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született. A’ Tudományokat Olasz-országba Bolognában ’s Patáviumban szívta lelté
be, onnét viszsza-térvén Gratzbe Styria Fővárossába fejezé-bé oskolai pályáját, ’s 
27 esztendős ifjú vala, midőn őt’ a' tudós Esztergomi bíboros Oláh Miklós, ki, nem
csak szerelte, hanem gyakorolta-is a*Tudományokat, fényes udvarához, mint nagy 
lelkek és tudósok gyűlő - pontjához vévé, Istvánffy honi’s a’ Magyar Tőrvény nyel
vén kívül, folyvást ’s ékesen beszélte a’ Görög, ’s Ausoniai nyelvet, sőt a’ Latánban ’s 
Görögben mind a’ kötött mind a’ kötetlen írás nemében hatalmas könnyűséggel, ma
gas nyájassággal, és hevítő erővel bírt A’ Phantásia’ tündér-hónában csapongó ifjú 
szellemének nem lehetett kívánatosabb és hasznosabb féke mint Oláhnak férjfias mél
tóságú éretsége. Elfolyván Oláh társaságában négy év, a’ szelíd kcgyencz, i566 Zrínyi 
Miklós a’ halhatatlan Szigeti nagy hős alatt kezdé a’ fegyvert ismémi ’s használni, Hly 
nagy emberekkel való szövetsége által csak hamar a’ Király ismeretségébe - is jutott, 
a' ki őtet részént saját érdemei, részént mások ajánlásai miatt megkülömbözteté, elő
re sejtvén, mit hozánd vele még a’ jövendő. -

i568 , a’ zajos Po’sonyi Gyűlés alkalmával, ismeretes mint fegattattak-el Dobó 
István és Balassa János, pusztán gyanúból-e ? vagy valóban Vétkesek voltak-e? nem 4 
tudjuk; de az bizonyos, hogy a’ Po’sonyi tömlöcz leve lakó-hellyek. Maxiroilián elme
netele előtt Istvánffy által, írásban tudósítván őket hogy előkerülendő alkalommal nem 
fog késni dolgaikat megvizsgálni. — Azomban Balassa megjátszván az őrök’ figyelmét . 
elillant, Dobó pedig később bűntelenoek találtatván régi szabadságát megnyerte.

Olly mostoha, olly nyugtalan/vek borongtak akkor honunk felett, hogy azokat 
valóban szakadatlan vér-ontásob’ zajos patakjának nevezhetjük, ’s így Istvánffy a’ vér- 
síkján-is vágyván fűzért gyűjteni, Zrínyi’dicsőséges lebuktaután, hol Nádasdy Fcrencz, 
hol Páiffy Miklós alatt vitézkedett, úgy miodazonáltal; hogy vezéreinek egyszersmind 
tanátsadója-is lenné, ’s innét könnyen megfejthetni ; miért fesfhete Istvánffy minden 
hadi-készületet, minden helyet, várat, ’s vezér tettet olly pontosan olly meglepő hű
séggel; mert megszűnvén a’ fegyver-zaj, azt a* minek szemtanúja volt munkájába 
foglalta. Mind azon rövid riadalmak, szembetűnő haszon nélkül, temérdek vérbe ke
rültek, ’s az volt fájdalmas; hogy a’ nyughatatlan Zápolya nyughatatlanabb fiának 
’Sigmondnak Erdély Herczege’ béavatkozása által, nem-csak a’ Tar hanem a’ Testvér 
honfiai vére-is pirította a’ közös bölcső’ földjét, de a’ versengések még ennek i5y i’ 
történt halálával sem szüntek-meg, az Erdélyi Fejedelemségre többek vágyódván: 
eggy a’ Törököt, más a’ Császárt, a' harmadik a’Lengyelt hívá segítségül, ’s ezek 
mind Magyar-Ország kebelében várták a’ sors intézését.

