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Püspöknek Becsben szenleltetett-fel az Udvari Kápolnába XlV-ik Kelemen Ró- 

mai Pápától kiadott erősítés után *) 1773-ban, 44 esztendős korában, belső titkos 
Tanácsosnak kineveztetett 1777-ben, mint Püspök és belső Tanácsos számlált 37 
éveket, élte 80-ig -terjede. — Bacsinszky alig középszerig magas testében nagy lélek 
lakott,.’s nagy dolgok’ megfogására született, elméjének a’ sasi éles szem, ’s hir
telen keresztül nézés igazán megfelelt, egész ábrázatja méltóságot mutatott, Nem
zete, ’s Megyéje előtt emlékezetbe fog maradni örökre. Nagy karakterét megismer
hetni tüstént könyv-búvári ..természetéből. A’ Püspökség Könyv-tarja körül-belől 
7000. darabokból állott akkor, közttök kevés, van-, mellyet nem Bacsinczky vett vol
na, többnyire tulajdon pénzén, mellyel pedig nem olvasott volna, talán eggy sincs. 
Minden darabban láthatni keze-vonásit, vagy valami jeles érzeméoyt, (sententia) 
röviden írt-fél homloka felibe a’ könyvnek egész foglalatja felől , vagy jegyzeteket 
tett reá, vagy érdemesebb helyei alatt vonásokat csinált. **) Szerette ugyan a’ Tu
dományokat , hogy virágozzanak, kész volt nagy áldozatokat tenni, kész utolsó fil
lérjét is a’ Tanítókra, Tanulókra ’s az Oskolákra költeni; de nem felejtkezett-cl a’ 
kötülte lévő -tárgyakról, mint a’’ csillag vizsgálatba merült Rudoipli Császár’ idejé
ben Tychó, az Országba rohant pusztító Törökkel sem gondolván semmit. Tizenhárom 
Vármegyékre terjedt' 700000 Ielkekből ’s 740 Parochiákból állott Megyéjének bol
dogságát úgy munkáiddá , mintha csak egyedül annak élt volna , mintha semmi más 
foglalatosságai nem lettek, ’s egyéb terhek vállain nem feküdtek volna.

. Ő alatta a’ Munkácsi Püspökség ’s Káptalan, a’'Római Szertartásúakkal egyen
lő méltóságra, ’s jussokkatl bírásra emeltetett, bár Etssebb jövedelemmel, de ele
gendővel, felszabadulván az Fgri Püspöknek Kódolástól, megnyerte azt is, hogy an
nak, ki Püspökségre menendő, ne kellessen szükségesképpen Basilius Rendéből 
való Szerzetesnek lenni. Ö alatta a’ Püspöki Szék, Munkác-ról Ungvárra, alkal
masabb helyre tétetett állal, a’ Jesuiták’ Klastromát Püspöki lak-helynek, a’ Klas- 
tromhoz mellékelt Templomot Székes-Templomnak . Növendék Papság Házának ’s 
■Oskolájának a’ Várat adá által a’ Felség, mind a’ hármat a’ hozzá tartozott jószá
gokkal , de új czélokra alkalmaztatva , belső bútorokkal ékesen felkészítve. Bacsinsz
ky nyerte: a’ .10, ’s iá  ezer forint jövedelmű Tapolczai Apátságot,, ’s. érdemének
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Jjőr jutalmává! élnek az Utóbbi Püspökök is 4 Ő hívattatott először Ország-gyűlésre 
is 1789-ben, ’s hogy jelenlétté kellemes és szerencsés yala, megtetszik azon' sege
delemből , mellyel a’ nagy lelkű Rendek eszközlénák-ki az ő Megyéjebeli Papok 
■özvegyei', ’s árvái’ számokra, mellyért - áldják most is hamvait a’ boldogult Püs
pöknek, a’ fundált segedelembe részesülő szegények. Kiterjedt a’ Királyi kegyesség 
az ő érdeméért nem-csak az Ungvári Lyceum négy Professoraira és 102 Nevendék 
Papokra, de a’ Megye’ keblébe ném?lly kis Oskolákra is., mellyek mind örökösen 
jövedelmesítve áUittattak-fel. .

Isten , után Istennek földi képviselője a’ Király" ntán Bacsinszkynak köszönheti 
a’ Munkácsi Püspökség e’ szép áldásokat, az ő szép ’s nagy lelkének köszönheti 
Megyéje 37 évek alatt virágzását. Az Ekklé’siai törvényekhez, mellyek szerérit 
igazgatott, olly szorosan ragaszkodott, hogy sokszor-keménynek ’s durva erkölcsű
nek mondhatta volna talám őt’ az ember, .ha szelíd barátságos szívét, ’s azoknak, 
kikkel bánnia kellett, neveletlenségeket nem ismerte volna. Gyönyörködve lehetett 
szemlélni, mikép’ eleveníti az. egész Megyének , mint erkölcsi lestaeL minden ré
szeit , mikép’ tarta kellemes cgygyezésbe (Harmónia) Bacsinszhy lelke : úgyhogy a' fő 
tónus (vezér-hang)., raelly a’ két Udvartól (a’ Rómait értem egygyiken) akár vallá
sos , akár polgári csendességére adódott a’ Clerusnak és Képnek , soha el nem tévcsz- 
te tett: olly szerencsés közben-járó vala Bacsinszky , ’s ezért meg is dicsérte a' Király. *)

Valamint ama’ Lessing regés Prometheusa líj embert akarván alkotni, több 
Istenektől kéregetett ’s nyert is ajándékokat mivé’ lökéílctesítésérc ; így nyert Ba
csinszky is a’ 4. Uralkodóktól, kik alatt élt, alkotandó embere, a* Munkácsi Me- 
•gye’ számára drága kegyelmeket, Thereziától a’ valódi Püspökség' életét, Jó’seftől 
bátorságosításál, Leppoldiól az árváknak, Ferencztől a’ Parocliusoknak számokra se
gedelmet; vájha még az úgy nevezett Regulaliót is kinyerhette .volnál -

. Bacsinszky erkölcsi ábrázatja fő vonási iözzít 8 egyedit! ma-
Sóknak étt; wDé ómnibüs bené meritús, praeterquam de se ipso“ , így szólt eggyik 
Páriegyiístája, akkor, mikor már igazat kellett riiondani. Ő a’ köz-jót, Vallást, Ha
zát, Megyét nézte először, magát pedig csak azután, ha ezektől-Jutott eggy kis 
mód és idő. „Élni halni keli a’ köz-jdnak“ ezt pengetik szájakon az emberek, ki
vált a’ hivatalt viselők, de fájdalom! többnyire csak beszélnek, Bacsinszky pedig 
cselekedett, ’s ez igasságnak szép pecsétje halotti kürnyülménye. Mások ugyan is, 
kik illy gazdag jövedelműk, elkészítvén pompás hagyományos leveleket, keselyen 
halnak-el, abban tartván dicsös-égekct, hogy másoknak akkor adjanak, mikor magok-
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hfy ’s könnyű emlékezetű, nagy ítélő lehettségü Baesinszky kímélte magót a' be
szédbe, annak oka nem méla nyavalyára hajlandóság, (víg mérsékletül lévén az em
beri-nem a' helyes, szép beszédre szükséges műveltség héjjáuossága vala, mert 
az eggy R-betű nehéz kiejtésén kivűl, melly született hibával Demosthenes is küsz- 
dött, akármelly derék Szónoknak is keveset engedhetett, de a’ bő beszédüségtől, 
Őt’ a' virtus és okosság tartoztatá. Cselekedettel pótoló, mit szóval, hangal elmu
lasztott, a’ magát hoszszú , unalmas, tekervényes beszéddel minden jóra ígérő elei
be idéztetett Papnak is ezt szokta vala mondani: „no no! ne beszélj már de cse
lekedj, ’s eredj. “ Szép volt látni Bacsinszkyt, a’ kegyesen át-engedett Ungvári 
Templom’ felszenteltetése’ alkalmával, a’ jóltévő Fejedelem Aszszouyuak M. The- 
reziának érdemeiről, Gróf Andrássy István Királyi Biztos előtt magasztaló beszédet 
tartván, mint tört-ki belőle a’ Bacsiuszky természet, tnikép’ vált cselekedetté a’ be
széd: „ímé felállók (úgymond vége felé) ’s megyek az Oltárhoz, a’ ISagy Monar- 
cha’ boldog életéért áldozni, — ma midőn e’ szent czélból Megyémbe ÍÍOO Pap áldo- 
zlk. Szelíd lágy érzelmű szívének hív tanúi valónak legördült könnyei, sírt ő, mi
kor valamelly drága kellemes vendégi érkeztek, fsokszor pedig Herczegek is meg
tisztelvén), sírt ismét, mikor búcsút vevőnek tőlle, a’ helyett hogy beszélt volna. De
rék fíhoni Természet! — Az erkölcsi vonások közt legnagyobb, ritkább és csudálatosabb 
a rettenthetetlenség, melly szerént meglévőn valaki belsőképpen győződve igaz fel
tétele ’s ügye felől, attól semmi veszély el nem tántorítja, bár juvenális szerént;

Altér, el admolo diclel perjuria trniro.
Tulajdona vala Bacsinszkynak e’ nagy karakter. Az ő kiejtett szava (engede- 

lem a' kifejezetnek) minteggy kis Isteni légen szó vala, eggyszeri ígérete, rendelése, 
fenyítése hét pecsétes levél gyanánt szolgálhatott, az idő’ forgása benne semmit nem 
változtatott, ma ugyan a’ volt, a’ ki tegnap — mindég Baesinszky. —

A’ mi illeti a’ Vallásos érzelmeket, ezeket Bacsinszkytól eltagadni annyi volna, 
mint a’ mézet édesség, a’ szivárványt színek, s az égi villám-lüzeket sebesség és 
erő nélkül gondolni. Vallásos voltát, kegyességét ismerte az egész vidék, ’s mint 
vezér-fáklyát bámulva tisztelte ’s tökélletes példányúi veheté magának a’ Papság. Hi
tének szép gyümölcse, vallásosságának különös jele volt az alázatosság és a’ sanyaritó 
böjtölés. A’ magas ezédrusok nem szoktak hozzánk lehajlongni, mint a’ szegény- 
szomorú fűz, az önn’ szeretet ritkán tagadja-meg magát. A’ nagy Baesinszky kivé
te lt .szenved. Alázatosságát akkor tűnteté-ki sokszor, mikor azt nehéz mutatni, mi
kor .előtte valaki hízelkedett, ’s szemébe dicséré, meghökkenve, megszégyenülve 
ment-íl íz  Hlyen előle; mikor pedig úgy esett, hogy föleit be nem zárható az al
kalmatos időbe, ’s helyen ejtett méltó dicséret előtt: akkor szava’ járása volt felkiál-
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tani a’ ’SóItár íróra i : „Nem nékünk Uram, nem nékünk 's a’ t.“ Kevés ideig se 
hagyá magán maradni a’ dicséretet, de áltál-vivé azt mindjárt az Istenre, I](yen- 
vallásos érzelmű Fő-Pap va!a ő , igaz Tanítványa Jézusnak, a’ ki azt mondja Szent 
Máténál: „ Tanúljátok-meg én tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok.* A’ val
lást ő eggy gyümölcsös kerthez hasonlíts, melly csak akkor eleven s szép, mikor 
terem; azt kívánta, hogy cselekedettel koronáztassák. E’ nagy Keresztyén Fő-Pap 
testére nézve megszűnt lenni 1809-ben 19-dik Novemberben. Úgy tetszik; 'hogy a’ 
halál nem tett rajta erőszakot, de sok munkássághoz szokott élete lassan-lassan fo
gyott kín, fájdalom nélkül, ’s mint a’ köz-jo'ra világolt fáklya el , csak elaludt. Mir* 
iaézve helyesen írja Pánegyristája:

„Non üti gravitas moráí', nec aura üoformrt, -
Bura nec <sxTremtan fata iulere ettem.

