 
a' vezetőm nem sokára egy titkos ajtón egy tágas 
házba vitt bé, mellyct .Dolabella házának esmertem 
lenni. Ennek nemes szíve nem láthatta szánakozás 
nélkül az' én kegyetlen helyheztelésemel „’s jólle
het saját nyomorúságával is elég baja volt, még 
is meg tett mindent, hogy engem kiszabadíthasson.1’ 
O Polyklét! így kiálta fel fájdalmasan mihelyt meg
lá to tt; alig folytak le egynéhány napok miolta öröm
től részegedve,. 's a’ boldogság ragyogó fényjével 
környülvéve fiatal feleségemet ide hoztam, a virá
gok , mellyek fejét koszorúzták alig hervadtak el, ’s 
már gyász ruha foglalta el helyüket. De a’ szeren
csétlen Octaviával saját nyomorúsága nem tudta -el
felejteni Luciusnak fogadott testvér báttyát, ezen néy 
alatt fogsz ezután közöttünk élni. Ne légyen terhei
re gyászos házunkban lakni, ’s osztozzál á§©knjtk 
fájdalmaiban, kik örömeiket veled megosztották,,Oh 
hát élsz még! igy szóllék áltoicivén ót,- melly 
csuda-tétel által kerülted el azoknak kegyetlenségét,



kiket olly sok szin-csókok fegyverkcztettek fel. éle
ted ellen." „A’ hív Sertoriusnak köszönjük életün
ket , felele ő. Az atyám olly szerencsés volt, hogy 
egykor nagyon fontos szolgálatot tehetett neki; ’s 
ezen nemes szivíi ellenség azt emlékezetében tartot
ta. Nem félt Marius boszullásának magát ellene 
szegezni; ’s a’ mit talán ennél is nehezebben Vihe
tett véghez; kicsikarta tőle azt az engedeimet, hogy 
a’ szerencsétlen Octaviusnák a’ végső tisztelet roeg- 
tétethessék. Ezen halotti-czcremonia holnap fog tar
tatni, ha bár ijem megy is most azon fényes 
pompával véghez, melly szerencsésebb időben té
ged bámulásra indított volna, legalább enyhítteni 
fogja egy árván maradott famíliájának keserűsé
gét. Vajha ezen feláldoztatott dicső férfiúnak ár
nyékát megengesztelhetné , ’s az Istenek’ mél
tó háragj’át lecsillapíthatná. De fordítsd el figyelme
det egy Szempillantatig ezen gyötrő gondolatoktól 
’s Csendesítsd le egy kevés álom által régtől fogva 
háborgó lelkedet, hadd legyen egy kis köz az ed
dig látott rettenetes vérontás, és holnap következő 
gyász-ünnep között.

Magánosán maradván mostani uj lakhelyemben, 
így szóllék magamban: látom már fiijában akarunk 
ezen kegyetlen 's  egyszer smint nagy lelkű Rómaia
kat gyűlölni. Mikor őket mint halandóknál felsőbb 
vakságokat* készülök csudáim, dühösségcik hirtelen 
utaltatják őket vélem ’s minden boszszonkodásomtól 
elragadtatva bennek csak; vétket és vért szomjuhozó 
csuda állatokat vélekSzemlélni, álbatatosan tartó jó
ságok , viszont háládatosságra kénszeríte. Csudálko- 
zásra méltó emberek, kik az Istenektől teremtett 
rényekkel minden vétkeket, mellyeket azok megszen
vednek egyesítitek, Szűnjetek meg a’ kettőből, olly 
SEsada vegyíltéket csinálni, ’s vagy érdemeljetek meg



ez emberi Nemzet’ hódolását, vagy legyetek megve
tésének és gyúiölségének örökös tárgyai.

Elmúlván az éjtszaka, meílyben a’ nappal látott 
szörnyű esetek5 képei álmomat szüntelen háborgatták, 
Dolabella hozzám jött: „Jer menjünk monda a* sze
rencsétlen Octavius’ házába, márt holt testét oda vi
tettük. Szabadosai és rabszolgái, kik nálam keres
tek mindig helyet, ezen szempillantatban urok’ 
halotti-pompájának elrendelésében foglalatoskodnak, 
nekem kell a’ fija képét viselnem, ’s talán te is 
kész iész ezen kötelességet velem megosztani."

Az a’ mit itt látni fogsz, így szállott tovább, 
csak hijánossan fogja mutatni, hogyan szoktuk roko
naink’ hamvát megtisztelni. Az a’ szomorú történet, 
melly Octavius életének véget vetett, nem engedte 
meg gyermekeinek, hogy őt halálos ágyán körül 
vették, ’s utolső lehelletét elfogadták volna. Nem 
lehetett nekik szomorú szívvel szemlélni a’ békesség
nek egymásra gyorsan következő elnehezedéseit, 
mellyek minden előtt eloszlásához visznek, a* nél
kül, hogy akármelly képzelt mesterség is ellent ál
hatna; nem érezték azt a' gyötrő kétséget, melly a' 
mélyen megszomorodott rokonokat azon rettenetes 
szempillantatban kínozza, melly mind az élettel, 
mind a' halállal egyaránt határoz. Ollyankor a’ gyer
mekek attyokhóz járulnak, az utolsó csókot adják 
neki, mintha magokhoz akarnák fogadni azt a’ 
lelket, melly halhatatlan czcljához repül. Hogy 
bizonyosok lehessenek kimúlása felül, a’ körülöt
te lévők fennszóval kiáltják őt nevénél fogva, ezen 
kiáltást, (Conclamatiónak neveztetik), négyszer is
métlik egymás után. Néha hadi-kürt vagy trombita 
is harsog a’ hallottak’ szobájában. Ha egyszer a'gyá
szos Ítélet ezen szóval conclamatum est, ki vagyon 
mondva; akkor a’ Libitinariusoknál vagy Libitinának 
a’ halottak Istennőjének templomában tartanak min
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dent, valami a’ temetési czereraoniához szükséges; 
ők gondoskodnak vivőkről, strázsákról, sírásó asszo
nyokról 'sa’ t. is. A' megholtnak rangjához, vágy 
a’ rokonoknak gazdagságához képe-t, ezekkel az 
egész temetésért szokás megegyezni bizonyos sum
mában; melly temetési költségnek (arbitrium) ne
veztetik; ’s mellybez mindenkor különössen egy 
darab pénz is adattatván, az, az Istenné oltárjára té
tetik, ’s előbb egy Urnába vettetik ; ez az Urna bi
zonyos tekintetben halotti lajstrom gyanánt szolgál. 
Mikor minden el van rendelve a’ Libilivánusok né- 
melly szolgákat küldenek, kik Pólinctoroknak nevez
tetnek , ezek a’ holt testet langyos vízzel megmos
sák, azután illatos és erős szerrel a’ mindenkor ko
rán jövő rothadásnak gátolása végett bekenik, 'srang
jához vagy hivatalához illő öltözetben a’ pompa-ágy
ra kinyújtóztatják. Azután virágokkal meg-koszoruz- 
va ki teszik a’ tornátzba, lábait az ajtó felé fordít
va, ’s az ágyról .leeresztve, hamar leendő elmene
telét akarván jelenteni. A* ház ajtója eleibe minden
kor egy cziprus ág állíttatik; hogy ezen gyászos 
jel a’ történetből ide jöhető fő-papot a’ házba me. 
néstől vissza tartóztassa’ ’s ama tisztátalan lé- 
lektől megmentse, melly reája nézve a’ holt testnek 
csupa látásából is származnék. Minthogy illyenkor 
ipinden nyitva van, szüntelen strázsák vigyáznak a’ 
halott körül; némellyek cziprus ágakkal a’ bogara
kat űzik el, mások a' szobában fel ’s alá járnak,' 
hogy minden rendetlenségnek elejét vegyék.

Minekutánna a’ test két egész napig ki van térít
ve, akkor következik végre a’ temetés* ideje. Reggel 
egy kiáltó szélyel jár az utszákon , ’s ezt hirdeti fenn- 
szóval: Mindeneknek, kik N. ií-nek N.N. ltjának te
metésén jelen kivannak lenni, ezennel tudtokra ada
tik: hogy a’ temetési pompa tüstént kezdődik, , a' 
holt test ezennel kivitetik a’ házból,



Ezekből állanak a' velejekre nézve azon cze- 
remoniának előkészületei, mellyel most szemlélni 
fogsz. A’ mostani szomorú környültnények között 
csak igen hijányosan találhatnak ezek helyet; min
den nagy sietséggel történt, sietnünk kell, azon 
engedelemmel élni, mellyet egyetlen egy szó ismét 
vissza vehetett volna ; *s csak az Octaviusok nemzet
ségének tagjait ’s ezeket is csak ritkán hivathattuk 
öszve, attól tartván, hogy a'nép között veszedelmes 
V  egyszer smint haszontalan zendülést ne okozzunk*

Mire ezen szókat elvégezte, elértünk azon ház
hoz, melly tegnap estve réroiló pusztaságot mutatott. 
Most minden az előbbeni formáját látszott visszaad
n i; a' Cliensck’s a’ szolgák szokott helyeiken vol
tak, ’s urok’ elvesztéséi magokban siratván, úgy lát
szott-féltek azon történetekről emlékezni, mellyek 
azt okozták.

Hogyan írjam le azon fájdalmat, melly szíve
met elfogta, midőn annak szomorú' maradványait 
láttam, kit annyira tiszteltem ? egy pompás ágyra 
volt holt teste ki nyújt ózta tva; most is kezében tar
totta a’ hatalom-jelentő páltzát; egy bársony fe
dező eltakarta azon sebeket, mellyekel áhrázattyán 
kegyetlen kezek ejtettek. Fájdalmamnak engedvén, 
megfogtam jéggé vált kezét, ’s ajákomhoz nyomván 
így szállottam „O h nemes is  nagy ..le.lkfi védelme
zőm, te ki második atyám voltál, méltóztassál ke
gyesen elfogadni szeretetemnek utolsó jeleit, ’s le
gyenek ezen háláló könnyeim előtted kedves ál
dozatok."

De már a* temetési Qzeremouia’ clrendelője, 
ki itt Designatornak neveztetik, mindent elkészített; 
’s mioekutánna kinek-kinek helyét’s foglalatosságait 
kiszabta , jelt adott a* menésre, ’s a’ számos késérő
sereg elindult. Elől egy kürtölőnek (Buccinator) 
vezérlése alatt a’ síposok serege ment lassú lépé



sekkel, ’s szomorú hangok zengedezése között. Után- 
nok nagy számmal következtek a’ sirató asszonyok 
(praeficae), kik mindeukor készek pénzért könnye
ket hullatni, ’s kiknek lármás jajgatása az igaz fáj
dalmat, melly mindenkor csendes és halgató szokott 
lenni, akadályoztatta. Míg némcllyek közzülcik zo
kogtak, kétségbe esés jeleivel melyeiket verték, má
sok Octavius’ dicséretére, hymnusokat énekeltek; 
egy kis idő malva felváltották egymást, ’s a’ kik 
előbb sirtak, azok kezdettek énekelni.

Ezen asszonyok után sok Cliensek mentek meg- 
gyujtott fáklyákkal. Egy kis távolyságban a' holt test 
vitetett bársony ágyon, melly Octophoronnak nevez
tetik, minthogy azt nyoltz legközelebbi rokon viszi; 
a’ tizenkét Lictorok, a’consuli méltóság’ jelei, előt
te mentek fekete ruhába öltözve ’s vessző kévéikét 
le felé fordítva; az ágy mellett két felül több férjíiak 
mentek katona ruhában; ezekre részszerént azon ko
ronákat vitték, mellyeket a’ consul nyert, részént az 
áltála az ütközetekben elveit zászlókat és fegyvereket.

Mások régi eleinek képeit hosszú dárdák’ he
gyeire függesztették , mellyck között Octáviánusnak 
hamarjában készült melyképe is tündöklőit. Bámul
va láttam egy sereg bohóskodók között, kik a’ ha
lottas-ágy után mentek egy Archimimust, ki Ocla- 
vius’ mindennapi ruhájába felöltözve annak szokott 
mozgásait utánozta, ’s az által a’ nézőket annak ter
mészeti szokásaira emlékeztetni akarta, néha még 
azokhoz, kik hozzá legközelebhek voltak ; annak leg
többszer hallott moudásait is intézte, próbálván szd- 
zaltya hangját utánozni és saját kifejezésével élűi. 
Akármelly komoly és tréfálástól megvált legyen is 
ezen uláuozás, nekem még is helytelennek látszik 
az illy szomorú környülmények között. Ha egyszer 
az ember nem él, tsak legnemesebb vonásaiban kell 
azt mutatnunk.



Aztán a' szabadosok jöttek, kiknek mindnyá
joknak a’ szabadság’ süvege volt fejőkön. Jóllehet 
ezeknek száma most is elég nagy volt, de még is 
sokkal nagyobb lett volna, ha egy váratlan halál 
a’ legnemesebb szívű embert nem gátolta volna 
szolgái eránt jóságának utólsó bizonyságát adni. A* 
Rómaiak egész halálokig pompaszeretők lévén, 
szeretik abban a’ szcmpillantatban, mellyben élelők 
megszűnik, annak, édességeit azokkal-is kóstoltatni, 
kik mindaddig tsak bajait esmerték.

A* szabadosok után , a' gyermekek , rokonok és 
jó barátok jöttek; mindnyájan gyász-ruhát viseltek, 
de az ifjú Octavia az uralkodó szokással ellenkezőt 
akarván mutatni, (ejér ruhában, széllyel oldott hajjal , 
födözetleíi fővel ’s mezítláb jelent meg, férje pe
dig bé takart ábrázattal. A’ jelen lévők akárrrielly 
rang és hivatalbeliek voltak is, semmi külső jelek
kel sem külömbőztették meg magokat; az arany 
■gyűrű helyét vas gyűrű foglalta el. Az egész sere
get a* halotti-czercmonia’ elrendelője rckesztetle-bé, 
ki előtt a’ haloli-kenők (sollunctorcs), kopnrsóvivők 
(vespillonés), és a’ Vénus Libitiua szolgalatjához 
tartozó külömbfélc segédek mentek. A' holt testet 
számtalan köznép* sokasága követte.

A’ késérő. sereg- a’ Fórum felé vette últyár, 
mellyen megállapodás nélkül keresztül ment. Más 
szerencsétlen időben a* szólnoki-szék előtt meg ál
lott ’s ott egy a’ Senatus által rendelt szólnok, rend
szeréül a’ bánatra méltónak legközelebbi rokona, fö
lötte halotti - beszédet tartott volna. Ezen megtisz
teltetést a* nép rendeli azoknak, kik míg éllek, az 
Ország’ legfőbb hivataljaibau magokat hircsckké tet
ték ; sőt még az illyenek* feleségeikre-is kiterjesz
tette, miolta 36o-dik esztendőben, a* Római-asszo
nyok egy veszedelmes történet alkalmával, drágasá
gaikat a' hazának feláldozták.



Róma piaizárói a' késérő-screg Mars’ mezejére 
ment, hol a' testet megégetni kellett , minthogy a’ 
12  táblák ezen czeremonia* véghez vitetését a’ vá
rosban *) nem engedik meg. Egy tágas kerítésben 
emelkedett fel oltár formájára a* halotti máglya , 
a’ szerencse’ hajótörése, ’s a’ szerencsétlenség utól- 
só menedéke. Ez igen száraz tser- fenyő- és gyer
tyánfa hasábokból áll; ’s hogy könnyebben meg
gyulladjon, a’ hasábok’ körei papyrussaí, szurokkal 
és más égő matériákkal tőltetnek-bé; véteknek tar
tatnék már valamire használt fát, e’ végrefordítani, 
sőt faragott és simított fát sem szabad venni. Mi- 
nckutánna a’ máglya drága illatú szerekkel megön-

 töztetett, reá tétetett a’ holt test, lémettzetvén róla
egy uj, mellynek külön kell cltemeltetni. A’ szemek 
feluyiitattak, az Istenség eránt tartozó hódolás gya
nánt nézettetvén ezeknek az ég felé való fordítása, 
’s szájába egy darab pénz tétetvén, hogy a’ fösvény 
Chárontól az árnyékok’ országába való által vitatást 
megvehesse. Ekkor Dolabella és ifjú Octavia, az 
utolsó csókot adták az attyoknak; azután az első, 
mint legközelebbi rokon meggyujtotla a’ máglyát; 
de fére fordult ábrázoltai annak jeléül, meliy nagy 
fájdalommal teszi semmivé az olly kedves maradvá
nyokat. Tüstént láng és füst emelkedett fel a’ leve
gőbe, íngjlynek egy éppen akkor támadott nagy szél 
még nagyobb erőt adott, ’s egyszer’sinint úgy is 
nézettetett mint OctaviusMauesseinek, meguyugtalá-

,<*) Ezen tilalom a’ tii/.i veszedelemnek akarta elejét venni. 
A’ Basilica Porcia , Clodius testének niegégettetésekor 
meggyulladott ’s elégett. Némelly nemzetségek p. o. a’ 
Vateríusoké , Fabrieinsoké ’s a’ t. a’ városban való el- 
égettete's jussával bírtak, de a’ közbátorság tekinteté
ből önként nem éltek ezen jussal; hogy- mindazáltul 
jussok feledékenységbe ne menne, halottjaik; ■ • "

de azt tüstént tovább vitték; ’s másutt 
elegetes’ czeremoniája.

égő fiklyátyettek a’ halottas ágy aié,



sara szolgáló szerentsés jelenség. Fegyverei ’s min
dennapi ruhái, a’ lángba vetettek, még a’ papok 
számokra is ekkor feláldoztatott barmoknak vérét is reá 
öntözték. Közel a’ máglyához hamarjában egy har- 
czoló-hely készíttetett, hol Gladiátorok viaskodtak, 
mintha a’ halálnak még nem lett volna elegendő á.l- 
dozattya. Egy különös elegyítés szerént a' halotti— 
czeremoniához sokszor szekéren való pályafutások, 
’s sziujátékok is kapcsoltatnak, ’s néha a’ pompa-, 
szeretés mértéklellenségében , még a’ jelenlévők meg 
is vendégcltetnek; de hogy a’ vendéglés víg mulat
sággá, miilyenné azt a' két nemek’ együltiéte rend
szerént tenni szokta, ne válhassék, az asszonyok 
belőile kizáratnak; azokuak jelenléte szentség-törés
nek tartatnék. Pubiius Semprouius egyedül azért 
vált-el feleségétől, hogy ez a’ halotti-játékokon je
len volt.

Mikor a’ holt test egészen elégett, ’s a’ láng, 
illatos szerek reá öntése által éloltatolt, Octavius* 
gyermekei annak hamvát öszveszedték, mellyel kön
nyen megtalálhattak, minthogy előre - vígyázásból a’ 
holt test ami?olh - kőből készült gyollsba -takarla- 
tott-bé. Megöntözték azt borral és téjjél, azután egy 
arany Urnák? töltötték, inelly az Octaviusok’ teme
tő-helyébe tétetett.

Az áldozatot tévő pap, a’ jelen lévőkre három
szor hiúiéit szentelt vizet, egy olaj-ággal, melly 
meglővén, a’ sirató-asszonyok kőzzül a’ legelső ezen 
innepi módon mondott szóval botsátotla el a’ gyű
lést: elmehetlek (ilicet). Ekkor Marcus Cnéjus 
Octavius nevének háromszori említése után, min
denek ezt kiáltottak; Isten hozzád! Isten hozzád! 
Isten hozzád ! mi-is utánnad megyünk, mikor a’ ter
mészet által kijegyzett rendben következünk,

A' jelenlévők most nagy részént elhagyták ben
nünket tsak Octavius’ rokonai, barátijai és szabadó-
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sai maradtak ha'tra. Utunkat azon gyászos hely felé 
vettük, hol a’ földnek minden nagysága elenyészik, 
lassú lépésekkel, lesütött szemekkel mentek, mély 
tsendesség uralkodott közöltök , alig szakasztatva fél
be még a' könyhulialásoktól-is, mellyek sokkal szív
ből származóbbak voltak, minisem hogy lármásak 
lehettek, ezen kissehb kisérő-sereg, melly tsak 
a’ jó barátok és hűséges szolgák kevesebb számá
ból ájjlott, ollyan szivreható indulatot fejezetl-ki, 
mellyet az előbbeni. nagyobb seregben nem lehetett 
észre venni, ’s én bennem sokkal fájdalmasabb érzést 
gerjesztett, mint a’ mellytői addig elfoglalva voltam.

A' Mars - meze jén túl érvén a* Tiberis pari ján 
mentünk, balkéz felől hagyván Mucius’ réttyeit, mel
lyek azért neveztetnek így, minthogy azokat Mucius 
Scacvola vitézsége jutalmául nyerte; egynéhány Stá
diumot hátra hagyván, megláttuk czélunkat a’ teme
tő emléket. Cnejus Octavius Praetor a' Consul’ nagy 
attya építette azt Görög-országból visszatérésekor, 
hogy magának és maradékainak, temető-helyül szol
gálna. Ezen épület egy kis templomhoz hasonlít; 
formája négyszegletű, teteje kerekded, ’s előtte négy 
egyszerűen, Vnemes ízléssel készült oszlopokon egy 
kis folyosó állott, vas rostély kerítés_körül; azon 
kivül állottak meg, a’ bennünket követő rabszolgák. 
Mi be mentünk az emlék’ belsejébe, közepén egy kis 
oltár találtatott, mellyen myrha és tömjény gyujta- 
tott-meg. Kiki meg-csókolta utólszor a’ szent Ur
nát, melly aztán, egy e’ végre készült , földalatti 
boltba tétetett. le, egy meggyujtott méttsel eggyütt, 
melly a’ közvélekedés szeréül sóba sem aluszik/el. 
A ’ Kryptából kijővetelünkkoT Dolabella így kiáltott 
fel: atyánknak és barátunknak szent hamvai, legyen 
nektek könnyű a’ föld, melly titeket örökre fedez! 
Ezen óhajtást minden jelenlévők ismételték, ’s az
tán szép rendel vissza mentünk.



A’ nappali foglalatosságot, innepi vendégség fe- 
jezte*bé. Kilentz nappal utóbb még egy másik kö
vetkezett Novemdiale név alatt. A’ kettő között lévő 
idő, isteni tiszteleti gyakorlásokra fordittatik. Idege
nektől semmi látogatás nem fogattatik-el; az atyafiság 
gyászol és szomorkodik, ’s tagjai sem különös, sem 
országos dolgokban nem idéztethetnek törvényszék 
eleibe. Végre tizedik napon a’ ház kiseprés által 
megtisztittatik , mindazok is , kik benne laknak tü
zen való átlépéssel megtisztítják magokat, az
tán kiki vissza tér előbbeni foglalalossagára. Ezeu 
utolsó innep demicálénak neveztetik, ’s rendsze
rént a' nép között ajándékoknak kiosztása állal 
megyen véghez. Hlyen szembetűnő pompával mu
tatják ki a” forendű Rómaiak , az ő rokonaik eránt 
való szeretetöket, és azon tiszteletet, mellyel azok
nak.hamvai eránt viseltetnek. Egy nép sem haladta 
őket felyül az ilíy szent kötelességek’ innepi módon 
való tellyesíttésében. ílalotti-pompájoknál könnyen 
meg lehet külöcnböztetni az igaz gyermeki s2ereletet, 
attól a’ fényűzéstől, melly annak csak álorezáját vi
seli. Az első mindenkor egyszerű, ésszivrehatóutó
don fejezi ki magát; egy szó, egy sokat mondó 
könnybő} áll beszéde. A' másik hijjában próbálja a’ 
fájdalom .jeleit utánozni ; szemfényvesztéshez folya
modik, minthogy a' szívre nem tud hatni, ’s azok
nak, kik ezen álorczát viselik, homlokokon lehet 
olvasni lelkök’ ürességét. De itt Rómában a’ mér- 
téklellen pompa-szeretés az embert még abban a’ 
szempillantatban is kiséri, mellyben semmiségét 
kellene megesméroie ; ’s a’ haszontalan költségeske
dés arannyal és bársonnyal fedezi be azt, a' kinek 
már tsak egy kevés urnára van szüksége.

A’ holt testek’ elégetése, a’ mint hallom 
nem igen régi szokás, még most is mutattatik 
az a’ hely, a’ hová a’ jeles tulajdonokkal ckes



Numa eltemettetek. Némelly híres famíliát, p. o, 
a’ Corneliusoké megmaradott a’ régi szokás mel
lett. A’ gyengekorban meghaló gyermekek is a’ régi 
szokás szerént temettetnek-el.

A’ kőzrendű polgárok* végső megtisztelése ke
vesebb költséggel megyen véghez. Négy emberek, 
kik koporsó-vivóknal (Sandapilari) neveztetnek , egy 
koporsóban viszik őket k i; fejők mezítlen, csak vi
rág koszorú van rajta,beleszerető Méneseik engeszte- 
lésére nem omlik Gladiátorok vére; holt tcslök nem 
égettetik-el, hanem csak kőből vagy égetett agyag
ból készült hosszú koporsókba szokás tenni, mellyek* 
renevökés rangjok feljegyeztetik, ’s legnevezetesebb 
Uelekedeteik's jó tulajdonaik is bé vésetnek; *s ál- 
tallyában minden megtétetik, hogy a* rövid életnek, 
mellyel az Istennek úgy látszik nem örömest adnák, 
mennél tovább és állandóbban fenn lehessen nyomait, 
marasztalni. — Végre halandó részük mellé egy kis 
cserép-edény is tétetik, melly. könoycdéuyuek (vas 
lacrimanina) neveztetik, ’s melly be nehány a* gyer
mek szemeikből hullott könnyek záratnak: egy sze
rény és tiszta áldozat, mellyel a’ pompának semmi 
mesterkedése sem érhet fel; annak a’ szerentsés kö
zép-szernek öröksége, mellyet minden emberek di
csérnek, ’s mellyből még is mindenek fellyebb men
ni törekednek.—■

(Folytatása következik.')



8.
U T A Z Á SI L EV ÉL -T Ö R E D É K . ;

CNagy - K atáról.)