i5y6 Maximilián a’Német Rendek’ unszolására, a’ Római Sz. Birodalomban Re- 
gensburgban tartott Gyűlést, miuekutánna a' Törökkel fegyvernyugvást kötött, ’s Ma
gyar-ország kormányját Károly testvérére bízta volna. A’ Török mindazonáltal nem
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tekintvén a' frigyet, azt minden legcsekélyebb oknál sértegette, bontogatta, ’s harcz- _ 
radászásának felette kelletes volt Balassa János Kékkő Urának cselekedete, mellyértnem 
sokára bűnhődött, ő — a’ Törökökbe pusztítást tenni akarván, Pintér Benedeket Alve- 
zérét a’ Kékkői Török rabokhoz záralá, 's általa arra ingerlé, hogy egy némelly kö
zűlök kiváltsági bérérl-való színeit kimenetel alkalmával, a’ körűi fekvő Török vezére
ket Kékkő’ elfoglalására bírja, melly nékiek könnyen meghódúlánd, ha elébb Ba- 
lassát eltakarítják. A’ Török-rabok erre hajlanddk voltak , ’s hajlandóbbak a’vezérek, 
megjelentek , ’s némellyek azon titkos úton mellyet Pintér kijelelt a’ várba feljutot
tak; hanem a* külsők nem hallván az elrendelt jelt, csalárdságot gyanítva a'vár elől el- 
írarolouak.—  Ez volt az oka, hogy a’ felboszszontott Törökök minden tekintet nélkül 
Kékkő ostromához fogtak, ’s ezt megvévén Díványt, ’s Somoskőt-is megvették.

Ennek híre a’ Császárhoz kerülvén, Istvánffiynak egy hozzá írt levelében paran
csolta , bogy siessen Mustapha Budai Basához, és terjesztené elébe a’ Török’ hitetlen 
bánása-módját, emlékeztetné a’ fegyver-szünet’ pontjaira ’s intené a’ hadi-törvény el
len elfoglalt Várak’ viszsza-adására. Musztaphalslvánffyt csínnal fogadta’s nyugodtan . 
kihalgatá elő-adását, mellyre azt felelte : minckutánna a‘nagy Szultán már mindenről 
tudósítva lenne , többé neki hatalmában nem áll a’ Várakat viszsza-adni, még azok 
eránt Urának további rendeléseit meg nem tudja, ’s így Miklós minden faradozasa- 
raellett-is, üres kézzel tért viszsza.

Al-Nádornaknevezé a’ Király, Czobor Imrének nem rég történt halála után Ist- 
tánffyt, ’s a" Rendek minden részről megelégedésüket jelenték. — Miklós , a’ mint maga 
írja, ugyan ezen Gyűlésben lévé le-esküjét, *s hivatalát a’ mint a’ jövő megbizonyitá, 
eske’ sérelme nélkül mint hű-fia szép Honjának, híven ’s érdemesen viselte. Ugyan ezen 
-Gyűlésben Bánffy László, kinek mint Királyi Fő Lovász-mesternek kötelességében 
állott a' Király előtt a’ mezítelen kardot vinni, megbetegedett; ’s ezen megkülömböz- 
tető foglalatosság Istvánffyra bízattatott.