Fessa dein longe meritlrum pondere tandem y
Nempe + xAi fám virtus est cecidisse , cadii*

Holt teste harmad napra a’ Székes-Templom’ halotti boltjába tétetett-Te, csak 
fa koporsóba pompa nélkül. A’ gyász^pompa bizonyos okokra nézve elhalasztódott, 
’s végbe ment osztán 1810-ben agdik Januárrasban, midőn négy *) Panegyristát 

-valának készen hirdetni halhatatlan érdemeit; egygyik Kedvesnek nevezé, másik El
sőnek, harmadik Nagynak, negyedik Elfelejthetetlennek; tehát kellett lenni "valami
nek a’ dologban, legalább a’ Munkácsi Püspöki Megyéire nézve , új arany idő-rendet 
kezdvén, méltó hógyi;Neve örök dicséretbe maradjon, s í t  édes Hazánk’ később fiai 
s leányai is róla el ne felejtkezzenek, de sírjára mutatván, mondják;

" Deliciac, Regum Vota.: Bacsinszf-jr facet. “> ”
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viadalra való készületnél még tísztes’b -maga* a* viadal. ;A* Szerbus nem küszködik va
kon erejébe bízva; Ó elmélkedik, fontolgat elébb, a’ nélkül hogy gondolatait mások- 
kai közlené; ’a végre, ha már maga magával mege'gygyezett, eggy fohász által (melly 
néha imádságba olvad., néha átokká keményül) könnyít kebelén, 's vagy győz 
vagy hal így Obílieh Milos senkivel sem közli Szándékát, „éjfélig sír,“ éjfél után imád
kozik’ , aztán hirtelen elsiet merész irányára , Amurát Zultánt átdöfi, ’s éltét feláldozza. 
Hányszor látni a* sz. hős-énekekben Szerbust Törökkel együtt dőzsölni, dőzsölni míg 
általa fel nem ingereltetik: de akkor szablyája’ élét’s „buzdová^-ja’ fontját ellenségével 
naegérezteti. Nem lehet tehát a’ cselt a’ Szerbus' karakteréből egészen kizárni: de itt 
nem ollyat kell érteni, a’ miilyent Odysseusnak Ilqmér tulajdonít. De ha egyszer Via
dalba ereszkedettv gfnzehm vagy halál eggyethm: jelszava. A’ meggyőzött és fogoly Szer- 
bős hamúlandő tűréssel. ésmllanAosággal' vjselL sorsát. Marko, g. o. Ha pedig maga győ
zött , győzedelmében nyugszik-megr A’ Szerbus (egy énekben) így káromkodik; ölje-meg
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7-§.- Aí Szerbi!sok sokszor próbálták igájokat lerázni, de jobbára sikeretlenÜl: ez, 
’s egyéb szerencsétlen esetek’ hoszszú sora, végre talána’ Török szomszédság is, a’Szer- 
busok’ érzékeny leikökben a’ praedestinaiio’ ideáját támaszték, ’s velők a’ F/lt-ek’ (sorsot 
ihtézó szüzek’) mythoszát képeztették. Eggy igen hatalmas Vilivel az olvasó Marko’ ha
lálában (Güthénél) ismerkedhetik-ineg. Egyátaljábanpediga'Szerbus nép úgy képzeli ma
gának a’ Vilieket mint szőke, repdeső fürtű nymphákat, fejér lebegő köntösben, ívvel, 
puzdrával, nyilakkal. Ligeti fris forrásoknál szeretnek mulatni, olt énekelgetnek, kör- 
tánczokat járnak. A’ halandó, ki feléjök közeliteni’s őket jelenléte által háborgatni me- 
részli, töb’nyire bizonyos prédája a’ halálnak. Gyakran megjelennek az embereknek , de 
mindég magányosan, és sorsaikról tudósítják; rioltí sokszor gonosz indulatűaknak 
festetnek, vannak még is köz tök hívek és jók><íík védenczeiket (3d;üflina) közelgeló 
veszélyek elől ójják, néha titkos erők által segítik is. Ez ismét Homárra emlé
keztet, kinél minden hősnek Véd-istene vagyon *).- Azonban a’ Viliek, legalább nevűk
nél fogva, minden Szláv nemzetségek előtt ismeretesek. A’ Ttencséni és Nyitrai Tótok 
Viliyeknek híják, ’s olty hölgyeknek telkeiket értik alattok, kik ményegzőjök előtt ha- 
láloztak-meg. Éjfélkor kereszt-útakon körben tánczolnak, ’s a’ férfit, ki elejökbe' ölük 
halálra tánczoltatják **). ' - -  - á i...........  - y  . .

Egyébiránt , minden hős-nemzetek’ hitében bizonyos magasabb- kények’ befolyása az 
-emberek’ sorsába, eJS-kerfiE/Byenek a? déli mythologia’ Agatho- és Kakodaemonai; az 
éjszakinak Som-szűzei (@d;idfal5id;twrern); Oszsziánnál a’ boldogult vitézek’ lelkei; a’ 
Persáknál a’ jó ”s gonosz tündérek, nemtők, ’s a’ t.

8 §. Úgy látszik, hogy a’ Szerbus hős-költemény szép egyszerűségét az elő-adásban 
Homértól költsönözé. Egyszerűen és elevenen festi a’ tetteket; a’ cselekvő-személyek’ 
karaktere inkább míveikből’s beszédeikből világlik-ki, hogy-sem valameily hozzá füg
gesztett személy-leírásból (a’ mit némelly nagyobb költőknél is találni sokszor); lelniugyan 
leírásokét is, mellyek gyakran apróságokba is bocsátkoznak, de a’ fő-cselekvéssel szorosan ' 
öszsze-függenek, ’s nem valameily elszakasztott egygyes epizódok ***). A’ képek és hason
lítások sókkal ritkábbak mint Homérnál, de töbnyire helyesek (treffcnb), rövidek, ’s 
egészen a’ Szerbus Nemzet’ köréből vétettek. Az elbeszélő forma a’ drámaival kellemesen 
változik; ugyan-azon szók (a’ mint már mondatott) másoktól améteitötirefc, a’ fontossá
got öregbítvén. Noha pedig ezen énekek'legtöbbjei jobbára csak töredékek, ’snéha a’hős’ 
'életének eggy egész idő-szakit sem végzik-be, mindazáltal mindegygyik költemény eggy 
szép,tellyes,tökéle!tes öntés. Haezenénekekhijanyosaknem volnának, idő’rendi szerént egy 
EgéSZszé öszsze-illetve,-szép nemzeti-époszttennének; deőksem a’ Nemzet’ ajkain azzá
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Nékem úgy látszik, hogy ezen kevés nő-énekekből, meilyeket négy részint mérté- 

ki hűséggel is adtam, a’ Sierbus dalok* karaktere elegendőképp’ kiviláglik. Mindcnik 
eggy kis történetet ád elébe, ’s ennél fogva mindannyi kis románéihoz hasonlít; de 
ezen történet sokszor csak eggy gyöngéd allegória (I.) lyrai tehdentziával, t  i. érzé*>«S 
képbe való öltöztetése; vagy vcldculuma az érzésnek (II. IV. V); vagy végre tiszta ro
mánca ezen két állató eszközből (III. VI. VII). Tónnssok altaljában naiv; nem virágos 
a’ nyelvben, de annál poétaibb az érzésben; a> történet’ menetele épikus-egyszerű, a’ 
drámai elé-adás a’ remekségig emelkcdik-feltömöttségével’s természetességével. Az egészt 
eggy basonlithatatlanságig-aelheri illat lengi-bé.

Köztünk Vilkovlcs tevő a’ próbát ezen tónust némelly dalaiba behozni, railljr sze
rencsével, azt örömmel éreztük ■ azokban, mellyek Kulcsár által közöltettek. Vőrősmartr 
pedig eggy Szerbus manierban dolgozott dallal ajándékozz-meg *), mellyben egyszer- 
’smind a’ Szerbusoknál szokásban lévő quinárius trocbaeust is megtartá.

Á’ nagyobb kiterjedésű liös-énekekre (p. o. Marko Kraljevics, Milos, ’sa* t.) átmene
teiül szolgálnak a’ lalládák, mellyeknek fő-részo a’ történet, de elő-adások gyakran 
igen is még lyrai, mindenkor pedig érzékenységgel. Azzán Agát Kazinczy adá (Poétái 
berek lap 211), az originál’ mértékében, ’s megfoghatatlan, miként ezen gyönyörűének 
nálunk legkissebb figyelmet• tieJS-'tadá nyerni. Tiszteletre méltó barátom Vüíovici köz- 
lőtt nem régíbeö -egygyet a* Hasznos Mulatságokban (1826, I, 28) , ’s eggy másikat meüy 
a’ Bácskaiak’ ajkain forog az Auróra’ utólsó kötetében (182?. 1. 262) , de amazt jamhu- 
sokban dolgozva; ezt Magyar schémában, kimondhatatlan naivsággal *s könnyűséggel, ’s 
csudálandó ügyességgel a’ népi-nyelv’ utánazásában. Imitt pedig van szerencsém kéz-ira
tából eggy eddig még nyomtatatlan fordítását közleni, meliy ismét jambusokban dolgoz
tatott, mindazáltal — ha nem csalódom/a’ tónust tökéletesen yiszsza-adja.

Szerbus Balláda.
(W m ).

Láték csudát, milly’ nem törtéhe több í : Könnyel borongott Ilka’ szép'szeme.
Ország királyát meg nem ösroeri, Könnyel borongott, ’s hivá gyermekét:
’S király rokon vért ont kegyetlenül. Tet Gábor! ó jer, kedves magzatom!
Már vére közzül más nem áll va la , Kár négy levél jött hozzám a* királytól,
Csak Ilka húga , térén Boszniának , Téged magihoz kíván, hogy megöljön.
Kinek maradt még egy Gábor fija , Vedd tőlem ezt a’ kendőt; magzatom,
Nagybátyja készül ezt is veszteni; ’S menj a’ királyhoz, és borulj elébe,. ......... ___JJ mnct Ár, rYVmrtrlnlr TlfHúgának így ir gyakrai mondd a’miket most én mondok neked:
Küldd, Ilka húgom! hozzám gyermeked', „Kegyes király, te tündöklő Napunk!
Hogy azt az egygyet is halálra vessem; „ Fényes Nap itt a’ földön, ég alatt!
jSe szálljon ország tőlem a’ fiúra. ” Az én anyam kér téged álta axn ,
Midőn negyedszer Irt már a’ király, „‘S kérése mellett küld üdvözletét.
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ha csak magának is érzékeny szíve, ás finom gondolkodás-módja nem volna. Ezen ölt
ből a’ Poétának igaz névét nem érdemli>meg az, kinek költcménnyét én hideg 
érzéketlenséggel olvasom, vagy halgatom, ki nem tudja indulatimat érdekleni, 
ki nem képes bennem majd örömöt gerjeszteni, majd szomorúságot indítani, majd- 
ismét könyhullatásra fakasztani, vagy rémitő borzadással. meglepni, szóval: ki
szívemet nem tudja érzékenységre hozni. Ide illik a’ mit e’ dologról Hazánk* 
koszorús lantosa Kisfaludy Sándor Pop’ után mond, így szólván Regéinek elő-szavá- 
ban: „Az a’ Poéta, ki szívemet ezer fájdalomra tudgya bírni; ki velem minden indula
to t, mellyet költ, és ír , éreztetni tud; ki engem több mint bűbájos mesterséggel fel
lobbant , és szívemet irgalommal, és ijedelemmel szaggattya; ki engem a* földről fel
kapván, a’ levegőn által, valamikor, ’s valahová tetszik, kénnyé szerint elragadw.

Eddig*az'érzékeny-szívúséget úgy tekintettük, a\ mint.az minden egyéb tökéletlen
ségektől ment, és a’ mint más szép tulajdonságokkal való szerencsés szövetkezés, és 
mesterséges kimíveltetés által nevelkedett Most tehát lássak azt is, hogy minő alkal
matlanságokat hordoz magával. .

AT minő szerencséssek azok, kik természeti érzékeny-szívöséggél bírnak, éppen olly 
nagy szorgalommal is kell lenniek , hogy ez az ő szép tulajdonságok el ne kŐrCSOsoi- 
jék, hogy igen erős ne legyen, ne talántán rajtok erőt vévén, mások’ gyámola nélkül 
maradjon:. Áz érzékeny-szívü embert minden, mé.g a’ Iegkissebb bényomások is érdeklik , 
minden kis változás ő benne is Változást szül,  és így ha nem vigyáz, az érzékeny-szí- 
.vüség könnyen.álhatatlanságra vetemedik', elenyészik;, é lk^rp j^d ilu.yJ^Y  tetszik, hogy 
ezen véleményemet-bizonyíttya V szép’Nem is, meliy szívbeli
érzékenységgel bír, hogy ebben neki a’ férfi nemből a’ valódi k ö l t ő k ö n - 
eleikbe nem merek tenni. De melly gyakran elfajúl ^ ee re ^ e tő ^ a rű W  . áffiatat-

'Keinél igen nagy az érzékeny-saávűség*; szffyln.^csupa érzés, annak eggy 
átallyában nehéz hátor-szrvűségre jutni, a’ mostani időben pedig hogy lehetünk bátor
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lat háborodik-fel b e n n e , ’s végre azoknak örvénnyé egészen elsodorja őtet. E ’ mellett 
még az illyen embereknél az erkölcsnek és gonoszságnak néha olly különös keverékére is 
találunk, a’ miilyent csak az illy kettős teremtményektől várhatni.

Mind ezekből kitetszik h á t, hogy eggy igen nagy érzékeny-szívőség, melly semmi 
más tulajdonsággal nem szövetkezik, nem szerzi-meg az embernek azt a’ boldogságot , 
melly a’ szívnek csendes nyugodalmával elválhatatlanul egybe van kötve; mivel az igen 
érzékeny szív ollyan mint a’ fa-levél, melly minden kis szellőtől mozgásra kél, vagy mint 
eggy hajó , melly a’ háborodott tengernek vészes hullámi között tévelyeg, pedig a’ valódi 
földi boldogság a’ szívnek nyugodalmát, és Csendességét kivánnya. Jó l által-Iátták ezt a’ 
Stoicusok, azért eggy tellyes érzéketlenséghez akarták magokat szoktatni, ’s szíveket mini- 
eggy mégkeményíleni, hogy abban semmi külső eset nyughatatlanságot ne okozna; ha
nem igen felhúzták a’ hú rt, és az emberi nemet számkivetni akarák, a’ mi lehetetlenné 
tette szándékjokat.