-^-^lórim 1 Ezen hanyatló hónak 5-dikén kiszállón— 
gék laktombul Tisza tájára; ’s hidd cl szép jegy
zékekkel gazdagodott irományaim kisded tára; — 
de hidd el barátom azt is, hogy miket nem akar
tam, nem vártam, azokat kéntelenílém rajz-ónom 
(cerusánt) tárgyául válalni, ’s igy meggyőződni ar- 
ru l , mit Gróf. Széchényi István* könyvének io6-dik 
bölcs lapján monda t. i. „Annyi fiatalsági evővel, 
olly k'óiel állni a dicsőség’ forrásihoz, mint mi ál
lunk ; ’s azonat még sem nyitni soha meg, olly k ín , 
— hogy azt -  * - csak nevetve tű rh e tn i— Barátom! 
te is tudod jelenkori szellemünk mi dicső czél után 
sóhajt, mellv a’ csinosbulás; azon óriási vállak, 
mellyek tudós egyesületek sorában gyÖrnyedtlenül 
viselik, honunk, nemzetünk nyelvi virágzására ezen 
örökittendő terhet, meg nem nyithattyák azon di
csőségforrásokat, mellycknek ha szabad mondani: 
vak erejin könnyez Szécsényink, ha csak távuli erő 
is, nem támogattya azokat. — Scyttha eleink meg
vívták volna é magyar földünket, ha csak ön ma
goknak hagyattatva, ön fegyvereiket villogtatták vol
na, segéd kar nélkül, honunk* határi kozt?*sa’ t. 
Illy arányban állanak Pesti tudós eggyesületeiuk is; 
—* egymást érik a* jutalom kérdések, ~- kettő vagy 
három a’ felelő, — egymás után hirdeltelnek a* 
szép müvek, annyi az aláíró; — egymást váltják 
fel a* folyóiratok sajtó alatt, — ’s nincs a* ki ol
vassa ’sa’ t. Ez segédesség, annyira élledő nemze- 
t .  m. (Ifi. MifififitM I. fiEr.vr.fi. 1835. 9



lisedésünk pályáján ? mit tsudáljuk, ha nincs Szem-  
lé lő , — nincs É lei és Lileratura  ’s a’ t. mert nincs 
a’ ki az elsőt szemlélje, vagy a' másodikba éljen!!!
— Jól monda nagy emlékű írónk Fáy András ezt: 
„semmit olly bölcsen a természet az írónál nem 
szoktatott, mint a z t ; hogy írásánál ollyhor ajkai kö
zé szorítja to lla t ,  —  annak je lé ü l: hogy az író, 
ma holnap tollát rágni k é n te le n le s z — De talán kér
ded már, édes'Flórim, mi jegyzéket tevék utamban?
— pirulva vallom meg, ’s tőled meg sem tagadom,
— ha senkinek sem szóllasz : én Barátom, Gzeg- 
lédi, Nagy-Körösi pósta hivataloknál tudakoz- 
tattam, vaUyon több rendű ’s számú Folyó-irá- 
sok, Újságok járnak-é? — olvasó-eggyesületek van- 
nak-é? ouokákra által száll/ttandő könyvtárak állíttat
nak é l  -— Köz hasznú nemzeti Intézetek alapít tat— 
nak-é? — olly helyeken: a’hol a’ mint a' népesedés, 
úgy a’ tehetség virágzó! — Az első kérdésre vala 
az igenzet, — a’ többire! — Sőt olly helyre is 
akadék, a’ hol üszvesen i5 ezer csinosult lakosok 
közt, aligjut az illető posta hivatalnak egy ingyen 
példány Üjtág. — Mit mondasz erre Flórirn! illy 
eszközök mellett hajnalhat e’ felettünk a’ valódi hon 
szeretet, várhattyuk e az ebből háramlandó nyelv, 
’s így nemzeti mivelést? remélhcttyük e, hogy ké- 
sőbbieink áldani fogják jelen egünket, melly a’ Ma
gyart, tette Magyarrá ? Ah jer Hazám, szép Nemze
tem, élledj ezen mivelési fejlő egednek egy elszánt 
kebellel; ne kiméld filléredet le tenni e’ jelen hon- 
nosodásunk' oltárára, nyelvűnk, nemzeti mivelé- 
siink áldott kincséért.—A’ Magyarok’ Istene jutalmaz
za-meg valaha maradékodban borostyánzott hála 
tömjényed’, dicső áldozatod’, nagy neved' koszorús 
emlékét.



AZ ARISTARCHUSÖKH02,

-A -z t kiáltom- ama’ Sehweitzival , k i belletrístieai tü- 
redelmet hirdete! Békeség tinéktek, Aristarchusok és 
tudós kritikusok, kik mindig csak költőink és szép lei- 
keink’ háborúit, csatáit, diadalmit és pusztulásit emle
getitek! Csak egy kis emberiséget és türedelmet! így  
kész a’ békesség; én legalább bátor vagyok annak mód
já t következő jegyzetükben megmutatni :

Mindenekelőtt egy alapmondás’ igaz voltát kell meg
ismernünk, uraim, hogy a’ pártfeleket egymással meg
egyezésre bírhassuk* Az alapmondás e z ; az embereil’ 
aeslkelicai itéleleik'mindaddig nem lesznek eggyé, valami’g 
érzetikre nézve nem egyfortnán vannak organisálva, 's 
erkölcsi mivellségökre nézve különböző fokon állának Ha 
e’ thesis igaz , úgy aesthetica’ ügyében nmbiróink’ min
den csalbatlansága nevetséges praetensiokint fog el
enyészni* Felfogadok, hogy ha belletristicus párthőseink 
ezen pont’ valósága felől praeticus ész által felvilágosod- 
tanak volna, parnasszunkon nem sokára,Szt a’ szózatot 
hallanák: pax vobis! De látom eleve , hogy ennek eli
gazítása végett egyik pártfél sem fog alkura lépni. Ez 
kénszerít engem azon mi Schweitzinkkel a’ dolgot 
más úton venni pártfogás alá., •>

Kik a’ Németek’ kedvéhczirói ? — Bizony nem csu
pán ama’ nagy költőink, kik Boráez', Boilemé, Bat- 
tcausf t Sulzer" és Lessing'' rendszabásik után indulván,
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fenekeikben halhatatlanságokat zcngék-el a’ világ előtt. 
Kitek’ publikuma nagyon kicsiny. Ezek csak a' m ivel- 
tebb népcsoport’ kedvcnczei. Kívánjátok é a’ németek’ 
kedvencziróit megismerni? M enjetek a5 végett holm i 
kölcsönző- és olvasó-könyvtárakba ; nézzétek ott a’ 
könvvczímtárakat, tudakozzátok, kinek munkáit kere
s ik  leggyakortább ? —  Vizsgáljátok-meg a’ vásári czím- 
trirakat, és látni fogjátok, kinek iromanyi dicsekednek 
többszeri kiadással? — M enjetek a’ játékszínekbe, ’s 
kérdezzétek ott: kinek művére jelennek-meg legtöbben 
és legnagyobb vággyal.—  Az urak nevetnek, édes A ris- 
tarcbnsim , és azt kívánjak, hogy az irók tökéletes re
m eket adjanak. Ez nem czélirányos. M ellyik a’ legne-  
m esb czél minden szép művekben, a’ philosophnsra és  
a5 státus’ emberére nézve? A z, hogy a’ népre hassanak, 
a’ durva elméket nem esítsék, és a’ vadságot szelídítsék. 
Gondolják e uraimék, hogy vagyonosb falusiak, kéz- 
jaüvesink , kalmáraink, senátorink’s a’ t. fognának k e-  
zökbe valaha könyvet venni, ha németeknek nem vol
nának egyéb nézőjátékaik, mint Gö'lke’ IpMgeniája, 
Sehüler3 Don Carlosa; 's ha nem volnának egyéb re
gén ye ik , mint Jakobi Wuldemárja ’s WielaiuV Aga
ikonja ?—  Cnlturának minden különböző nemeiben m eg- 
kivántatik ugyanazon különféleség az Írókban is. M agá
ban véve sokkal többet ér, ha valaki az ő korbelijinek 
leh e t kedvenczirója, mint egy literatúrai-újságnak.

Középszerű munkák’ olvasása m ellett általán fogva 
kiem eltetik  a’ nép az ő durvaságiból, ’s odajut, hogy 
utóbb nagyobb' mestereit is  tiszteletben fogja tartani. 
M unkák’ érdemit nem a’ kritikusok’ kis csoportja, 
hanem  azon néposztály’ helybenhagyó ítélete határozza- 
xneg , mellynek értelméhez ’s  megfoghatóságához alkal
m azotton jövőnek napvilágra.—  Ezenkiviil illy  becsmér
ték  még a dologhozértők’ világában is m uléköny,. mint



a' divat (módi). A’ változandó ember változásra leven 
maga is hajlandó, áj ás áj divatot kivan. Itt az irók 
úgy le'pnek-fel mint a’ marchand des modes-ek , de mű
ve ik , mihelyt a’ divat m egavál, felede'ssel jutalmaztat
nak. —  Miórt zádultok tehát olly dühös indulattal, Sc/de- 
gel, Tieck, Novalis, Pellegrine ’s a’ t. urak’ klingklang- 
ja i ás mysticus játszadási ellen ? — A’ divat e ltűnt.—  
A’ Wandslecker Bot/ie, Asmus (már ma feledve van) 
és GSlke’ nómelly aprósági mozgásba hozák Írás’ ma- 
nierjában az apostroph- és gondolatjelekkel való ólóst, 
hogy az naivságot e's erőt jelentsen. —  Feltűnőnek - a’ 
Bárdok. Kretschmmm és Sim d  (anagranima. Denis- 
ből) előálltak, ’s velők a’ zordon éjszak’ mythologiája 
vagy mesevilága is. Wodan a’ tiszteletreméltó Zeüsx- 
nekj Freyu Vermsnak izene hadat. Akárhova figyelőnk, 
mindenütt egy Bárd ordított. Megjelentek most a’ köl
tő i költők (die poetischen P oeten), és szokások szerint 
kibeszélték magokat homályos hangzatkákhan (Klingge- 
dichten); megvetnek ezek mindeneket, valakik az ő 
sonettóik’ magas fokáig fellebegni nem tudnak, ’s mint
hogy minden ellenmondást gyűlölnek, néha o lly  gorom
bák és illetlen magaviseletiiek, mint hajdan a’ fő geniek 
és tf Bárdok valónak. ’SS mi a’ következése?— Egy 
kis idő múlva el fognak felejtetn i,, mint fő zsenik és 
Bárdok’ lármája is. —  Francziák a’ könnyű, vidám és 
nyájos - elmésséget szeretik. Angolok azt a’ mi erős, 
bátor és különös. A’ Németek pedig különösen hajolnak 
minden csudálatoshoz. Szép literaturájokban olly diva
to k , mellyeknek csuda volt alapja, mindig tartós sze
rencsével birtanak. Illyenek tudtommal a’ ltobinzonádok, 
ú g y , hogy Európának minden tartománya , Német-Ország
nak majd minden kerülete, sőt az idegen világrészek’ tar
tományi is , nagy idők’ folytában, olly történeteket ál- 
lítának-elő , mellyel; az alghieri rabszolgasággal jötte-



nek szövedékbe, a’ tengeri rablókkal sok bolondságot 
űztek, végre egy lakatlan puszta földön vagy szigetben 
egy sziklavárat leltek, ott királyságot alkottanak, melly- 
ről azóta sem BüscM/tg sem Fábri semmit sem hallottak.

Végre mindenek megunák az Örök régi lantot. Sieg- 
ícarl megjelent, ’s azonnal békét hagyának a: déli ten
ger' szigeteinek es a’ korzároknak; de másfelől elég 
baj volt a’ holdvilággal és a’ könyhullatásokkal. Wer- 
ther’ gyötrelmei pisztolyt adának az érzelgő világ’ ke
zeibe. Jobbról, balról agyonlövések hallattak; klastro- 
mokban sorvadozott és sirhalraok felett hala-meg min
den, ’s e’ nyomorúság több ideig tarta. Ki az olvasó 
könyvtárakat megtekinti, minden fáradtság nélkül fog
ja  tapasztalni, hogy a' Siegwar/.ok, Burg/eimek, The- 
rézák, és a’ holdvilágból merített minden más szerel
meskedések , már most csak szobaleányoktól, szakács
nőktől és félpallérozottságu mesterlegényektől olvastat
nak gyönyörrel és epesztő könyhnllongásokkal. — A’ 
szende ’s szerelemtől epedő alakok, utóbb a* régi lova
gok , kuruczfutások ’s a’ t. által hamar elgázoltaidnak. 
Most láncsatörés, leányrablás, szarándokság és gyil
kosság jövőnek divatba. Weler Vitus’ regéi az élőidé
ből drágákká tevék a’ félrevetett régi krónikákat. Min
den ember lovagot, tournlert, várelhagyást óhajtott; 
mindenik a’ kisvárosok’ canézellariai stílusán beszélt, 
’s azzal igen sokat állított maga felől. Szerencsétlen
ségre Buber emlékezetbe hozá a’ secretum criminale ju- 
diciumot. Nagy Ion most a’ baj mindenütt. Császár, or
szág , mind-elveszték a’ magok igazságát; a’ legjobb lo
vagok általadattak; a’ szent itőíőszéknek; de ez, az ököl- 
igazságnak (Faustrecht) véget nem vetvén, a’ bajt még 
inkább nevelte. — így a’ lovagregények’ annyi ostorai 
és gyilkolásai után semmi'csuda sem volt, ha a’ halot
tak’ lelkei megjelentenek. Schiller a’ léleklátás’ észké-



|)ét (ideáját) élénken előadta; Vennek következtében 
mindenik annál több lelkeket láto tt, minél kevesb lélek 
vala önmagában. A’ feldúlt várak’ romjai kísértetek’ 
tanyáivá lettenek. Minden könyvboltok tömve valának 
elszállott lelkek’ megjelenésire!, lélek-exörcizálókkal 
és látókkal, nemtőkkel (geniusokkal), körülsugárzott 
szüzekkel, ’s más efféle tündérekkel, és a’ lipcsei vá
sárlajstrom’ regényezikkelye égy tökéletes névtára volt 
a’ Cocyton lebegő árnyaknak. A’ lovagtörténeti rendet
lenségeknek egy második következése lett a’ közönsé
ges szerzetek’ rémítő sokaságának eredete, liogy a’ 
gonosztévőket megbüntessék. Már most mindenfelől ólál- 
kodtanak a’ frigyes bajnokok, minden szögletekben. 
Voltának titkaik némelly nagy hatalmú társaságoknak, 
mellyek homályban vagy alattomban az egész világot 
korinányozák. A’ lovagok’ , lelkek’ és szerzetesek’ utol
só maradványa még most is behat az olvasás’ nagy vi
lágába, noha csak gyenge erővel. Mert más hősek támad- 
tanak , és a’ német keresztyénség’ szeretetét azok nye- 
rék-ineg. Abüllino maga is csak egy utóképe a’ schille- 
r i  Moor Károhjuak, még is a’ legroszabb semmireva- 
Iikból .egész légiót hiva-ba Narancs-országból a’ német 
földre. Kóborlók és zsiványok hirtelen kitolák a’ lova
gokat, lelkeket és szerzeteseket. Vulpius maga belülié 
Német-országot egész csapat gyilkosokkal. Miőlta Rinul- 
do Rincddini a’ kardjával egy kis darab kenyeret ka
p o tt, azonnal zsiványok’ és korhelyek’ rubricája lön a1 
lipcsei vásári könyvezimtdr. ’S ezen alávaló zsiványok 
ináig is kínoznak bennünket, mintha semmi politzia sem 
volna e’ világon. Csak addig óhajtnék még élni, mikor 
azt megláthatnám, milly áj jelenet fogja e’ dühös faj- 
zato t. elűzni. — Így változik, szép literatura világában 
a ’ divat. — Ki beszél már ma Miller felől ? Ki gyönyör
ködik még ma is Siued' Bárd-báljában? Ki találja Wa~
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bér Vitatnak „Gramsalbvtse" czímu munkáját szépnek ? 
— Kevés évek’ múltával minden zsivány és bandit 
történetek feledés’ özönébe faladnak, és csak a’ poétái 
poézis fog még élni az emberi gyarlóságok’ történetei
ben. ■— A’ műveltebb, és így a’ nemzet kisebb részé
nek számára Írnak első rangú költőink; a’ kevésbbé 
miveit népcsoport’ számára irnak a’ minorum gentium 
költők, azok’ szükségéhez ’s megfoghatóságokhoz alkal
mazva. Ezek azok, kik nemzetünket a’ művészség által 
közvetetlenűl csinosítják és nevelik; ők azok, kik a’ 
bárbárt emberré teszik a’ költés’ varászlatival. Ezt soha 
nem kellene hozzáértőinknek és műbiráinknak elfeled
niük , hogy ítéleteiket — ezen szempontból indulva — 
mind inkább tökéletesítenék.

X, A. K itt Sámuel.
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D E M S H E Z  AZ ELÜ ZIO N’ LAKOSÁHOZ.

K^zívbeli szomorúsággal kel jelentenem az urnák, sze
líd é s 'jó  Denis! Szkeptikusink’ azon véleményit és 
szőrszálhasogatásit, mellyek az urnák két kedvenczköl- 
tő it, Ossziánt és Hómért érdeklik. Az emberi tudatnak 
ezen csalódásit senki előtt sem vallhatom-meg nyíltab
ban, mint az ur előtt, ki hajdani tanítóm volt. Itt van 
a’ tarkabarka, társaság, Iíoniér és Osszián, és a’ mi 
műbiráink’ szkepticismusa. — Mióta a’ skót Maepher- 
son, 1776-dik évtől kezdve, ama Scót hősnek és 
költőnek, Ossziánnak, epikus énekeit a’ világgal meg
ismertető, egész Európa legforróbb enthusiasmussal fo
gadé azokat, minden nyelvre lefordítalak, Homér’ 
szüleményihez hasonlítatván, igen sok költők utánozák 
azokat. K i e l vasa Szeiina’ énekeit, Fingat’ és Oszkár’ 
tetteit megindulás nélkül ? — Elbeszélte Macpherson, 
milly fáradtsággal gyüjté ’s szerkezteté ő azon éneke
ket Skótziában, hol azokat a’ hegyek’ lakosi még az el- 
avúlt nyelven mondogaték-el egymásnak. Ő ebben ma
gának semmi más érdemet nem tulajdonított, mint azt, 
hogy ő Ossziánnak egyszerű fordítója volt.. Egy angol 
történetiró az ossziáni énekek’ homályos szövevényiből 
egy világos egészt próbála teremteni, ’s azzal Nagybrí- 
tannia’ régibb történetit megmagyarázni. — Mi lett eb
ből utoljára ? -Macpherson igen megilletődék azon, hogy 
már egy könyvecskét adván világ-’ elébe, azt senki sem
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magasztala. Hogy magát figyelemre méltóvá tegye, 
Öszvegyőjte holmi skót népdalokat, ezekből hosszú epo- 
poeákat készi'te, ’s közikbe néhol azon eredeti balla-. 
dákból némelly helyeket szóról-szóra belészövén, úgy 
adta-ki azokat mint Osszián’ dalainak fordítását, inel- 
lyek felől azt hirlelé, hogy azok őneki eredeti kézirat- 

’ bán birtokában volnának. így egész Európa megelége
dést jelentő tapssal méné Macpherson’ elébe, ki a’ 
könyvárostnl szép jutalmat nyervén, az ossziáni dalok’ 
számát rövid’ idő múlva még többre szaporító. Már Jahn- 
son’ élet elméjének gyanús lön azon énekek’ valódi
sága. Másokat is kétes gondolatok nyugtalanítanak, kik 
közt vala különösen Loing Maleolm, az lS05-ik évben. 
— ‘A’ skótziai társaság büszke lévén polgártársában Osz- 
sziánban, arra törekvők, hogy miután Macpherson elírn
ia , ’s így már kételkedőit ineg nem czáfolhatá, feláll- 
jon megszabadítani aJ maga celta Hőmérőnek ostrom 
alá vett becsületét a’ világ előtt. E’ czélból egy külö
nösbiztosságot rendelt. Valami csak Skótziáhan régi tradi- 
tiókból és balladákból iratban és szájban volt, mind 
összeszedeték, ’s e’ gyűjteményből csak egy balláda és 
rege sem basonlíta szórulszóra azon költeményekhez, 
mellyeket Macpherson napfényre bocsátott. A’ beszedett 
nyomoré balladák majd igen közönségesek és durvák, 
majd a’ nevetségig dagályosak lévén, olly messze jártak 
az ossziáni dalok’ szellemétől, hogy szintúgy nem ha
sonlítanak ahoz, mint a? nagy folyamhoz a’ sokszor 
kiszáradó kisded patakok nem. Semmi lágy érzelem, 
semmi nemesség és bátorság sincs azokban az ossziáni 
hősekből, hanem durva félvadak azok. Például: Gaul 
úgy összetagolja az énekes Carrilt, hogy teste kék és 
barna lesz, ’s ezt azért tévé, mert Carril nem engede- 
által neki egy szelét marha-hust a’ hagymamártással..—• 
Fingált tehát nem látott a’ világ, kiről Osszián énekle,



mert az csak Macpherson képzettben létezett. Ha Mac- 
pherson el nem találta' volna azon mesterséges fogást, 
mellyet művei* eladhatására fordíta, ki tudja, nem kel
lene é azokat, — a’ helyett, hogy Homérhez hasonlí
tanék — gyengéknek ’s ízetleneknek mondanunk ? — 
De m ára’ világ csak illven; az előítélet minden idő
korban gyakorolja kemény uralkodói hatalmát. Mennyi 
infiv nyere inagasztalást és remek ezímzetet, hogyN** vala 
szerzője, míg azonban egészen középszerűnek találtat
nék az a’ inüv, ha ismeretlen volna irdja! —- ki leend 
immár kezes, hogy Homár’ énekeivel nem ügy van a’ 
dolog mint az ossziáni dalokkal ? Ki fogna kezes len
ni , volt e’ valaha valóban egy Homér, mind a’ mel
lett is , hogy h é t— vagy mint Suidas erősíti, szinte 
19 városok versengőnek azon dicsőségért, hogy Ho
mér ott született? — Az őskornak azon állítására, melly 
szerint az Odyssea’ és Ilias’ szerzője Homér vala, ke
veset lehet adni. Ha Macpherson ellen Johnson, Loing 
és a’ skótziai társaság ki nem kelt volna, máig is szí
vesen hinné egész Európa Ossziánt, ki soha sem élt; 
's  nehány század múlva senki sem merne még gyanút is 
mutatni. — Homér, a’ szokott időszámolás szerint, a’vi
lág teremtése után 3000-ik év körül élt és írt. Ezen 
idő táj titán még 100 év múlva vitt Lycurgus Ázsiából 
Görög-országba népdalokat, mellyek majdnem minden 
összefüggés nélkül voltának. Ezeket Pisistratus még né
hány század múlva szedette egybe, ’s két darabot év 
közié belőlök alkotni, az Odysseát és. Illést, mellye- 
kén utóbb Aristoteles, Callisthenes , Anaxarchus, Xe- 
nodot és Aristarchus nem kevés igazításokat és javítá
sokat tettenek. Hedelin Ferencz nevű Apát nem félt 
ugyan már éles-elmeszfílte okaival kétséget előadni az 
iránt , hogy valaha Homér élt ’s létezett volna, ’s a’ 
Ilomér név alattkijött műveket inkább tulajdonította vala-



melly későbbi szerzőnek, Pisistratus’ műveltebb időko
rából, ki a’ régi balladákkal úgy tehete, mint Macpher- 
son; de megkell vallani, minden philologusok, recto- 
rok és correctorok készebbek lettek volna magokat agyon 
veretni, mint azt az eretnekséget helybenhagyni, hogy 
az Odyssea ’s Iliás nem Hóm ér’ művei. — Minket ugyan 
nem igen érdekel, ha egy Homér nevű vak ember, 
vagy egy ízléssel teljes költő Pisistratus’ udvarából, volt 
is az lliás’ és Odyssea’ teremtője; hanem nevetséges, 
mikor mind a’ régi mind az újabb történetírók az érin
tett két költeményből akarván venni bizonyos segéd
eszközt a’ régi Görög-ország’ és kis á'zsia’ történetihez, 
az erkölcsöket és szokásokat a’ trójai ló’ idejéből és az 
Odysszeából hozzák-ki, vagy következtetik. —- Függelé
kül említem a’ sehweitzi Teli Wilhelmét illető gyanút 
is. Ezelőtt 40—50 évvel volt az a’ veszedelmes idő, 
mikor Teli Willhelmről_azt az anekdotát beszélték, 
hogy egy Gessler nevű íőember’ mondására tulajdon 
gyermeke’ fejéről az almát lelőtte. Mielőtt t. i. (azt mon
dák akkor) Teli Wiihelm a’ világot lá tta , (1307 kö
rül é lt) , már Saxo grammatikus (ki 1204-ben halt- 
meg) az egész anekdotát környülményesen így beszélte
t i  Dánia’ történetiben: Egy Tocco nevű lövő nagyon 
elhiresedék arról, hogy messzéről is bizonyosan czélt 
talál az ő nyila. A’ Dánusok’ királya Harald, meg
akarván Tacconak a’ lövésmesterségi ügyességét próbál
n i, megparancsold neki, hogy az ő jelenlétében annak 
saját gyermeke’ fejéről egy almát lőne-le. Szót fogadott 
a’ lövő, ’s magzata’ fejéről az almát kétfelé lőtte. Ez
után kérdé a’ király tőle: mért hoza magával két nyi
lat ? Mellyre így felele Tocco: Azért, hogy ha netalán 
gyermekemet ölte volna meg annak fején állott almára 
irányzott nyilam, tehát a’ másikkal téged lőhesselek meg.
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Denis, kinek árnyékához e’ munka íratott, meg
érdemli hogy itt rövid pályaképét közöljük olvasóink
kal. Denis Mihály cs. kir. Tanácsnok és a’ bécsi ud
vari könyvtár’ első őre, Schárdingben Bajor-országban 
született az 1729-ik év’ 9-ik hava’ 27-ikén. Fassauban 
a’ Jezuiták’ collegiomában tanulta a’ humaniórákét és 
philosophiáf, ’s 1747-ben a’ 10-d ik hó’ 18-ikán a’ Je
zuiták’ rendébe lépett. Próbaéveí után megtanulta a’ 
keleti-nyelveket, három évig Gréczben és Klagenfurt
ban tanított az alsóbb iskolákban. Gréczben négy évig 
tanulta a’ theologiát. Egy évig Pozsonyban prédikált; 
innét a’ cs. k. Theresianumba ment Becsbe, hol egy 
évig a’ nemes ifjakra felvigyázónak megbizatott, ’s a’ 
következett évben Szinte 1773-ig a’ Szép tudományok
ban adott oktatást a’ nemes ifjaknak; ’s ugyanezen 
éven a’ Garelli nevet viselt könyvtárnak is felvigyázója 
lett. Ezen könyvtár mellett meg is maradott a’ Jezuita- 
szerzetnek eltörlése után, mig a’ Theresiana lovag-aca- 
dernia is megszűnt 1784-ben, hol á’ história literariát 
és bibliographiát tanította. József császár a’ Garelli 
könyvtárt őrével együtt a’ Lembergi egyetemhez tévé ál
tal , de Bécs még tovább isl birta Denist.' Kollár cs. k. 
udvari Tanácsnok’ elhunytéval egy hivatal íirült-meg a’ 
cs. kir. udvari könyvtár mellett, ’s oda Denis áliítta- 
ték mint harmadik őr. Első őrnek ’s valós. cs. kir. Ta
nácsnoknak 1791-ben neVeztetett-ki. Latán verseket isada- 
ki 1794-ben. Ossziánt költői manierban lefordította. El
sőbb munkáiban SzV/eífnek nevező magát, melly t. i. az 
ő valódi nevének palindroma. — Kimúlt 1800-ban, a’ 
9-ik hó’ 29-ikén, és így épen neve napján. , «

■ X. A. Kist Sámuel.
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M U T A T V Á N Y
„A’ Magyar hajdan és most“ czimű ere
deti vigjátékból. Irta N; A- Kiss Sámuel.