Kevéssel, Istvánffy kineveztetése után, Báthory István Lengyel-ország’ elfeledhe- 
tetlen Királya , ’s ez előtt Erdély’ Herczege, kiben magas lélek, mívell elme, ’s Nem
zetet magasítani ’s boldogítani tudó tűz lakott, meghalt. Ennél Mazimiliánnak kívá
natosabb nem történhetett, ’s ő hilten hívé, hogy e’ halál, egy szép, a' Magyarral 
igen hasonló szellemű Nemzet’ thrónját kezébe játszá. — A’ Gneseni Érsek Ország- 
GyüléSt hirdet Krakóba , ’s a’ Lengyel-Nemzet, melly valamint (nem most ugyan, de 
hajdon) a’ Magyar, a’ Fejedelmi szabad választást ki nem akarta kezéből csikarni en
gedni, három részre hajlott, egy 'Sigmondot Svécziai Király’ fiát, Zamojszky János 
Cancellár zászlója alatt, kit Báthory igen szeretett, másika pedig ennek halálos ellen
sége Zborovszky Kristóf jeladására Maximiliant, a’ harmadik a’ leggyengébb, Basil 
Moszkva Herczeg’ János fiát választó Királyának. — Polgári had támadt, méllybe 
minden párt’ elejére a’választott Király állott. Ütközetre került a’ dolog , dé ’Sigmon-
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dót az Erdélyiek-is segítették, ’s így Bicsinnél az erőtlenebb Maximilián csatát 
vesztve, rabbá-is lett. Sajnos csapás volt ez a’ Császárra nézve, ámbár a’ Lengyelek’ 
bánása módja felséges foglyokkal semmi veszedelmet-se sejtetett, mégis hamar követség 
mentt Lengyel-országba, őt több Országok’ reményét viszsza-hozni. Az egész dologra 
elkerülhetetlen volt a’ Római Hierárcha’ béfolyása, ki maga helyett Aldobrandini Hyp- 
polit Cardinalist azután \'III-dik Kelemen neve alatt Pápát, kirendelt. A’ Római Sz. Bi
rodalom részéről Pauiovics Szaniszlo Olmúczi Püspök, Rosenberg Wilmos Arany
gyapjas vitéz, Poppel Kristóf Cseh Kincstárnok, a’ Magyarok részéről Heresinczy 
Péter Győri Püspök és Istvánffy Miklós Al-Nádor, Szileziából Strain Richard, Ko- 
henczel János a! Német-rend Commendátora , a’ Lengyel részről pedig Jeronimos 
Uladislaviai ésPomerániaiPüspök, Janusz Osztrorogi Vezér, Gosztowszky Sztaniszlő 
Rabai, Senoricz Kristóf Brestei, Palalinusok, Opolinszky András és Zamojszky 
János, gyűltek öszsze mint Követek, nagy fénnyel felkészülve. Hoszszas ve_ 
télhedések után Maximilián megszabadúlt. Mit tész a’ tudomány Is ennek alkaknaz- 
tatása megmutatta Istvánffy ez alkalommal, úgy hogy Maximilián könnyű megszaba
dulásából, nem csekély dicsőséget tulajdoníthatott méltán magának, l58y-ben Januar. 
holdnapban'.

Távolléte alatt Hassan és Safrár Basák háborgatták az országot, Magyar- ország 
nehány derék vitézt elvesztett, ’s a’ hadi kormány’ nagyobb része Német kezekbe ke
rült. A’ tellyes hatalom lög3Hardeknek adatott által, akkor a’Királyiak, némellyek vágya 
szerént Esztergomot,, másoké szerént, ’s jelesen Hardek Fő  hadi-vezér véleménnyje 

.után Székes- Fehérvárt készültek ostromolni. A’ nemesség és vitézség’ virága táboro
zott a’ síkon. Ott voltak Nádasdy Ferencz, Thúrzó György, Forgács Sigtnond, 
Dersfy Ferencz, Telekesy Mihály , ’s Istvánffy Miklós. Hardek feltételével ellenkez
tek Zrínyi és Pálfy, ’s Székes-Fehérvár ostromához nem akartak mozdulni, úgyhogy 
Hardek kéntelen vala Istvánffyhoz folyamodni, ’s ezt kérni, hogy szelídítené ezeknek 
háborgó szíveket, ’s eggyesítenék táboraikat az övével.—  Nádasdy közben-vetése ál
tal itt-is sikerült Istvánffy Követsége, ’s a’ két hős Hardekkel eggyesíté válogatott csa- 
patját, ’s Székes-Fehérvár elfoglalása koszorúzta engedékenységöket. Itt-is Istvánffy 
mind karddal, mind. elmével, mind tollal hatalmasan munkálódott. Innét vezéri ha- 
talommal küldetett Petfinia’ ostromlására Pethő Gergellyel, de a’ Török’ erejét, míg 
számosb segédek nem érkezének, meg-nem törhette.