Melly szerencsés egyenlőséget tud ebben tartani Sophron! az 6 szíve igen finom, de 
5 mérsékli ezt a’ finomságot, és nem engedi nagyra nevelkedni. Tud ugyan ő érezni, és 
Jelke belsejében megiUetődni, de egyszer’smind tudja ezen indulatokat a’ közbe jövő 
okossággal úgy kormányozni, hogy rajta ’-éttír ne  vegyenek , nWtsrrr M  zw Tsrinllyaniil 
Minap meghalt egy bará tja , Sophron siratta, és érezte ezt a’ ha lált, mivel barátja halt 
meg; — de a’ szomorúság ötét le nem verte , szívét meg nem győzte ; ő nem sokára erőt 
vett azon, és nem valami rú t álhatatlanság által, mellyel a1 kicsiny lelkűek segítenek 
magokon, hanem a’ józan észnek felséges rend-szabási által, mellyek az ő fájdalminák 
hathatós orvoslási valának. Sophron kóstolja az életnek minden ártatlan öröm eit, de legna
gyobb mértékletességgel , azt lehet felőle m ondani: hogy ő birja azokat, nem pedig azok 
őtet. Igaz ugyan, hogy ha eggy reméntelen eset éri ő te t, az  ő érzékeny szívé nagy se
bet k a p , de azért ő el nem csügged, tud magán segíteni az illy kis zavarodásban. A’sze
relemre való hajlandóságot sem lehet tőle megtagadni, és szerelmese által szerencsésseb
nek véli magát, de atínak elvesztővel sem lehet őtet éppen szerencsétlennek mondani. 
Szóval: SophronnaJc érzékeny szíve van , melly a’ bényomásoknak könnyen helyet ád 
ugyan, de egyszer'smind hatalmában is áll azokat megtartani, rendbe-szedaiv vugy bizo
nyos távolyságra ereszteni. r

D e melly ritkaság eggy Sophron! majd csak nem azt lehet m ondani, hogy egyedül a’ 
közép, és érett kornak lehetséges ez a’ mesterség, m ert közönségesen az ifjúság igen ér
zékeny , az öregség pedig többnyire fás, érzéketlen. Csak eggy nagy Genic viheti ezt 15- 
kélletességre, és nem más ú to n , m int-a’ mindennapi gyakorlás á lta t Azért én azt tartom 
legnagyobb PiiYosopAus-nak ebben á ’ dologban, kinek tehetségében áll akár érzékenyen, 
vagy szépen , akár s io i c e vagy ábsiraoie gondolkodni, vagy ezt mind a’ kettőt okosan 
egymással egygyesíteni.
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Polykletus’ utazása, vagy Róm ai Levelek.
(Folytatás')

Hetedik Levél. Polykletus Philostratuslioz, a’ második Archon’ fijához
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hogy Pátrónussaiknak szüntelen udvaroljanak. A’ legszegényebbek ezek közzül Pátronus- 
saik házának küszöbeit őrzik ’s ott csekély alamizsnára várakoznak, melly semmire va
lóságoknak ára szokott lenni. A’ ház' ajtaja szent ’s nem csak különös Istene van, hanem 
annak minden részei is eggy tulajdon Istenség’ védelme alatt állanak, Limentinusz a’ kü
szöböt Oltalmazza, Cardea az ajtó sarkakat, Forkulusz az ajtót magát.

„Ez a’ pompás útsza, melly a’ most általunk elhagyott piacz-utszára (suburra) követ
kezik, Szentnek neveztetik (Sacra), minthogy azon a’ Papok minduntalan seregessen 
mennek a' Capitoliumba. A’ bal felől való tájék hajó-farnak neveztetik (carinae vagy ad 
carinas) minthogy a’ benne lévő házaknak fedelei a’ hajók’ farának formájához hasonlíta
nak. Tovább a’ jövendölök' kapuja van (Porta carmentalis) melly a’Marsz’ mezejére ve
zet ’s átkozott kapunak is neveztetik (scelerata) azon 306 Fábiuszok’ emlékezetére, kik 
Róma várossának 274 esztendejében ezen a’ kapun mentek-ki á  Vejentesek ellen és mind
nyájan elestek azon háborúban ,  mellyel egyedül magok viseltek Clienseikkel egygyütt.

„Itt a’ fő piaczon vagyunk, melly a’ Római Históriában olly igen hires (fórum). 
Minden egyéb piaczok is fórumnak neveztetnek, de ez különössen ’s tulajdonképpen 
Római piacznak (fórum Romanum) hivattatik. Eleimen csak eggy tágas köz volt ez min
den ékesség nélkül. Tullusz Hosztiliusz körül-kerítette azt oszlopos báftoMtoUial és Kal
már -búitokkal, ineílyekben kiváltképpen a’-pénz-váltók folytatják foglalatosságaikat. Az- 

•ólta roppant paloták építettek ide, mellyekben törvényt szoktak szolgáltatni (Basilicae)
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meg nem várhatják, tartoznak új öszsze-keiések előtt .Túnó’ oltárán eggy hasas tehenet 
áldozni. A* már magában is csúfos áldozati barom-külömbféle gúnyolásra Sé alkalmat, 
V csak ritka aszszony tudja az ezen szégyentől való félelmet meggyőzni. Ugyan azért 
választotta ezen aszszony is a’ reggeli időt, reményi vén, hogy a’ néptől most nem véte
tik észre, de még most is fél az észre-vétetéstől, ’s a' rajta lévő sűrű fátyol nem an
nyira a’ szemérmetességnek , mint annak bizonysága, hogy a’ szemérmet megsértette. 
Ezen Isteni tisztelete is nehezen menthetné meg őtet, ha észre-véielnék a’ kigúnyolla- 
tástól; a’ köz-nép házáig kísérné, ’s azt vélné, hogy az ezen aszszonytól megsértetett il
lendőségen újj illetlenség által boszszút állana.

„De hagyjuk tói ezen aszszony’ titkos áldozatját ’s folytassuk tovább ötunkat. A’ 
Quírmáhsdörobcm legelsőben az egygyet-értésnek (concordiának) temploma tűnik sze
medbe ,• mellyel Furiusz Camiilusz Róma várossának 337-dik esztendejében a‘ Patricziu- 
sok és Plebejusok öszsze-békéllésének alkalmával építtetett, ’s meliyben némellykor a’ 
Senátus tartja gyűléseit. Azt lehetne gondolni, hogy ezen‘hely a1 szó értelme szerént 
az egygyezések’ véghez-vitelére van rendelve, ha az efele egygyezések némellykor a’had

„Továbbá a’ férj fiúi szerencsének (fortuna m  lis> temploma van, Szevriösz Talimsz 
Királynak emlékezetére ,. ki azf az ezen Istennőtől vele egész életében közlött jótétemé
nyekért építette. Ezen Istenné az ezen Király után következett Királyokat is szerencsé
sekké tette. Ugyan azért ez mint minden Istenségek között a ieghatalraassabbik a’ Ró
maiaktól mindenkor nagyon tiszteltetett, ’s külömb-külömbféle nevek alatt néki sok 
templom építetett. Ugyan is tiszteltetik itten az aszszonyi szerencse (fortuna mulíebrís) 
kinek temploma a’ Város kerítésen kívül azon a’ helyen van, hol Coriolánusz’haragját, 
annak -annya és felesége lecsendesítették; a’ kicsiny szerencse (fortuna brevis) az eredeti 
szerencse (fortuna fors) az engedelmes szerencse (fortuna obsequens) ’s a’ t. Az áhíta- 
tos Római nép eleitől fogva érezte, hogy gyarapodását több mint emberi hatalom segí- 
tette-elő, ’s midőn ezen hatalom eránt tartozó háladatosságol mutatott, szüntelen újjabb 
jótéteményeket nyert*.

De már az útszák kezdenek megtelni emberekkel; nézd mint 
egymástól- tüzet kérői. Valakitől, a? tüzet megtagadni véteknek taríafik, ’s még dokkal 
nagyobbnak azt az oiíáxról elvenni. Ezek "itt Cliensek, kik náp-költével PatrőaiÖsaik’ 
ajtaihez menni el nem'mulatják; amazok ott Bírák*, kik külömbféle, törvény-székekhez- 
tartoznak, és most "üléseiket mennek tártani. Seregesén követik Őket a* peres-felek, 
szüntelen törekedvén részszeréni éket ügyök- igazságáról meggyőzni, A szerint ígére
tek által az igazság’ áljáról eltántorítani; eme’ köt ifjak prémes ruhában (tóga praetexta) 
•egy Gonsulságot viselt férjfinak fijai, kik minden reggel egy híres törvény-tudóhoz men
nek, tanúlás végett: utánnok eggy rab-szolga megy, ki őket oda és viszsza szokta kísér- 
ni, éa hón-alatt eggy iskátulát visz’ (serinium) meliyben viaszos táblák, író veszszők és 
egyéb íráshoz tartozó eszközök vágynak. Amazok a’ fiatalok, kik csoportossan mennek 
alsóbb rendű polgárok' fiai, kik közös Tanítóhoz járnak oskolába, hol csupán a’ polgári 
társaságban legszükségesebb dolgokat tanítják. Az a’ vidámság, melly most rajtok lát
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szik alkalmasint el fog enyészni, ha az oskola-mesteri pálczát látják, de ismét megújjúl 
és még jobban felelevenül, ha egyszer az oskola ajtón kijönnek.

„Vedd észre a’ Rómaiak’ köszöntésének módját. A’ reggeli köszöntés ebből áll: 
Isten áldjon vagy idvez légy (ave) estye ezt mondják egymásnak : Isten hozott (salve) és 
mikor egymástól elválnak, Isten hozzád, (vale). Reggel el nem mulatják azokhoz el
menni, a> kiknek tiszteletet kívánnak tenni, vagy a’ kiktől valamelly fontos szolgálatot 
várhatnak; és ez a’ szokás még a’ táborban is gyakoroltatik. . Ott t. i. a’ katonák korán 
reggel elmennek Kapitányjaikhoz, (centuriones) ezek elvezetik őket az Ezredesek vagy 
Obersterek’ (tribuni militares) sátorába, ’s onnét mindnyájan a’ Fő-vezérhez mennek, ’s 
azt közös kiáltással (acclamatio) megköszönik.

„ Minden íeLóí.láthatsz falusi köz embereket, kik mezejek’ termését a' városba hoz
zák eladni. -V kik közzűlok azon. nagy és szép utszán jönnek, melly a’-Qnirinalis domb
tól a’ Capitolium allyáig nyúl, és tágasságáért széles útnak (via lata) neveztetik, azok 
azon hegyek’ tájékáról valók,, hol a* Tiberis ered. Onnét hajtatnak-bé a’ legtöbb mar
hák az oltárok’ számára, és a’ városi lakosok’ táplálására, az ökör piaczra (fórum Boa- 
rium) mellynek közepén rendeltetésének jelentéséül eggy rézből öntött nagy bika áll; a’ 
sertések a’ disznó piaczon árúitatnak (fórum suarium), a’ külömbféle főzelékek pedig a’ 
a’- Carmentális. kapun kivűl a'kiposzta-piaczon (fórum olítorium), míg a’ hal kereskedés 
a’ Tiberistől nem meszsze (fórum piscinum) űzettetik. így minden enni
valónak, saját piacza van- Külömbféle. nyalánkságot yi napnak minden részeiben lehet 
kapni az úgy nevezett-csemege-piaczon (fórum cupidinis). „JSilzeu külömbfele piaczokon 
aragynak.mindenkor az ^dilisek által rendelt felvigyázók, kiknek kötelességek júpendet 
fenntartani, ’s a’ csalásnak minden nemeit gátolni. Ezen foglalatosságét.,még.;«£*ép* 
szószóilói (tribuni pl ebis) sem szégyenük , kik közzel. eggy mindenkor a’ dtsznó-piaczon

U ,„ , Uc * * *
maikat vállaikon viszik és múhelyeikbe mennek, fáradságos de csendes napszámaikat foly-
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Ekkor nem meszsze tőlünk eggy rab-szolgát láttunk, ki SzyrusznaJcesmerősse vélt, 
’s-kit 5- midőn hozzánk érit e’képpen szóllíta-meg: „honnét, honnál ezzel a’kosárral édes 
Cratesera ? úgy látszik igen elfáradtál. — „Valóban el is fáradhattam felele amaz, mert az 
Uramnak falusi házától jövök , melly ide jó négy mértföld ’s egész birtokát ezen kosárban
hozom" „Kérésemre úgy e megmutatod ezen kincsedet ?“ — „Igen örömest" — ’s ezen
szókra levette a’ kosárról az azt betakaró lepedőt, ’s abban eggy gondossan betakart da
rab földet láttunk. Szyruiz mosolyga, ’s én meg valék zavarodva. „Teaz én kíváncsiságo
mat csúfolod, mondák a’ rabszolgához". — i'ellyességgeí nem Uram, felele az „ezen da
rab főidnek megnyerése vagy elvesztése határozza-meg szerencsénket vagy szerencsétlen
ségünket". >S ezztí. felvette a’-kosarat V tovább ment.- —

Alig rSv?oxék-eI lőKink midőn Szyrüsz így szólta: „A’ mit most hallal az csupa igaz
ság; ezen rab-szolga’ Urának minden birtoka eggy szép falusi jószágból áll, mellyet maga 
munkál; eggy gazdag szomszédja pert indított ezen birtokért: ügyöka’ Fő-bíró (Praetor) 
előtt forog, ’s ma fog szententzia hozattatni. Az előtt a’ Bírák á peres tárgy’ vizsgálása 
végeit a’ tárgy’ helyére ki-szoktak menni, de az e’ féle eseteknek gyakori elő-fordúlása a’ 
Bírák úlazását lehetetlenné tette; most mipd a’ két fél á  peres jószágból eggy-eggy darab 
főidet mutat-bé a’ törvény-szék előtt^s ’az nyertül ^  liMitk MtMiluW frH átút

0e Vessünk Végét utónknak. Álfal-ellenben hozzánk a’ Coeliusz domb emelkedik-fel 
lassú doiBborodfesaí. Itt végezzük-el mai sétálásunkat, hol a’ tegnapit is elvégeztük. 
Már most láttad Rómát; de melly távol vagy még attól hogy ezen várost egészszen es- 
mernéd, rnellyben minden lépten-nyomon új bámulásra méltó tárgy fogja magát mu
tatni, valamint az azt Jtöíúl-vévő lát-határ'.úgy a’ keresett czél is mindég tovább terjed 
a’ bámuló vizsgálónak szemei előtt, ki eggy egész világot vét bttmts látni, *s e ^ y  bizo
nyos gyötrő érzést el nem kerülhet, midőn ahozképpest a’ maga személlyétolly igen cse
kélységnek tapasztalja lenni. —
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magától, — kivan véve áltáljában ’s mintegy valami Snkénység’ (spontaneitás)privilégiu
mára méltatva. De csak hagygya-meg ezt nékem az Olvasó, ’s a’ szirént gondolkoz
zék, minthogy ez lelke a’felvételemnek — próbára felvéve, ha vallyon nem jobban esik é 
így a' dolog?

E’ szerént hát a’Nap nem is igen húzhat eggyszerre töb’höz, mint eggyhez; mert a’ 
hová húz: oda erányozikis, indúl is eggyszer smind; márpedig képtelenség, hogy két el
lenkező helyre egyszerre induljon. Ez az eggy pedig nincsen sehol a’ Nap’ országában.