S z e  m é ly e k  i
Oxhúzi, falusi öreg nr.
É va , nője. 
fflanczi, leánya.
Sándor, fia.
Imre, Sándor’ barátja.
Hohenbcrg, gróf.
Amália, nője. .
Tini, leánya. (A’ dolog történik falun, Ősha/i’ lakában.)

E L S Ő  F E L V O N Á S .

Első Jelenés.
(Egy tágas szobá az öreg Ősházinál, benne holnli 

ősízlésű házi bútorok, a’ falon kardok, pisztolyok, 
puskák és rovások, mellyekhez közel egy száette rámá
ban a’ nemzetségi czímer. A’ szoba’ egyik szögletében 
két kő só, a’ kályha körül téj fazekak; egy roppant tes
tű vén alináriom mellett három véka, mellyekben tytík, 
récze és pulyka-tojások.)

Óshási. Éva. Ősházi (egy régi füles székben ülve, 
kalendáriom a’ kezében, szemüveg az orrán.)
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Éva bejő. Jaj nekem! apjofe. Bizony mind elhull
nak libáim. A’ sok tojás megvan, de ha a’ többi ma
jorsághoz is illy szerencsém leend csak, nem tudom mi 
lesz belőlem. már ma két bárány is megkórságosúlt. 
Bizony megesz a’ méreg!

Ősházi (hálósapkájával fejét dörzsöli.) Hiszen már, 
Éva, ha a’ majorság vész is , csak a’ -régi jó szokás 
el ne veszné. Ha bárányaink közül kórságosúl is meg 
egy-kettő, csak a’ mostani fiatalok ne kórságosulnának. 
A’ majorság egyik éven elhull is bár, másikon helyre* 
szaporíthatja az ember; de a’ régi jó  szokás vész, vész, 
vész, ’s mint már láthatni, bizony örökre is odavész. 
Bárányokban ha egyet-kettőt ér is a’ kórság’ veszélye, 
többet nem; de a’ mai fiatalok széltiben kórságosok. 
Én soha nem tudom elgondolni, mi lesz a’ mai vilég
ből. Egy fiunk V  egy leányunk, és azoknak is hiába 
igyekszünk olly nevelést adni, millyet boldogult szüléink
től magunk is vevőnk. A’ régi időkorral elmúlt a’ régi jó 
szokás is; de ezt a’ mai fiatalok nem hiszik. — No, 
csak egésségesek legyünk.

Éva. Az úgy van! Mennyit mondok én annak a’ 
(erős hangon) Manczinak,  és semmi haszna. Megesz 
a5 méreg!

Második Jelenés.

Az előlinek. Mancsi bejő.
Mancsi. Tessék parancsolni.
Éva. Nem hívtunk.
Mancsi. Pedig nevemet haliám.
Éva. Lehetett is hallanod, mert épen most beszé- 

lém atyádnak, hogy te is ollyam vagy mint á’ többi 
mai fiatal leányok.

Mancsi. O h, jaj nekem! Aztán milíyen volnék én ?
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Éva. Kereken mondván, édes leányom, ollyan vagy, 
hogy a’ ruhákban igen válogatsz, különös szabásra ké
szíted azokat: ügy, hogy a’ házi foglalatosságokra fe
lette alkalmatlanok, és sok rendbeli öltözetet kívánsz. 
Ollyan vagy, hogy mindig azt mondogatod: nekünk 
csak egy csinos szobánk sincs ; egyikben a’ só , téjfaze- 
kak, a5 sok tojás; másikban a’ zsír, vaj, tú ró , s a j t ; 
harmadikban a’ sok vászon van elől, ’s tűnik mingyárt 
szembe. “ Ollyan vagy, hogy hiábavaló veszedelmes köny
vek’ olvasásával töltőd üres óráidat. De most elő sem 
tudnám mind számlálni; majd mégmondhatom még a’ 
többi bogaraidat is. Miattad megesz a’ méreg.

Ma/tcsi. Hisz’ édes mamám, mi az elsőt ille ti: 
mint más leányok öltöznek, csak ügy kell nekem is. 
Változik az idő, . ’s vele a’ .szokás és divat is ; azért 
minden másképen van most mint hajdan. ■

Éva. Igen ! mi az elsőt ille ti: ha másnak nincs esze, 
neked se legyen, ügye? Mikor én leány voltain, ak
kor is úgy öltöztem, mint — Isten nvugossza!—-édes 
anyám és nagy anyáim leánykorukban öltőztenek. Szü
léimnek soha sem volt az a’ szomorúságok, hogy váltó- 
sást láttak volna ruháim’ szabásán. ’S a’ melly ruhám 
még menyasszonyi volt, most is legkedvesb íinnepiruhám.

Mancxi (mosolygva). Megengedjen édes mamám, 
hisz’ a’ zsidók szokják vőlegényi ’s menyasszonyi kön
töseikét bizonyos ünnepük’ alkalmával holtiglan viselni.

Éva (tüzesen). No, hallgass, m e r t- - - -  m inek azt 
a’ fértél mes abroncsos bő ruhaujjat ? Hát azt a ’ tiidő- 
rágó miedert? hát fejed’ tetején azon szarvakat? Ha 
leánykoromban valaki azon szalag füleket vagy szarva
kat tűzvén fejére, a’ házból kiment volna; lehetetlen, 
hogy az őrált nevezetet elkerülhető. Még az előtt csak 
megismerhették a’ magyar asszonyt és kisasszonyt; de 
már ina magyar asszonyságot zsidó asszonyságtól, és
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tnagyar leányasszonyt zsidó kisasszonytól, öltözeteikre 
nézve megválasztani gyakran igen nagy gondot ád. Vál
tozik az idővel a’ szokás és divat is — mondod.— Igen, 
ezek ám változzanak, de az ész ne változzék. Az idő, 
ha roszra változott, ismét jóra változhatik; de jaj akkor, 
midőn az okosság megbomlik!

Ős/iázi. Jól mondod, édes anyjok.
Munc.zi. Mi a’ másodikat ille ti! igaz is , hogy egy 

csinos szobánk sincs. A’ mi háromban széllyel van, t.i. 
rendetlenül, az mind egyben lehetne, t. i. rendesen.

Éva (tüzesen). Mi a’ másodikat illeti, arra semmi 
gondod se legyen. Majd, édes leányom, tulajdon há
zadnál rfgy tehetsz, mint akarsz. Agyi ’s egyéb ruháim 
tiszták; az asztalok, székek ’s a’ t. naponkint kétszer 
háromszor is le vannak törülve. Mi kell más a csinos-* 
sághoz? T áj, vaj, zsír, táró, só, vászon, mindezek 
olly alkalmatlanságok szobában, melly eket a’ jó gazdasz* 
szony könnyebben eltűrhet mint a’ legyeket, ’S ezek 
épen olly dolgok, mellyeket a’ jó gazdasszony Szeme 
előtt szeret tartani. Azelőtt is minden úgy volt itt mint 
van, úgy is marad mig én élek, ha bár tudom ÍS, hogy 
azután minden felforduland.

Manczi. Hogy pedig fires óráimban könyveket ol
vasok, azzal, ágy hiszem, semmi roszat nem teszek. 
Az olvasás vagy nem olvasás sem rósz Sem jó gazdasz- 
szonnyá nem tészen senkit; az időt mindenre fel lehet 
osztani hasznosan.

Éva, Nem tennél ám roSzat, ha — mint elégszer 
mondám — a’ gyönyörű Kartigámot, Bátori Máriát, 
Macskási Juliannát, és még ez t: Eliza vagy miilyen 
legyen az asszony?— olvasnád,. De majd a’ kesergő 
szerelmet látom nálad ; holott most úgy is minden leány 
csupa epedést mutat; majd ismét a’ Kérők nevű munkát 
olvasod. Nem olvastunk mi hajdani leányok kérőkről,
r. X. OK. HIKBllVA I. HEGYED. 1S35. 10
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de azért váltanak ám elég kérőink; ’s nem látszott raj
tunk epedcs; hanem erő, vidámság, élet. Oh légi bol
dog idők! visszanézek rátok , ’s majdnem megesz a" 
méreg.

ésházi. Igaz, édes anyjok. Spárta’ Ieányi nem vol
tak külőmbek, minta’ mi íiatalkorunki magyar leányok. 
De hasztalan, ollyan a’ mai világ. Hajdan nem szégyen
lék a’ jó tanácsot köszönettel is venni ’s követni; most 
a’ fiatalok’ elébe adott javaslat nem más, mint falrave- 
tett borsó. No, csak egésségiink legyen.

Éva. De még — Uram, teremtőm — a’ mi több , 
még nevét is szégyenli ez a’ mai világ’ bábja. Mindig 
csak azt emlegeti, hogy Amalia, Henrietté, Ida.F ran- 
ciscaj Louise, Eleonóra, Mathilde, Emília, ’s a’jó Is
ten tudja, még minő nevek, egyedül szépek. Nem be
csületes é a’ Manczi név?

OsMzi. Hah! szép név biz az! Csupa kedvesség az 
a’ Manczi név. Manczi, Manczi — minél többszer elmon
dom egymásután, annál jobban tetszik ez a’ név. Man
czi, Manczi, Manczi; ez bizony olly ékes hangú név, 
igazán mondom, hogy akármclly kényes tíjdonúj dalba 
is illenék trocbaicus tagnak. ’S már olvasóm is ezt:

• Hah'. Manczi enyim; ’s nekem iidvet ez ád ;
Saftm’ érdek?. Manczi’ szerelme.
Manczit szeretem ’s ölelem, ’s a’ hazát;
Nincs sztimnek egyébre figyelme.

Gyávaság néven fenakadni, még pedig illy édes néven: 
Manczi, Manczi, Manczi. — De leányom, mintha ko
csizörgést hallanék; nézz-ki, tán valaki érkezett. 

Manczi, h'snJiim

Harmadik Jelenés.
Sándor, Imre és Manczi bejőnek. Amazok köszön

nek és kezet csókolnak az öregeknek.
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Őslázi. Xo, fiam, már jó ideje nem látogatál-meg 
bennünket.

Sándor. Épen azért vevék most időt fiúi tartozá
som’ teljesítésére.

Ősfiázi, Imréhez. Hát Öcséin uram? Látom, elég 
egésséges.

Imre. Köszönöm alázatosan, édes uram bátyám. 
Most hála Istennek, jó ege'sségem van. Tisztelik uram 
bátyámat és édes asszonynénémet a’ szüléim.

Ük lázi. Köszönjük, köszönjük. Xo, csak égéssé* 
gesek legyünk.

Éva- Köszönjük, édes öcsém uram,
Sándor, (fel ’s alá járkál a’ szobában.) Ejnye, 

uram atyám, még most sem postirozta-ki ezt az imper* 
tinens nagy vén almáriomot ? Én illy belvedert szobám
ban ugyan meg nem szenvednék. A’ kor’ szelleme most 
mindenben változást kivan.

Ősiiázi. Oh, édes fiain, többet ér ez az iüiperti- 
nens nagy vén almáriom, mint a’ te fényresímított di
vatos almárioraod. Ez impertinens nagy, de sok és so
kat érő van benne. A’ tiéd’ külseje, igaz hogy elég 
fényes, csinos, takarékos és drága, de belől — nóta 
ie«e ! —- impertinens üres. Egyik osztályában egy pár 
nadrág, másikban egy kaput és egy frakk, Xo, a’ rá* 
kóezi-dolmányod a’ mit ér benne; {fedőin, pénz nem igen 
nehezíti. Xekem korszellemet, divatot, előhaladást ’s 
több efféléket hiúban emleget akárki is; mert ezeket 
legtöbben hibásan veszik-fel; ’s igy a’ korszellem’, di
vat’, és előhaladás’ szülöttje mai világban többnyire 
minden sequestrum és executio; úgy, hogy e’ latánsza
vak a’ régi jeles romai nép nyelvén aííg hangzottak oliy 
termékenyen, mint Árpád’ unokáién ’sa’ t. ’sa’ t.

lö *
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KÖZLEMÉNYEK, Dr. RUMYTÓL.

Tudományos megczáfolás. ?

H o g y  Magyarországban most a’ Tudósok között is 
nem minden jártas a’ romai felse'ges ‘s halhatatlan lite- 
raturában, kitetszik az IS34 évi pozsonyi- ,.Ahrenlese“ 
(kalászszedés) 53dik számából, " mellyben egy valaki 
azt írja: „In Nr. 32 dér diessjáhrigen Ahrcnlese, ist 
eine abgedrungene Erklárung des Hm Johannvon Csaplo- 
vics zn lesen, worin er die Éhre dér Vaterschaft des 
Distichons „Os asinis“ etc. *) die ihm dér Verfasser 
dér Schrift: „Dér Magyarism'ns in Ungarn“ zugedacht, 
abzvlehnen sucht. Sein Argument, dass er nie einen 
Vers gemaeht habé, folglich auch diesen nicht, scheint 
sehr sehlagend; abáF Cicero mac/ite einen einzigen — 
„o fortunatam natam me consule Komain.“ — und dieser 
einzige miserabie Vers ist auf nns gekommen, und es 
wurden wohl Wftnige **) getauft, die nicht Verse ge- 
macht hátten; — die Flegeljahre, das Dichten und die

*) Az egész Distichon ez :
„Os asinis olini claudebat lingna latina 
Nunc aperit lietos liungara lingjia bovis.11



Kinderkrankheiten sind unausweichlich, auf das wir 
uns nicht überleben.“

A’ ki a’ romai literaturában csak egy kévéssé jár
tas, vagy legalább azt, a’ mit ifjúságában abból az 
oskolákban tanult, még el nem felejtette, jól tudja , 
hogy Cicero, kinek tanítója a’ hires, tudós görög, és 
költő Aulus Licinius Archias vala, kit későbben derék 
beszédével „pro A. Licinio Archia poéta5’ olly hálada- 
tosan v é d e lm eze tt’s kinek tanulása, a’ mint akkor 
a' kimívelt Romaiaknál szokásban volt, a’ költéssel kez
dődött , nem csak ezt az eggyetlen latin verset, baneui 
egész latin költeményeket irt. Ugyan Cicero, még gyer
mekkorában , a’ 16dik év e lő tt, „Tonxius Glaucus” 
czimü latin költeményt tetrameterekben irt, I7dik év 
után ifjú korában Aratusnak görög költeményét âe&ou&tct 
latin versekre fordította, ’s ezen fordításnak töredékei
vel még birunk; a’ Márius czímű hős-költemény is 
övé, mellynek némelly versei munkájának „de divina- 
tione55 lib. I. cap. 47 találtatnak. Cicerónak más kiilön 
külön versei, bölcselkedésimunkájiban fordulnak elő.

Az igaz, hogy Cicero nem volt ólly jeles költő. 
mint. szólok (orator) és kötetlen beszédben (prosában) 
író. Ritkán találtatik jeles költő, ki egyszersmind jeles 
prosaicus iró , mint p. o. Voltaire, Göthe, Schiller, 
Kazinczy, a’ beszédnek két nemében tündöklőitek. Már 
ama’ tudós professzor Marles, Ciceróról mint költő
ről helyesen jegyzetté meg ; Introduetio in notitiaip Li- 
teraturae Romanae. JNorimbergae 1781, a’, második Kö
tetnek 41. lapján). „Poesin quoque attigit: enimvero 
irato Apolline. Atque fit rarissime, ut qui excdlat in 
arte orandi (oratoria), is ueque eminens sit in carmini- 
bus pangendis. Ratio enim inveniendi, illnmínandi, <>r- 
nandique argumenti omnisque oratio in poeniate et in 
oratione inter se mire differnnt, ut alia, quae super
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hae re disseri possint, silentio praetermittam.” I)c Ci
cerónak verse „O fórtn natam natam me consule Ro
mara,“ a’ mellj hijtiságának, negédességének, (Eitel- 
keit) tanúsága (a’ szerénység nem tartoztatott a’ nagy 
férfinak erényei közé) tulajdonképpen nem nyomoréit 
(erbármlich) ; Cicero csak a’ „numerus oratorius“ ellen 
hibázott, mivel natam kétszer egymás után fordul elő.

Hogy a’ gyermekkornak nyavalyái és az úgy neve
zett „Flegcljahre“ eliuulhatatlanok (unausbleiblich) meg
engedem ezen liatárbaszorítás alatt: többnyire (mert a’ 
gyermekkor’ nyavalyáit sokszor szorgalmatos testi gond
viselés , az égy nevezett Elegeljahreket*) pedig jó neve
lés és az erkölcsi characternek koránvaló. gyökeres ki- 
mívelése által lehet eltávoztatok): de ellene mondok az 
anonymus’ állításának, hogy a’ költés is elmulhatatlnn. 
Az igaz, hogy annak élete nagyon prosaicus módon 
foly, ki vagy soha sem maga nem költött (mint sze
relmes ifjú sem) 5 vagy legalább a' költeménynek, az 
éneklésnek és a’ theatrumnak nem barátja, valamint 
az sok öröm nélkül szűkölködik, a’ k i, mint Dr. Lu
ther Márton egykor énekelt: („W er nicht licbt Weib, 
Wein, und Cesang“ ctc.) nem szereti a’ szép nemet, 
a’ bort és az éneklést; de tudva való, hogy nem ke-

*) Most sokszor az a’ panasz liailatik, hogy a’ magyar kri
tika még nincsen megérve, hanem az úgy nevezett 
Flegeljahrekberi van, mint hajdan a’ német Kritika Dr. 
Klotz (az-az tuskó) idejében, ki mint kritikus is nő
mén et ómen hab ni t ■. de én legalább nem foghatom meg, 
miért p. o. ar kritikai tagok éppen azon csendes szhű
séggel és indulatlansággal, ’s még is gyiikerességgcl, 
(Grttndlichkeit) és szorossággal (Strenge) nem recen- 
seáltathatnának, mellyen halhatatlan Kazinczy Ferenc/, és 
a’ Superintendens Kis János áz austriai literatura’ év
könyveiben (Annáién dér österreicVschen Kiteratur), és 
#* Tudom. Gyűjteményben magjai’ könyveket bíráltak.
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vesén ; hanem sokan találtatnak, kik soha egy vertet 
se nem költenek, se nem költhetének. Azokra utalok, 
kik egykor poetica Classisba já rtak , vagy is a’ poezist 
tanították; e/.ek bizonyosan meg fogják vallani, hogy 
igen keveseket esinertek tamilé társaik ás tanítványaik 
közíil, kiknek a’ költésre hajlandóságuk volt. Non omnía 
possumus onines. Utoljára a’ névtelen állítja, hogy ő 
Csaplovics urnák eltévedésből tulajdonított latin disti- 
chonnak valóságos atyját jelentheti, ’s hogy ez boldog 
emlékezetű Fő-Tisztei. Apátúr Törők Jősef, született 
magyar, jeles szollá és latin költő, ki ama’ distichont 
lS02dik esztendőben az öszve kapcsolt Göwör és Kis
hont Vármegye’ első közgyűlésében mint „bonmotot11 mon
da , ’s ezt adja hozzá: „Ich kannte den Mann persöhn- 
Iich, nnd köunte auch Zeugen angeben, vor denen er 
sich als Vater zu dem Kiride bekannte.“ Az anonymus- 
nak kellett volna, ezen állításáért, a’ névtelenséget 
oda hagyni, ’s magát mint főtanát nevezni. En nevem 
alatt mondhatom, hogy én több másokkal a’ distichon- 
nak meg- élű szerzűfe'tjál esmerem, hogy ő maga ezt nem 
titkolja , ’s hogy szájából hallottam, hogy ama’ latin 
distichont 25 vagy 30' esztendő előtt Tek» Ns, Nográd 
vármegyében köz gyűlésen mondta légyen. Ez még élő 
Szerző is  Apátiír, -Született magyar, ki honját, magyar 
nyelvét ’s a ’ literatúrát szereti, és latin ’s magyar költő. 
Erkölcsi cbaractere pedig ollyan, hogy tellyességgol 
nem lehet gyanítani, hogy ő másnak verseit magáéinak 
tulajdonította volna. Ha tehát az anonymusnak állítása 
tévedés, azt keli felvenni, hogy mind a’ két Apáturnak, 
éppen azon gondoiatja volt ’s hogy ezt latin distichon- 
ban elő adták. Ezt pedig annál inkább fel lehet venni, 
mivel a’ még élő Apáturnak distichona’ kezdete külcm- 
bözik az előhozottnak kezdetétől. így t. i.- kezdődik:
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„Hactenus os asini claudebat liugua latina,
Nunc aperit rictus hungara lingua bovis.“

A ’ szerzőnek nevét a’ közönse'g’ előtt nyilván nem ■ 
jelenthetem , hogy neki kedvetlense'get és bosszúságot 
ne szerezzek.

Tudományos panasz ’s megdorgálás.

A -m a  futó Írásnak „Durch welche M ittel lasst sich 
die Verbreitung dér magyarischen Spraehe, unter den 
Einwohnern’ Ungarns am sichersten erzielen? (Basel 
1834, 61 lap, 8ad rétben) névtelen szerzője, valamint 
más magyar tudósokat.*) így  engemet is vádol, mert 
a1 8-dik lapon ezt ír ja : „Sie (die magyarische Spraehe) 
verdient auch, dass ihr sogar Frenide und vórzüglich 
die Sprachforscher ihre Aufmerksamkeit seben kon , vvie 
sie ihr dér Englandor Bőm-ing geschenkt hat, den,

így példának okáért ('terneczly ellen így támad fel
28-dik lapon: „In dér Zcitschrift „Sas deren

Redactoren nóta bonc zvvoi Slowaken sind (iu-
kább : varén , mer t a’ Sas már megszűnt), vvenigatens
ist cs von dem cinien (T kaü s) gcwiss: dér andere (Oser-
necxbjJ sebei nt vrenigstens von sloivakischen Vorfahren
abzustaiumen , unid wir iniichtcn ihm rathen, sich in
einfenFehete, oder nach dér Analogie von Tiieirratrk iti
cinen Eurdevk tinmitanfeii—, ’sa ’t. Ha Cserneczky ár
nak eleit valóban totok voltat (mint tót nevéről gyaní-
tani Tehet), bölcsen ’s erényesen eselekszi, hogy tót 

eredetét nem sizégyenli, ’» azért tót nevét nem cseré
li magyar névvel, mint sokan a" tótok közöl szoktak. 
’S minek a’ sótalan Sarcasmus, hogy Cserneczky nevet 
kellene fyrrgewt/ (ördög) be változni? f í  — y.



(trm dics beylaufig zu sagen) Ruíny, ah spreche er die 
Spracke des englischen Parlamenti , seinen „gelehrlen 
Frennd zu nennen pflegt.

Midőn én tudós Dr. Bowring urat, ki kérésére tő
lem számos magyar nyelvészi könyvekkel , magyar köl- 
teményes munkákkal, magyar népdalokkal ’s azoknak 
hív fordításával ’s a’ magyar literatura’ ’s annak törté
neteinek alaprajzolatával (ezt Dr. Bowringúr „Foreign 
Quarterly Re\view“ folyó anglus folyó írásban közlötte) 
megsegítetett, becses munkáját „Poetry of the Magyars“ 
kiadta, ’s az Angolyokat a’ magyar literatura és derék 
költéssel megesmerkedtete vala, (Dr. Bowring azért a’ 
magyar tudós társaságnak társa lett) buzgóságom mel
lett a’ kritikai lapokban mint a’ magyar nyelvnek és 
nemzetnek ellensége, a’ magyar olvasó közönségnek 
színe előtt rágalmaztattam, ’s Pyrker érseknek ’s német 
költőnek álorczás rágalmazója G *' nekem nevetséges 
haragjában a’ magyar irást tiltotta — de hála a’ Magya
rok’ Istenének! vanae sine viribűs irae, — tudós bará
tomnak neveztem, eszembe sem ju t vala, hogy ez „par
lamenti szokás,1* ’s bizonyosan nem azért cselekedtem, 
hanem: •

1. Mivel.Dr. Bowring nem csak „Poetry of the 
Magyars“ czimfl munkájában engeinet barátjának neve
zett (p. ff; 270-dik lapon: „Dr. Bumy - - - -  My friend, 
vvho thinks that there is a strony resemblance letween 
the national character of the English and the Magyars, 
will liave it that even in their dances this is the case 
hanem franczia és német hozzám intézett leveleiben is 
így fejezi ki magát: „mein gelehrter Freund“ és „inon

2, Mivel ezen szokás, mint tudva váló , a"‘.német 
tudósak köztt uralkodik.



3. Mivel ezen kifejezés „tudós barátom" a’ magyar 
tudósok köztt is nem szokatlan. Ist. bóld. nagy tudományu 
Kazinczy Ferencz, midőn engeinet Április’ S-dikáu 
lS07-dik évben (akkor Teschenbén, Sleziában profesz- 
szor létemben) legelső levelével , ,’s pedig magyar levelé- 
vel (későbben nekem többnyire németül ir t, a’ ném et 
stylnsi gyakorlásáért, mint állította) megtisztelt, m i
dőn nekem még nem volt ; szerencsém őt személyesen 
esmerni, (ez.csak 1816-dib, esztendőben történt), m ár 
ezen kifejezéssel élt: „T e , tudós férjli, ’s engedd, 
hogy így .nevezhesselek, kedves barátom] 'ismered Debre- 
czent" ’sa ’ t. Gondoloip»:hogy sokkal jobb, midőn a’ 
tudósok egymást tudós barátoknak, mint midőn némelly 
magyar tudósok (jóllehet együtt a’ magyar tudós tá r
saságnak tagjai) ollyan praedicatumokkal élnek, m ii
lyenek a’ kritikai lapokban és a’ magyar conservations- 
lexiooni pörbéli írásokban fordulnak elő.