Erdély’ álhatatlan indúlatú’s álhatatlan gondolkodású Fejedelme Bátory ’Sigmond 
a’ Császárral, soksoros levelek által kezdett Erdély’ átadásáról dolgozni, a’ dolognak 
melly Magyar-országra nézve olly sok és szép hasznot ígért, béfejezésére a’ Császár 
Zuhay Istvánt "Váczi Püspököt, Nádasdy Ferenczet, és Pecz Bertalant rendelé, de 
Nádasdy útközben megbetegedett, helyébe Istvánffy neveztetett követnek, ki társait 
csak Erdélyben, érte utói. ’Sigmond illendő tisztelettel fogadta i5g8-ban a’ Követsé-
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get, '» viszonos idvezlések után azonnal az alkudozáshoz fogtak. Ezeknek követke
zésében nemsokára, Naprady Dömötör Gyula-Fehérvári Püspök ’s Bocskay István, 
ezek után a* Magyarok, Szászok, és Székelyek eskék a’követek’ kezébe a’ Császárnak 
az örökös hűséget. ’Sigmond pedig lelépvén Fejedelmi székéről a’ kormányba nem 
akart többé béfolyni, hanem minden dolgokat mellyek csak némi! néműkép az ország- 
lást érdekelték átadá a'Követeknek, sőt Jósika Istvánt is elébbi Cancellárját, ki hüség- 
telenséggel vádoltatott, a’Követek érzetére bízta, maga pedig magányul élni Kisfaludra 
költözött, (kevéssel ez előtt Kovacsóezy Volfgang Erdélyi-szerencsétlen Cancellár 
birtokába) személyét illető dolgait rendbe szedni, ’s békében élni, míg semmi-se tar
tóztatná Herczegségébe, ’s Silésiába melly az alkudozások szerént néki jutott, me
hetni, ’segyébb életét ott tölteni. Néhány holdnapok múlva Silésiába menti. Nőjét 
Mária Christiemát Kővárott hagyván, a’ Császár ehez Istvánffy Miklóst küldé bi
zonyos levéllel, mellyben neki vagy Erdélyben való maradást Maximilián jöveteléig, 
vagy pedig az annyához való viszsza-térést ajánlá, a’ gyászban öltözött Hölgy az utób
bit választó, ’s néhány jeles Erdélyi Nemes kísérése alatt Kolo’svárra ment, Erdély 
dolgait igazgatni, a’hova Csáky István, Giczy Péter, Keresztúry Kristóf, GrófThurn 
’Sigmond követték. Itt Maximilián-jöttéig múlatott, azután az Annyához sietett. 
Azomban ’Sigmond, csak -hamar megbánta tettét, Silésiából viszsza-jött’s azonnal 
Erdélyt elfoglal talta Bocskay által, sőt elfelejtvén a’ Császári ’s Királyi Követek’ mél
tóságát , ezekkel nem épen legsimábban bántt, a’ mit eltörleni minden védelme se 
volt elegendő. A’ Követek minden módon törekedtek azon helyeket megtartani, 
mellyek a’ hűséget eskék; de sikertelen , míg végtére hoszszas fáradtságok' haszonta- 
lanságát a’ Császár átlátta, ’s őket Magyar-országba viszsza-hívta.

Haza térvén Istvánffy, magas hivatala’ dolgai foglalták-el a’_fogyatlan zenebonák 
között, temérdek tárgy nyújtá magát a’ Bíró elítélésére, mindazonáltal minden pörleke
dések közölt egy-sem foglaló el annyira őt’ mint íllésházy István ’s Jó János Ki- 
rályi képviselő az ítéletekben ellen tátuasztott vádok, mellyek szerént mind a’-kettő 
Felség sértőnek hi rdettetett, ’s az első ugyan Trencsínből Lengyel-országba talált me
nedéket birtoka’ vesztése után, a’ második pedig birtokával a* Pozsonyi tömlöczökbé 
életét-is elveszte. — Minekelőtte íllésházy Lengyel-Országba futott volna, a’ Császár 
Istvánffyt az ítélet’ kihirdetésére meghívó, de ő ismérvén a’ törvények szentségét, 
nyílván megmondó Fejedelmének: hogy Nemzete’ törvénye tiltja Külföldön ítéletet