65. Nevtonéknál másképpen siil-el a’ viszony. Itt mindenik test húz magához min
deneket, valamint nálam megfordítva: akármellyik akármelyikhez. Tehát a’ nap’ ’s akár
melyik székes’ .minden drabantjait eggyszerre húzza magához (attráhit), vagy inkább ra
gadja — akár kettőt , akár húszat, akár százat; de ezek kozzűi is mindenik húzmeglht 
magához viszont már a’ székesből annyit, á mennyit bír; és én csudálom, hogyan 
nem húzzák széjjel magokat már egyszer.

JDe hiszen, ezen theória szerént is szintúgy lehetetlen a1 napot megforgattatiti. 
Mert noiia minden planéta a’ szék-ponttól szökő erő szerént (vis projectilis) , azon eggy 
tájék felé fut ’s úgy futván a’ nap kürtit húzhatna rajta az oldalánál fogva maga után 
valamit, a’ mellyből, ha minnyájokat öszszesen veszszük, legalább annyi lehetne a' foga
nat, hogy a’ nap. forduljon tengelye körűi az ő futásaikat forgásával követvén, ha'azon 
eggy helyen; maradna is oliyatén, mint a’ malom kerék , mikor a’ szárnyait csapdosó víz
rohanás után fogásra indúl. De képtelen nagy nehézségek ad ják-elő magokat így is.

t. A’ nap’ területe ollyan nagy, hogy calculus szerént 600-szor nagyobb a’ planéták 
bszszeségénél; tehát nem bírhatnak vele, — annál-inkább, hogy a) az attractio fogy a’ 
távol-lét koczka - lapja szerént; és így az Uránus’ meszszésége, a’Ceres., Pallás, Júnó, 
Veszta— kicsinysége miatt nem is húzhat a’ napon, 3) üstökösük’ nagy serege , melye
ket a’ nap’, országába valóknak mondanak a’ Nevtonék, és mellyek külömben segédül 
lehetnének a’planétáknak, ellenkező arányon vágnak a’ nap’ országába; ezek hát más 
arány szerént rántanák a’ nap’ testét a’ planétákkal ellenkezőleg; sőtt 4) magok a’ pla
néták a’ nap’ egyenlítője’ táját, melly szerént forog, kiilömbféle szegletek alatt vágják 
orbitájaikkal, ’s .tehát nem járnak azon eggy.tájék felé pontosan olly rnegeggyezó út-vá- 
gásban, melly-arra megkivantafoék,.hogy a’ nap őket kövesse forgásával' S) A’̂ mffevés 
erejek-maradna is. a.’ planétáknak azon summából, melly arra szolgálna, hogy a’ nap 

' utánnok forogjon,.azt, minthogy.nem egyenlő gyorsasággal futnak, magok ellen' veszte
getlek "kellene, oilyképpen t.i. hogy a’ gyors akadályoztatnék a’ iassú által ’sa’t  6.) jfde- 

■ járúl az a’ zavar a’’ külömhféle mozgásokból, .melly miatt az előbbi §-ban láttunk a’ 
nap’ forgattathatásai eránt való lehetetlenséget,

Osztán: ha a’ planéták forgatják a’ napot: hát a’ planétákat mi forgattatja, ’s mi ke- 
rengteti? A’ nap’ forgása? Ezt a’'circulúst nem lehet szenvedni illyen környülraények- 
ben, mint a’ milyenben a’ nap és a’ planéták vannak eggymáshoz-képpest. A’ plané
ták a’ naphoz-képpest csak akkorák, mint az almák a’ malom’ kerékhez-képpest.

A' nap a5 nap alatt kürül-fordúl eggyszer. Mellyik planéta végzi-be futása-pállyá- 
ját a’ nap körűi ennyi idő alatt — mikor Merkúrius is, á  legközelebbik, a' legsebesebb 
is csak 80 nap alatt eggyszer futjá-körűl a’ napot? Márpedig ha a’ planéták forgatnak:
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a1 Hol a* holdak* száma 30, mikor a’planétáké 10. 11. És ez így fog menni mennél to
vább, annál inkább.

72. Osztán: a’ Természet mínd-öszsze is eddig csak még 2|  grádust mért a’ Min
dent tárgyazó organizálása’ lánczával a* nagy világ’ territóriumán (mert úgy mind az övé, 
ha Istennel nem osztályos). Hihető é hogy már tovább ne mérjen (?) az az ne soroz
zon egybe osztályokat az osztályokhoz — világokat a’ világokhoz , (?) hihető jé mikor 
előtte van még a* mi szemünk1 láttára a’ nagy tábla — a’ megmérni való territórium — 
az újVilág—az az égi Amerika, mellyel Herschel, és SchrÖter fedeztek-fel—a’ Tej-út, 
a* köd foltok, a’ pusztáknak látszó térségek, mellyekben ama megnevezett éles-látású 
esi!lag-vi’sgáió sasok eggy óra alatt 50 ezer csillagot a* meszsze-nézŐk (teleseojpium) 
ablaka előtt át' futni láttak, — és még a’ tej-útban, a* köd foltokban mikét nem láttak? ! 
Mind ezeken keresztül kellene menni folytában az organizálás lánczának — annak az 
eggynek, melly most az A-nál és még csak a’ B-néi foglalatoskodik. Ezeket mind eggybe kel
lene kötni, *s eggy fejedelmet adni közzéjek, mellyhez-képpest ki se mondhatni, minő ki
csiny a’ B. székes. — Hadjuk a’ Természetet, hadd menjen az organizálás* út jánlépcsönként,

. a’ mint kezdett, és mi csak ész* szemével kövessük menését a; mennyire lehet; ne is 
hirtelenkedjünk. Bizonyos , ho^r ;e ^ b ^ c á l á j a ; 
ja tenni azt a’ képtelenséget, a’ mit mi rest ví'sgálófc gondolhatnánk, hogy t. u 
tegye mindjárt, utolsó székesnek. T)e éppen ezeknél fogva a’ C-t se fogja tenni annak; de 
még á’ D-t sem; az F-t sem; még a' G-t sem. Sok státziókon által kell itt menni, 
hogy lépcsőnként menve az utolsó székesre — a’ világ’ szék-pontjára jusson a’ sor!

73- De tán hát ez így fog menni már vég nélkül? Nem fog. Mihelyt lépcsőnként 
megy; már nem mehet vég nélkül. A’ lépcsők a’ végre járhatóra _mutatnak. A’ végtelen
nek, nincsenek lépcsőji—nem is lehetnek. Az organizáció mindenkor eggy yég-czélra 
néz-ki — a’ befejezést, ’s tehát a’ bevégzést tárgyszóképpen dolgozik; a’ mi képtelen len
ne, ha véghetetlenségre ütnetki a’ processus. — Azomban ez eránt az eló-bocsátottak’ 
következésében így kell okoskodni. ' .

Minthogy a’ B-nek sokkal nagyobb serege van az A-énál, és a' C-nek még több 
mint alsBinek; ’s ennél fogva a’ testi nagyság is lépcsőnesként nevekedik:. JHpgy ezen 
több és több egybe-sereglések ne zavarják-meg sorjokat: a’ B-nek sokkal meszszebb 
esnie kell az A-tól , hogy sem ez a’ maga drabantjaitól; és a’ C-nek sokkal meszszebb a’ 
-B-től, hogy sem ez az A-tól. Mivel pedig annál tompább a’ futó-szeglet (§§=3,45) men
nél meszszebb a’ drabant a’ székestől, és mennél tompább az a’ szeglet, 'innál sebesebb 
a’ forgás (§46). A’ B nagyobb sebességgel forog , mint az A, és a’ C még nagyobbal, 
minta’ B. Éppen azért C-ről D-re, D-rőI É-re és így tovább, nem mehet a' proces- 
süs vég nélkül; mert mivel mennél tovább, annál inkább nevekedik a’ nagyóbh székes 
-pangó, csillagok’ mind nagyságok, mind sebességük. A’ testi nagyság és á’ sebesség véghe- 
tetíenre menne-fel: a’ mi képtelen.

74. Tehát:, a’ székesről-székesre mindég nagyobb, ’s nagyobb egybe-seregléssél 
-befelé halmozó.-.processu s * csak végére jut valahol ’s befejeződik valami utolsó székes
nél — a’számtalan tenger csillagok’ valamelyikénél, és e’ lesz’ az egész világ machinájí- 
nak köz székese, az egész Mmdenségnek szék-pontja (centrum universalissimuro), mellyel
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a* két Yeaér-naphoz, ház hát kölcsönbe a’ Fó-nap, oilyan környűl-állású viszonyban 
lévén velek, miilyen ott le van írva az említett §-ban. Tudni-ilük: ha a’ FŐ-nap* ha
talma ,  nagysága eggyaránlatban van ama’ kettőnek egybe-vetett hatalmával, nagyságával, 
és ama kettő egyenlő mekkoraságú eggymásra nézve egyenlő mozgású, egyenlő távol-lét
ben a’ Fő-naptól: a’ FŐ-nap mint a’ kettőhöz eggyaránt húzván, egygyikhez se indúlhat- 
ki helyéből, hanem egygyik oldalával az egygyiknek, másikával a’ másiknak maga kö- 
rűl-fordúló járását követvén, természetesen arra vetemedik, hogy forogjon kerengős 
nélkül. Itt az utolsó székesnél szűnik el-feié a’ kerengős, valamint az utolsó holdoknál 
a’ forgás. Jele hát* hogy rendesen megy a* Theoria.

így hát ar Fő-napnak is meg van az indítója, a* két Vezér-nap. Minthogy pedig e* 
kettőtől úgy indíttatik a* Fő-nap, hogy ő is indít: kölcsönbe mozdítják-elő egymásnak 
mozgását, ’s tehat annál hatalmasabban mozognak, ’s ez által minteggy kivágják mago
kat hárman a’ többi seregtől, és hárman egygyütt-véve teszik az egész xnlágban lévő 
mozgásoknak fő szék-pontját,— azt a’ primum MohiUt, raeily által minden csillagok’ ren
des mozgása (a’ kerengős és a* forgás) határoztatik mind kezdetére, mind mennyiségére 
nézve. Innen indúl először ki a’ rendes mozgások* folyamatja, és áthúzás’'útján menő 
nyugtalanság utóíjára itten . e*. jut végső pöntjára. \ r:: • ’ * .

így minden mozgásbeli ©k és okozat be van kőcsolva eggy Egésznek szövevénybe, 
műszerben — a’ nélkül, hogy valami külső ok hozzá járülha. 

így a’ világ' systemája Iehetségesítteiik olly hatalmas princípium mellett.
78. A’ ki ezen kölcsönös mozgatás voltának lehetségén felakad: annak én ezeket

1.) A’ természet’ műveiben találtatik- éppen Hlyen példa-darab, csak-hogy kis fogás
ban, az állati test’ organizmusában. Itt e’ kis terményben a1 szív a’ hoZzája mellékelt 
két nagy csatornában megforduló vér által indíttatik mozgásra: (systole, diastole) mozog 
^upetlenül; de eggyszer’smind ő mozgatja a* vért, vagy is ő az indító ok. Soha se tud
ná az ember, mellyik itt az első mellyik az ok, mellyik az okozat; de azért csak ter
mészetes dolog az. Miért tehát ne lehetne a’ természettől adott példát gondolkodással 
■követni, és a’ mi kicsinyben, mellyel látunk, történik, áital-vinni a' nagyra ?
< ^ .* 5  |,U: csak a’ kezdet nehéz, — az, t. i. hogy mellyik Fél kezdett először mozogni, 

vagy a’ két Vezér-nap, valamint az élő-hozott kis organizmusban a* 
sziiv é* vagy a* vér? Mert azután* ha meg van kezdve, megy folytán Őrökké* megaka
dás nélkül. Úgy de én'csak a’ most mibelétét vállaltam-fel magyarázni valónak, nem á* 
kezdetét; nem fogtam Cosmogoniához, hanem a’ világ' természetes Statisztikájához.
^  . Eggy mesterséges machinában, p. o. az órában, rugó hajtja mozgásra a’ kereke

ket; a’ világ’ machinájában szék-pont az a’ rugó. Az órában legkevesebbet halad á’ ru- 
vagy ide való nyelven szólván, az utólsó székes; az inquies pedig, vagy is az 

, legtöbbet; mert ez legalább 60-szor fbrdúí-meg , míg amaz eggyszer. A' 
.világ’.nagy.,órájábanéppen megfordítva mén a’ dolog: a’ Fő-nap legsebesebben forog, 
az á^ inquies -r-. legkésőbben. A’ föld* drabantja eggyszer fordúl-i^eg
tengelye körül, míg a’ föld iS^sier, Ez is egygyik jele annak, hogy a’ világ’ aÛ tmáJ- 
nya nem machina fog lenni , hanem organismus, melly szerént hát ntm
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még üs. azért kell közösülhetnie ezeken keresztül valami meszsze-lévó B nappal, mint 
székes rangú Trabantnak maga székesével! Ha a’ kezdet lehet; miért ne lehetne a’ vég? 
Mert itt grádusonként következik a’ sor végig, a’ nélkül, hogy a’ proportio változzék. 
A’ Trabantok’ száma nő, de a’ székesek’ teste is ahoz képpest nagyobbodik. Az A nap
nak a’ B-vel való közösülhetése eránt maga hathatóságához képpest csak annyi akadá
lyára lehet a’ 30—50 drabant, mint Szaturnusnak T a’ magáéhoz képpest. Ezen pro-

ziaprőt — hasonlóúl okoskodni kell, és bezárni a’ sort. Nem csak ez, hanem az is le
het ,  hogy a’ Fő-nap* egében, a’ két Vezér-napon kivül még sok különös (privát) dra
bantok járnak ífcellette közyetetlenűi, mint az A nap körűi a’ Mercorins és Vénns, a' 
nélkül, hogy ez hátrálására lenne a! Vezér-napokkal való közösűiheiésnek: valamint az 
Á nap példájában a’ Jupiter; Szatumus, székes rangú drabantok azért, hogy holdokkai 
vannak körűl-véve, nincsenek elzárva a’ székeseikkel való közösüléstől. A' Fő-napnak 
csak a’ Vezér-napokkal, mint a’ seregekben kitűnő Nagyokkal, köze van; az aprókkal 
pedig csak ezeknek közbe-vetése után közösül. Minden rendszeres alkotmányban így 
kell ennek menni.