Néniét költés Magyar-országban.
rp
*- udva való, hogy a’.Németek Felső-Eöri Pyrker Lász

ló Jáúos’ német vitézi költeményeit (epopoeájit) és gróf. 
Majláth János’. német lyricus költeményeit nagyra be
csülik. De 1832-dik esztendőben Magyar-országban pseu- 
bonjmas henaú Miklós mint német lyricus költő ódák
kal, a 1 agyakkal, dalokkal, románc/okkal ’s a’ t. lépett 
fel, és a’ Németeknél olly kedvességgel fogadtatott, 
hogy őt nagy hirii Rückerttel, Chamissóval és más 
nevezetes német lyricusokkal hasonlítják, és egyenesen 
meg vallják, hogy nagyobb német lyricus költőt nem és
mernek. Hogy édes hazánkban lakik, kiváltképen ma



gyár puszta-képeiből (Heidebilder) ki tetszik. Költe
ményeit kiadta Német-országban ezen czím alatt: „Ge- 
diehte von N’icolaus Lenau. Stuttgard und Tübingea 
bey Cotta 1832. 272 lap S-ád rétben.

Miképen becsülik a’ német kritikai lapok ezen ma
gyar-országi német költőt, kitetszika? többi köztt a’ hal
iéi literaturaujságbdl 1S33, 28-dik szám alatt, a’ hol 
a5 tudós recensens róla ’s költeményeiről így itél: „N'ach 
allén Anzeichen ist das romantische Ungern die Hei- 
inath des Sáagers, dér unter dem Nameii Lenau 
uns mit diesen schönett cigenlliumlichen Gesaugen be- 
schenkt, Gesangen unserer ersten Meister vmrdig. Űber 
ihn wüssten wir unbedingt keltteti unserer Iyrischen 
Dichter zu setzen und neben ihiu nur sehr icenige. Die 
meiste Yerwandtschaft hat er wohl mit unserm Rückert, 
nicht dem Orientalen, sondern dém Dichter so mancher 
tiefen und zártén echt deutscheh Lieder, dieschon langst 
hatlen in einer Sammlung vor dér Gefahr verloren zu 
gehen, denn viele und darunter die vorzüglichsten sind 
noch selbst nicht einmal gedruckt — geschützt werden 
Söllen, und nachst diesen mahnt er én Chumisso\s Ori- 
ginalitat. Leben vóllé geistigé Nkitnratttehauung, glan- 
zende Phantasie, tiefes Gefíihl, Fülle in Ideen und Aus- 
druck, Kühnheit und Nenheit auch Jugendfrische in den 
Bildern, aánrathige Natürlichkeit und jene Sehnsucht, 
die allé Saiten des: Gemüths in Beben versetzt, ohne 
sie, vvie die Byron?sche zu zerreissen, mit einer unge- 
wöhnlichen Gewandtheil in Handhabung dér Sprache.
— Diess sind die ausgezeichneten Eigenthíimlichkeiten 
dieses Dichters, die wir fasst mit jedem dér in diesem 
Bándchen enthaltenen Gedichte helegen könnten.“ ■—
— Tovább: „Die Iyrischen Gedichte hat dér Verfasser 
eingetheilt in: Bilder uns dem Leben', Lieder dér Seitt- 
suckt — darunter vorzüglioh schön die fünf Schilflie-



dér, wahre Musik; Lieder ,der Vergangenheü; Var
mit r.hte Gedichte; Fan tusién ; Heidebilder ; Oden in al- 
kaischen und sapphischen Strophen (eine am Grabe Höl- 
tv’s sehr zárt gedichtet) ; den Schluss macht ein Romau-
zenkranz. Dieser Romanzenkranz ist das Schöuste
in diesem Bándchen und überhaupt im Gebiete dér Ro- 
manze. Welch ein anmuthiger Erzáhlungston und wel- 
che Pocsie in den Schiiderungen, und unter diesen 
besonders in dér eines Gewitters — %vie verschieden 
und doch wie gleich schön gegen die in den Heidebil- 
dernl — A’ költőnek tónusáról azt mondja a’ Recen
zens: „Dér Tón des DicMers ist im Ganzén elegisch, 
doch ohne weicnliche Zerschmelzung, oft voll G iuth, 
anch wohl im Dichterzorne auflodernd, aber auch lati
nig, und wie heiter z. B. in dem Gedichte: dér Lenz !“  

A* német költés az epopoea’ mezején nagyon par
lag és szűk, sokkal szőkébb a5 magyar költésnél, melly- 
bea Vörösmarty, Morvát Endre, Czuczornak ’s más ma
gyar költők’ vitézi költeményei ragyognak, ut inter ignes 
Inna minores. Azért becsülik a’ Németek olly nagyra 
Pyrkernek epicus költeményeit „Tunisias, Rudolph von . 
Habsburg, Perien dérbiblischen Vorzeit.“ De most egy 
magyar tudós —- U — szándékozik két német epopoeat 
közre .bocsátani. mind a’ kettő már kész. Az első egy 
hazai epopoea három énekben ezen czím a latt: „Wla- 
dislutc I ., König von XJngaru wi:l Polen, Ladislaw 
dér Naehgelorne, und Kaiser Friedrich III. Ezen epo- 
poeának egynéhány töredékei, mint próbák (speciini- 
na) mór nyomtatva találtatnak a’ lembergi Mnemosy- 
nében és a’ zágrábiLunaban, nevezetesen: die „Schlacht 
bey Warna 1444.“  (Mnemosyne 1832 Nr. 54. 55. 56. 
Luna 1834. Nr. 47. 48). „Alexius Toboíd und Marié, 
eine ungrische Sage“  (Mnemosyne 1832. Nr. 68. 69. 
Luna 1834. Nr. 11. 12); Die Aufopferung des Titus



Dugovics fiir das Vaterland zu Belgrad am 22 July 1456“ 
(Mnemosyne 1833. Nr. 14. Luna 1834 Nr. 56). ,.Der 
Tód des ungrischen Helden Johann IIunyady“ (Mne- 
inosyne 1832 Nr. 93. Luna 1834 Nr. 60. Az egész he
xameterekben irt német epopoea magyar fordításával 
fog jelenn i, de a’ fordítás folyó beszédben lesz írva; 
részszerint azért, mivel a’ kiadó a’ magyar verselés
ben nem elég jártas, részszerint pedig azért, mivel 
Göthe fontos okokból, költemények’ fordítását inkább 
folyó mint kötött beszédben javasolja. c)

A’ második epöpoeának czirae: ,JLiie Kreuseslriider 
des heiligen Johann von Jerusalem, ein heroiscbes Ge- 
dicht in sechs Gesangen.“  Ez rímekben (cadentiákban) 
van irva. Ennek töredékei is majd a’ Mnemosyneben 
és a’ Limában fognak megjelenni. Ezen már kész epo- 
poanak magyar fordítása is  prózában fog ki jönni. Ezen. 
magyar tudós egyszersmind egy rímes nemet tragoediát 
,.D ie Hummelsburg“ czím alatt, magyar fordításával 
együtt folyó beszédben, továbbá német balládákat, roman- 
czokat, regéket, ódákat, dalokat, alagyákat, elbeszéllé- 
seket, novellákat **) és fantásia képeket (Phantasie- 
genialde) ki adni fog. Mind ezen költemények már ké
szén vannak. Némellyeket már bécsi és Iembergi folyó- 
irásokban, »a’ zágrábi Lnnában német-országi folyóírá
sokban (nevezetesen Schlágernek folyó Írásában: Ge- 
meinnützige Blátter für das Königreich Hannover) és 
német almanakokban (nevezetesen a’ bécsi Aurorában) 
több esztendőktül fogva olvashatni.

*) Lásd a’ Hasznos Mulatságok’ második félesztendei Hd.
számát lflő-dik lapon.

**> A’ regék, balladák, románczák, elbeszéllések és no
vellák , részszerint a’ magyar és austriai történetekből



Uj hypothesis a’ Magyarok’ és a’ magyar- 
nyelvnek eredete felől.

B o ld o g u lt  Tiszt. Rohonyi György , a Glózsáni tót gyü
lekezetnek (Bács Vármegyében) evarig, prédikátora, 
Lipcsén nyomtatott iliy  czimfi költem ényében: „Palm a, 
gnam Dugonics , similesque Magyari Slaviae eripere ten- 
tarunt, vindicata. Opus posthuraum Georgii R ohonyi, 
R. V. D. M. in Glózsán Coniitatus Bacsiensis * ) ,  a’ Ma
gyaroknak és a’ magyar-nyelvnek eredetéről ezen külö
nös hypothesist közli:

„Aut bene fundatur mea conjectura: Cnmanum 
Est idióma: Magyar, qitod ptital esse mim.

INara Magyaros , Magoros 3 TJgros Ugurosqae vetusta 
Prout unam gentem praedicát História;

*) Toldalékja ezen a’ Magyarismus ellen irt mnnkarak-inak 
„Dér Magyarismus in Ungern in rechtlicher,  gesehicht- 
üchcr nnd sprachliclier Hinsiclit, mit Berichtigung dér 
V'orurtheile, ans denen seine Aiimussungen entspringen.

• ,Tón L. M. Sch .  Leipzig, 1834 bei Carl Drobisch
v "^költött név) 78 lap. 8-ád rétben. Ezen munkácskát, 

mivel a 'bécsi udvari censura által nincsen megtiltva, 
a’ magyar künyvárosok is szabadon árulják. Az egész

f i t  r rálámint 54-dik lapon nyilván mondatik , hogy azoii 
könyvecskének: „Solleii 'vfir Magyarén ivei den !“• szer
zője is töt: „ein Volk, in dessen Mitte Schriften and 
Büchér, ívie das; „Sollen wir Magyarén iverden ?“  er- 

; scheinen,in einem Jahre dréimal aufgclegtund vergrif- 
fen werden, eio solches Volk kann nnmiiglich dér Vor- 
wnrf treffen, dass es sich seiner Sprache schame.“  Nem 
kellett volna tehát a'. Pesti Társalkodóban és a’ Szem
lélőben szemtelenül ezen munkácska’ szerzőjét vagy 
cóllaborátorát ollyan férjHt tótnak nevezni, a’ ki nem az.
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Sauromafas omnes tainen hős diseere coaevi 
Seripto rés, et idem nomina Slava monent.

Tamque frequentém nec fuerit eredibile gentem,
Paupere tam lingua vei potuisse fnri.

Hungáriáé Reges praedilexisse Cumanos ,
£  priscis quosdam publica seripta docent; ■

Utpote prae reliqnis cumuiarunt eivibns ilios,
In greniio regni juribus eximiis.

Reddidit haec gentis mox praedilectio svavem 
Et linguam , quae sic catlica facta fűit.

Plebs dominis placitura suis et mixta Cumanis 
Condidicit linguam sic animata nóvum,

At linguam tniseram, quam mille vocabula pnre 
Radicttlia vint conslilüisse reor.

NucUng éti Magi/aro sermoni S'avns aihairet,
Nucleiis ,  at S t/lkicum moUe putamen habens.i~

Ezen „conjectura“ eredetiképpen nem volt Tisztei. 
Rohonyié, mert 3817—1821 esztendőkben, midőn Kar- 
loviczán, Bács Vármegyének szomszédságában laktam, 
’s e’ tiszteletes urra! GIdzsánban és másutt iiszvejöttein, 
jnagáto'l Rohonyt űrtől hallottam, hogy ezt az új hypo- 
thesist a’ magyar nyelvpek- eredetéről egy nagy méltó
ságban tündöklő és történeti :‘i  nyelvészi tudományáról 
esmeretes fé r jfiu ,  kit nekem megneveze, közlötte vele. 
Ezt a’ hypothesist magam is annak a5 méltóságos férj- 
íitínak szájából hallottam, ki ezt még több okokkal 
támogatni igyekezett, p. o. hogy Anonymus BelaeRegis 
Nótárius’ munkájában, Túróczi Krónikájában ’s a’ t. és 
a’ legrégibb kir. Decretumokban, nem eredeti magyar, 
hanem tót szavak fordulnak elő , p. ó. Boébodi, Bilochi 
’s a’ t. de ugyan a’ Kánok’ bejövetelük után, hogy le
hetetlen lett. volna, hogy Nagy,- és Kis-Kúnságban és 
Jászok’ kerületében a’ városok’ és faluk’ minden nevei



160

és a’ család nevek (norma gentilitia, Familiennamen) 
tiszta magyar nevek, az északi, napkeleti, nap nyűgöt i 
és déli Magyar-országban pedig többnyire té t ,  ha a’ 
Kánoknak és Jászoknak egykor más nyelve, nem a’ 
mostani lett volna, a’ Magyaroknak vagy Magoroknak 
pedig eredeti nyelve nem a’ tőt nyelv lett volna; hogy 
lehetetlen lett volna, hogy olly számos népnek, minta’ 
Kán és Jászok’ népének nyelve egészen elenyészett volna; 
hogy a’ Kunok’ és Jászok’ magyar nyelvük éppen azért 
olly tiszta, mivel mindig eredeti Kán nyelvök volt, a’ 
Magyaroké pedig Nográd, Gömör, Hont, Abanj , Zem
plén ’sa’ t. Vármegyékben olly tótos, mivel a’ Magya
rok vélekedése szerint,eredetiképpen tőtál beszéltek ’sa’t.

De ezen egész hypothesis le rohan, midőn nagy 
tudományai Horvál István ár megbizonyította, hogy a’ 
Kánok, Jászok, Palóczok és Székelyek’ nyelvök mjndig 
a’ magyar nyelv (jóllehet különös dialectusokban) volt, 
és hogy a’ Kunok között nem a’ Kán (mint a ’ törté
netírók és nyelvészek tévedésből vélték, hanem a’ Ku
nok közt, de nem nagy számmal lakó Tatárok’ nyelve 
elenyészett. — A’ Magyarok vagy Magorok és Ugorok 
vagy Ungrok nevet lehet ugyan gór vagy kor (hegy) 
tót szóbul származtam, detek. tud. HorvátIstván (a’ Raj
zolatokban) és tisztel, Holéczy ár (a' Tudományos Gyűj
teményben 1834, Martziusi Kötetben 3—18-dik lapon) 
erőltetés nélkül a’ magyar nyelvből származtatták.*) — 
Jól esmereig a’ kárpáti Magúra hegyet és tájjékát, de 
esmerem az ásiai Magurut vagy Magorat a’ boldog 
Arábiábán is. .j— A’ Surmufák vagy Sanromatae nem 
voltak Tótok, hanem. Szityák (Diodorus Siculus lib. 
IV.) és hogy Sarmatiában Knnok vagy Chuni (Xou>«)

*) Borsát a’ mag és er (ereszt), Bolécty pedig mag és gyű 
(honnan gyarmati') szóktnl.



laktak, Ptolemaeus (in  Sarrnatia Europaea) és Ara- 
mianns Marcellinus (lib . X X X I. cap. II.) bizonyítják.

M A GY AR-N YELV’ NYOMOZÁSA,

P h ilo log ia i vélekedés, az ász és ész vé- 
gezetü új magyar szók eránt.

TTiszteletes ’s tudós Édes János űr, az 1834 évi Tu
dományos-Gyűjteménynek hatodik kötetében, 82-dik 
84-dik lapon az ász és esz végezetű új magyar szók
ról illyen módon okoskodik S

' „Az ász esz mindig valamelly dolognak hajhászó- 
já t vagy kergetve keresőjét, ritkán vele bánót, még 
ritkábban őrjét jelenti, p. o. vadasa, a’ ki vadat, hal- 
ász, a’ ki halat, lova'sa a’ ki lovai, kanosa, a’ ki 
kant, nász vagy nőasz, a’ ki a’ legény’ számára nőt, 
madarász., a’ ki madarat, tyuka'ss, a’ ki tyúkot, haj
hasz , bornyass, ökrei* , a’ ki bornyút ökröt őriz, 
ámbár hajhasz is egyszer’smind; íny esz, 'méhész, ker
tész, mivesz, révész, a’ ki fűvel, méhhel, kerttel, m(v- 
vel, révvel bánik. Istenei* ezen analógia szerint nem 
jó , mert a’ Theologus nem hajhász Istent, mint a’ va
dász vadat; nem őriz Istent, m inta’ juhász juhot; nem 
bánik lstennel, mint a’ mívész mívvel. Tán tisztelt Pró
kátoraink is azért vállalták el inkább az ügyvéd, mint 
az Ügyész nevet, hogy ne láttassanak az ász ész vég
zettel azt árulni e l , a’ mit az leginkább jelent,  a’ 
hajhászást, tudni illik ügyet hajhászni, ámbár ügy
gyei bánót jelenthetne. Ha a’ görög kifejezhetne 
két szóból öszvetfizött névvel ezt: Theología, miért ne 
r . M. OK. MIKEHVA I. KEGYED. 1835. 11
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mi is. *) — De úgy látom, némelly nyelvfaragóink 
igen megászosodtak, e'szesedtek (ez utóbbi ugyan 
jó volna), midőn minden tselekvő subjecturnot ász- 
szál, eszs/.el czimzenek, mint gyógyász, szobrász, 
lelk/rs, czukra'íz. A’ lelkész ugyan jelenthet Iólek őr
zőt, de csekély Ítéletem szerint inkább lehetne így  is 
lélekőrnek nevezni, vagy ha constructus statusba akar
juk tenni, mint a* zsidó a) mélek, b) sémes, néfes, 
eltelek, c) segolalt szókat változtatja, így: maik, d) 
nafs, sams, ekeik, e) malki, f) samsi, nafsi, ekeik/. 
Királyom, napom, lelkem, részem, lelkőrnek nevez
ni. Czukrász bánik ugyan czukorral, de nem jobb vol
na e ezukorárosnak nevezni ? *4) zár avoikoy.'xv gyógy
szeráros. Lelkész, ha az ász, ész végzetét kajhászónak 
vennénk benne, inkább reá illene az ördögre, mert. az 
lelket hajhász; ha pádig velebánónak vennénk, akkor 
egyáltaljában nem jó lenne, mert bánni csak a* tapint
ható dologgal lehet, mint a’ im'vvel, révvel. Gyógyász, 
szobrász pedig tellyességgel nem jók , ugyan is :  Gyó
gyász tenné az eddig úgy nevezett orvost, minthogy 
pedig az ász, ész, vagy hajhászót, vagy velebánót, 
vagy őrizőt jelent: Gyógyásznak is vagy gyógy hajhá- 
szóját., vagy gyógyőrt, vagy gyógygyal bánót kellene 
jelenteni, de ezek közűi egyiket sem jelentheti képte
lenség, absurdum, nélkül. Ez aJ szó: gyógy beteget 
soha sem jelent, mivel így ezen régi ige: gyógyítom 
azt tenné’.;, betegítem, beteggé teszem. Minthogy pe
dig az épptn ellenkezőt jelent t. i. építem, egésségesí-

*) Tehát istentudomátiy (mint németül Gottesgelchrtheit) 
nem pedig UUnészet. R—y.

a) Inkább : méhek. b) Inkább : ckileck. c) Inkább : malek. 
d) Inkább: eltelek, e) Inkább: malchi. í) Inkább: ekéi
éin. R—y. .

**) Az kétséget nem szenved. R—y.
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tóm, éppé egésségessé teszem, helyrehozom, gyógy nak 
is ezt kell tenni: ép, egésséges; gyógyász tehát azt 
tenné: egésségest hajhászó, egésségest őrző, egésséggel 
bánó, ezek pedig miilyen képtelenek? kiki általláthat
ja , és így ezen szónál jobb ez i s : betegész, *) Szobrász 
sem jó egy altaljában, nem hajhász szobort, nem őriz 
szobort, mert a’ szobor el nem szalad, nem is bánik 
szoborral, mert szobor az, a’ mit már kőből a’ mívész 
kifaragott, miután pedig szobornak kifaragta, többé 
nem bánik vele, inkább lehetne hát kőésznek vagy bű
vésznek nevezni. **) Hát még. színészről mit mondjak ?
’s több illy új szavakról, mellyeket a’ német nyelv’ ana
lógiája szerint koholgatnak nemelly Literatoraink. Én 
azt mondanám, hogy nyelvünk csinosításához ne fogná
nak hozzá mintegy profánus kezekkel azok, kik a’ ke
leti nyelveket, mellyekkel a’ mienk-atyafias, annál ke
vésbé , kik azok közül egyet sem értenek. ***) A’ nyu- 
goti nyelvekkel a’ miénknek legkissebb hasonlatossága 
sincs, még úgy sem, ha némellyekben több dolgoknak

*) Hzen neologismus valúbaa megérdemli a’ helybenhagyást.
, jgy inkább a’ kőfaragót (Steinmetz) lehetne nevezni. De

miért nem lehetne szobrász helyett inkább mondani: 
szoborfaragó, ha az eddigi képfaragó xar ávxhoyiav • 
(Bildhauer) nem tetszik i

***) Azoknak kell mondani: odi profanum vulgut et arceo : 
Nem osak a’ magyar ifjn theolognsoknak kellene tanulni a’ 
keleti nyelvekből legalább a ' zsidó, arabs és syrus nyel
vet , hanem minden kimívelt 's a’ nemzeti nyelvet szerető 
magyar ifjaknak, ’s pedig neiu a’ pilosophicus cursns 
után, hanem ezen alatt. Minden magyarországi lycéum- 
ban , collegiumban , akadémiában, a’ keleti nyelveknek 
legalább egy rendes catliedrára volna s-zilkségök.. Áldom 
sorsomat, hogy nekem egykor alkalmatosságom volt 
Késmárkon, Debreczenben és a’ göttingai egyetemben 
a’ keleti nyelveket gyökeresen tanulni. Rumy. ■



nevei egyformák volnának is a’ mieinkben találtatokkal, 
mert kát nyelvek’ atyafi ságát nem az egyes egyforma 
szavak, hanem a’ megegyező etyinologiák ’s bészádsza- 
bályok teszik; amazok csak arra mutatnak, hogy a’ két 
Nemzet valaha együtt társalkodóit, p. o. hogy a’ tót 
nyelvben sok szó van, a’ mi a’ magyarban is úgy hang
zik, ez csak attól van, hogy a’ kát Nemzet együtt la
ko tt, együtt társalkodóit; nem pedig, hogy a’ kát nyelv, 
ás így a’ kát- nemzet is atyafias. A’ magyarnak beszéd
szabályai, etymologiája pedig egy nyugoti nyelvvel sem 
egyeznek, ás így nem is szabad azoknak analogiájihoz 
szabni magunkat a’ szók’ alkotásában, de a’ keletiekkel 
e’ tekintetben igen atyafias." Azoknak számukra, kik 
a’ Tudományos-Gyűjteményt nem olvassák

kSsli 
Rnmy Károly.



Rény, erény, erőny, tus.

ÜL régi magyarságban használt virtus szónak d i
vatja az újabb időbeli magyar Íróknál megszűnvén ,—  
mínekutánna azt a’ ncologusok’ első vezérje K azin
czy Fercncz Ténynek', más az ethymologiát jobban 
szem előtt tartó irók pedig erénynek keresztelték 
volna , — szélűben élnek véle az ólta mind verse- 
lőink, mind prosaicusaink ; kivált azok , kika’ nyelv ' 
tisztaságára való gondos ügyelést tő kötelességeknek 
tartják. Mennyiben légyen nékik e’ részben igazsá
gok, mennyiben nem? azt vitatni nem czélom; csak 
azt kívánom előhozni, hogy vajha ezen felséges kép
zetnek a’ magyarban több hasonló, vagy is inkább 
egy értelmű (synonima) szavai volnának! kiváltkép
pen pedig nllyanok, a' meliyek nem csak az új m a
gyar irók’ kívánságoknak megfelelnének, hanem a’ 
régi még a’ deák kifejezésekkel kevert magyarsághoz 
ragaszkodó Magyarjainknak is tetszésökre lennének, 
így élhetne vélek az előfordulandó szükség esetei
ben kényelmire nem csak a’ költő vagy daljos , ha
nem a’ közönséges folyó beszédű iró is. És éppen 
ezen tekintet indított engem is arra, hogy e’ tárgy
ban egyszer másszor támadt gondolatimat ’s ötletei
met felfedezzem; nem éppen annyira azért, hogy 
gyenge észbeli tehetségem’ szüleménye elfogadását 
a jánljam , mint inkább azért, hogy az mind a két 
rendbeli irás mód’ követőji által megvizsgálva, meg-
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rostálva, ha eltalálna vettetni is; legalább jó szán
dékom gúnnyal ne iiiettessék.

Ugyan is a’ czélhoz közeledve, bátorkodom az 
olvasó és iró közönségnek a’ rény szó mellett a’ tus 
szót ajánlani; e’ következő részszerint ethymologiai, 
részszerint analogiai, részszerint pedig élő szokásból 
merített okokból:

1)  A’ tus szónak a* magyarban értelme vagyon, 
mivel ebből eredettnek lenni látszik a' tusa szó, és 
megnevelve, bővítve, gyakorolva a’ tusakodásás. líogy 
a* tusa, tusakodás nagyobb törekedéssel párosított 
belső vagy is lelki harezot jelent, reményiem senki 
sem fogja tagadni;-— és így a’ virtussal, vagy is 
rénnyel járó tett is (tét, actus) tusakodásba kerül. 
A’ tus szó tehát, Ítéletem szerint, azon képzetnek 
(conceptus) virtus’ kifejezésére a’ magyarban min
dég annyi jussa lehetne, mint a* rény szónak , melly 
erő szóbul származtatik, — ez pedig inkább a’ phy- 
sicai, mint szorosan véve a* morális nagy tettek vég
be vitelére szükséges. Kiki tudja, hogy az indulat
jainkon való uralkodás, magunk megtagadása, a’ 
legnagyobb erővel, ’s lelki harczczal jár, — és ezen 
kínos erővel járó harcz, tusának, tusakodásnak ne
veztetik ; — miért ne lehetne tehát ezen az újjítók’ 
vágyját rövidsége miatt külötnben is váltig kielégítő 
tus szót, a’ deák virtus szó helyett elfogadnunk?