■ Bocskay-megunván minden nyereség mellett-is a’sok harezokat, de érezvén-is 
a’sebeket mellyeket a’ felemelkedő Császári erő naponként fojtogatott, most hajlan
dóbb vala mint valaha a’ béke-kötésre. Követek választottak, ’s a’ béke íllésházy István 
hatalmas’s meszszelátó befolyásával, Istvánffy tanácsadásával 1606 a’Pozsonyi Gyű
lés előtt kihirdeftetett..
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Piudolf halála után, Mátyás került a’ Magyar thrónra’s koronázása’ szertartása 
Po'sonyba volt elrendelve; mind jobbágyi kötelességénél, mind méltóságánál-fogva 
megjelent Istvánffy is , ki már az élet terheitől elfárasztva inkább szerette a’ nyugal
mat, mindazonáltal annyi nyerseség lakta testét; hogy az örökké virágzó lélek’ mun- 
kálódásait nem gátolta. .Óhajtva ment azon Gyűlésre édes Nemzete’ új Atyját látni, 
’s.azon munkálódni, hogy azon sebeken, -mcilyeket a’ tudós Fejedelem’ tudományok
ba merülése akartalan ejtett, ereje szerint segítsen. Midőn szíve buzgó tt Nemzete’ 
boldogságáért, akkor lesett reá a’ vész, mert midőn a’ Duna túlsó partján mrdatság- 
ként Thúróczi Benedekkel lovagolna, a’ guta leié, ’s ennek következésében, jobb 
keze megsujtva lévén, a’tudományoknak, mcllyek életének erősítő élemei valának, nem 
áldozhala kényeként, hivatalát azomban az irigyek csevegései’ megszégyenítésére, olly 
pontossággal ’s nyerseséggel viselte, mintha az egésséges lélek ép testet kórmányo
zott volna. Folytatta, de csak kivonásban történeti muukáját, ’s a’ négy utólsó könyv 
olly rövid, hogy az olvasó tudni vágyásának sok járatlan parlagot hágy.

Azomban napról-napra gyengültebb lett a' megcsonkított test, ’s 1615 élete 80-ik 
esztendejében, Hazánk "benne egy nagy ismérelü Tudóst, hű Polgárt, ’s jó'Vezért 
vesztett. Gyermekei Istvánffynak vagy nem voltak, vagy korán elveszté azokat, 
a’ mit onnan lehet gyanítani, mivel saját keresményét Szlavóniában a’ Zágrábi Jézsus 
Társaságának hagyta, gyönyörű könyv-gyűjteményével eggyütt. *) A’mint Vinicsei sír
írásából kitetszik, Nője Bajnai Bóth Erzsébet volt, a’ kivel 35 esztendeig élt.

Történeti munkáját, mellyőt halhatatlan!!ja, Pázmán Péternekhagyá végső In- 
íézetiben , ez tudta a’ kimondhatatlan becsű kincset becsülni, ’s nem sokára Hierat 
Antal betűivel Kölnben, a’ tudós világ' vizsgalatjárabocsátá 1622 p. 428. Azomban a’ 
Jezsuiták, kiknek kezeikben volt a’ Tudós-világ, mindenütt szeldeltek, javítottak , ha 
javításnak .lehet nevezni, és ezen kiadást tehát csak eredetinek tekinteni. Megjelent 
ugyan'ezen munka 1Ő85 ismét Kölnben, ’sugyanott Keteler Jakab Jezsuita folytatá
sával, melly Istvánffy müvéhez nem illik 1724, nyomtattatott Bécsben-is ty58.

Istvánffy’ sztylje férjRas ere jű ,’s ifjú elevenségü’s mindenütt hűség a’vezére, ’s 
igazság részre hajlás nélkül fáklyája. Munkája Bethlen inunkájival való öszsze-hasonlítás 
által nyer.nagyobb becset, vagy az által-is; mert mind a’ két író szorosabb közösülés
ben vala, úgymint két ellenségeskedő Fejedelmek’ Fő-tisztjei , ’s mind a’ kettő korok’ 
történeteit igyekszik elő-adni, mind'a’ kettő nevezetes Hadi-vezér vala, ’s mind a’ két 
hazában követségek ’s más egyébb alkalmak állal jártas ’s ismeretes.
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mindenütt a’ dolgot, az elementuraok pedig viszik természetesen. O amott felbontván 
az előbbi köteléket zavarba hozza a’ részeket, és ez által az elementumoknak új és jobb . 
megválaszthatás'ra ád alkalmat; itten még áerből átmosphérákat formálván-széjelebb 
rugtatja az égi nagy testeket — azokat, mellyek eggyüvé ragadnának, hogy önkényes 
vonszódással mutassák-meg, ki mellyik osztályba való?