Sí. Ez csak áltáljában volt mondva. Külömben jJédig az ég, az átbmosphéra, a’ 
forgó-kör (minteggy tőrrel teli te tte t) sokat íeszen ezen TheöHábafc A’ Vezér-napnak 
a’ Fő-nap* egébel merülve kell lénni, és ott járni kerengőt, forgót; ugyan abban tehát 
a’ Vezér-nap’ Trabantjainak, és mindeneknek szükséges megfordulni maga székesek kö
rül való pályáját futván, mikor perigaeumbanmegfordulnak, (perigaeumnak fogom én ne
vezni innenső oldalát a* Trabantnak a’ székesből nézve, vagy is a’ székes és a’ drabant 
köztt lévő tájékot; a’ túlsót pedig apogaeumnak); úgy de ezen theoria szerént a’ pálya
kör futás’ útját — az Eclipticái (ennek kell neveznem akármeily csillag’ járásának út-vá- 
gását, az orbitáját; külBmben majd nem érthetni a’ kifejezésemet) a’ székes’ egyenlítője’ 
éráriyába formálhatni kell, hogy ezzel pároláson essen-ki a’ székes teste körül; mert ek- 
í t t  legnagyobb divatja van a’ hozzá-húzás, és a' viszsza-rugás köztt lehető játéknak, 
így pedig minthogy számtalan sok drabant jár eggy-eggy Vezér-nap* osztályában: a’ sok 
eciipticák eggymás felett annyira felhalmoznak (mint a’ sok nagyobb kissebb abroncsok 
pároláson íakva egymásba) hogy eggy képtelen nagy kereket formálniok kellene utéijára, 
rheilynek szélső kerülete majd a’ Fő-nap’ oldalához érhetne,'a’ méiieit, hogy a’ Vezér- 
nap állása teméntelen meszsze esnék a’ Fő-naptól. Ez lehetetlenemért a’ Fó-nap maga 
sebes forgása szérént hatalmas ege (forgó szele) elcsapja a’ testtől perigaeumban meg
forduló Trabantokat: nem enged magához közeledni kissebb erejfieknek, mint a’ Vezér
nap, — kivévén ha kis területű test mellett, nagy a’ Fő-naphoz húzó erő á csillagban; 
a’ mikor osztán a’ Fő-nap’ egébe áf-mennie kell, nem pedig a’ Vezér* osztályában dra- 
bantoskodni (§. 46). E> szerént hát nem lehet formálódnia azon keréknek, hanem itten 
áit egész osztályra nézve változhi kell az eciipticák polaritásának, — változni, és a’ Fő
ét]^ Éítóságá miatt másfelé ’helyezet szerént állapodni — a’ szerént t. i. hogy a’ Vezér
nap osztályában lévő drabantok nem az ő egyenlítője parolájában formálják eclipttcájokat, 
hanem fohtí az''Tígyklítőf bizonyos szegletek alatt keresztül vágó-képpen hol ez, hol- 
amaz sarka felé elrándúlt arányban, és ugyan pedig, a’ mint a* kőrnyül-állást változó
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,jp.#PfjT pedig ea V leábrázolása a’ világ színének nem olly formában látszik a’ Föíd- 

.ről felfelé néző szem elő tt, mint a’ mellyben azt a’ rendesen gondolkozó ész rajzolja; 

.írrő l nem méltó szollani is valamit a’ tudományos emberhez; mert ez csakVjNéző’ he- 
lyezetétől és kicsinységétől függ.

90. Mind ezek szerént tehát, mind valamennyi csillagnak a’ világon mozogni kell 
szünet nélkül, — járni kell, még pedig az eggy Fő-napon kívül, eggy eggy-más körül ke
rengő t járni, mindeniknek; azomban mi semmi hely-változást nem veszünk észre az úgy 
nevezett álló-csillagokban a’ nagy hoszszú idő után is — hogy van ez ? Ennek oka a’ mi 
szörnyű kicsiny l^tünjc a’ világnak mind té rs ég é re m in d  időre nézve való teméntelen 
.nagyságához--képpest. A’ Nagyokban nagy a’ Calculus! A’ mi időnk mértéke — ez a’ mi 
kis napnak, a z .A nap; ez a’ kis por-szem a’ Föld, és "ennek még 50-szer kissebb dra- 
bantja a’ hold. Míg ez, vagy amaz egygyet fordúl tengelye körül; mi hoszszú időt szám
lálunk ; a’ lepke pedig, kinek unokája se éli-ki eggy fordulását a’ holdnak, még hoszszab- 
bat. Mi ez? Hát illy csekélységgel kelletett fogni a’ nagyok méréséhez? — Dehogy! A’ 
-csillag-vi’sgálók veszik észre m ár lassan-lassan , hogy az álló- csillagok’ állása ’s eggymáshoz 
kép pest helyezete. itt ott megváltozott, és hogy ez a’ y altozas ou“-re  men-fel. esziendőn- 
.ként; calculus alatt van már jó.darab időtől fogva; ’s tehát-hogy, nem állanak azok, ha
noiit egyre-másra já rn ak ,, csak-hogy a’ kissebb területű testeknél később haladással; a’ mi 
attól van* hegy pae&zszére esnek eggy-eggymástól; a’ hol tehát sebes ugyan a’ forgás, de a’ 
haladás lassú. (§,.50).

91. Tallyon hát mi földiek, a’ mi lak-helyünkkel — ezen kis világgal egygyütt — hol 
vagyunk h á t— mellyik szuglyában ama képtelen nagy Mindenségnek? — és mik vagyunk 
mi hozzája-képpestf ' _ .

Noha az ember milliomszor is kissebb a’ föld’ golyóbisához, mint eggy hangya a’ 
Kárpátok lánczához-képpest, •— (hát még a’ naphoz, és még a’ B , és még a’ C 'sa’t. — 

-há^ a’.Fő-naphozr hát az egész Mindenséghez-képpest ? !) még is nagygyá teszi őtet az, 
hogy az ő képzelhetetlen kicsiny planétájának még annál is számtalanúljkissebb planétáts- 

, héjában lakik eggy eleven kompász (Spiritus rationalis}, mellynek vezérlése után minek- 
utánpüs. az egész, nagy világot megjárta. eszével,  .kérdést teszen magának; Hát én-tehátfeol 
vagyok-r- mellyik .tájékán a’ világnak, és mi vagyuk én? Kérdi maga, ’s felel reá — fel- 

. tudja magát-találni , Ja eh se .Veszhetni annyi számtalanságok köztt. Csak ez a’ kérdés is 
■ eggy morális Itélő-szék előtt nagyobbra bec&ültetik, mint a’ I ’ő-nap’ egész .pangja. O mi
kor a’ temérdek.Iloiversumnak világ nagyságú golyóbisain nem bír felfogni képzeleté
vel; kölcsönöz magának!gondolattal óriási szemet, ’s úgy iekínti-Je csoportonként a’ sok 
égi nagy testeket magok nyugtalanságaikban , m int a’ gyermek tavaszkor az aérben ke- 

-rengülő 1 egyeoskék’ seregeit külömb-külömb foltokban. Olly kicsinnyé teszi a l nagyokat! 
-Ezek köztt osztán kinézi maga lak-helyét is az ő helyezetével, viszonyával, alá-rendelé- 
JsévÉl.egygyiiUr ’s elcsudálkozik rajta, hogy csak ennyi az ő világai — Ti égi roppant 
épületek, ti méltóságos nagy napok, te mindent egygyüyé organizáló hatalmas Termé-^ 
szét, —  nem adhattátok ti beléje.ezt a’ csuda kis spiritustü Mert ez kicsinysége mellett 
nagyon eleven — ollyan, hogy meg se’tudna halni! —
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6.
A z Élet nem fő java embernek.

Eggy Tavasz - reggeli Beszélgetés, Guzmics Iszidor által.

'Eggy a’ Hasának legszebb reményű fiját gyászojá sok szív az ezer nyolcz-száz ki- 
lenczediki háború’ végével. L á s sí 161 a’'haza’ sz^íetete, — adjuk hozzá, a’ dicsőség’ 
vágya is — kiragadta kedveltjeinek karjaik közzűj. Vasat ragad, ’s Jóra szökik, hogy a’ 
haza’ szabadságáért megvívjon 6 is. Eggy gyengéd érzésű atya , ' eggy tiszta keblű szűz 
jegyes, a' jegyesnek attya, ’s két testvére, voltak azok, kiktől válnia kellc Lá szí ónok. 
.V megválás’ szív-szaggató jelenetét elmellőzöm; az ellágyúlt sziveket Lászlónak sza
vai:— „Méltatlan volnék szíveitekre, ha titeket inkább szeretnélek, mint a’ hazát" — 
hirtelen a- legszentebb hévre ragadák, ’s L á s z ló  iramlott délczeg ménén Győr alá.

L ászló , bátor tüzes ifjú, tiizét, hol idő volt a’ meggondolásra, mérsékelni tudá, 
ét soha veszedelmes \ ég-szélre nem rohant. Bátran kúszde , de vigyázva, míg nem 
la tíin társainak"fogytokát, elkeseredése vég-szélre juta, ’s eíve62tve erői johkíáS* mi
dőn a’ gyenge bal csak bádgyattan ereszti csapásait, léjfulla vérébe, ’SKorán végié d"i- 
csőn kezdett pályáját. Sok szív jajdult utánra, sok szem áldozá hamvainak könvüjit, 
% #  haza utóbb emléket állíta szép nevének. \  '  ‘/ f’

De vigaszt alatlan maradt, özvegy, ’s most már-  gyermektelen attya, ’s a’ szép rényü

h tio k a T r^  r -  r V ’ árDyaÍi ’S aPrÓbb virágai eregetflk il-
hóí mell » ’ ’ *éphyrek szárnyaikon. Eggy forrás is esergedeze a’ fentebb sziklá-

Eeev idei®* nt nya* ̂ kar víg*n aengedezé az új természet’ szépségeit.



>ttyant-alá kíszáraát 
lé a- lágyító jelenetet,
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Bölcsi. Igen barátom, ’s liálá Istennek, hogy éppel* ellenkezője volt. De csak ált*- 

látod még is, hogy nem a' csupa élet az, minek elveszte bennünk keserít» hanem in
kább az elvesztett ifjúnak nemesen gondolkozó lelke, szép érzésű szíve; szóval, virtu
sai. Azombán vegyünk közép útat: L ászló  sem különös jó, sem különös rósz1 tulajdo
nokkal nem bírt; oilyan volt ő , mint száz más: attyát szerető tisztelő, vagy csupa 
szokásból, vagy természeti Ösztönből, vagy haszon-vágyból. A’ rút vétket kerülő, mert 
vagy gyáva és félénk; vagy természetesen nem hajlandó a* rosz’ra. A1 közönséges, min
dennapi erköIcsöket,gyakoríó, mert gyermeksége olta megszokta, ’s nagy maga megeről
tetésébe nem kerül. L ína neki van szánva viszont barátságunkból, ’s L ína  nem ellen
kezik, mert attyát szereti, ’s az ifjú nem éppen rósz’, ’s eggy jó feleség mellett még 
jobb lehet, ’s mert férjhez csak keli menni ’s a1 t  L ász ló  kész elvenni, mert attyával 
mindenben szokása volt hidegen megegygyezni,  ’s a’" leány nem rú t, ’s van vele mit re-

rút ne legyen és szegény, attya’ kezéből elfogadni. Itt a’ nemesjfelkelés* ideje: attya akar
ja , hogy menjen, tapasztaljon valamit, ’s nemes * kötelességét tellye^tséj Vonakodik, ki
fogásokat teszen; de csak ugyan elmegyen, mert az ellenkezés neki mindég nehezíti 
esik. Elmegyen; az első megütközésre znegfutamíik, éjent a* Duna’ partján bolyong ; bele 
ütköznek néhány úton-állók, elveszik pénzét, ’s köszönetül a* Dunába vetik, ’s ben fúl.. 
Hogy halála neked édes barátom, mint atyának szomorú lenne így is, nem hozom két
ségbe , azért sem, mert fiad, ’s nem, éppen j^ z 1 fiad; azért sem , mert az atyai szív a’ 
küíÖmben engedékeny fiúban mindég több szép talajdonokatját, :gpgg| egyebek. De ar
ról is tttef vágyók győződve, hogy szomorúságod sem olly súíyos, sem ollyja^úf ̂ r n  
volna, mintáz most, a’valóban derék fiúnak halálán. Eggy-két nap felednéd Ö rS tö® , 
illy formán szólván magadban.* „A1 gyáva eszáeien ifjúi paagS ypl| ezerericsétle&ségének 
oka. Ha nyúbszívű nem vala , megmarad a1 Jöbhíveí Is vágy dicsérétfel hal-meg, vagy 
becsülettel tér-viszszaw. .Nemde így gondolkodnál barátom? Legfőbb az fájna még , hogy 
kívüle nincs gyermeked. - “

. • BásJL Kincs küiörnben. De L á s z ló m , magad is jól tudod *. ’s. esete nyilván tanúja',