2) A' tus szónak nem éppen idegen állása van 
a’ magyarban; mivel sok oily szavaink vannak, mell/ek 
hozzá hasonló hangal ejtetnek p. o. kos , rozs, fon
tos, köntös, kantus (Csokonayban) simasága’skönnyű 
kimondhatása pedigmegóvja azt azon vádtól, 
melly alá okvetetlcnül eshetnek mind azon szavak, 
mellyek a' sok egymás után következő mássalhang
zó betűk miatt darabos kimondásuak lévén, a’ Tót 
analógiához inkább, mintsem a'magyarhoz közelíte
nek; illy kifejezésnek p ,0 . árny, éltesb, botdogb,
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érzőig , lebelg, ’s a’ t. — Ke is zavarjuk azzal Sszve, 
a' mit jó kedvünkben a' magyar muzsikusnak „bűzd 
rá Miska!“ mondató szokás, vagy is az úgy nevezett 
tussal, midőn valakire a’ pohár bort fel akarjuk 
köszönni. Ezen tus szó itten egészen más értelem
ben áll, az-az idegen nyelvből vett értelemben; 
—  minthogy ez akkor Franczia szó „touche“ (ol
vasd tuss), mást jelent a’ muzsikusnál, mást a' 
képírónál, mást megint külömbfélc használása miatt 
másoknál. Hogy pedig egy két szóban, egy vagy 
más idegen nyelvvel öszveérintésbe ne jöjjünk, azt 
ne is kívánjuk, mertp. o. „láb szál“ „magyar szó, de 
egyszcr'smind német is, és enyhülést, jól esni szo
kott gyönyörűséggel való élést jelent, — továbbá 
,Jáb“ (magyaréi), deáknak pes, meliy a’ tótnál ebet 
jeleut; — isinét „láb“ (magyarul), a’ tótnak noha, noha 
pedig igazi magyar szó* Iily szójátékon tehát a’ jó
zan magyar criticus fel nem fog akadni1. De

3) HarcZol a’ tus szó mellett a’ közönséges 
beszéd mód is. Mert ki nem emlékezik arra, hogy 
mind a’ köznép, mind a* pallérozott emberek is mon
dani szokták (midőn valamit helyben nem hagyólag 
ejteni akarunk), „bezzeg nem nagy tus a’ gyengébbet 
földhez sújtani!“ mclly kifejezés alig ha a* deák „vir
tus* szónak utolsó tagjára nem mutat, mintha >.i. 
abból vétetett"volna költsön. De bár mint légyen is 
a’ dolog, az a' tus szóra, ’s annak a’ magyarba leendő 
felvételére, vagy félrevetésére nem tartozik. Elég az hoz
zá, hogy a’ „nem nagy tus“ kifejezéssel, éppen a’ vény 
szó, vagy is virtus értelmében, élnek Hazánkban 
szélűben a’ legjobb ’s legtörzsökösebb Magyarok is;

Mind ezekből azon természetes, de egyszers
mind reánk nézve hasznos következést is húzhatjuk, 
hogy a’ „ius“ szónak (ki nem akarván a" rény, erény 
szókat küszöbölni:) elfogadásával azt nycroőfc , hogy 
nem csak a’ ncologusok egy rövid, könnyű kimond-



hatású, hangzására nézve pedig tellyes erejű szót 
nyernének; hanem a’ régi magyarsághoz ragaszkodó 
öreg urak is megelégedve élnének annak csak ré- 
szelskéjével is, a’ mit századok olta kedvelt deák nyel
vűk engedelmével egészen bírtak. Melly közös nye
reségnek elérhetését szivéből kívánja az értekező

HalM ranth Jánoi.

14.

Keresztelő János’ feje; vagy a’Spanyolok’ 
vallásossága.

í5arczeIlottától, Valenczia felé való liton van, a’ 
tengertől, ’s hegyes kőszikláktól, szorossan bezárt, 
ugy nevezett Balagui szoros lít, hol szüntelen, mere
dek kősziklák köztt, kenteien az ember utazni. Itt a’ 
szörnyű kószálok’ üregei, nagyon alkalmatos menedék- 
jök a’ rablóknak. Számtalanon lettek it t ,  ezeknek ál
dozatok, ’s több sir keresztek mutatják, legközelebb 
is , az itt utazottaknak véletlen halálokat. A’ pásztorok, 
kik arra felé legeltetik kecskéiket, azt vallák: ez ide
genek’ sirbalmain, gyakorta esmeretlen kéztől, óda hin
te tt ,  elhervadt virágokat lá ttak , és valamelly nagy. 
árnyékot térdelni, esteimen a’ sir keresztek előtt; de 
mihelyt megközelíteni akarták, eltűnt hirtelen előlök ,■ 
’s ugy is tettszett nekik, mintha panaszkodó fohászo
kat is hallanának a’ hegyek alul. Szent borzadás fogta



körül e’ helyet, és nagyon vakmerőnek kellett annak 
lenni, ki estve napnyugot felé, arra menni bátorko
dott. Csodálatos az is, hogy a’ meggyilkoltattak5 ke
zében többnyire darabos, fa keresztet találtak. A’ gyil
kosokat a’ felsőség, semmikép se tannlhatá ki. Egy 
bizonyos, Uriárte nevű, Cataloniai idegen volt gya
núban. 1822-ben Inguisitiói porkoláb, Alcayde városá
ban, különös szent; de még is gyanús, kérdeztetvén 
egykor jó lövő lévén, miért nem vadászna, azt felel
te :  nem barátja a’ vadászásnak, a’ nyúl után sokat kell 
fáradni, jobb a’ helyett inkább embereket lesni ^  lőni, 
kik önként jönnék, ’s más fáradság utánnok nem ki- 
vánatik, mint ki zsebölésök. 1832-ben, böjtön, a5 Ta- 
ragóniai színjátszó társaság, sok nézőket vont magá
hoz, midőn keresztelő János’ lefejeztetése’, szent játék 
szinót adná. E’ végett utazott most Tortozába is. Két 
öszvér vitte a’ holmit. Garcia Fernando pedig, ki ke
resztelő János’ fő szerepét játszá, a’ drága mozgó sze
mekkel fölkészült fejet, nem bizta az öszvérekre; ha
nem , hogy minden sértéstől meg óvja, tulajdon feje fö
lött vitte. Késő volt már az idő, és mivel a’ tengerből 
nagy köd ereszkedett, Garcia, lovának biztos lépteire 
hagyván magát, fejét és szemeit a’ köpenybe burkolta. 
Társaitól jól elmaradva, egyedül lovaglott, midőn egy 
kőszál fordulat körül, lövés le tt ,  és lova. ágaskodott. 
Garcia leesett, és épen köpönyegéből kívánt kivet
kőzni, midőn egy puskás embert lát feléje lovagolni. 
,— Öszveszedi azért tüzesen magát, és fegyvert ráni. 
Uriarte, mert ez volt a’ lovag, nem kevéssé závaro- 
dott meg, hogy most legelőször hibázott, és már fut- 
ni_ akart. De  ̂midőn a’ két egymás fölött való fejeket, 
a’ keresztelő János’ szemeit rettentőkép forogni, és Gar
cia’ villáinló szemeit, magára tűzve látta, azt hivén, 
az ördög előtt volna, rettenetessen meg ijedett. Futni



akart hát; de csuhú lábbelije, miilyent viselnek Cata- 
lonia, Valenczia, Grenada lakosi, akadályoztaták. Egy 
kószáira akart mászni, egy a" hasadékból kinyőlt bo
korba kapaszkodván; de ez elszakadt; és Uriárte, az ót 
nyomozó Gárcia lábai elejbe rogyott. Rebegve kiálta a’ 
lator: „noli me tangere satana, vadé retro." De Garda’ 
kiáltására oda siettek az ő társai is. Driártát a’ földön, 
magán kivül fekünni találták. A’ Balágui itélősze'k elejbe 
vitték. Klastromi szőr-ruha volt rajta. Olvasó, feszület 
szemek (dtofenfranjj, iinádságos könyv, és szent Dömi- 
nictis haja’ volt nála, ’s egy'gyilk, golyók, e's puska
por, puskája a’ füsttől , még inost is fekete. Uriárte 
kéntelen volt bűneit meg vallani. Hogy tehetted, kér
dezi a’ biró, a’ megváltás’ szent je le it, gonoszságod’ 
áldozat] ai mellé? A’ testet megölni, volta’ felelet, sem
mit sem jelent; de a’ lelket megölni gyalázatos vétek. 
Imádkoztam sirhalmaikon, és virágokkal meghintettem, 
hogy néhány nap, előbb szabaduljanak ki a’ purgato- 
riumból. Keresztet adtam nékik, hogy ha nem volnának 
az idvesség’ utján , a’ gonosz ellenséget elűzhetnék. De 
láttam ő t, „ itt van, itt van,“ kiálta Uriárte, midőn 
Gardát két fejjel be jönni lá tta , hogy a’ biráknak meg
magyarázza, mikép menekedett meg a’ haláltól. „Itt 
van ő ,“ „Itt van ő kiálta a’ la to r, ’s szörnyet ijedve, vi
szont magán kivül le rogyott. 1832-ben, Junius 13-kán, 
Uriárte strángra, és javai confiscatióra ítéltettek, de 
a’ király, a’ lator szineskedés nélkül való vallásossá
gára nézve, a’ büntetést, holtig való tömlöczczel köny- 
nyebbítette. Ez volt az utolsó kegyelem, mellyet Vll-dik 
Ferdinand irt alá.

N, Takácsi Horváth János,
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A’ F. M. Országi Minerva Szer 
vember 28-dikáróI 1834. egy levele 
pesti magyar tudós társaság által 200 
mázandó munkák megvizsgálata iránt 
kissebb számának véleménnyé foglalta 
bad lelkiiség kivált

:sztősége Pestről No- 
vévén, mellyben a’ 

aranyokkal megjutal- 
nevezett Választmány 
k. Mivel a’ valódi sza

ki vánja, hogy min-
vélemények a’ vélekedő’ okaival együtt nem csupa kivé 

Hatokban, hanem egész kiterjedésükben a’ küzünség elibe 
jöjjenek; talán nem lesz érdeketlen ezen véleménynek köz
lése a’ magyar közönséggel. A z, a’ ki azt közié, magá
tól a’ választmány’ legfentülőjétől azon hozzá adással vévé, ~ 
hogy néni szorulszóra úgy adódott legyen ugyan be , de hogy 
az ideákra és azoknak sorára nézve nem te tt légyen legkis- 
sebb változást is a’ gróf, hanem soha se lévén egésszen meg
elégedve előadásával, egyedül ennek tekintetéből hellyel 
hellyel javított benne.

Tekintetes

CL*Szólja lévén magyar tudós Társaságunknak, a’ honi 
nyelv által, és annak tökélletesede'se mellett, a5 tudo
mányosság , literatura, e's müvészség’ mind szelleme't, 
mind szeretetét hazánkban ébreszteni, ’s a’ tettleges 
élet; minden ágaiba, valódi, tartós, összehangzó, mind 
inkább-inkább gyarapi'tandó kimiveltséget beoltani, fő 
feltételnek, ha nem hibázom, — látszik előttem e 
czél’ elérésére, azon erkölcsi hathatásnak megóvása, 
mellynél fogvást a’ magyar tudós Társaság’ tekinteté az 
országban, — iránta szakadatlanul gerjesztendo bizo-



dalom’ folytában megtartassák és növekedjék. Ezen bi- 
zodahnon alapult tekintetet semmi se fogja inkább m eg- 
gyökeresi'teni az alaprajzhoz, mint valamelíy m egszeg- 
hetetlen törvényhez, Evangyeliomhoz, és hogy ne csak 
törvényesen és keresztyéni módon , hanem bölcselkedő- 
leg is szálljak, —  categoricus imperativushoz, az az: ok- 
vetetlen parancshoz ragaszkodásunk’’ példájánál. Egye
dül így  fognak mind a’ nem zet, mind az országlószék, 
mind pedig a’ különietes szem élyek és tudományos em
berek bizodalommal Viseltetni a’ magyar tudós Társaság 
iránt. —  Ezek szerint természetes kivánatom az alap
rajz’ szabályai’ tartalm akint, minden akármilly osztály
beli nyomtatásban kijövő munkának, nem csak k ije le-  
lé se , —  hanem ig^n rövid , de fontos és takaros vizs
gálata is , —  a’ m i, valamint egy részről, nem látszik  
nekem az osztálybeli rendes Tagok’ kötelességén kiv iil 
feküdni, úgy más részről még jelenleg talán végrehajt
ható egyszer’smind. :— Annál szükségesebb tehát szint
úgy az alap-rajz’ szabályai szerint, a’ jutalomra m élta
tott dolgozatok fentebb ragyogó érdemeinek jele sségeit  
röviden kiem elni, és a’ megjutalmazást indítokítani. —  
Mind az egy ik , mind a’ másik nézetem’ czélhoz vezeté
sére légczélirányosabb lévén egy minden köz-gyűlésből 
külön kiküldendő Y álasztotság, ’s nagyon óhajtanám, hogy  
az illyes ezután mindég szorossan tartaná m agát, ezen 
általam talán nem ok nélkül előadott nézetekhez,, és 
nem csak nem feleslegesn ek, hanem igen hasznosnak 
is  vélném, ha bár módosítva is ezeknek javallatát a’ 
mostani Köz-gyülésben.

Ezeket előre bocsátván , dicséretes em lítést kíván
nék tétetn i, m ind; gróf Széchenyi István’ Stádiumáról,, 
—  mind pedig báró W esselényi M iklós’ ,,Bcdiléktelfí 
czímű munkáikról, m ellyek , (jóllehet az első sok érde
kest foglal magában, —  a’ törvényhozás, a’ m ásik



pedig az élet-philogophia’ tekinteteben:) nem azért, mint
ha mind. kettejéhez igen sok sok jegyzék nem férhetne; 
— hanem azért nem jöhetnek a’ megjutalmazás’ kérdé
se aki; — mivel, mind az egyik, mind a’ másik alap
rajzunk’ korlátain tú l, — nagyon bele bonyolódik, sőt 
vág egyszer’smind az ország’ ’s országlószéf belső poli
tikájába; — elannyira, hogy azokban csak nem végre 
hajthatatlan lenne a’ politikumot a’ ' törvényestől, és 
philosophicnmtól mindenütt külön választani. *

Péterfi Károly, „philosophusok és philosophia his
tóriája”  czínrá könyvének első megjelent kötetje, Kál- 
lay Ferencz űr’ okokkal támogatott Ítélete szerint, (amily
ben , mivel a’ könyvet még magam nem olvastam, bíz
nom kell) megérdemlené a’ nagyon helybenhagyó meg
említést; de mivel a’ munka nincs még bevégezve, no
ha tagtárs Kállay Ferencz űr azt jutalmazandónak leli, 
az alaprajz’ szabályai szerint csekély Ítéletem után a’ 
megjutalmazás’ koronája alá ez űttal nem hozható.

Kiló, a’ nem szerencsétlenül össze szedett adatu, 
nemes természetiséggel irott és köz kedvelléstnyertt tör
ténetbeli zsebkönyv folytatásának kedvező njontani meg
említését, szintúgy czélirány tabuinak nem tartanám.

Ekképp’ két koszorús költőink újra tisztázott ’s ki
adott munkáji jöhetvén egyedül megjutalmazás alá, meg
kell vallanom szerénykedő kétkedésemet, mert koszo
rúsok között hajós választani. Két ragyogva tündöklő 
elmék' fénye még erősebb alkotásu szemeket is megho- 
mályosíthatna. Az egyik a’ költészet’ szebb útját még 
jobban jnegtörte, ’s amannak több nemeiben szerencsé
sen gyakorolta magát; a’ másik kevesebbe nyitott utat, 
de szintúgy szivet ragodó és elmét bájoló genialitással. 
Egyik a’ közelebb múlt kornak dísze, a’ másik a’ jelen
lévőnek. Nincs most rá idő, aésthetikai vizsgálatok alá 
bocsátani, a’ két nagy szellemű írót, kiAek eggyike
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nyelvűnk’ képessége m ellett, a’ nálunk is  már honosod
ni kezdő görög és romai költészet’ formáit bővebb gya
korlatba hozta, a’ másik ügyes módosításokkal a’ ré- 
giebb nemzeti formákhoz ragaszkodott, —  eggyiknek  
igen értelmes és tudományosan fejtegető kritikus ju ta , 
a’ másikat csak köz-érzelem szerint Ízleljük és magasz
taljuk; —  egyiknek több olvasója, a’ másiknak több 
csudállója van, —  mind a’ kettőben büszkélkedik a’ 
Nemzet- íg y  álván a’ közérzetek két nagy költőink iránt, 
súlyosodik a’ választás, és sokat veszt természeti édes
ségéből. Valamint tehát derűit csillagos égkor is a’ vihar 
alatti hajóbul hullámok közt és felettük remegve parti to
ronylámpást keresünk; úgy kénteleni'tetem én is vala- 
melly vezér idea után indúlni: és ez nekem nemzetünk’ 
mostani állásában az a’ kérdés, hogy „a’ két költők 
közzű l, inellyiknek jutalmaztatása fogna hihetőleg több 
köz örömöt hazánkban gerjeszteni ? Nagy lélek lakván 
a’ nagy költőkben, nem merek tartani, a’ jeles és egy
mást becsülő két vágytárs’ valamelly picziny és irigy- 
kedésből származható m egszomoritásától, akár egyiknek  
adjam a’ fent említetteknél fogva a’ pálmát, akár a’ 
másiknak; hiszen ha az akadémia’ rendszabásai szerint, 
a* tudós Társaságnak nem szabad megosztani a’ jutal
mat tehetik az egymás között a’ két nagy k ö ltő k , —  
kik úgy is minél fentebb ih letű ek , annál kevésbbé le 
helnek e’ sáros föld golyó’ mélyéből felkerült ásvá
nyok világában, és minden csillogd aranynál a’ dicső
séget nagyobbra becsülik.

Meg lévén a’ felől győződve, miként szüli a’ közérze
lem főképen a’ közvéleményt, mi szerint lehet egy még jfia- 
tal tudós társaságnak, midőn a’ köz míveltségen dolgozik, 
csak lassan-l’assan a’ művészség’ tetőbbségeihez a’ fentebbi 
kimívelődésbe be ,  és abban előlépő nemzetet felrántani, 
hogy ránk nézve a’ literatura czél ugyan, de a’ nem-



ireltsegre, inellyet nyelvünk’ kimívelődése által 
tanunk ás terjesztenünk kell, csak eszköz; mi- 
ell egy kissé a’ nemzet’ többségéhez ereszked- 
a ’ súlyosság, az erkölcsi világban is divatozd 

ek’ ellenére lépcsőnkint a’ nemzetet mind fel- 
oeg fellyebb emelni törekszünk, meggondolván, 
ísfaludy Sándor’ múzsája eddig elé inkább nem- 
jllemü és formájú, — meg nem felejtkezvén, 
lég  a’ lelki szerelem’ lelkes daljai minden raí- 
nemzet’ sa já tja , hogy ezen emberiség’ virágjában 
megszelídült szív osztozik az egész v ilágon ,— 

;olván, hogy néinelly munkáinak fordítása bár 
nyos legyen, a’ külföldön is már meg izlelte- 
— gondolára vévén, hogy hor-hévnélküli, hol 
Lánggal, hol gyengédeden ömlő „magyar Ana- 
ik ’ füzeteivel nemzetünk szebb része’ asztalkáin 
nem mindenhol össze találkozunk, — ösmérvén 
éghetetlen befolyást, mellyel a ’ nemzetek’ akár 
lása  , akár elfajulására, mindég és minden szer- 
t t ,  ha t, és hatni fog a’ Szépnem, melly csak 
són fele részét, vagy még többjét is teszi min- 
a ’ harczok’ csapásai alatt bőven hűlni szokott 
számának, az őszebb és az évek’ terhei a latt meg
teli ; azonban valamint még nem rég egész ele
del v irító , úgy még most is eléggé zöldellő Kis- 
Sándornak, kinek az ifjabb költő (Vörösmarty) 
lő tt  még olly nyúló a’ jövendőség, — bizonyo
sa is ajállaná a’ jutalm at: nyújtanám ez úttal az 
:öSzorút.

Gróf üesewffy Jó’te f,  
a’ Választmány’ legfen taM/e.
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16.

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁNHOZ.

"'Vesz kelt: egy Nemzet5 fényhintő napja le sz á l ló it ; 
Szálltának komor éj felhője horonga nyomára,
A 5 melfy elöldöklé végső sugárit is. —  Es a’
Nemzet, — kit társul a5 még csak gyermek időnek., 
Támadat ormai közt, a5 Hír anya szíílt az erőrül,
5S m ost, mint bajnokká nőtt férjfiu, nyugoti honban 
Fenn lakozék tündöklőn a’ dics büszke hegyének 
Csillagütő bérczén, és onnét oszta parancsot,
5S nemzetek, országok figyelék szózatja parancsit;
És k i ,  ha megbántás hívá bosszúra haragját,
Döntő menykőként végig járdáivá csatákon,
Megrázott birodalmakat, és ingatta ülését 
Sok koronás főnek, birodalmak bibori székén. —  
Megszédült az erős N em zet, 5s álomnak feresztvén 
Fény koszorúzta fejét, e la lu tt, és százakig alvék:
Mert nagy tettek után , nagy lesz pihenőnek az álm a!

így alvék á lm ot, nagyot, és százakra kitartót, 
Tengerkint rá dűlt vészek5 felhője alatt , melly 
Tündöklése arany napját elfedte borúval,
Fény és hír nélkül, a5 Nemzet a5 hős nevű hajdan. 
Hosszú nagy álma körűi neve, nyelve, hazája, erényi, 
Bégyomosodva sötét feledéssel, elültek az éjben. —  
N épék , kik vérzőn, ’s  keserűen elannyiszor érzék 
Vas jobját, romlást osztó vas jobja’ csatáját;
’S  kik félföldre sütő napjáról fáklya világot
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ín ak : most álma körűi, mint annyi szövetnek,
• e's az erő fénye'be kigyúltanak; és 6 
tos éje alatt ezeket nem ügyelte; csak alvék. 
Éjed öröklődé, ő dics’ fija, fairnek erőnek 
:ete! nemde elég pihenésül ennyit alunnod ?“ 
irdűlt ki az ég* szava nagy harsányan az éjbfil. 
n  szállá a lá , ki meg állva felette, — miképett 
ütő ormon vész közt űl bérezi sötét sas,— 
komolyan nézé a’ késő nemzeti álmot, 
elébbi dicsőségnek bánatja szivében, 
gy  láng fölkelt. Kitekintett Nyűgöt egére,
: partjainak fényhintő népire, ’s elszállt 
morú szellem. Végig szárnyalta Nyngotnak 

népeit, és sas-szemmel járula a’ fény’ 
oz; fáklyát gyújtott, feltűzte fejére, 
repült vele a’ mély álmok’ néma hónába, 
valá, mint felgyűlt Fhárósz, a’ rengeteg éjben, 
melte szavát, és a’ siket éjbe kiáltott: 
it! ha alszol-e még? magad alszol dicstelen álmot? 
ényben egész Nyűgöt, égő fényben űl Éjszak, 
it a’ lángba borúit ég’ fényessége, világuk 
reken túl süt; meUy nagyság’ tiszta világa, 
yr eláradt fény meg, meg csapkodja sugárral 
fellegeit: ’s Nemzeti te ezekre nem eszmélsz?
: a’ hármas bérez honjának tetteit egykor 
partoknak honjából nézve csudálták: 
roszorús fejűken nagyságuk’ büszke babérjait 
ík ragyogón, sors-osztó pálcza kezükben, 
lék neved’ , emlék nincs számodra eszükben, 
haj! erőt rontó, puha és elveszteget álmod! 
mmar gyepes a’ dics szent ösvénye körűltéd, 
t  elébb já rtá l, mert nincs járó ja! — ha eszmélsz? 
>k elkésett alvója! ha? -— íme feletted 
ilan elmegyen a’ nagy idő. Haj 1 vissza kiáltnod
MINERVA I. KEGYED. 1835. 12



„Hasztalan a’ szakadó é v e t; míg hagyja: jegyezd meg 
„T ettel; így elfut bár; koronázva fut és megy előled. 
„Fény század víradt: ’s te elaggott századok’ álmáit 
„Aiszod e ,  hogy fejedet koszorúként ülje sötétség? 
„Bölcs az idővel, rest és oktalan él az időben.
„Kelj! munkáld a’ kor napjának tetteit: itt nő 
„Újra fejedre babér. O ébredj, élj az idővel.
„F uss, küzdj, és fáradj: a’ hír’ mezejéhez az ösvény 
„Terhes igen; pálmát csak lelkes képes aratni.
„Kelj! és kar karon, és mell m ellen, csüggjön öleivé 
„Széles hazád térén; egy szent Óltárrá , hónának 
„Óltárára vigyen tömjént mindegyike: mert csak 
„Össze hatás gyarapít; romiasz ha megosztod erődet; 
„Nem hanyag egyesülés a’ nemzeti létei alapja!”

Igyen emélte szavát, a’ századok’ álma felett a’ 
Véd szellem , ’s mikor éltet szóló ajka kiáltott,
Koúga az éj-sivatag, rengő vak fellegi ingtak,
’S a’ hármas bérezek viszhangja utána kiáltott.
Iís fölemelte fejét rá nőtt álmából az elhalt 
Hírnek Nemzete. Kelt. M egszólalt nemzeti nyelvén. 
Nézte magát, és látta magán puha álma veszélyét,
A’ túnya tespesedést, ’s új szép pályára megindult. —  
Phárósznak fényét hordozva fején, megy előtte 
A’ fölserkentő szellem , mint hű vezető, ’s a’ 
Fennakadás merevény szikláit tördeli lépte’
’S utának járása e lő tt , a’ messze dicsőség 
Csillagi honja felé. — A ’ századok’ éje így  oszlók 
Szerte!'fák éjjelből tettek’ szép hajnala így lön!

Nemzet! ez áj pályán kísérjen az ősi szerencse! 
Lelkesedett mellel szegd a’ vész’ fellegit, á lta l,
M elly ragyogó nevedét béárnyékozta ködével,
Hogy nagy tengereken süssön túl újra világa-,
Es az egész földön diccsel koszorúzva zenegjen 
Nemzetek’ ajkain a’ kedves hangzású „Magyar11 név.
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El ne feledd ősid fény nyomdokit: ottan a4 hírnek 
Égbe szökő bétczén rá lelhetsz most is azokra! —

És T e , dicső Gróf , *) a’ véd szellem4 lelkes alakja, 
Nagy nevű Ő sök, nagy Fija! élj kört annyira ritkát, 
Mennyire ritkák és tündöklők érdemid. Élj ! Egy 
Nagy Nemzet4 szeme csíigg Rajtad, Kot Bajnoka! vivdki 
A4 századnak erős munkáját: szép Neved étté 
Fényes arany csillag lesz késő század4 egén is !

*) tjgyáii ezen nagy Hazafi' mell képe a lá , liléliy á’ jelen' Ífí- 
nerva’ kötetjét díszesíti, rendelt de elkésett alá/rést, 
itten T. T. olvasóinkkal közöljük:

Hon' fija ! megdöbbenj: a' Síitád’ Hőse előtted;
Tisztelet is tetteid szent lángja gyulasstaki kebled’!
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17.

T Ö R E D É K E K ,
Cicero* leveleinek magyar fordításából.

•4’ F. M. O. Minerva Szerkeztetői/iez i r t t  Le
vele «' nagy érdemű magyar Fordítónak.