a). Alkotó erőnek tisztább terményjei, az állá testek a’ tűz’ befolyása mellett job. 
bán ’s jobban állásodnak (solidescunt); mert a’ felesleg való részek ,• a’ vegyült atyafisá- 
gúak azok, mellyek gyengébb szerkezetnek okai a’ testben, a’ tűz’ többszöri ostrom, 
lása után kigyóltadás', gőz’, párázatok’ ütján kitakarodnak a’ testből, és csak erősebb 
szövelüek maradnak. Mennél több ízbeli tűz’ próbáját állotta-ki a’ test; annál inkább 
tisztül a’ heterogeneitástól, és szövete közeledik a’ tiszta homogeneum és tehát tartó- 
sabb állapothoz. Ezek által pedig, ki nem látja, hogy így a’ testnek izmosodni, kemé- 
nyebbedni, alkotásában erősödni, is így állandóságra készülnie kell?

3). Ezen kk.szszifikáláa és erősödés munkának végbevitele’ alkalmával egy különös 
léteire kivergődött égi-test, a’ csillag, nem-csak az hogy nevekedik votumenjében aggre- 
gatio és coalitio által a’ feljebb érdekelt módon , és nagyobbúl — eleinte kis területű masz- 
szában fogantaivá lévén; nem-csak az hogy a’ vele történni szokott revolutziók közben 
néki símül öszsze-áltása’ formájára nézve," és gömbölyű figurát veszen-fel magára, a’ mi 
szükséges a’ foroghatás'rendes folyamatára; hanem, a’ melly eddig kifejlődése alatt helye
zőére ’s mozdúfására nézve rendetlenkedett; idővel valami sereg’ osztályába befogódik 
természetesen következő változások mellett, a’ hol osztán mozdűlása az idő-szakaszoknak 
pontosan felel, és reguláris járásúvá válván, járása formáját is a’ pálya-kört, jobban’s 
jobban közelíti a’ tökélletes gömbölyűhez.

Az első esetben a’ klaszszifikálás’ vagy rendbe-szedés’, a’ másodikban az erősödés’, 
a’ harmadikban a’ formálás’ munkája megy véghez a’ világon. Ha szabad ezt a’ hár
mat egyszóval tökilletesedésnek nevezni; úgy a’ világ, minthogy ez a’ munká szüntelenül 
foly benne, a’ két factor mívelkedése mellett tökélleteSedik, még pedig a’ közönséges re-

144. Ezek szerént hát az eggy-egy csillag’ tökélletes vagy tökélletlen voltának megismer- 
hetésére bizonyos jel lészen az '& fénye, figurája, járása és többire nagysága-is. Ezeknek 

• mértéke fogja szabni a’ csillag’ tökélleteségének mértékét vagy grádusát.
Fénye azért, mert a’ tűz, .mellytői a’ fény jön, csak a’ tisztább, keményebb és így 