Bölcsi. Nem barátom, ’s ismét háíá Istennek, hogy nagyobb volt. De mi teszi hát 
előttünk életét ©Ily kedvessé, halálát illy keservessé? — Éppen az, édesim, a1 mi őt’ 
elvesztő; az o virtusa, lelkének nagysága, haza-szeretete, zászlójához hívsége. Tudta ő 
azt, ’s mélyen érezte nemes lelke, hogy az élet nem fő java embernekthogy,jvapnak 
-esetek, mellyekben még csak kétkedni sem szabad, ha valíyon kedvezünk é fifmTr. 
neíc, ’s ne áldozzuk é fel azt eggy szentebb tárg^ák^.LUy^|j^p|í^^; áltaiíyában
minden valódi, a’ rendülhetetlen törvényből szükségképpen következő kötelesség, méh 
•lyet mihelyest életünknek ulánna tennénk, azonnal méltatlanoknak éreznénk ön-magun
kat az életre. Illyen kötelesség miolta az emberek polgári társaságba égygyeztek-meg., 
'4M£§j|dj6* ' haza’ boldogsága, szabadsága, függetlensége. Ezt a’ törvények, ezt a-’ dé? ■ 
rék pölgirok, álhatatosan elébe teszik minden személyes, egygyes b oldogságnak; meri 
a? egygy®s .boldogsága-, szabadsága és függetlensége, a’ hazánál függ.'&Z0%fií : ■
hol a’ haza szabad, fBggetlen és boldog, ott szabad, független, bohiog a’ hazáját sze-
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öftM N g*; ¥  >’ haza szolgai járom alatt nyög, szegény, boldogtalan , ellyan annak 
mindenegygyes polgárja is , „yomorú rab-szolga. Szókratész, ’jól-Iehet ártatlan, igaz 
férfid,; raegveté a’ szökést , az idegen földön javallott szarándok életet, ’s a’ halált vílaaa- 
tá; mert a’ tanács, a’ törvény-adó ’s védő hatalom, halálra itéié őt; mert gonosz példa 
volna, magát a’ közönséges törvények alól kivonni, mellyek őf mind eddig védték, 
bpldogíták a’ haza’ kebelében. K odrusz, Athéné’ Királya, magát halálra önként szá
llá, hogy a’ köz-társaságot a’ fenyegető veszélytől megmentse. Leonídász, és a’ mi 
Szigeti hősünk Z r ín i, derék bajnokaikkal egygyütt erős elszánással küszdék-ki a' bizo
nyos halált ’S ten-magad barátom, midőn Mária T herézsia  anyánk’ szavára kardot 
ÍOgö.i^hbzp hecaoléde az életet{a’haza’ szabadságánál, a’ kötelességnél ? bem az élet’ 
szeretető; hanem csak aj szerencse tévé, hogy élnél; holott életedet mindannyiszor ve
szedelemre tevéd , valahányszor szemközt áltál a’ haza’ ellenségével. Csak gyáva, ala
csony , gonosz lelkek szeretik inkább életeket, mint a' kötelességet.

Mondsza már barátom, nem lön e a’ különben is derék fiú kélszerte, háromszorta 
nagyobb, mint volt előtted, midőn amaz őrök emlékre méltó szavakat kimondái „Mél
tatlan volnék szerettetni tőletek, ha titeket inkább szeretnélek, mint a’ hazát," rnel- 
lyek. valamennyünkste.megszégyreiútv;* mlmítotJeél ? Y tudnátok é ti jjgy-őí <sak eggy pil- 
lantatig is, kételkedni,. hogy életénél ő titeket is inkább szeretett, meílyet, ha kívánta- 
tik vala, érettetek nem egyszer lett volna kész letenni ? ’s azolta, hogy bajnok halálá
nak hírét veyéd, nem lett e hasonlíthatatlanúl nagyobb előtted, ’s valamennyünk előtt,’ 
— Ez, barátom! ez a’ nőttön-nőtt nagyság, ez teszi L ászlót előttünk olly igen ked
vessé, halálát keserűbbé. De fogott e ő illy nagy előttünk lenni, ha épen, vagy mint 
mondád, bénnán, sántán jő haza? Forrón fogánk ugyan mellyünkhez szoritni így is 
a’ derék fiát; de olly nagy, olly elfelejthetetlenűl kedves nem lészen előttünk. — Hát 
ha azt mondom, barátom, hogy fájdalmadat, ’s a’ tiédet leányom, ’s valamennyinkét,

ne örvendenél e telkedben, midőn hallod, mint hala dicsőül oda fiad, személyed’ mássa, 
a’ haza’ szabadságáért, szent kötelességé teliyesítése közepén? Midőn hallod, hogy az, 
kit aV^azai ez a’ mindnyájunk’ köz-annya, az érdem’ lagigazságosb’ bírája, .Wjyjjfoa- 
j te tt ,n e v é t örökemlékreítélő méltónak, hogy ez az ifjú, a’ te fiad, a’ te véred? ’s 
a’ te lelked lányom nem emelkedett e titkos szent örömében, midőn értéd, hogy az, 
ki téged’ szerelmére, nagy szívének birtokára fogott méltatni, hogy ez a’ haza’ első baj
noka? Ha ebben örömet nem érzetek, méltatlanok vagytok, te barátom olly fiúra, ’s te 
lányom olly jegyesre; ’s  engedjétek elmondanom, hogy e’ nélkül az-érzés nélkül fájdal
matokban sem lehetne semmi nemes érzés, ’s László maga pirulna, kit illy érzéketlen 
szívek gyászoljanak. A.’ titkos szent öröm neveié tehát fájdalmatokat, vagy inkább ma
ga .e* az őröm lön bennetek fájdalommá; fájt, hogy illy jeles fiútól, jegyestől, kelle el- 
szakasztatnotók. Szeretnétek, ha László, mint illyen, mint a’haza szabadságának de
rék, közönségesen tisztelt, dicsőített áldozatja, karjaitok közzé repült volna, ’s elmond
hatnátok neki-, ihit Éress eránta , derék tette irán t, szívetek. Hiszitek e , hogy ha vá
lasztás engedtetnék, L'á szlótlismét látni, de úgy, hogy fényes tette álomként tétfssék 
semmivé, — hogy mondám, a’ szép tettnek valóságát kibocsátni emhikezetetekbóljség
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a’ halálos csapás* vég-órája, midőn a* szépnek fedezetlen hó-keblén győztek a’ keljeinek, 
*& Rusthán’ feltétele’ iszonya meglágyúlván, kegyelmet adott hütelen foglyának, A’ n&ajd 
elszunnyadandó élet’ vég-órájától való félelem, ’Sigmond iránt kihűlt szívének érzése, 
’s a1 még netalán kedvezhető alkalom7 reménye , kivallaták most vele, az Árpád-vári 
ifjú Hőssel folytatott szerelme’ titkait. Rusthán’ boszszúja dühhé vált; *s hogy csapását 
annál tűrhetetlenebbé tegye, rabjának, a7 szerencsétlen öreg Tybóidnak fejét vételé; 
szép szökevénye pedig , szorosabb gondviselés alá bízattatott.

Eltűnt reményeinek halál-gondjai között vált-meg ’Sigm ond, feldúlt várának füs
tölgő omladékaitól; ’s atyjának rabsága, és várának feldúlattatása, annyira megzavarák 
értelmét ; hogy sem okát e’ váratlan csapásoknak feltalálni képes nem volt, sem 
Mimiié nem jutott észébe. Egerbe sietett tehát t> Basához, a’ neki kiadatott hit-levél sze
rént, elégtétel végett.

Haj ! de Rusthán első boszszó-hevének csendesülése után, a7 javai7 feldúlattalásán 
panaszkodó ’S igm ondot, kegyetlen kínok’ fontolgatása között bilincsre vereté; 's hogy 
gondatlan szerelmét ne feledné: az Öreg Tyb óidnak lelketlen testételeibe vettetni pa
rancsold, A! marczpna Jancsár, gúny-mosollyal, lábán fogva vonta mellé a’ testet; ’s 
a7 mint ’Sigmond, a’, történetek’ rettenetes zavarából feleszmélvén, Atyját elösmémé, 
tiszteletének most fájdalmas érzése ieszédíté Őtet, 7s tébolyodra borúit a’ megraerevűlt 
tetemre. Az indulat’ hatalma vívott most a7 kebelben ; ’s fonlolatlan lángjaira szórt át
kai, és a’ természet7 szavának felébredéséből elő-állott küszködés, viszsza látszattak hív
ni a7 megholtnak lelkét: hogy ’Sigmondét annál inkább földhoz sújthassák. Hőn óhaj
tó most a7 halált, meily irígylette tellyesííem a7 kétségbe-esés’ reménykedéseit.

így múlt az aggódás* kedvetlenebb órájival nehány megátkoztatott nap, ’Sigmond 
felett azon reménnyel: hogy megváló pillanátja, világot kölcsönöz majd Mimijének, kit 
feldúlt vára’ környékén képzelt most is utánna sóhajtozni. Most ismét rettegte a’ halált; 
mert iránta szeretete újra fellobbant.

Azomban a7 Basa csak fontolgató a7 kínok7 nemeit, midőn az állhatatlan Mimit, 
meghatotta az emberiség’ szent ösztöne; ’s eddig véres áldozatokkal táplált szerelme meg
illető szívét: ’Si gm.andnak szabadságát kieszközleah ^

Eggy boldog perez eloszlató a’ szíves szánakozó’ kétségeinek özönét, ’s komoly meg
hittséggel vallá-mcg nemes-érzésű Gondviselőjének aggodalmát, virág-korának tévedezett 
hiúságait, ’s ellangyúlt szeretete, zokogva esdék szabadítóért 7Sigmond7 részére.

A* szünhetetlen keservek, elhatározók végre a7 Gondviselőt: ’S igmond’ rab-lán- 
czait feloldani. Eggy jól intéztetett megvesztegetés által, a’ .setét éj’ palástja alatt, a7 
szabadba lépett ’Sigm ond, s a’ mint ezt, föld-zárából a’ szives Gondviselő kivezető, 
búesú-vételkor, neki Mimi7 gyűrűjét át-adá. Vedd ezt — így S2ólla Ő — nemes Ifjú? 
7s enyhítsd fájdalmaid7 azzal, hogy szabadságodat Mimi adja. Szerelmed, ’s Mimi’ el- 
szökése felfedeztetvén, várad, a7 Nagy-Űr7 rendeléséből dúlattatott-fel. Mimi’ állhatat- 
- lansága hasznodra van, mert ha ő nem lenne , most úgy te szerencsétlen! már a7 sír’ 
hideg fenekén “rothadnál. Isten veled!*

Pillantatjában boldog reményei’ hanyatlásának, mint villám-ütött álla *Si gmond d* 
sánezok megelt; ’s csak az e'ggymást felváltó Vár-őrök’ jel-szava, az éjnek komóí 
F. Jkf. Or, Minerva 2. Kegyed, 182 7.
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-^ I io n a  bevégzé kötelességnek vélt boszszúját; *, más gondba merőit. AJmos’ bo!- 

dogült hamvainak ohajta most eleget tenni, ki a’ Demwi Prépostságot felálUtá ugyan, de 
tökéletesen bevégezve, el nem readeíheté. U38-dik évben adá-ki Béla, ’s I lona , az 
ezen Prépostságot elrendelő, 's megerősítő levelet 1). Kevéssel ezután úgy látszik: hogy 
Ilona elhunyt, ha Seyfridból egybe-vetést lehet tenni. Ugyan is 6 'Sófia’ leírásában, en
nek Anyjáról I lo n á ró l eggy szóval sem emlékezik: kit ha mint leánya' halálán bánkó
dó! felhozott volna, az indulatok’ érzékenyebb kifejezése azzal sokat nyerne. Ilona ú»y 
tetszik: elébb múlt-ki ’Sófiánál, minthogy ugyan azon kíastromnak halotti Jegyző-könyvé
ben olvastatik : VII. Kai. Jrnü Uclcna Regina. És így elhúnytát.l 139-dik tájra lehet határozni 
m). Bélát hölgye’ halála megzaklatá. Elvesztő gyamját, ’s ápolóját Ilonáva l: ’s rabja 
lett indúlatinak, utóbb minekutánna a’ mértéktelen ital, kezdé árnyékozni eddig dicsőén 
viselt dolgait. Lelkét por-köteleiből nem is sokára feloldá a’ halál, 1141-dikben; Februá- 
riusz’ 13-ikán n). Fija Gejza , tllt-fel utána a’Magyar-királyi székre, ki Szüléi’ hamvainak 
áldozva, az Esztergomi Szent-Egyházat, adakozásaival gazdagítá oj.

I lo n a , testvérét Bélust, gyermekeivel egygyütt, a’királyi udvarban neveltető; ’s 
Gojza különös vonszódással ’s szeretettel viselteték iránta, meliyet országlása ideje alatt, be 
is bizonyított Bélus iránt, ki Királya’ javára nemes lélekkel törekedett. Ezen hajlandóság 
mind addig tartott, míg a’ mint némellyek állítják: Bélus, Gejzáis István testvéreket," 
egymás ellen fel nem lázítá.

I lo n á n a k  örök-emlékkel tartozik a’ Magyár. A’ hon-kormányt igazgatá belátó elméje 
annak; ’sbetölté e’ mellett a’ hölgyi, ’s anyai kötelességeket. Szívének jóságát nem pö- 
rölheti-el az Aradi boszszú , mert Férjét , ’s nem önnön dolgát tárgyazá az. Nyugodj hát 
sírodban csendet, Magyarok’ eggykori nagy Királynéja!--------- ----
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SjaSfielIctt j hanem a’ Párteren, hogy jobban hallhasson, láthasson. Ar melly ií)ak nem 
morék felkeresni házánál, megette vevének Ülést, s legördülvén a1 kárpit, cgygyike a’ 
másikának fél-hangon mondá-el ítéletét a’ játszott darab felől, mintha nem akartak vol
na-a* tisztelt Öregtől- értetni. Ráday megfordult, hogy vagy javalja értelmőket, vagy 
azon igazítson, rs ieczkéket tarta nekik a’ Dráma’ három Eggysége felől, ’stbb. így juta 
ismeretségébe Földi János, Szent-Jóbi Szabó Lászlóés sokan mások, 's Ráday az igye
kező knck szabad bejárást engede házához.