T. T. U rak !

E„, az ujubb miveit nemzetek’ jelesebb tudósainak nagy 
és igen tiszteletre méltó részével együtt, a’ régi Görög 
és Romai classicus irók’ munkáinak fardítását olly esz
köznek tartom, melly által a’ kimiveltetni kívánó nemze
teknél ti szép mesterségek’ és tudományok virágzása hat
hatósan előmozdítunk, ’s egyszersmind az illyenek nyel
ve is szerencsésen mivelletik. Vannak okaim azt hinni, 
hogy e’ részben az Uraié értelme megegyez az suyinmel. 
Azért most midőn a* Minerva’ számára tőlem közlemény 
kívántatik, ’s én semmi új munkát nem közölhetek, a” 
legclassicnsább régi Romai irói’ munkáiból egy töredék 
fordítást küldök , melly ez előtt 20 esztendőkkel készült, 
*» eddig félretett papirosaim közölt hevert. Cicero’ min
den leveleit szándékoztam volt Wieland’ jegyzéseivel egy- 
gyütt magyarra áltullemri j de szándékom' végrehajtását 
több rendbeli akadályok, melly eket itt előhoznom szükség
telen, meggátolták. Az Urak belátása határozzu-el, ha 
időszaki' Írásokba ezen töredék felvétessék e , vagy ne. 
Az első esetre csak azt jegyzem meg, hogy az első próbák 
mindenütt tökéletlenek ’s még inkább tökéletlenek az olly 
pályán, métíyén még a’ legmíveltebb nyelvek tudósai 
közül is olly kevesen közelítettek a’ czélhoz , ’s hogy ugyan 
azért fordításom hibáinak megbocsátását, vagy inkább 
szeretet‘ leikével megigazítását a’ dologhoz értő tudósok
tól bizodalmasan reményiem.. Sopron Ján. HQ-kán 1835.



W leland’ élőbeszéde, Cicero leveleinek 
általa készített német fordításához.

Cicero1 Leveleinek fordítója sok egyéb fordítóknál 
nyertesebb abban, hogy nem szükség azon aggódnia, 
miképen tegye íróját a’ közönség előtt esmeretessé és 
kedvessé, vagy miképen bizonyíttsa meg fáradtságának 
hasznos és fontos voltát. Marcws Tiilliut Cicero’ neve 
több mint tizennyolczszáz esztendőktől fogva nem egyéb 
határok közzé vagyon szorítva, mint a’ mellyek az em
beri nemzetnek kimíveltebb részét a’ durva félembe
rektől elválasztják. Fénmaradott írásainak nagy becse 
mindenektől m egesmértetik, ’s az a’ tekintet, mellyben 
voltak , ’s az a’ jó hír név , mellyel bírtak, még az 
európai romai Birodalom’ tökéletes öszveomlása után 
i s , szabad xíti levél ’s bátorságos kalauz gyanánt szol
gáltak nekik, számos vad és setét századok’ folytában. 
M iolta azon mesterségek és tudományok, mellyeknek 
az emberi nemzet’ csinosítása ’s nemesítése természeti 
czéljok , újra feléledtek ; azolta csak nem számtalan 
nagy tudománya ’s  éles eszű férjftak fordították éle
tük’ nagy részét arra, hogy ezen Írásokat azon mocs
k ok tó l, mellyeket az idő’ mardosó foga ’s a’ leírók’ 
tudatlansága rajtok ejtettek, megtisztítsák, homályos
sá lett helyeiken megmagyarázzák, ’s a’ nyelvtudás koz 
’s régiség’ tudományához tartozó külömbféle esméretek’ 
segítségével az utóbbi világ’ számára hová tovább hasz
nosabbakká tegyék. A ’ Görögök’ ’s Romaiak’ minden 
íróik  között egy sin cs, ki olly sokszor kiadatott, ’s  
olly sokképpen haszonra fordítatott volna, mint Cicero: 
azon sok ezer meg ezerek között, kik háromszáz és több 
esztendőktül fogva valami kevés tudós nevelésben része



sültek, csak kevesen találtathatnak, kikkiformáltatások’ 
kezdetét ne'ki nem köszönnék: ’s talán egy minden szép
re ’s jo'ra hajlandó léleknek ’s nemes indulatu termé
szetnek nem lehet bizonyosabb jele, mint az a’ ráérték, 
mellyben valaki fiatal korában ezen nagy Romait sze
reti, kit a’ természettől néki tékOzolva osztott aján
dékokra, ’s ezeknek legnagyobb mértékben lett kimí- 
veltetésekre nézve, mind eddig senki nem csak felül 
nem haladott, hanem utói sem ért.

Ha az egész Romai tudós régiségnek minden hoz
zánk jutott maradványai között, Ciceró’ írásai altaljában 
yéve, mindenek’ ítélete szerint első helyet érdemelnek: 
levelei’ teljes gyűjteménye’ fordítójának meg lehet bo
csátani, ha azt állítani bátorkodik, hogy azon levelek, 
mellyek külömbféle kisebb vagy nagyobb mértékben ne
vezetes emberekhez és némelly szorosabb barátjaihoz 
tizenhat könyvben (Vnlgo Epistolae ad Familiares seu 
Diversos) , TitusPomponius Atticushoz tizenhat könyv
ben, testvéréhez Quintus Ciceróhoz három könyvben, ’s 
életének utolsó esztendejében M. Brutushoz írattak, 
minden rendbeli olvasókra nézve, kivált a’ mi időnk
ben, minden írásai között, nem csak legkellemetesebbek 
és mulatságosabbak, hanem sok tekintetekben leghasz
nosabbak is. Hogy ezen állításnak okait mindenképen 
szembetűnőkké tegyem, azt az élőbeszéd’ keskeny ha
tárai nem engedik, elég legyen csak a’ főbb okokat ne
hány vonásokkal rajzolnom,

Az a’ mintegy huszonöt esztendőkből álló idősza
kasz, inellyre ezen levelek kiterjednek, tudniillik Ro
ma városának 685-dik esztendejétől fogva a’ ?10-ig, 
minthogy a’ legnagyobb és legrendkivülebbi társaság’ 
utolsó esztendejének és elenyészése legfőbb okainak 
történeteit foglalja magában, minden kétségen kivül leg- 
fpntqsabb, és (ha a’ világ abban, a’ mi őt legkÖze



lebbről illeti, bölcsebb akarna- lenni) legoktatóbb része 
az ege'sz Romai históriának. A’ játékszín, mellyen az 
egész világot illető szomorú játék adatott, éjien ezen 
időben érte el azt a’ nagyságot, mellyre egy ország 
sem tett szert a’ Romai birodalomnak sem előtte sem 
utánna; egy olly nagyságot , tnelly a’ köztársaságnak, 
mind belsőkéjien, mind külsőképen hibás organisafiója 
miatt tellyes lehetetlenné tette, az olly roppant egész
nek további együtt tartását. Négy olly nagy férjfiak, 
a’ miilyenek csak Romában és csak ezen időben támad
hattak, még soha sem éltek egyszerre, mint Pompejus 
és Caesar, Ciceró és Cátó; még sohasem látott a’ világ 
olly nagy tehetségeket, egyfelől a’ szabadságért vagy 
rabságért, másfelől a’ világ’ birodalmáért vagy halálért 
egymással olly hevesen harczolni. Még soha sem bi- 
zonyodott meg olly szembetűnőképpen, melly keveset 
tehetnek a’ jósággal, mértékletességgel és nemes indu
lattal öszve kapcsolt legnagyobb talentomokis a’ határ
talan nagyravágyás és uralkodni kívánás, ellen. Soha 
sem tűnt jobban szembe, hogy a’ világnak legbámnlás- 
ra méltóbb változásai, egy felől ugyan a’ dolgoknak 
elmúlt és jelenvaló áUapotjából, a’ fennforgó szemé
lyeknek ■ természeti , minőségekből, öszveköttetéseikből 
’s indulatjaikból, egy szóval mind ezen őszre kevere
dett okoknak egymásra költsönos hatásokból ólly ter
mészeti ’s olly könnyen megfogható módon számoz
nak, mintha az Isten és a’ sors csujia nézőik volná
nak; más felől még is a’ leggonoszabb és legvakme
rőbb a’ láthatatlan hatalmasságtól olly nyilvánságosan 
elősegíttetni látszik, hogy az ember kénteleníttetik 
mind ezekben, egy az emberi dolgokat intéző legfőbb 
hatalomnak titkos munkáját segíteni; melly hatalomnak 
a’ szerencse lia , a’ nélkül hogy maga tudná, egyedül



Van e szükség több bizonyságra, hogy már ezen 
históriai tekintetben is magokhoz vonszó erejeknek 
kell az ollyan leveleknek lenni, roellyek egy illyen 
időszakaszban ’s ollyan embertől ira tta ttak , a’ ki nem 
csak szüntelen szemmellátó tanúja, hanem egyik leg
nevezetesebb részt vevő személlyé is volt azon nagy 
játéknak ?

Úgy látszik az idők kerekben forognak ’s minden 
elmúlt dolgokat elébb vagy utóbb valamennyire kiflöm- 
böző formában ismét vissza hoznak. A’ régi történetek 
meg annyi jövendölések azoknak tanúságokra a’ kik
nek históriájok ezer esztendő múlva a ' régi fog lenni, 
csak az a’ kár; hogy ezen jövendölő szózatoknak az a’ 
sorsok van, a’ melly volt Cassandra szavainak: nem 
‘értjük azokat, mert nem akarjuk érteni; nem hisszük 
e l , mert nincs kedvünk engedelmeskedni.

Semmi sem szolgálhat értelmes embereknek nagyobb 
mulatságul, mint azon magas helyről, mellyre őket 
tizennyolca lefolyt századok teszik, azoknak egész já 
tékokat egyszerre lá tn i, a’ kik annak a’ mi reánk 
nézve elmúlt, jelenvalóságában, mintegy láthatatlan 
hálóban megvoltak fogva; látni hogy sokszor a’ legéle
sebb szemekkel csupán azért láttak rosszul, mivel hoz- 
zajok a’ dolgok igen közel voltak, vagy mivel az a’ 
Nagy, a' inire szemeiknek szüntelen függesztve kellett 
volna leü ti, kprülöttöki aprólékos dolgok által elfe
deztetett , vagy csavarnló ösvények miatt szemeik elől 
eltűnt, Melly sokszor kiáltanánk nekik, ha lehetne; 
erre jöjjetek! midőn látjuk melly bús gondal keresik 
az egyenes utat, vagy a’ veszedelem elől bátorságos 
kisérés' módját! melly sokszor súgnék nekik, ha lehet
ne ezt füleikbe! nem jól választasz, kígyót tész ke
beledbe, midőn a’ körülöttük tolongó sokaságban áJ 
barátot, az ellenségtől nem tudják megkülömhfizíetni,
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vagy a’ legnagyobb vigyázás’ mellett ollyanra támasz
kodnak, a’ ki bizodalmokat meg fogja csalni! Az ér
telmes olvasó, a’ ki ezen leveleket nem csupa idő töl
tés’ kedviért futja végig, ezer e’féle jegyzésekre fog 
alkalmat találni, ’s gyakran kisértetnék a’ legélesebb 
eszű, ’s a’ legfontosabb hivatalokban ’s foglalatosságok^ 
bán megőszült embéreket megmagyarázhatatlan tompa
sággal vádolni; ha meg nem gondolná, hogy azon lát
szatok, mellyek azokat elhódították, őt csupán azért 
nem tsalják meg, mivel azon dolgok, mellyek azoknak 
úgy jelentek meg, mint elszakasztott töredékek, néki 
egész öszvefüggésökben mutatják magokat, ’s mivel 
semmi indulatok sem zavarják meg ítéletét, és semmi 
személyes haszon sem vet a’ dolgokra vakító homályt^ 

Minthogy ezen levelek legnagyobb részint a’ Ro
mai köztársaságnak belső állapotját, háborgattatását ’s 
hányattatását, Pompejus1 Crussus’ és Caesar’ veszedelmes 
Triumvirátusát, ’s ennek felbomlását, egyszóval az Or
szágnak azon nagy változását foglalják magokban, mel
lyel Caesar olly mesterségesen elkészített, olly elmé
sén elkezdett, ’s olly merészen végrehajtott, ’s mint
hogy egy olly sok nemzetek’ sorsát meghatározó' idő
ben ’s egy olly nagy eszű embertől irattattak, a’ ki 
mind ezekben maga is igen bévolt szőve, fonva: kön
nyen által lehet látni, hogy* úgy is, mint a’ Romai 
köztársaság’ elemyészése’ históriáját rajzoló hiteles Írá
sok, nem kevés fontossággal birnak; hogy a’ régi 
Hístoricusoknak Dión CasHusnak, Plictarchmmuk, Sve- 
toiiiutimk ’s a’ t, előadásait hol megerősítik, hol megiga
zítják, hol ismét pótolják, és hogy áltáljában sok igen 
becses anekdotákat, ’s aprólékos tudósításokat adnak 
értésünkre, mellyek az azon időbeli legnevezetesebb em
bereknek igazabb és tökéletesebb esmerésére juttathat
nak , mint magok az említett írók.



Azomban akármelly nagy is Ciceró’ leveleinek histó
riai becsek, még is sokkal nagyobbra lehet azon érde
meket tenni, melly szerint bennünket vele magával, 
mint polgárral, mint ország’ dolgaihoz értővel, mint 
szónokkal és különösen mint emberrel olly tökéletesen 
megesmerkedtenek, hogy azokat nem annyira rajzola
tokhoz , mint egészen eltalált remek képekhez lehet ha
sonlítani. Kiváltképen ezt lehet mondani az Atticushoz 
és Quintushoz legmeghittebb ’s legpróbáltabb barátjaihoz 
irt levelekről. Ha azokban, mellyek ad divcrsos titulus 
alatt esiuéretesek, sokszor úgy szólván innepi pompás 
öltözetben, vékonyabb vagy vastagabb fátyollal fedezve 
jelenik is meg, vagy Szántszándékkal is, hogy őt 
valamelly bizonytalan ’s veszedelmes barátja voltaképen 
— megne esmerje, magára mesterségesen alkalmazta
tott álorczát vesz; emezekben egész ábrázatja tisztán’s 
igaz valóságában meglátszik. A’ nélkül, hogy akarná 
vagy csak gyauítatná is , bé hagy látni szivének legbel
sőbb rejtekeibe, ’s kivált gyengeségeit, hiúságát és dicső
ség kívánását, magával gyakori, jóllehet többnyire csak 
szempillantatokig tartó ellenkezéseit, a’ szerencsés sors- 
feli nagy bizakodásból a’ szerencsétlenség’ idején, hir
telen bizonytalanságba ’s egész elcsüggedésbe esését; 
’s azok. eránt, a’ kik vagy hajlandóságát megnyerték, 
vagy másképp magokat előtte tekintetbe tették akarat
ja ellen is* lágyon engedését, egyszóval minden embe
ri fogyatkozásait, olly híven’s olly igazán felfedi, hogy 
már ezen egyenességéért is készek vagyunk minden hi
báit , ember voltára emlékeztető korlátoknak, vagy fe
lette finom organizatiója’ és ritka mértékű elevensége’ 
természeti következéseinek tartani, ’s őt még akkor is 
kedvelni és szeretni, mikor tiszteletünknek egy részét 
elveszti. Ha a’ legközönségesebb emberben i s ,. mihelyt 
egészen megesmerjük, találunk valamit, a’ mi figyel



műnket magára vonja: melly sokkal többet találhatunk 
egy ollyan emberben, a’ ki sok rendkívüli talentumai 
és csudálkozásra méltó jelességei által, az emberi ne
mes természetnek, olly magas léptsőjén áll? Ila ezen 
barátságos5 levelek bennünket legnagyobb hibái eránt 
is megengesztelnck: melly örömest hajiunk hozzá leg
forróbb szeretetünkkel; és tiszteletünkkel, midőn ollyan 
leveleiben, mellyekben a5 mesterségnek, politikának "s 
akármelly ravaszságnak is semmi nyoma nincsen, a5 leg
nemesebb emberi természetnek vele született erkölcsi 
jóságnak, mértékletességnek, hazaszeretésnek, kevéssel 
megelégedésnek, jóltévők eránti hálaadatosságnak, min
denek eránt, a5 kik reá szorulnak maga megtagadásá
val is,;,szolgálatra? kész voltának, és sok egyéb azon 
olly igen megromlott időkben példa nélküli virtusainak 
csalhatatlan jeleit kifejezve találjuk!

Melly sokat kellene még mondanom, ha. ezen le
veleknek más .tekintetekbéli érdemeikről szóllani 5s ha 
p. ó, arra , a5 • miben Ciceró minden egyéb levélírókat 
felyűl halad, írása módjának tökéletességeire, azon egy 
gondolatnak vagy dolognak száratalanképen előadá
sára, elmésségének elevenségére,-az enyeígésbert vagy 
gunyolásban kitetsző finom .atticisrnusára, a5 néki olly 
természeti Socratesi iróniára,, a5 Homerus5 és egyéb 
Görög költők5 munkájira számtalan czélozásokra, egy
szóval mindenre, a5 mi Írását olly elevenné, könnyűvé 
és természeti kellemmel birová teszi, ut sibi quivis spe- 
re t idein, kiterjeszkedni akarnék: — de az élőbeszédnek 
illendő határjait nem akarom általhágni.



CICERO’ LEVELE ATTICUSHOZ.
Roma Városidnak 685-dik esztendejében.

Melly igen fájlaljam Lucius bátyánknak halálá t, 
’s melly nagy kárt vallottam légyen az által mind házi 
mind polgári dolgaimra nézve, azt te ,  a’ kivel olly szo
ros barátságban vagyok, minden barátim között legjob
ban képzelheted. Mert valami gyönyörűséget másnak 
szívességéből,  szeretetéből ’s kellemes erkölcseiből re
ményiem lehet, én ő benne mind azt feltaláltam. Nem 
kétlem tehát, te is sajnálni fogod ezen szomorú esetet; 
nem csak azért, minthogy az én fájdalmamban részt 
vessz, hanem azért is ,  minthogy magad is egy tö
kéletes jóságú, ’s tégedet mind önként mind az én be
szédein után szerető sógort és barátót vesztettél-el.

A’.mit húgodra 1) nézve irsz; az eránt ez maga is 
bizonyságot fog tenni, melly igen iparkodtam azon, 
hogy Qjtinlus öcsém ollyan szívvel viseltessék hozzája’, 
a’ millyennel. viseltetni kell. Mihelyt vettem észre, 
hogy tőle elidegenedett, nem sziintem-meg ollyan leve
leket imi hozzája, mellyekkel őt mint testvéremet 
engeszteltem, mint öcsémet intettem, V  mint hibázót 
feddettem; ,’s abból, a’ mit azólta több Ízben hozzám 
i r t , • ollyan:hizodalinam lehet, hogy most-minden úgy 
van, a’ mint lenni keikés a- mint mi kívánjuk.

Ok nélkül vádolsz azzal, hogy hozzád leveleket kül
dök; mert Vompmáánk soha sem adta tudtomra, ha 
valaki m ent, a’ kire a’ levelet bízhattam volna; magam 
pedig senkit sem találtam, a’ ki Epirnsbu utazott vol
na ; azt sem hallottuk, ha már Atheüában vagy e.
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A’ mit az Acutil tussal (2) való dologban reám bíz
tá l, abban azonnal eljártam, mihelyt elmeneteled u tán  
Komába visszajöttem; de úgy tapasztaltam, hogy a’ 
dolog minden hosszas vesződse'g nélkül elvégeztethetik , 
*s tudván, hogy magad magadnak elegendő tanácsot 
tudsz adni, inkább kívántam Pedncaeitssal (3) m egirat- 
ni, mint magam megírni, mit kellessék tenned. H a  
Acutiliustól (a! kinek beszéllése módja előtted , gondo
lom , esmeretes) , füleimet sok napokig nem k ím éltem : 
nem tartottam volna nagy fáradságnak panaszairól irn i, 
holott azokat hallgatni is (a’ mi sokkal nehezebb) k i
csinynek néztem. Egyéb eránt ne felejtsd-el, hogy én  
te tőled, a’ ki engem vádolsz, csak egyetlen egy leve
let vettem, halott mind az Írásra több ürességed, mind 
az elküldésre több alkalmatosságod van, mint nékem.

Midőn azt írod, hogyha valaki még olly nagy ne
hezteléssel volna is erántad (4 ), illenék azt, nékem  
más gondolatokra birnóm, értem kiről szólasz, ’s nem 
is mulattam ezt el; de az az ember felette meg van il-  
letődve. Én a’ mit javadra mondhattam, mindent m on
dottam; cselekednem pedig mit kellessék, azt tuttoddal 
tartottam illendőnek meghatározni? Mihelyt szándéko
dat tudtomra adod, meg fogod látni, hogy a’ dologban 
sem szorgalmatosabban, mint magad fognál, sem kése
delmesebben mint kívánod nem fogok eljárni.

A’ Tadiussrtl való dolog eránt maga Tadius szé t
lőtt velem. Azt mondja: azt írtad néki, hogy nem k e ll  
;inár semmit is magunkat fárasztanunk, minthogy a* 
örökség elidősödött. Csudálkoztunk rajta, hogyan le 
het előtted esmeretlen , hogy egy törvényes tu torság  
alatt való személynek, (a’ miilyen a’ kérdésben előfor
duló leány) soha sem idősödnek-el jussai. 5)

Hogy Epirusi vételeddel olly igen meg vagy e lé 
gedve, azon nagyon örülök. 6)



A' mit Tuicutanutnom' -ékesíttésére alkalmatosnak 
találsz, mind azt, a’ mint már m egkértelek, ’sa ’ mint 
leveledben ajánlod, ne mulasd-el ezután is ,  a5 mennyi
re alkalmatlanságod nélkül teheted, megszerezni. Mert 
ez az az egyetlen egy hely az , a’ hol én minden fá
radságaimtól és yesződségeim től pihenést találok.

Qirintus testvéremet minden nap várom hozzám. Te* 
rentia az iz-hajlásokban nagy fájdalmakat szenved. O 
mind hozzád, mind testvér húgodhoz, mind anyádhoz 
nagy szeretettel viseltetik, ’s a’ legbarátságosabb indu
lattal köszöntet, valamint a’ kis Tuttia is , az én gyö
nyörűségem.  ̂Viseld gondját egészségednek, szeress en- 
gemet, és légy bizonyos abban, hogy tőlem testvéri 
módon szerettetek 7)

II.

A T T 1C U S H 0Z,

686-dzd esztendeiben.

Nem egykönnyen adok ezután viszont okot, hogy 
a’ levélírásban restséggel vádolhass; csak te is meg- 
lásdd, hogy olly sok ürességed mellett is , hátra ne 
maradj.

Nápolyban Rabirius' házát, mellyet te gondolatid
ban már kimértél és újra építettél volt, Marcus Főtt* 
tejus megvette száz barmincz ezer sestertinsokon. *) Ezt 
tudtodra kívántam adni, ha tatán ezen háznak megvé
tele valóságosán szándékod lett volna. 8)

tlmnlns testvérein most, úgy látszik, olly indulat
tal van Pomponiához,  a’ miilyent kívánhatunk. Nem

*) Kerek számban 13000 öhagyáí föriát^
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régiben az Arpimtmi jószágon volt vele; ott v o lt De
cim Turanins is , egy sok és hasznos esméretekkel bí
ró ember.

Atyánk, December huszonharmadikán meghalálozott.
Ezek azok, a’ mellyeket tudtodra kívántain adni.
Ha mit találsz, a’ mi egy Gymnasium’ fe lékesíté

sére szolgál, ’s a’ tudva való helyhez illendő, ne mu- 
lasd-el megszerezni. Én Tuscitlanumban olly gyönyörű
ségemet találom, hogy magam magamnak sehol sem 
tetszem úgy, mint ott.

Tudósíts mennél többször ’s mennél bővebben 
mindenről,, a’ mit most téssz, ’s a’ mit. tenni szándé-

III. 

A T T I C U S H O Z .

Hamar az eielbeni után.

Anyádnak semmi baja sincs, ’s mindenkép gondom  
van reája. • ’ -

Lucins Cinciusnak megígértem, hogy F eh ruáriu s’ 
13-dikán a’ htcsM ezer négy száz sestertiusokat *) k i  
fogom fizetni.

A’ m iket, a’ mint irod , számomra vettél ’s elcsi
náltál, azokat he sajnáld, mihelyt lehet m egküldeni; 
’s legyen kérlek, Ígéreted szerént, arra is gondod , hogy 
számomra egy bibliothekát gyűjthess. Azt a’ kellem es 
és nyugodalmas életet, mellyre ha egyszer az országos

*) 2040 forintot, azon költsegektrt, mellyeket A ttic u s  
e'rette te tt , ’s mellyeket Cinciusnak mint Romában volt 
Ágensének kifizettetni kívánt.



dolgoktól eltávozom, számot tartok, egészen attól a* 
barátságos szívességtől reményiem, mellyel hozzám vi
selteiéi.

IV. 

U G Y A N  A H O Z .

686-dikban-
Házadban minden úgy van, a’ mint mind ketten 

kívánjuk. Anyád és testvér húgod tőlem és Qtiintus 
testvéremtől nagy becsben tartatnak.

Acutiliusial *) szóllottam. Fogadja, hogy Prókátora 
néki valamit irt volna, ’s nem fogadja-meg, hogyan 
támadott közöttetek az a’ viszálkodás, és hogyan ta- 
gadhatta-meg a' Prókátor tőled az az eránt való meg
nyugtatást, hogy semmi sem fog többé kerestetni.

Azon egyesség, meliyre, a’ mint írod, Fadius dol
gában léptél, Tadiumak, úgy veszem észre nem csak 
kedves hanem igen kellemetes is. Jól tartod, hogy tud
va való barátunk, a’ ki bizonnyára igen derék ember, 
’s engem nagyon szeret, reád igen haragszik. Mihelyt 
tudom, mennyiben veszed haragját; tudni fogom azt is, 
mit tehetek és mennyire bocsátkozhatom vele.

Imcim Citiciutnak húsz ezer négy száz sestertiuso- 
kat a’ Megarai képekért, a’ szerént, a’mintirtad volt, 
kifizettem. A’ Peutelihtn márványból készült ’s réz fej® 
Uermeseknek, mellyekről leveledben irtál már előre is 
örülök, ’s kérlek, hogy mind az effélékből, mint egyéb 
képekből, mellyek a’ tudva való helyhez, az én szándé
komhoz, ’s a’ te jó ízlésedhez illenek, mennél többet

*) L. a' második levelet.



vágy, és mihelyt lehet, küldj; kivált ollyah darabokat, 
mellyeket a’ Gymnasivmban *s a" folyosón állásra érdéi 
mesnek tartasz. Az Hlyen dolgokat olly tűzzel szeretem, 
hogy másoktul feddést kell várnom, tőled pedig sege
delmet kell kérnem. Ha Leutuinsnak nem lesz ott ha
jó ja , rakd azokat akármelly más hajóra, a’ mellyikre 
neked tetszik.