Ifjabb esztendejében el nem marada a’ Vármegye’ Gyűléseiből, ’s 22 elnyomott ár
tatlanság mindég hív Védőt lele benne. Pest Yárm. 17Ó4- Követi méltóságával tiszteié- 
meg*, ■ ,’s 6 a’ 3S emzet’ Iegtisztelíebb Kép viselő ji közzé számláítaiott. Még emlegetik, hogy 
midőn ott, bizonyos tárgy’ folyamatjá alatt, nem tudhatom most már, raelly tekintetek
ből, jobbnak látta hallgatni mint szóllani, a’ kik ismerek értelmét, felkiáltanak: „Ráday 
Uram akar szóllani." — Ez felrezzene; mutatta hogy szóllani nem vala szándéka; de el 
nem akaszthatván a’ feíszóllító kiáltást, viszsza-vevé nyugodalmát, ’sszólloit, ’sűgyszói- 
lott, a’ mint várták. Hallgatást neki engede tisztasága: nem soha fondorkodást.

Ráday Pálnak és Pálnénak képét Mányokiiól, a’ Gedeonét é& Gödeoanéjél eggy más 
valakitől, a’ Második Gedeonét és Gedeöööéét StimderíSl bírja Péczel, ’s igen tóv éoh



Júniusz 1827.



- 7 N E M E S Z IS Z

sl Hellen Költőknél és Kép-művészeknél.

i .  A’ H e lle n  K ö ltő k n é l.
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Rekeszszük értekezésünket eggy Orpheosznak tulajdonUott gyönyörű énekkel 13

- N e m e s z i s z h e z .

Eggy Orpheoszi Hümnosz.

Halld Nerae»«tóz, hozzád fiat-fői szavam, égi királyné, 
Mindenekét szemed ált-hat az emberi szíven.

.OK te igén tisztelt, ki arany törvényeket osztasz,
A’ ki halandóság’ habozásít tudva ietorlod.
Mérséklő zablád’ minden jó tiszteli, Korája 
Nyögve a’ roszsz: lelkünk piert nyitva előtted egészen.
’S hogyha ki roszsz vágyból jármát le akarja az észnek 
Vetni, te ezt látod. Mindent mérsékel hatalmad,
Mert te hatalmas vagy, V  a* halandó sorsa kezedben. 
Jöszte dicső hozzám, kedves mert néked a* tisztán 
Áldozatot nyújtó szív; adj de te érlte nyugalmas 
Elmét, és tilts-el minden vad háborúságot:
Minden irigységet, ’s a’ gőg rút szellemit Did-el.

sziszt Istenné gyanánt mi ne tiszteljük, de képéi szemeit
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Próbák Socrates’ nevezetességeiből. 

A z Első Könyv’ hatodik Része.
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nevezte azt; a’ ki a’ nélkül, hogy valami érdeme
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li»Stie?et: ílclet’ idejére nézve, az esifc-meg mindeniknek egymásután való következé
sére nézve; úgy annyira , hogy sok Század’ lefolyta alatt, úgy lehet nézni az egész Em
beri-nemzetet, mint egygyes Embert, a’ ki több esztendő alatt többet olvas, többet tanúk 
Ma nem mehetnénk elébb, miképpen esnének a’ pallérozodásbeli csudállatos elő-menete- 
lek. Mennyire ment Északi Amerika 1776-dik Esztendő őlta. Csak 10 Esztendő alatt; 
lÖlO-től lBaO-ig. 400,000. bélelek el szaporodott. Van ennek a’ többek között Locupert 
nevű Városocskája, a’ Niagari Kerületben , meliy íScl-ben 5-dik Júliusban csak 3. Fa
míliából állott, és már öt hónappal későbben, 337. lakossá volt, volt Patikája, 4. Ma- 
gazinumja, S Vendég-háza; sőt már Heti olvasó és tudósító Újsága is volt magának, és 
a\,Vidékének..—.Mi az egész Magyar* és Erdély-országban nehezen tudunk hármat közön
ségessé tenni. -  h y  mehet-elő az ember csodálkozásra méltó módon; ha a' lélek’ tehe
tségeit, a’ külső dolgok is elő-segitik. Bámuljuk Angliának Culturáját."Nagy a'népessége,

Ság* darabjaik', vas útak, víz alatt csinált híd, Hiberniát Angliával egybe-kötő láncz 
•híd ’s a’ t. Tudom, hogy sok kívántatik az elő-mehetésre. Kellegésséges Ég' hajlat, hogy 
a’ munkás a’ szorgalom’ műhelyekben az. egész napi benn-ülést ki álihassa., keli kő-szén, 
vagy.tüzelő matéria e!ég,;S*iget-fekvés, Kikötő heilyek, Folyó vízi egygyesületek: a’mil- 

éggyben vagymásban vágynak Angliában, és Északi Amerikában is. Vem csak 
Főid-nyivelüknek kellene lennünk; hanem Fábrikákban is kellene dolgoznunk. Tgy serken
tetnénk a’ Mechanikai erőknek feltalálására, haszna-vételére. Hlyen fekvés, illyenokok, 
dolgok,.’s ezekhez hasonlók kivántatnak-meg a’ Nemzet’ elő-mehetésére.

Nem lennének vad és durva, csinos és pallérozott Nemzetek, ha az Emberi-nemzet 
a’ tökélletesedés útján nem állana. De ne felejtsuk-e!, hogy van a’ Tökélletesedésnek ol- 
lyan grádicsa, a’ hová az emberi erőtlenség miatt felbágni lehetetlen. Tájtozhatatlan Tör
vényeknek vagyunk alá-vettetve , csak az a’ szerencsénk , hogy még a’ fő pontot, a’ med
dig, ellehet jutni, nem tudjuk, azért az igyekezetünk lehet határtalan. Nem tagadhatni, 
hogy az Emberi-nemzet a’ mint szaporodik, úgy elébb is megyen, gyengeségéből erősö
dik. Igaz, hogy néha hátra marad. Mert nem érzi, nem érti erejét, nem tudja mennyi 
tehettség van nália; és annak hasznát venni nenttjrdja.Mát nem töbVtéfné az Oskolák-■ 
han júkelkészült Papi és Világi embereinktől, mint a’ mennyit most .mutatnak ? Hátegész- 
szen elfoglal 4, vagy a'predikállás, vagy a’ törvénykezés; úgy hogy ezek mellett másra 
reá nem érhetünk? Azt állítom, hogysokkal több telne; hanem a’ bölcs Baco’ állítása sze
rént: sem erejeket, sem tehetségeket nem jól nézik az Emierek. Arról a' mijei van, fent gondol
koznak; arról a’mit tehetnek, csekélyül ítélnek. Ez nagy akadállyá az Emberi-ész elő-mehetésé- 
nek. Az erőnkhöz való birodalomtól és az akarattól függ tehetségünk. Eltartóztatnak a’ 
munkától, elijesztenek bennünket; mert mindjárt lökélletestnem mutathatunk. Nem érik 
meg egyszerre semmi. Olvassuk tehát a’ mások Elméinek próbáit, szüleményét, a' Tu
dományos -Gyűjteményben, a’ Minervában. — (De hát ennyi sok Prédikátor nem gyóz- 
he-meg a’vagy csak.eggy Katedrái Gyűjteményt? — mert én leginkább most Papi-társaim
hoz beszéllek—  ) Majd így mi is merünk apróbb darabocskákat irni, és ezeket mások ke’- 
zébe is adni. Imé reá ért Idvezűll Péczeli Társunk, a’ Predikátzió’ Íráson kivüi, á  Min? 
denes Gyűjtemény’ Őszsze-szedésére, Írására és kiadására is: úgy szintén néhai Budai Fe-
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hátrább állunk is, mint mások: de nagy szerencsénk ez, hogy mehetünk elébb. Men
jünk azért eggy szívvel lélekkel; nem tévén fére a’ régi Görög és Deák Könyvek’szor- 
gaimatosabb olvasását; sőt mennél jobban akarunk Hazánk’ nyelvére figyelraezni, ama
zokat annál inkább tanúljuk. Serkentsük eggymást Phaedrusnak ezen versével: Cur somno 
inerli deseram Pairíae decus ? Még az Oskolában serkencsük a1 Tanülókat az írásra. Ezen 
■okból, tegyünk-fel nagyobb Tanulóinknak az írásra matériát: ha jót írnak, nyomtattas- 
suk-ki írásokat; hadd kapjanak tüzet a’ Literalurához.

Ssikúai JR«íor. Prédikálni.

14 .

Felséges koronás Fejedelmünkhöz édes honi Nyelvünk eránt írott 
K ö n y ö r g é s e m ,  melly mostani Pó’sonyban kezdődött 
Ország-gyűlésen nyűjtodott-be Magyar és Német nyelven.

Felséges Császár éh Királyom !

Ifjúságom’ virágjának serdülj esztendeiben a’ Felséged' Udvari Magyar Kamarájának 
kormánnyá alatt öt egész évekig ingyen fedhetetlen tiivséggel szolgálván Felségedet, 
Jobbágyi kötelességemnek koránt eleget tettem.

Ezen Hivatalomról (mellynek viselésére éltem’ fogytáig édesdeden tekintek vtszsZa) 
Önkényes lemondásom utón , .étet **dőm, a- Haza törvényes Ügyek folytatására szóllítván, 
az Isten szent nevére letett hitem, ’s édes Nemzetem' szeretetéért vérző szívem’ buzgó- 
sága, mint szinte Il-dik Ulászló Király’ 17-dik végzete’ 12-ik czikkelye, 1055:49, 1715? 
14. -17113: 7. és 29. 179a: 16-dik Czikkelyek (mellyek minden Nemes embernek azt paran
csolják , hogy az Ország-gyűlés’ alkalmával a’ magános tárgyakat félre tévén, az Ország és 
a’ Nemzet’ koz javára ügyeljenek, azt elő-mozdítani iparkodjanak) kénszerítenek arra, 
hogy Nemzetemnek eggy a’ legtetemessebb ügyét, Felséged megbírálásának ’s atyai eí-

Áz ártatlan gyermek világra jővén, több hóínapokig még édes szülőjének is csak 
sírás vagy kiterjesztett gyenge karjainak remegése által adja tudtára kívánságát, erŐssöd- 
vén inai, lábra kap; benővén feje’ lágygya tisztábban eszmél, ’s a’ szent természet' édes 
ösztönétől ingereltetve, gagyogni kezdi rebegő nyelve azt a’ mit léte’ fenn-tartására szük
ségesnek érez.
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kezdenek már finomabb tehettségei kíburkolóőzni, a’ Jélek kész ,, á’ tagok erőssek, 
uniósok, ajakaira tődülnak lelke’ kivinaágát kifejező érzései, görgeti nyelvét, de a'mel- 
i>et még'eggy ártalmas fonál-caimbők akadályoztat a’ tökélletes forgástól. — Hódolólag 
kúnj örgüm Felséged előtt, atya lévén, azt az orvost, a’ ki ezen ártatlan gyermek nyelve’ 
forgásit akadályoztató kártyát fel nem metszené ’s ez által azt esztendükről-esztendőkre 
ír omorúltnak lenni elszívelhetné, nem tartaná é vétkesnek könyörületességre teremtődött 
ritka jó szíved ?

Éppen illyen állapotban sínlŐdík édes Nemzetem, kiburkolództak finomabb tehettsé
gei. lelke kész, tagjai erőssek, munkás részei izmosok, ajakaira tódólnak lelke" kíván
ságát kifejező érzései, míveli nyelvét, de a* mellyel eggy veszedelmes hóit tetem (a’ volt 
tatán szó), az Igazgató és Fő Törvény-székekhez csimpajgodzott despotizmusa által aka
dályoztat a* tökélletes forgástól.

Nemzetem" érzékeny attya 1 Fő-orvosa ! Felséges Királyom! csupán eggy Intésed* 
hatalma lemetszeti e* kártékony fekélyt, figyelmedre valóban iaéltó Nemzetem’ gyönyörű 
nyelvéről,’s azt a dicsősséget szerzi-meg nagy nevednek, hogy az áV nyelv ? mellyel ily 
rothasztó sebétől iisztilottál-meg, még az ezeredik Unokák’ szájában is a" legtisztább ezüst 
hangon fogja harsogtatni érdemeidet. .