A’ kis TuUiiit ez a’ szívem’ gyönyörűsége, szűk* 
telen kérdezi, hol marad az a’ kis ajándék, mellyet 
néki ígértél? ’s engem akar, mint kezest a’ fizetésre 
kénszeríteni; de bizonyos lehetsz benne, hogy elébb 
mintsem megfizessek , inkább eleskfiszöin a’ kezességet.

V ,

U G Y A N  A H OZi

(MCi-dikban-

iFelette ritkán kapok tőled leveleket; pedig te sok
kal könnyebben találsz Romába jövőket, mint én Atke- 
nriba menőket, ’s bizonyosabban is tudhatod, hogy én 
Romában vagyok; mint én , hogy te Athénéban vagy. 
Ezen kétségeskedésertí okozza most is ezen levelemnek 
rövidségét; mert minthogy bizonytalan vagyok hollé
ted fe lő l, heirt akarom, hogy az olly barátságos leve* 
lek , a’ miilyenek a’ mieink, idegen kezekbe ménjének.

A’ Megarai képeket és Ilermeseket, mellyekről 
ir tá l, nyugtalanul várom. Valamit effélét találsz, a: mi 
Academiámbart hely?* érdemelni láttatik, mind azt küld- 
meg minden tartózkodás nélkül ’s legyen bizodaímad 
erszényemhez. Abban áll most gyönyörűségemnek nagy 
része, ’s mindent felkeresek, a’ mi Gymnarínmomni



ékesítheti. Leiilulus Ígéri hajéjit. Kérlek, hogy mind 
ezeket szorgalmatosén véghez vidd.

Chilin* kér, ’s tőle raegkérettetvén én is kérlek, 
hogy közölj vele az Enmolpidesehlegrégibb eleikről 
széllé ttídésitásokat. 12)

VI. 

U G Y A N  A H O Z .

6S6-<í*áíu«.

Midőn Tuscnlanumban vagyok, (ez legyen ama’ 
szavad’ járása helyet, „midőn n- Ceramicusban *) vol
tam55 midőn tehát itt vagyok, egy Romából testvér há
god által küldetett inas egy tőled jö tt levelet hoz, ’s 
egyszer’smind je len ti, hogy még ma dél után el fog in
dulni az, a’ ki hozzád akar menni. Ez alkalmatosságot 
ád arra, hogy leveledre felelhetek, de egyszer’smind, 
minthogy illy rövid az idő arra is kénszent, hogy 
rövideden írjak. i

Elsőben is. tehát Ígéretet teszek, hogy barátunkat, 
?*) hozzád szelídítem , hogy talán egészen is megbékél- 
tötem. . Ezt; tenni már eddig is ugyan önként is igye
keztem;, de most,'midőn leveledből ez eránt olly szíves 
kívánságodat látom , annál nagyobb buzgésággal fogok 
rajta lenni, js nem nyugszom, inig őt meg nem nye- 
íjém. Azt nem akarom tőled eltitkolni, hogy felette 
meg vágyóig illetőévé ; de minthogy haragjának semmi

!:*>■Egy közönse'gcs hely.Aíhenán kúü l, a' hol mindenkor
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nagy okát hem látom, igen bizom, hogy csak azért is* 
mivel engem szeret, meg fogja magát adni.

Az álló képeket és Hermeseket 14) kiild-el kérlek 
fogadásod szerint, mihelyt jó  alkalmatosságod lesz, 
’s küldj több a’ félét is , ha mit a’ tudva váló helyhez 
illendőt találsz, kivált a’ mit a’ Palaestrába és Gym* 
nasimaba valónak látsz lenni; mert ügyan ebben irom 
ezen levelet, hogy maga a’ hely is ezen dolgokra emlé
keztessen. "Végy továbbá egynéhány lapos képeket is , 
mellj eket a’ kis tornácz’ 15) boltozatjába bétsináltat- 
hassak, és két cziíra metszésekkel ékesített kátfe- 
delet is.

Bibliothekádat semini módon se botsásd áruba más* 
n a k ; ha még olly buzgó kedvelőre IC) találnál is, 
mert én minden kis keresményemet öszverakoin, hogy 
azt öregségem bajainak enyhítésére megszerezhessem.

Testvér öcsém reményiem most ollyári , a’ miilyen* 
riek mindenkor kívántam, és a’ miilyen hogy légyen, 
mindenkor törekedtem. Ezt sok jelekből lehet gondolni, 
mellyek köztt nem utolsó az, hogy húgod terhes,

A’ mi az engem tárgyftzó gyűlésen 17) való je
lenlétedet illeti, a’ mennyire emlékezem néked már el* 
engedtem, !s közös barátinknak, kik -tégedet ezen 
alkalmatosságra várnak, már régen azt mondom, hogy 
én téged arra nem csak nem hívlak, hanem inkább el* 
jöveteledet ellenzem; mivel általlátom, hogy teád néz
ve sokkal fontosabb annak, a’ mit akkor tenned kell, 
véghez vitele, mint reám nézve a’ gyűlésen jelen-léted. 
Kérlak tehát olly kedvel légy ortt, a’ hol vagy, mintha 
az én dolgaimban küldettél volna oda. En bennem ellen* 
ben ha megnyerem is azt, a’ mit reményiek,- ollyan 
szeretetet fogsz, mind jelen'm ind távollétedben tapasz* 
ta ln i, mintha nem csak jelenlétedben hanent egészen ál* 
talad nyertem volna meg.’

13 *



A’ kis TuBia téged idéz törvénybe. >  a' kezeshez 
semmi közét sem akarja tartani.

VII.

A T T IC U S H O Z .

^  G&G-dittau.

Kérésed5 tárgya, mellyre már ez előtt is nagy gondom 
volt, az ólta, miolta róla két leveledben bővebben írtál, 
engeinet felette megilletett. Ide járult az is, hogy Sal- 
httius szüntelen unszolt a5 régi egyességnek közötted 
és Luccejn* között való helyre állítására. De jóllehet, 
mindent tettem, a’ mit tehettem, még is nem csak eléb- 
beni barátságos indnlalját számodra meg nem nyerhettem, 
hanem még annak okát sem vehettem ki belőle, miért 
változott légyen olly igen meg erántad. O ugyan mind
untalan azon ügyét emlegeti; inellyben te közbiró vol
tál, 's azokat a’ környülállásokat, mellyek néki már 
itt létedben neheztelést okoztak: de bizonnyára van 
még más valami, a’ mi még mélyebben vert fészket szi
vében, ’s a ’ mit sem leveled, sem semmi, a1 mit én 
mentségedre mondhatok, olly könnyen el nem felejtet
het, a’ melly könnyen te jelenlétedben élő szavaddal, 
sőt már nyájos tekinteteddel elfelejtethetnél; ha ugyan 
ezt érdemes foglalatosságnak tartod, a’ mint hogy bi
zonyosan annak is fogod tartani, ha szómat fogadod 
és ha szelíd ’s emberszerető természeteddel ellenkezni 
nem akarsz. Azon pedig fel ne akadj , hogy ámbár eléb- 
beni levelemben olly igen bíztam, hogy ő egészen ha
talmamban fog lenni, most egyszerre egészen-elcsügged
ni láttatom; mert alig lehet elhinni, melly sokkal hajt
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hatatlanabb feltételűnek ’s engesztelhetetlenebb hara
gúnak látszik most lenni, mint gondoltam volt. De ez 
vagy meg orvosoltathatik hazajöveteled után, vagy ő 
neki fog terhére lenni, akár mellyitek adott is reá okot.

Azt irod; nem kételkedel benne, hogy a’ Praetor- 
ságot meg ne nyerném. Tudd-meg, hogy most Romá
ban az embereknek semmi féle neme sein tanult olly 
igen ki minden gaz mesterségeket, mint Cimdidalutuink, 
és hogy még az sein tudatik, mikor fog a’ gyűlés tar
tatni. De ezekről PhiludelpJtus 18) többet-fog mondani.

Szeretném, ha mindent, a’ mit Academiáin’ számá
ra szereztél, mennél elébb elküldenek Alig hiheted, 
inelly igen. gyönyörködtet engem nem csak a’ Tuscn- 
lanumUii/i való létei, hanem már a' róla gondolkodás is.

Könyveidet a’ világért se add másnak. Tedd el 
azokat számomra, a’ mint ajánlottad. Kimondhatatlan 
buzgósággal szeretem azokat, valamint más felől nem 
kévésé gyülölöifi a’ körülöttem való dolgokat, *) mel- 
lyek nem képzelheted, melly igen megromlottak az 
alatt a’ rövid idő ala tt, miolta távol vagy. -

VIII.

— U G Y A N  A H O Z.

A’ 686 -iknak vége félé.

Mondhatom, hogy nagy anyád nem egyéb beteg
ségben halt-meg, hanem utánnad való nagy óhajfozása 
miatt ’s egyszer’smind attól való féltében is , hogy az 
olly soká elhalasztott Luliumi innepek az idén tálain

*) t. i. az ország’ dolgait.



egészen elfognának múlni, ’s S attól a’ gyönyörűség
től megfosztatiatnék, mellyet neki az Albunus hegyre 
inenő asszonyok7 pompás és hosszú sorának nézése ad
ni szokott. 19) Ezen dolog iránt Lucius Sawfejm  20) 
már eddig kétség kirül irt hozzád vigasztaló levelet, 
annak rendje ’s módja szerint.

Mi itten tégedet Januarítis holnapra várunk; ha csak 
bizonytalan hir után e ,  vagy azért, hogy valakinek. Ír
tad , nem tudom. Legalább nékem leveleidben erről sem 
m it sem említettél.

A’ képek, mellyek számomra szerzettéi Gajetában °) 
rakattattak-ki a’ hajolni!. En azokat még nem láttam , 
njert még mindeddig nem volt időm Romából k i
rándulni; de küldöttem valakit , a’ ki az oda szállítás'5 
árát kifizesse. Nem győzlek szeretni. hogy azokat olly  
hamar és o lly  oltson megszerzetted.

Barátunknak (Lnccejusnak) megengesztelésében meg
tettem a’ mire o lly  sokszor kértél, ’s mindent megpró
báltam; de csudálkozni kell rajta, m clly igen elvagyon 
tőled idegenedre. Ennek titkos okait, jóllehet úgy gon
dolom, valamennyire magad is hallhattad, meg fogod 
tőlem érteni hazajovételedkor. Snlfuslius5 számára sem 
tudtam régi szívességét m egnyerni, jóllehet ez szemé
lyesen jelen van. Ezt azért irom -m eg, mivel ő engem  
szüntelen azzal szokott vádolni, mintha ezen dologban 
erántad nem, mutattam volna e lég buzgóságot. M ost ma
gán tapasztalta-meg, m elly nehéz légyen amazt megkér
lelni és hogy nem én'vagyok oka, ha erántad és maga 
eránt való buzgó törekedésemnek több foganatja nem volt.

A’ kis Tnlliát eljegyeztük Cajug Piso Fruginuk, 
Lucius Pisa fijának. 21) .

*5 A’ hol Cicerónak háza volt,



U G Y A N  A HOZ.

687-diklen.

Haza-jöveteled’ váratásával igen gyakorta megcsalsz 
bennünket. Nem régiben is , midőn már azt gondoltuk, 
hogy minden órán megérkezel, hirtelen Jnlius hónapba 
tétettünk által tőled. De most már úgy gondolnám, meg
jöhetnél az említett időre, ha károd nélkül eljöhetsz. 
Ezen esetben éjien testvéremnek (\mnlusmk 22) gyűlé
sére érsz haza; én hosszas távolléted után ismét meg 
foglak látni, ’s Aculilims d való perednek barátságos 
eggyeze's által véget vethetsz.

Az utolsóra Peducaeus is kért, hogy emlékeztet
nélek. Mind ketten ollyan értelemben vagyunk, hogy 
igen jó volna a’ dolgot barátságos egyezés által elvégez
ni. A mit közbejárásommal tehetek, arra valamint ed
dig kész voltam, ugy ezután is kész leszek.

Én itt Ca/us Macer' ügyének megítélése által a’ 
népnek kimondhatatlan, és csak nein jiélda nélkül való 
jóváhagyását nyertem-meg. Jóllehet kímélve bántam ve
le , még is az a’ tisztelet, inellyet az ellene mondott 
sontentia által a’ néptől nyertem, sokkal nagyobb nye
reségemre szolgált, mint azon esetben , ha őt szaba
don bocsátottam volna , 23) az ő liáladníossága szolgál
hatott volna.

A’ mit a5 Hermalhe/táról 24) irsz igen kedves 
előttem, az az én Academiámiak igen illendő ékessége 
fog lenni, minthogy Hermes minden gyakorló helyek
nek, Minerva pedig különösen az enyimnek, nagy dí
szére válnak. Mire nézve nagyon kívánnám ezt a’ töb
bi dolgokkal is, mellyekről leveledben irsz mennél elébb
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felékes/teni. A’ már megküldött képeket még nem lát
tam, Formiai *) jószágomban vágynak, a’ hova most 
menni szándékozom, Ezeket mind egyiil egyig Tmciila- 
numba vitetem. Cajetát akkor ékesíttetem fe l,  ha az 
efféle dolgokkal bővelkedni fogok-

Könyveidet tartsd-meg számomra, ’s ne enyésszék- 
el reménységed, hogy azokat még valaha magamévá 
tehetem. Ha egyszer ennyire megyek , gazdagabb leszek 
Crauumál. ’s megvetve nézek-le másoknak falujira és 
telkeire,

X.

U G Y A N  A H O Z .

6Sü-uUkbuu,

Consnlságra vágyásomnak környühillásai, mellyek- 
fe olly nagy gondod vagyon, a* mennyire még most 
némelly jelekből vélekedni lehet, következendőképen 
vágynak. M ég eddig Puliim Gulla csak maga s*)jár  
Consnlság után, ’s régi eleink módja szerint mindenütt 
kereken és egyenesen kiadnak rajta. Mert a’ kik őt 
eligazítják, többnyire azt adják okul, hogy nékem adós* 
saim. tteménylem használni fog nékem, ha e’ szerént napon
ként nagyobb hire lesz annak, hogy sok barátiin vágynak.

*) Cajetiból Foiiniába vitettek , a’ hol Cicerónak jószága 
volt. Fonnia Cajela és Tutculum. között mint egy kö
zépen feküdt.

**) Minthogy minden Romai polgárt megkcllett voksáért 
• köszönteni , a’ Cauiiidalutok, kivált a’ kik magokhoz 

nem igen biztak, már f  választó gyűlés előtt eszten
dővel kezdettek magokat választóiknak ajánlani,



Én a polgároknál való magam ajánlását épen azon 
idő tájban akartam kezdeni, mikor (a’ mint Cinciim 
mondja) inasod ezen levéllel hozzád fog utazni; még 
pedig a’ Mars* mezején, azon gyűlés5 alkalmatosságával, 
melly az új TribmiusoC választatása végett Julius I l 
dikére vagyon határozva. Vetélkedő társaim a' mennyire 
a’ dolog eddig tudva vagyon, csak Gulbu, Antonius és 
Qjuinlus Cornificius lesznek. Az utolsónál gondolom* 
vagy elneveted magadat, vagy nagyotsóhajtasz.Hogy hom
lokodra is reá üss, némellyek még Caesoniust 25) is 
közöltök nevezik. Hogy Aquilius magát jelentse, az 
előttem nem hihető; ő világosan tagadja, ’s azoknak, 
a’ kik őt serkentették, rész szerint betegséget, rész 
szerint sok törvényes ügyeit hozták elő mentségére 26.) 
Catilina is, ha a’ birák azt az ítéletet teszik, hogy a’ 
dél nem világos 27), okvetetlenűl vetélkedő-társom fog 
lenni. Hogy Aufidiusról és Pilacanusról is szóljak, azt 
nehezen fogod tőlem várni. 28) '

Azok között a’ kik legközelebb következő esztendő
re keresik a’ Consulságot, mindenek* vélekedése szerint 
Lacim Julius Caesar lesz nyertes. Thermusrólazt hiszik, 
hogy Sikmusnak a’ második ConsuP helyét peressé te- 

■ szí ; de mind ketten olly igen szűkölködnek, mind ba
rátok , mind a’ közönség előtt való tekintet nélkül,  hogy 
az én vélekedésem szerint nem volna lehetetlen nékik 
még Curiust iá eleikbe tolni 29); jóllehet ez kivülőttem 
mindeneknek máskép látszik. Ream nézve leghasznosabb
nak gondolnám, ha Thermns lenne Consul Caesarral; 
mert mind azok között, a’ kik most ezen tisztséget kere
sik, senki sem lenne erősebb vetélkedő-társom, ha az 
én esztendőmbe maradna, mint Tkermus; minthogy a’ 
Fluminiai ut’ megigazítására rendelt Biztosságnak ő a’ 
feje; a' melly út akkorra bizonyosan el fog készülni.



Legörömestebb látnám tehá t, ha ő lenne Caesarnak tár
sa a" Consulsigban.

A’ Consulságért vetélkedőkről ez az én még; jó l ál
tal sem gondolt vélekedésem : A’ mi magamat i lle t, Can- 
diiutusságomnak egész ideje alatt, nagy gondal fogok 
mindenképen vigyázni, ’s minthogy GaUiai polgár-tár
saink a’ voksolásban úgy látszik sokat tehetnek, taiám 
Septembcrben, midőn Romában a’ Fórumon a’ munkák 
valamennyire tágulnak , Pisolíoz °) a’ Senatus által élkfll- 
dettem magamat, úgy hogy Januáriusra 30) ismét visz- 
szajöbessek.

Mihelyt legjelesebb előkelő embereink’ gondolko
dását megtudom, tudósítani foglak az eránt. A’ többi, 
reményiem nem okoz sok vesződséget, legalább addig 
nem, inig más vetélkedőtársok nem mutatják m agokat, 
mint azok a’ kik Romában vágynak. Pompejus barátom
nak seregét 31) igyekezzél, az együtt vetélkedéstől el
vonni, minthogy te közelebb vagy hozzája mint én. Bíz
vást mondhatod néki, hogy nem fogok reá neheztelni, 
ha a* választásomat tárgyazó gyűlésre nem fog eljőni. 
’S ennyit az effélékről.

De van még válami hátra, a’ miért tőled engedel- 
mét kell kérnem. Caecilius 32) atyád’ testvére, Puliim  
Parimnál mint adósánál nagy summa pénzt elvesztvén, 
törvényes pert indított adósa’ testvére ellen Cauinius Sa~ 
ír/a* éllfen , minthogy ez, a’ mint ő állítja amannak jó 
szágait, a’ hitelezők’ kárával csalárd vétel által magáévá 
tette. GáécüimJieti adták magokat a’ többi hitelezők i s , 
s ezek között voltak Luciáim ,  Puliim Scipio , és Jju- 
cius Ponlim^i a’: kit.abban az esetben, ha az adós’ -jószá
ga kotyavetyére került volna, Massae-Curulorrá szándé
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kozták tenni. De ezen utolsó környülállásról itt emlí
tést tenni nevetséges dolog, minthogy a'’ történet vele
jéhez nem tartozik. Megkért Gaecilius, hogy szolgáljak 
néki Si'ílrins ellen. Ez a’ Sulrius pedig csak nem min
dennapi nálam, ’s Lacim Domitius ntán, a' kit min
denek felett tisztel, senkihez sem ragaszkodik úgy, 
iuint én hozzám, ’s mind nékem mind Qtauiut ötséinnek 
hasznos szolgálatokat is te tt, midőn tisztséget keres
tünk. Elgondolhatod, melly igen megzavart légyen en- 
gemet ezen dolog, mind Sutríumak barátságos indulatjá
ra , mind Domiíiusru nézve, a’ kinek tekintetétől Con- 
sulságra való léphetésem olly igen függ. 33) Eleibe 
adtam mind ezt Caedliusnak. ’s azt is mondottam néki, 
hogy ha -egyedül maga volna Satrius ellen, nem von- 
náin-meg tőle szolgálatomat; de minthogy a' hitelezők 
olly igen sokan vágynak, ’s azok között olly nagy te
kintetű emberek is , a’ kik könnyen megnyerhetik a’ 
pert azon prókátor nélkül is ,  a’ kit Cuecüius a’ maga 
ügyében vallani akar, illendő volna, hogy mind enge- 
m et, megkímélne, mind környíilállásaimat tekintetbe 
venné. Ezen kinyilatkoztatásomat barátságtalanabbal 
fogadta mint kívántam, ’s mint az illendőségre néző 
emberek szokták; ’s attól fogva a’ velem való társal- 
kodást, melly kevéssel az előtt kezdődött, egészen fél
ben szakasztottá, ’s mindenütt fut tőlem.

Kérlek botsásd-meg azt nekem, ’s hidd-el, hogy 
embertelenségnek5 tartanám barátomnak becsülete ellen 
ollyankór kikelni, midőn az a’ legveszedelmesebb álla
potban van , holott az hozzám minden szívességgel Ví- 
seltetett. Ha pedig keményebben akarsz megítélni, ám 
gondold azt , frogy tisztségre vágyásom ellenzett® bátyád 
kívánságának tellyesitését. Én azt tartom, hogy ezen 
utolsó esetben is hotsánalpt érdemelnék , minthogy nem



csupán áldozati barom és ökörbőr *) forog kérdésben. Ma
gad latod, melly pályát futok , ’s melly szükséges nem 
csak régi barátimat megtartanom, hanem újakat is sze
reznem. Reményiem, hogy eléggé kimentettem magamat 
előtted; legalább szivemből kívánom.

Hermathe/uidbun igen gyönyörködöm, ’s olly jd he
lyen ’s olly szépen is á ll , hogy az egész Gymnasima 
annak kedvéért látszik építve lenni. Légy bizonyos 
nagy mértékben való szeretetem felől.

XI.

U G Y A N  AH O Z.
68S -dikban.

Tudtodra kívánom adni, hogy Lucius Jnlius Cae
sar és Cajus Martins Figulus’ Consniságok alatt famí
liám egy fiúval nevelkedett, ’s Terentiának semmi ba
ja  sintsen. 34)

Melly régen nem vettem már tőled semmi levelet  
is  ? En nem régiben hosszasan irtain állapotomra!.

Most vetélkedő-társomnak Catilimínak védelmezésé.t 
szándékozom magamra válalni. Ollyan biráink vágynak, 
a’ miilyeneket kívántunk, még pedig a’ vádolónak tö
kéletes megegyezésével.

Ha Catilina a’ pert megnyeri, reményiem jobban 
egyet ért velem a’ Consulság' keresésekor; az ellenkező 
esetet pedig békével fogjuk tűrni. 35)

Nagy szükségem van mennél előbb való megjövete- 
ledre ; mert mindenek azt hiszik, hogy némelly legfőbb

s) Lásd Ilias XXII, — 150. £~S: zigyj’.oy



tekintetű emberek, a’ kik neked jó barátid, előmozdítá
somat akadályoztatni akarják. Ezeknek megnyerésére 
te énnékem felette hasznos lehetnél. Azon légy tehát 
hogy a’ mint szándékozol, Januarinsban Romában le
hess. 36)

XII. 

CNAEJUS POMPEJUS MAGJSUS 
1MPERATORHOZ. *)

691 -dikben.
A’ Senatushoz küldött leveleid. valamint mindenek

nek, ngy nékem is kimondhatatlan gyönyörűséget okoz
tak ; mert olly nagy bizodalmat támasztasz a’ minden 
érán várrattatható békesség eránt, a’ miilyent én te tőled, 
’s egyedül te tőled , mindenkor rcménylettem. l)e azt 
nem titkolhatom-el elölted, hogy régi ellenségeid , - a’ 
kik kevés időtűi fogva barátid valónak, ezen levelek 
által igen megillettettek, ’s reménységöknek igen ma
gas polczárél" taszítattak-le 37)

A* melly levelet pedig nékem magainnak küldöttéi, 
az cránt bizonyossá tebetlek,. hogy jóllehet abban hoz
zám való barátságos ind illatodnak kevés jelei vágynak, 
még is igen kedves volt előttem. Mert nincs nagyobb 
gyönyörűségem, mintsem, ha lelkit vnéretem azt mond
ja  , hogy mások eránt való kötelességemet véghez vit
tem. Ha néha megtörténik, hogy jótéteményimnek 
mások’ szívessége megnem felel; örömest eltűröm, hogy 
az én részemről találtassék több jóság. Azonban nem 
kételkedem, hogy ha szintén határ nélkül való tisztele-

*) Lásd Cicero* életét, $ 18*



tera csak igen kevés részt adna-is barátságodbitl, leg
alább a5 közjó szorosan Sszve fog bennünket kapcsolni 
’s egyesíteni.

Hogy pedig tudhassd, mit kívántam volna leveled
ben találni, olly nyilt szívvel fogok a’ dologrul szóllani, 
a' mint mind természetem, mind kölcsönös barátságunk 
kívánja. Ollyan dolgokat vittem véghez, a’ mellyekről 
reménylhettem volna, hogy mind kölcsönös barátságos 
indulatinkra, mind a’ közjóra való tekintetből örömmel 
és dicsérettel fogsz leveledben említést tenni, llégy ezt 
elmulattad, arra kétség kivűl egyiktől vagy másiktól való 
társalkodásod adott okot. 38) De tudd-meg, hogy azt, 
a’ mit a’ haza’ megszabadítására tettem , az egész föld
kereksége jóváhagyja; ’s ha visszajöveteled után kör* 
nyülállásokat bővebben megtudod, olly nagy okosságot 
’s nagy lelkiséget fogsz magam viseletében ta lá ln i,, 
hogy te , jóllehet sokkal nagyobb vagy, mint Jffica
mig , még is örömest meg fogod engedni, hogy égy 
ollyan, a’ kissebb Loliusnál, veled mint a’ közdolgokra, 
mind a’ magános állapotokra nézve, barátságos frigy
ben éljen. 39)' Isten hozzád!

X l l l .

QUINTUS METELLUS CELER,
Quintusnak fija  s

PR0C01SSIÍL M. T. CICERÓHOZ,

691-íen.

Örülök rajta, ha egészséged jól szolgál. Kölcsönös 
szívességiinkhez ’s megújított barátságunkhoz képest azt 
gondoltam volna, hogy sem engemet nem fognál távol
létemben nevetség’ , ’s gondolás’ tárgyává tenni; sem Me-



tettns ötséinen egy szaváért1, jószága’ ás feje’ vesztesé
gével bosszút állani akarni. Feltévén, hogy ezt a’ maga 
személlyé eránt való tisztelet kévésé védelmezte volna, 
legalább házunk’ tekintete ’s az én hajlandóságom, 
mellyel famíliátokhoz ’s a’ köztársasághoz viseltettem, 
bátorságot adhattak volna néki. De most látom, hogy 
az minden felől megtámadtatik; én pedig elhagyatottam 
azoktól, a’ kiknek elhagyni legkevesebbé illett volna. 
E’ szerint tehát szomorkodom , és gyászolok én, a’ ki 
egy tartományt igazgatok, egy hadi sereget vezérlek, 
’s háborút folytatok. Minthogy tehát sem illendő tekin
tettel nem voltál erántam, sem eleink’ nemes indulatját 
magad viseletében ,ném követted, nem lesz csuda, ha 
valaha tselekedetedet megbánod. Hogy olly állhatatlan 
szívvel lehess erántam, és az enyimek eránt; azt nem 
reménylettem. Azonban engemet sem familiám’ sérelme, 
sem akár kinek igazságtalansága a’ közjó’ munkálásától 
el nem vonhat. Isten hozzád í

XIV  

QUINTUS METELLUS CELER 
PROCONSÜLHOZ. 40>

691 -dikben.
Azt írod, nem;gondoltad volna kölcsönös szivessé- 

günkhez ’s megújított barátságunkhoz képest, hogy én 
valaha tégedet gunyolás’ tárgyává lehetnélek. Megval
lom, hogy én szintén olly kévésé gondolhatom-el, mit 
akarsz ezzel mondani. Azonban alkalmasint', a’ mint 
gyanítom a’ felől tudósított valaki, hogy én a’ Senatus- 
ban, midőn azokról tettem emlékezetet, a’ kik, a’ mint 
én hiszem, bánták a’ köztársaságnak általam lett meg-
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szabaditását, azt mondottam: hogy némelly hozzád faf- 
tozandóid, a’ kiknek ellenek nem állhattál, reá  bírtak 
tégedet, annak a’ mit a’ tanácsban dicséretemre 
mondani szándékoztál , elhallgatására. Nem tagadom. hogy 
midőn azt mondottam, azt is hozzá tettem : hogy te , és 
én , a’ városi belső intselkedések ellen, te pedig Ita liá t, 
mind a’ fegyveres ellenségek, mind a’ titkos öszveeskü- 
vők ellen védelmeznénk, és hogy ezen szép egyezés a’ 
te rokonid által felbontatott légyen, úgy m int á’ kik 
attól féltek, hogy te ,  a’ ki én tőlem a’ tiszteletnek, 
’s szeretetnek oliy sok és szép bizonyságait vetted, 
kötelesnek tartanád magadat a’ kölcsönös tiszteletnek és 
szeretetnek viszont megbizonyitására. Arról való nyílt
szívű vallástételeni, mit vártam ’s reménylettem a’ ta
nács előtt való dicséretedtől, ’s melly igen fájna remény
ségemben való inegcsalatkozásom, a* hallgatóknak mu
latságot láttatott szerezni’s egy kis nevetés tám adott, 
de nem téged nevettek; hanem inkább az én panaszol- 
kodásomat és azt, hogy olly nyiltszívvel megvallottam, 
melly igen kívántam volna tőled inegdicsértetni. Úgy 
gondolom-már, hogy épen az által nagy tisztelettel szál
lottam felőled, minthogy életemnek legszebb ’s legfé
nyesebb környülállásai között is tőled m agasztaltatni, 
"’s hozzám való szívességednek nyilván való bizonysá
gát tapasztalni kívántam.

Midőn pedig kölcsönös szívességünkről szól asz , nem 
tudom mit nevezz a’ barátságban kölcsönösnek. Én azon 
azt értem, ha ugyan azon barátságos indulatok adattat
nak és viszonoztatnak. Ha azt mondanám, hogy a’ P ro
vinciáról (mellybez mint Consulnak jnsom volt} a’ le 
kedvedért mondottam le , 41) lehetne okod felőlem ha
misságot ’s kérkedést gyanítani; mert saját hasznom 
hozta úgy magával, ’s azólta naponkint több okain van 
azon lépésemmel megelégedni. De azt mondom; mihelyt
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a’ Provinciáról a’ nép’ gyűlésében lemondottam, azon
nal arról gondolkodtam, mi módon juttathatnám a/.t 
teneked. Nem szállók arru l, a’ mi sorsvetésteknél tör
tént; csak azt akarom veled gyanítatni, hogy akkori 
tisztifársora 42) semmit *sem tett tudtom nélkül. Egyéb 
környiUallások önként eszedbe fognak jutni magad
nak i s , melly sietve gyüjtöttem-öszve még azoil 
a’ napon, mellyen a’ sors vettetett a’ tanácsot, ’s melly 
sokat és melly hosszasan beszéltettem érdemeidről; Úgy
hogy ezen beszédemet magad is reád nézve igen dicső
ségesnek, tiszti társaidra nézve pedig sérelmesnek mon
dottad lenni. A’ Senátus’ végzése is , melly az nap ho
zatott, ollyan kifejezésekkel vagyon irva, hogyvalamig 
az fenn marad, sd*.a sem lehet hozzád való szívessé
gemet kétségbe hozni. Emlékezzél-meg kérlek arról is , 
mit tettem éretted elmeneteled után a’ Sénátusban, 
miilyen leveleket ittam hozzád, ’s itéld-mcg fnagad, 
ha vallvon az a’ mód, mellyel magadat Romába jöve
teled után erántam viseled, mind ezek inegviszonozásá- 
nak tartathatik é.

A’ mit inegűjjílott barátságunkról írsz, azt sem 
érthetem; mert nem fogbatom-meg, hogyan mondha
tod azt megújjítottnak, a’ mi meg nem volt változva.

Midőn pedig azt irod: hogy nein kellett volna öcsé
dén egy szaváért, jószága1 és élete’ veszteségével boszút 
állani akarnom, mindeneknek előtte légy bizonyos ab
ban , hogy én azt a ' testvéri szeretetet, mellyből ezen 
szemrehányás származik, igen helybe hagyom; kedvéért 
magamat testvérednek ellene szegeztem, azt nékem 
megbocsásd; mert a’ köztársaságot senki jobban nem 
szeretheti, mint én. Ha pedig kegyetlen megtámadása 
ellen magamat védelmezni kenteién voltam, -reményiem, 
megelégedhetnél azzal, hogy részemről ezen igazságtalan
ság ellen való panaszolkodásommal téged megkéméltelek. 
r. m. tm. MiMEavA I. »íos«». 1S35. 14



Midőn megtudtam, hogy minden hatalmát, mellyel 
mint Tribunus birt, veszedelmemre akarja fordítani, 
hitvesedhez Clodiához és testvértekhez Mucidhoz 43) á’ 
kinek Cnaens Pompejmsul való barátságomért erántam 
sok szívességét tapasztaltam, azzal a5 kéréssel folya
modtam, hogy öt ezen igazságtalanságtól tartóztassák 
vissza. Mind a’ mellett is ő engem, azt a’ Consult, a’ 
ki a’ köztársaságot megtartotta, ’s Consulságom’ utol
só napján, midőn hivatalomat a’ gyűlésben leakartam 
tenni, ollyan sérelemmel illetett, á’ millyennel közön
séges hivatalban a’ legérdemetlenebb polgár sem illet- 
tetett soha, midőn hivatalomat a’ nép’ gyűlésében tar
tandó beszéddel letennem tilalmazta: a’ melly sérelem 
mindazáltal nékem legnagyobb becsületemre szolgált. 
Mert midőn ő nékem csak a’ szokott esküvést engedte- 
meg, magasan harsogó szóval a’ legigázabb és legszebb 
módon tettem le , ’s a’ nép ssint olly fennszóval esküdött, 
hogy ezen esküvésem igaz. llly  igen meglővén is bánt
va, még az nap Metellushoz küldöttem némelly közös 
barátinkat, a’ kik őt ellenséges szándékéról lebeszél- 
lenék. Ezeknek azt adta válaszul, hogy ez már nem 
volna hatalmában, minthogy kevéssel az előtt a’ nép’ 
gyűlésében mondotta volna, hogy egy ollyan embernek, 
a’ ki másokat ügyek’ megvizsgálása nélkül kárhoztatott, 
nem kell a’ nép előtt való szállást megengedni. Ki
mondhatatlanul derék ember és jó polgár , a’ ki arra a’ 
büntetésre, mellyel a’ Tanács, minden jó emberek’ meg
egyezésével azokat illette, kik a’ várost meggyuj- 
tani, a’ Senátorokat. *s polgári tisztviselőket megölni 
’s a’ legvészédeimesebb hadat támasztani akarták, azt 
tartotta méltónak; ki a’ Tanácsházat a’ vérontástól, 

- a’ várost az elégetéstől, ’s Italiát a’ belső háborútól 
megmentette.



Ezen okokra nézve testvérednek Metellnsnak elle
ne állottam, ’s Januarius’ első napján a’ Senátusban 
a’ köztársaság’ állapotjáról úgy versengtem, hogy érez
nie kellett, melly bátor és állhatatos vetélkedővel légyen 
dolga. Egynéhány nappal azután midőn a’ népet szán
déka’ elősegítésére bírni akarta, beszédjében minden 
harmadik szavában az én nevem fordult-elő, fenyege- 
tődzött ellenem ; szembetűnő vo lt , hogy erősen eltökél- 
lette magában engem minden kitelhetőképen, nem tör
vénnyel, sem okkal, hanem erőszakkal és elnyomással 
megrontani. Ha ezen vakmerőségnek bátorsággal ’s ma
gamhoz való bizodalommal ellent nem állottam volna, 
ki nem hitte volna azt felőlem , hogy a’ Censulságom- 
ban mutatott bátorság inkább a’ vak történetnek „ mint 
erős lélekkel feltett szándéknak munkája lehetett.

Ha testvérednek ezen ellenem forralt rósz szándé
ka előtted esmeretlen volt , meg kell vallanod, hogy a’ leg
nagyobb fontosságú dolgokat titkolta-el előtted ; ha pedig 
valamit tudatott belőle, Inéi tán kimélőnek ’s kedvezőnek 
tarthatsz, hogy azért szemrehányásokkal nem illetlek. .,

’S ha már látod, hogy Metellusnak nem egy sza
va , (a’ mint irod) hanem jó l meggondolt ellenséges 
indulatja boszontott-meg: reményiem megesméred jó-  
sziviiségemet (ha ugyan azt ezen szép névvel ’s nem 
inkább erőtlenségnek és érzéketlenségnek kell nevezni), 
ha azt mondom, hogy valamikor a’ Tanácsban testvéred
ről sző vo lt , soha sem szállottam ellen e; hanem vesz
teg  maradtam, ’s azokhoz adtam voksomat, a’ kik leg
nagyobb kíméléssel láttattak Ítélni. Azt is hozzá teszem, 
jóllehet ollyan dolog, a’ mivel nékem nem kellett vol
na gondolnom, hogy a’ Senátusnak ezen ellenségem’ 
részére kedvező végzését nem csak kedvetlenül nem vet
tem ; hanem inkább, minthogy a’ te öcsédet ille tte , ré
szemről is  eszkőzlöttem.



Nem támadtam-meg tehát öcsédet, hanem csak meg
támadásának állottam ellene ’s az állhatatlanság helyett, 
mellyel vádolsz, inkább olly állhatatos szívet mutattam 
ecántad, melly még akkor is tántorithatlamíl maradott, 
mikor te barátságodat tőlem egészen megtagadtad.

Sőt még most is midőn csak nem fenyegetődve írsz, 
azt felelem, hogy testvéredért való neheztelésedet nem 
csak megbocsátottam, hanem igen dicsérem is ; mert 
saját szívem emlékeztet reá , melly nagy ereje légyen 
a’ testvéri szeretetnek. Csak arra kérlek, hogy te is 
igazságosan itéld-meg az én neheztelésemet, ’s gondold- 
meg, hogy nékem is jussom volt, ha méltatlanul, ke
gyetlenül ’s ok nélkül támadtattam-meg, nem csak 
nem engedni, hanem az illyen dologban tőled ’s a’ ve
zérlésed alatt lévő seregtől 44) segedelmet várni. Én 
mindenkor szivemből kívántalak barátomnak, ’s min
denkor az volt egyik fő igyekezetem, hogy általláttathas
sam veled melly igazán szeretlek. Ezen erántad való 
indulatom most is meg van ’s mind addig meglesz, 
valamíg, hogy meglegyen, kívánod; sőt hozzád való sze
rétéiből elébb megtudnék testvéred’ gyülölségétől szűnni, 
mint annak gyülolése miatt hozzád való barátságomban 
alább hagyni. Isten hozzád! 45)



MAGYARÁZÓ J E G Y Z É S E K
Cicero’ leveleinek első könyvéhez.
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mit sem vitt volnavéghez, a’ mi egy ellyan embernek íi-

. .vol“ ^TmVak*fájdalmat,a l 

|  késrdllt 8p v e  ^hogy

-  -lliyea

volna; más fel ál attól félhetett J hogy a’ közöttük addig volt

s a s : .  s a t e  :si-
mivel maga magúnak ta rtozo tt, azzal a’ kíméléssel és ked
vezéssel egyesíteni, mcllyet tőle az okosság, kívánt. Ha val-

m*g S  X ktS k:lL T 4 Ö St  ótokra

azt adja Pompejusnak értésére, melly szép egyetértés fag közüt- 
toklenni, ha Pompejns mint Africamnnál sokkal nagyobb em
ber őt legalább annyira becsüli, hogy nem Ítéli sokkal alább







K Ü L Ö M B F É L É K .

Tsszony s őszbe, 'At 
it szerint.

ferjfiut, könnyen ki 
Ha el titkát

habomból
eszet neM bo

ferjnut

asszony nem 
folytat, mell; 
szólhatást adc 
férjfiú az éri 
házban paranc
.azt védeni. Az asszony a’ 
férjétől, a’ férjfiak ellen oltalmaztasson; és az e 
redés’ könnyeivel a’ férjfiút lefegy verkezteti, mid



k i Ielketlenségét szemére veti. A’ férjfiu’ gazdasága a’ 
szerzés; az asszonyé a’ takarítás. Az asszony korán 
elhiszi, hogy tetszhet; a’ férjiiií kétséges mindég; azért 
a’ szépek’ körében bátortalan ’s tartózkodó. Az asz- 
szonynak e ’ kevélységét, —  már tekintete által a’ férj- 
fiat m agitól tartóztatni, és érdem nélkül is tiszteltet- 
n i, meg adja már neme’ titulussá. Az asszony vona
kodó; a’ fe'rjfiu kérő. A ’ természet azt akarja, az asz- 
szony kerestessék. A zért az asszony nem o lly  kényes 
a’ választásban, mint a’ férjfiu, k it a’ természet is 
már dnrvábbá> a lk otott, és k i az asszonynak már tet
sz ik , csak formájában erős és alkalmatos legyen őt 
oltalmazhatni. M ert, ha gyűlölné a’ formátlant, és ké
nyes volna a’ szeretkezhetésben, kérőnek kellene lennie, 
a’ férjfiűnak pedig vonatkozónak, m elly neme’ becsét, 
a’ férjfiu’ szemei előtt is egészen letenné.

A ’ férjfiu az asszonyi hibákat szelíden; az asszony 
pedig, nyilván, igen keményen íté l i , és a’ fiatal asszo
nyok , ha választhatnának, midőn vétkeikért ítéltetnek 
inkább férjíiaktól, mint asszonyoktól ítéltetnék magokat.

A’ fiatal férjfiii uralkodik öregebb feleségén. E z , 
a9- féltésén van fundálva, m elly szerint, az a9 rész, 
niélly a’ nemi tehetségre nézve hátrább van a9 másik
tó l, 'mástól jussait f é lt i ,  azért kész m agát, minden- 
kép férjéhez alkalm aztatni, reá mindenkép ü gye ln i, ’s 
néki engedni. A zért, minden próbált ’s tapasztalt asz- 
szony, . a’ fiatal, vagy csak egy idejű férjfiuhoz való 
férjhez menést, is , e llen z i; mert az esztendők’ folytá
val a* asszony, miridég előbb öregü l, m int a’ férjfitt. 
D e , ha ezt tekintetbe nem vesszük i s ,  az egykoruak- 
nál, az eggyét’ értésre tökélétessen nem igén lehet szák. 
mot tartani; és égy fiatal okos asszony, egy egéssé- 
g é s , de jelesen öregebb férjfiuval, mindég szerencsé
sebb házasságot élhet. —



.4' csillagos ég s és az erkölcsi törvény.

Kétféle tölti b é , az ember’ lelkét,- mindég nereke
dő csudálkozással és tiszte lettel, mennél gyakrabban, 
’s  huzáraossabban foglalatoskodunk vele: a’ csillagos 
é g  felettünk, és az erkölcsi törvény bennünk. Eggyik 
f e lő l  sem lehetünk homályban, és körünkön kívül. 
E gyenessen előttem vágynak, ’s látásommal öszve köt
te tv e . Az első , a’ külső érzéki világban kezdődik, mel
ly e n  magam is állok és véghetetlen nagyságra kiter
j e d ,  világokról-világokra, systheroákról-systbemákra, 
a z o n  felly iil, határtalan időkön keresztül való periodi- 
c u s  forgásra, kezdetre és folyásra. A’ másik kezdődik, 
láthatatlan magamban, személyességemben; és egy iga
z á n  véghetetlen, de csak az ész által látható világba 
h e ly h ez , m ellyel minden ;látható világokkal egyszer- 
’ sm ind , nem mint am ott, csupán történeti, hanem kö
zön séges, és okvetetlen szükséges öszveköttetésben. 
E lső  tekintete a’ számtalan világoknak, mint egy sem
m iv é  teszi állatiságom’ fontosságát, melly azt a’ maté
r iá t  a’ miből van ̂ visszaadni köteles, a’ világ’, egé- 
’sz en  csak csupa egy pontnyi planétájának, minekután- 
n a ,  egy kevés id eig, nem 'tudni mike'p’ , élet erővel 
e l  volt látva. A’ másiik ellenben véghetetlenül em eli, 
m in t értelmes valóságnak, személyem’ becsét, melyben 
a z  erkölcsi törvény nekem , az állatiságtól, és az egész 
érzék i világtó l, föggetlen életet mutat, legalább a’ 
m ennyire létein’ czélirányos rendeltetéséből, ezen tör
vény. által k i vehető, midőn a z , nem ezen élet’ fel
t éte le ire , és határira van szorítva; hanem a’ véghe- 
tetlenbe megy ki.



Meghalni.
A ’ meghalást senki sem próbálhatja magán; de 

másokon láthatja. Fájdalmas legyen é .  a’ hörögésből, 
v a g y a ’ haldokló’ vonaglásiból nem Ítélhetni m eg; sőt 
inkább , mind az talám csak az é let erő’ mechanica visz- 
szaütődése , és talani szelíd érzése, az ezennel, min
den fájdalmaktól való megszabadulásnak.

' A ’ minden emberben, még a’ legszerencsétleneb
bén’ , de a’ legbölcsebben is meglévő félelme tehát a’ 
halálnak , nem a’ meghalástól való iszonyodás, hanem  
mint Montaigne mondja, a’ holt; létei’ elgondolásától, 
mellyet a’ halál’ f ia , meghalása utánra képzel magá
nak, midőn h o ltte s té t, a’ mi nem már m aga, még is  
mint m agát; a’ rémítő sírban , vagy máshol képzeli. A ’ 
csalatkozást nem lehet itt  eltávoztatni; mert benne 
van a’ gondolkodás’ természetében, m integy, a’ magá
ról és magához szállásban.

-1’ r ó z s a .
• Kár, úgymond egy fin az attyához, hogy a’ ró

zsa, ha kivirágzott, nem hoz szép gyümölcsöt is ;  és 
igy a’ természetnek, nyáron nem fizet hálával, tavaszi 
virágzása’ szép idejéért. T e , az ártatlanság’ és öröm’ 
sz'ép világának nevezted, ekkor a’ hála’ képe is lenné.

líefo adja é oda, felele az a ty a , a’ természet ked- 
vencze1, a’- tavasz’ szépítésére egész valóját? És a’ 
harmatért, ’s a’ nap’ sugáriért, mellyek onnét feílyül 
szállanak reá , a’ levegőnek nem óldozzí é finom illat
já t ,  és a’ tavaszért teremtetvén, nem h a lé  el vele?  
kedves gyermek, a’ finom ’s láthatatlan hála, a’ leg
szebb hála; — és mikép’ lehetne az ártatlanság, ’s va
lódi szépség, hálátlan? —

-V. Takácti Horváth Janót.
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EPIGRAMMÁK.

Z * phiiosophusra.

..IN Íe  más akaratján, sem a’ magad kénnyén
Járj, míg é lsz, hanem a’ bölcsesség’ ösvénnyén!“ 

íg y  tanít a’ bölcs Z * , ’s már ettől ki T álja,
Hogy mint felesége fújja, csak úgy járja ?

A’ felettébb igaz biró.

Természet szava ez: nem szabad megvetni,
Hogy a! jóért jóval kell fize tn i!

Szolgálok hát pro I . , mert szolgált nekem i s ,
Bár az igazságnak nyakát tekerjem is.

A’ gyanús praxisá tanítónak okos 
intése.

Kegyes Halgatóim! én rám ne nézzetek,
Sőt a’ mint tanitlak, kérlek úgy éljetek! 

íg y  legalább vagy é n , vagy ti idvezfiltök,
Kűlömben alig ha ti is fel nem sültök.

Orvosdoctor íros.
A. Hogy lehet e’ máskor sáppadt Doctor Iros’

Képe most gyakorta o lly  eleven piros?



B. Ú g y , hogy Tokaji bort rendel a’ betegnek,
’S orczáin is annak szikráji pezsegnek.

A’ Boros mejjképe a lá, a’ kép-iróhoz.

Ezt másként kiirfti hijjába próbálod 
Hanem dörbézolva ird , rigy eltalálod.

Y * Költőre.

Jól teszed! ne olvasd verseid’ ezeknek 
A’ buta és kevely stokfis embereknek !

Olvasd az erdőknek, a’ csendes pázsitnak,
Ezek unatkozva reád nem ásítnak.

Egy magát dicsértető barátra.

T e , nekem mindenem’ gúnyolod barátom!
Meg i s ,  dicsérjelek , azt kivánod tő lem :

Azt ugyan, hogy gúnyolsz, könnyen megbotsátom ,
De czigányt csak ugyan nem teszel belőlem.

A’ tettetett siket.

Boldog a z , a’ k i tud önként siket le n n i!
Mert ennek nem szükség senkit-is fel ven n i,

' Szabad más beszédét keresztül gázolni,
Akármi dologban tiilled hozzád szó ln i,

Valamig nem tetszik , meg nem érteni m ást,
Még is meg hallani a’ szúrós susogást.

A’ régi és új gyógyítás’ hibáji.

Hajdan a’ beteget úgy úgy m eglaxálták,
Hogy a’ világból is hamar kikurálták;



Most Tokaji borral ágy úgy leitatják,
H ogy a’ S tyx partra is  dúdolva ugratják.

E gy asszonyos viseletű módi ficzkóra.
T itusz fejű bohó! kinek öltözeted

Spenszer és tafota ’s  lyányos viseleted! ’
N e fogadj bátyádnak! mert hátha azt súgom:

Hogy meg nem is esmersz! eb a’ bátyád, húgom!

Mellyik járta meg jobban 1 -
M eg lesi a’ zsivány egy bokor’ aljában

Miként gyúr egy betyár szekszenás *) korában 
E g y  pár ökör’ árát a’ gatya korcsában ,

M ikor még a’ raárjás vala divatjában.
E l hever a’ betyár, el veti bunkóját,

Előczúsz a! zsivány, k i  fen i vaskóját,
“S  a’ mint meg sejtette a’ gatya’ csomóját,

Elmetszve ragadja a’  dohány zsacskóját.

Mellyik méltóbb szánakozásra.
Polyszten és Algen.

Polyszten. Jaj ! Kincsem, barátom! oda van mindenem!
Algen. Oh szááakozásra méltó Polysztenem!

P. Rám veté a’ tolvaj átkozott kezeit,
El ragadá elmém’ tudós remekjeit,

M ég verseimet is !  oda vagyok! jaj! jaj! „
Algen. Óh szánakozásra méltó tolvaj!

Láczai Szabó' írásaiból közli 
Sumy Károly.

*>) Szekszenás, balaton melléki kifejezés, teszen olly jó ked
vű fe'l részeget, a’ ki még tudja mit csiuál, de mar 
nehezen kezdi bírni a’ fejét.
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20.
KÖZLEMÉNYEK Dr. ItüMYTÓL.

Helybenhagyása egy magyar iró’ íté leté
nek , a’ Magyar-nyelv mint közönséges 

Nemzeti-nyelv felől.

jA-ma’ czikkelynek „Magyarország3 természeti és pol
gári állapotfa1' „a’ „Közhasznú esmeretek’ tára hetedik 
kötetében (Pesten 1S33. 568—576-dik lapon) névtelen 
—  a — (Lassú?) érdemes szerzője, 571-dik lapon a’ 
12 féle Magyar-országban laké népeket előszámlálván 
ezt teszi hozzá: „Mind ezen nemzeteket *) vallá
sok , nemzeti szokások és életmódjok, de kivált nyel- 
vök elidegenítik egymástól; azért méltán lehet monda
n i Sz. Ágostonnal „Linguarum diversitas honiméin ab- 
alienat a homine, e t propter solani diversitatem lingua
rum nil prodest ad consociandos homines tanta similitu- 
do naturae.“ Azért is , hogy ezen czélt „vis unita for- 
t i o r el lehessen érni, **) más mád nincs ,  minthogy mind 
ezen nemzeteket (népeket) az ő nemzeti ***) nyelvűken kí
vül', (mert ezeket erővel kiirtani akarni igazságtalanság

*) Inkább népeket: mert Magyar-országban (mint Franczia- 
országban, Orosz-országban ’s a’ t.) csak egy nemzet 
(natio , Nation) de sokfele a’ nép (populus , V olk, penple.) 
Verba ítéletit prout nummi. R—y.

**) Az első magyar Királynak, Szent Istvánnak , más poli
tikai nézeté (Ansicht) volt, midőn fijához, Sz. Imré
hez intézett tanácsában e z tir á : ünius linguae , unius- 
que mórit regnum imbecile et fragile e s t,  jóllehet alig 
czélozott ama’ politikai elvre (princípiumra): Divide

«**) Inkább: honi vagy anyanyelvek (Muttersprachen, linguae 
maternae, linguae vernacnlae). R—y.
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