Ints hát Felséges Uram! hadd pendűljön-meg az említett Igazgató-székeken az ele
ven nyelv, hogy az elhunyt Nemzettel eggyütt meghólt nyelvnek a’ tartozott béke vaia- 
hára megadódjék, — a’ mint szabad a* Káídeuisók’ nyelvét is megtanulni annak, a’ ki ab
ban gyönyörűségét taiáüyá, legyen téttzeni fog ezután is, a* volt Lalán
isókon rágódni, de ne feküdjék-meg tanulásának kötelessége járóm gyanánt édes Nem.7 
Ítélünk' szabad nyakán, holott az inkább >züksége^ elgyen nyelvek’ megtanulaslval ls 
erőlködve keli küszködnünk édes Hazánkban , midőn más Országok’ ifjai, anyai téjjei 
beszívott nyelveken kívül alig tanúinak *ná$t, ̂ on^ezdenek %on tanúlják tudo
mányaikat, azon szerzit-meg eifitó^]^^|*vÜC^miS&geÍkíPrazon íejtődznek-ki elme- 
béli szebb tehetségeik, azon nyájasícoSnak szépjeikkel, ’s ez által kimívelődések óriási

a" hóit Latin szavak* tanulásán sínlődvén, eíméjek a’ kéntelen igába nyögve nem látja, 
hogy n̂yelvek a’ honi szavakon való pergéstől annyira elszokott, hogy midőn feleszmél- . 
kednek, magok magoktól szégyenük hogy csak névvel Magyarok. — Az újságon kapás 
fejekbe ötölvén a’ Külső-országi nyelveket megtanúlják, *s mivel szégyenük, hogy Ma
gyar léitekre tökélieiessen magyarúl nem beszélnek; társalkodásaikban, sőt még Szépjeik- 
ketis inkább idegen Nyelven beszélnek, azon reménytől csaiattatva, hogy talán^azön'nera 
ejtenek annyi hibát (holott tíz annyit, csak-hogy nekjk nem annyira tűnik ̂ zemékbe). De 
még ha tüdják is hogy idegen Nyelven mégtöbb"hibát ejtenek f azon beszélnek 'ama silány 
nyereségtől kecsegtetődve, hogy az idegen Nyel ven-e jtett hibáikat^nem tulajdonítja nekik 

olly vétkúl , mint a’ magok született Nyelvén ejthétőketV ’s így vált a’ tökélietességre 
teremtődött ember korcsá , a’ mitől eggy épségben maradni kívánó- Nemzetnek, eggy ditső 
♦enby^^dkodni kívánó Fejedelemnek inkább kell őrizkedni , mint ^Skorpió’ m é rg 0 l, 

meggyógyúlL^
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dajlcálódik szelíd kezekkel a’ bölcső mellett — Eggy szóval az Aszszonf  mint erajber, csak
ab bán él, érez és munkálódik, a’ mi egyenesen a’ Természet’ czélja, — a’Férjfiü ritkán 
élhet mint csupa Ember — az ö munkásságának, nagyobb kerülete házán kívül esik,— 
és akármennyivel is légyen ez nagyobb amazénál — még is az Aszszonynak a’kissebb kör- 
ben nagyobb, vagy legalábbis annyi érdemei lehetnek, — csak-hogy — a' mit itt el nem 
halgathatok — egygyikis aj másiknak kerületében soha se végjon-bé. — A' Férjfiü éppen 
ollyan rósz’ az Aszszony’ helyén — a’ millyen haszonvehetetlen ez a mázén, és én azt ki- 
szem, hogy a’ legrendetlenebb hely volt a’ világon, azon Sziget, hol az Aszszonyok 
pánczélban Öltözve, a’mezőn vadásztak , ’e dárdákat hajgáltak, — mig a’ FérjSak otthon 
szslrnyában?—főztek, sütöttek, és gyermeket púláltak.— A'em—mindeniknekmegvan a’- 
maga helye, ’« érdemieket csak ebben szerezhet magának. —

Ezen hely és elhivattatás szerént már — külömbüző természetet, küiömbözö tehetsé
geket, és virtusokat adott is a’ gondos Természet mind a'két telnek. Az Aszszoaynak már 
születésénél-fogva, teste sokkal gyengébb —• érzései fáínabbak és kényesebbek — 's bár 
ebben sokat tehet a’ nevelés is — még is én azt hiszem, bölcs ezéloyra rendcite a' Ter
mészet ezt így. — Az Aájpxpnyt&gagaMfea — a.k'érjíiuhoz é* ÍÍMáfioz köbQ o? " in j f f

A ’ -Sérjfiának virtussal kemenyek , bajthatatlarok és erőiek, — az ̂ aszszonyi virtusok 
mint-.«ÖU»attaM«::tkíváB)a! — diaijában véve, szelidek, csendesek — haigatók, és 
alázatosok. A’ Férjfiá ellent-áll a’ zivataroknak, mint a' kemény gyökerű Cser, ereje 
álfák,-r-é az Aszszony, mint a’ gyenge nád-szál, hajlékonyságával. — Öh de 
hányszor. törik-ki a’ kevéiy Cser í,t-= .midőn jC lehajiott nád, újra felemeli fejét 
mellette, akarom mondani, az Aszszoaynak ereje, gyengeségében ádi- —.,é'.I*Ö*?“* %- 
dulatok, mint a’ sebessen rohanó patak, meliy gyökereket szaggat és köveket hengergel,

mint a-’-réPtiszta forrása, ’s ártatlan mezei virágok koszoruzzák partjait. A' Férjüúnak 
elsősége az okosságban, ezen' hideg diplomában áll, melly gyakran csak világit, a’ nél
kül hogy melegítne. —. Oh az Aszszdny, a! jó Aszszony — csupa szív — csupa lejek Ja 
é.rzemény — ó sír és könnyezik ott, hol á  EérjSú ránezos fővel okoskodik. — Boldogságot 
érezni — fs másokkal is éreztetni azt — vagytok ti oh Aszszonyok! — Légyetek.kevélyek 
—  de hogy azok lehessetek, légyetek Jók előbb, ’s íeleljetek-meg elhivattatástokpak! — 

Az Aszszonyt a’ Természet elsőben ugyan csak embernek szülte, de úgy hogy ő 
feleség — anya, és eggy háznak aszszonya légyen. Hogy tehát mi ólét annál jobban meg
ítélhessük , virtussait kifejthessük — e’ négy pontból kell különösen nézni mmden Asz- 
sgonyt: —

Az Aszszonynak Virtussal, I. mint Embernek:

•1.) A' Tisztaság. Ez a’ legelső, ’s alapja minden aszszony! virtusoknak. — Az as.iszo
ny! erkölcs az angyalokéi után legtisztább á világon, azt még csak eggy rost’ goudyUK 
eggy buja szem vagy lehellet is roeghoroályosíthatja, fnint á  tükröt, — s a’ zzu toóO,
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mint Embernek:
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iíjrival kedvesebb. «— Még az állatok is megneaaesednek, mikor anyák Iésznek. -.*» Az 
aszszony ekkor eggy felsőbb valósággá válik. — Olcsó, és Semmit ér minden kincse e’ 
világnak 6 előtte, gyermekeihez-képpest.— Minden gondolái ja , egész élete a* jó anyának , 
csak gyermekei’ boldogságok. — A’ vér, melly eggykor az anyai szíven, és a’ nem szü
letett csecsemőn ment keresztül, azutánii is mind végig, mintha külön nem vált volna 
tőllök, csak azokért foly. —* Semmit én annyira tisztelni nem tadok, mint a* jó anyát — 
Semmi sem tetszik nékem inkább, mint midőn Comelia gyermekei’ fejére tészi kezeit-, 
’s azt mondja: ezek az én legdrágább ékességeim/ Caículál játok-fel csak mennyit szenved, 
fárad, nyughatatíankodik, aggódik, és igyekezik eggy anya gyermekeiért, ’s meglátjátok, 
hőg|ré|y ' Status’ kormánnyá nem kerül annyi munkába a’ fő-hivatalon lévő Tisztviselő- * 
íxek. A’ hány gyérmeket szül eggy anya, annyiszorosan él ő , oh de annyiszorosan is 
szenved, ’s mindeniknek halálában annyiszorosan is hal-meg.— Mint az Istennek szeretje 
leírhatatlan, az anyai szeretet is; azért nem is mondok többet rólla.

2-s.rorEzen szeretet eggy méltóságot is ád az anyának, melly már csak tekinteté-, 
bői is kitetszik. — A’ leányi jádziság, és eleven könnyű elműség elmúlik a’ homlokról, 
"V eggy csendes majestás ői-kí h«Íyetfe VVkacsingatószemekméjjeben néznek, ’s eggy Felsőbb 
érzést ~s6gSt$zöaE —ÍI* legíntereszszanfabb kép, az anyai ábrázat; 's eggy híres kép-író avval 
remekelt eggykor, hogy eggy anyát, anyai elragadtatással, és gyönyörűséggel, szemlélni festet
té ölében alvó kicamgyermekét — valósággal, jól találva, felséges kép lehet. Ezen méltóság.
‘ ' 3-j£o/v Eggy erőt is ád az Aszszonynak. — A* legfélénkebb állat is bátor lesz* mag
zatiért — Az aszszony megharczolna ezért a' vad-állatokkal is. .— Ez lelkesített eggy 
'Oct&viáty *s oroszlányt csinált belőtte, midőn gyermekeitől megakarták fosztani. — Ez 
által lépett eggy régi aszszony'a’ Tyranmis’ eleiben, ’s annak, a’ kitől országa reszketett, 
íest-örzői között, éles tőrt tartván kezében, így ordított fülében: Tyrann add-adszsza Fiar 
mail azt mondják, a’ menydorgés nem ollyan rettenetes, mint midőn, a’ megfoszta- 
toft'nyösfény oroszlány kölykei után ordít az üres fészeknél, erre őtet a’ természet ta
nította , ’s az anyai érzés’ hangja teli erővel, és méltósággal. Mind ezekből foly már 

' 4-sier: A’ nevelés’szent kötelessége. — A’kik szülik , azok táplálják , első esztendőben 
ápolhatják, 7s különösön a’ leánygyermekei végig is nevelik. Á* nevelésnek, így tehát szövet
kezendő élet1 boldogságának fimdamentomál, mindég anyák yetík-meg. — Az-ők gondos 
kezeik között vészi a’ gyermek szívének, és érzésének első direetioját, asbár melly kurta lé
gyen is ezen Periódus, még is többnyire az életen keresztöl mindég meglátszik. — Már 
csak áz anyát téjjef is szívtmfc-bé természete, úgy hogy mi, mind testünket, mind lel
künket főképpen anyánktól vettük. — Jó anya már az, ki á* nevelés’ közép útját el-tudja 
tálaink — Ebben többnyire a’ kényesztetés által hibáznak az igen szerig, vagy rószszól 
szerető anyák. — A* kényesztetés éppen úgy nem szeretet, mint mikor a’ majom ollyan 
forrón öleli kölykét, hogy körmei között megtikkad. — Ezek a’ testet, a’ kényesztető 
anyák a’Telket öük-raeg. — A’ derék anya mondént megszerez — mindent csinál gyer
mekéiért, magától meghúzza , és nékiek adja: de tud parancsolni, tiltani, és okosan bün
tetni is — eggy szóVál , Ő gyermekeinek él 1— az ők boldogságokra munkálódik, *s mikor 
meghal, csak ezen gondolat terhes előtte, hogy elkeli hagyni gyermekeit — ,





Koszorúk Művészek’ fejére.

RÉVAY JÓ’SEF.

Hazánk’ szép hangi már már haldoklónak, 
Nyelvet, szokást kölcsönzött híj Sequana:
A’ hon sírt, ’s hogy végkép Be romlana, - 
Te iettél védje ősi hangratának.
Hodnltak a' nyelv-hős buzgó szavának 
’S hogy társ erővel hőbben lángzana,
A’ hűk Szittya vére lángra lobbana 
’S oszlott homálya aj mély éjszakának.
A’ jók, neked miként örűUehek '
Nyögött az üldözött szegény haza 
Dalodból zengett szebb jövő’ sugára.
A’ régi lángok szárnyakra keltenek 
Hunn-voltunkban Isten oltalrnaza —
’S nyelvűnk csak mijmost .hőMten eggybe zára.

KAZINCZY FERENCZ.

Bájos kert nyílik a’ Költő szemének , 
Szörnyek, hah, szírt, tűz szokták védeni,
Irigy moraj viruló partját körzeni,
Te mertél,. ’s ellenid lecsendüiének’.
Hazámba szárnyalt sok nem hallott ének, 
Tanítványok kezdtek seregleni,
Simult nyelven csuda san zengeni,.



1262 Jűniusz 182?.

Alcid megkűszdvén bátran száz bajokkal,
A’Heszperidák’ álmait szakasztja 
’S megkűszdvén, díszlett Istenek’ körében — 
Élted röpül, enyelgve'Kgy dalokkal 
Közöttünk él buzgó munkád’ malasztja,
’S lész’ dacaidban, ’s hűid’ kőny — szívében..

KISFALUDY SÁNDOR.

A *  honba hol száz csuda virul,
Virág ajkak felett száll bájos ének,
Tanítja a’ szív ’s menny langyos hevének , 
’S korányi arczon szebb ég napja gyűl. 
Ábránd tűz olvad szerte lángitúl,
Felköltve istenit a’ Költő keblének,
Petrarca nem bira sokkal tüzének 
A’ mennybe tért késértve hangitól.
Hogy szállt a’ tisztulási fenylctőn ..
Lantját neked búját visz-hangzva nyújtván 
Csak teste tűnt, él benned szellemé 
’S búdhoz boldog szereFól’ fáklyáit gyújtván 
Hazánkba zeng Vancluse nyelv-kelleme, 
Petrarca te , Lizád szép Laura lón.

DAYKA GÁBOR.

M in t a’ midőn virág, kecsit kitárja, 
Tavasz — szellő — nap játsztanak körűle. 
Dalokba olvadt lelke kiszáll belőle 
És búját tudta csak a’ hold’ sugárja.
Szelíd lelkének nem a’ föld határja 
’S homályos bánatjának bár örűle,
Remény fáján gyümölcs itt nem zsendűte 
"S alatta leng át hol szebb regje várja.
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Még reng keblébe végső szerelme,
’S hálát mosolyogva a’ fold’ szép körére 
Felejti földi szenvedéseit;
Pendíti könoyüs lantja' idegjeit, 
Bámulva száll utanna az elme ,
’S a’ szem. titkos bút érez énekére.

ÜNGVÁKNÉMETHI

T Ó T H  L Á S Z L Ó .

T ö v is  közt nyiltanak ibolyáid,
’S te dal-hős hattyúként zengél felettek, 
Sírtak sokan, sirtak mind kik szerettek,
’S korán némúltak édes ajkaid.
Felbajlád a’ Helle név’ titkait,
A’ Hősek tetti Pharuszként vezettek,
Magas zengtökben húrjaid repedtek,
’S csak a’ sír-szellő sírja karjaid. 
Hármoniává lettek zéngeményid,
A’ szellemnek lehűlt por-bilincse 
Üldözve hogy könnyét többé ne hincse. 
Szárnyakra keltek hajnallá reményid 
Dagadt kebledből szét folyt-éneked,
’S itt a’ Hon ott Múzsád font dijt neked.



Foglalatja a’ <2** Negyednek. 1827..

Füzet. Júniust.

" ■ £ 5 >  119&».

ií 
üis 

m
ii 

Hű 
in