tökélletesebb alkotásű égi-testek körül székesedhetik annyira, .hogy húzomos itluminá- 
tziót tartsanak a’ lángnak vagy termesztése, vagy viszsza -lövellésé által, (§§,154). Te
hát, a’ melly csillag vagy örökké ragyog, vagy elevenebb fényű; az tökélletesebb alko
tásit másnál, melly külömbeh van. ;— Figurája és járása azért, mert a’ mint'közelebb 
vagy meszszebb van a’ tökélleteshez, a’ gömbölyühöz, úgy csillag’ testének alkotása is 
kivan formálva, vagy nincsen még tökélleteseh. Nagysága azért,-mert természetesen 
fogántatva lévén, kis karától fogva nevekedik nagyobbra és nagyobbra; a’honnan a’ test’ 
kissebb vagy-nagyobb voltából annak idő-korát hozzá-vetőleg ítélhétni, ebből meg tökéi- 
letcSségc’ grádusát. Tehát inennél nagyobb", fényesebb, gömbölyűbb és regulárisabbmoz
gású a’ csillag; annál tökélletesebb, és ellenben tökéletlenebb.
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kor már koros —nevekbe’ határját majd elértté csillag! tért. Továbbra nem igen nŐ- 
het azért, hogy már ezen osztály a’ benne lévő testek’ rendbe-szedésére nézve többire 
homogeneifikálva van már, és mennél keskenyebb határú az osztály’ környéke: annál 
kevesebb módja lehet a’ benne kerengülónek továbbra nevekedhelni; mert annál keve
sebb mennyiséggel seregelhetnek ott egy sűrűbb Cháoszként a’ klaszszificálni való elemén- 
tumok, mellytől nevekedésefügg a1 közttök megfordúló csillagnak 133). De tehát, el- 
lenben-ís, mennél szélesebb kiterjedésű az osztály’ környéke; annál inkább nevekedhe- 
tik a’ csillag még azután-is, minekutánna oda állott-be állandónak, mert van hol és mi
ben válogatni, ’s magához színi az atyafiakat. Következéskép’, a* meliy csillagok az egész 
világ átmosphérájában szabadon tébolyodnak ide Ts tova váqdorkodva a'határokon: keresz* 
tűl-kasúl, mint az üstökösök; azok leginkább nevekednek nagyságokban, és csak ad
dig nevekednek a’ nagyjából , míg így vándorkodnak. A’, mi Jupiterünk, ez a’ nagy plá- 
néta , vagy valami nagy osztálynak környékében, vagy igen sokáig vándorkodhatott valaha, 
hogy annyira felnőtt. A’ kis Vesztéről, Júnóról, Céresrőt ellenkezőleg kell Ítélni, vagy 
ezt, vagy az*: hogy valami csekély kiterjedésű osztály’ sphérájában termett, és nem-is 
xnehetett-ki a’ külsőbb országokra hoszszabb vándorlásra. Minden esetre még tökéllet- 
len, még fiatalabb korú csillag.

Egyéberánt az a* belsőbb jele annak, hogy már koros a’ csillag, ha termeszt; mert 
ha természeti prodactum a’ csillag, úgy néki, mikor már helyre-állott a’ nevekedése, és 
Constifutziójában tökéletesedett, minéműségére nézve csak-ugyan hasonlónak kell lenni 
a’maga termesztőjéhez, a’ nagyvilághoz, nem-csak abban: hogy a’ különválasztások és

hanem abban-is, hogy a’ termesztésre való képesség fejtődjön-ki belőle szintúgy, mint az 
Universumból — az t.i. hogy teh£t ő b termékeny termény legyen (productivum productum) 
és tehát hogy termeszszen, a* mi csak azután lehet; minekutánna az athmosphérája

forgó-körére nézve-is tökélletes a’ test. És így a’ belső jel őszszejön a’ külsővel.
147. De hát ugyan már mit termesztene a’ már így tökélletesedett csillag? Bizonyo

san nem nagy világot, nem ollyant, mint ő maga; mert ez az egésznek költségével te
rem (§ 142); hanem tehát legalább kis világokat teremnie kell — oílyanokat , mint nálunk 
a* piánták, állatok, emberek, mellyeket én orgánikumoknák szoktam nevezni. Ezek ugyan 
véghetetlen kitsinyek ahoz, meüynek ágyából kelnek-ki, az Universumhoz-képest; de 
minőségekre nézve csak-ugyan hozzája hasonlók; mert azonkívül, hogy felületesen te
kintve, ők-is egy mobile perpetuum formára vannak alkotva, mint a' nagy Universum , 
és fel-is lelkesítve belsőképen, hogy magoktól mozogjanak ; megvan bennek a" nagy vi
lág’ belső formája egészszen, az, hogy a’ rendes különválasztások ’s szokott klaszszificátzio 
mellett megvan rajtok a* világ-képe— az állapotját ’s változásit ábrázoló ántagonía tökél
etesen, t. i. a’ természet két faclorának, az alkotó és bontó erőnek egymást felváltó mun
kája, az. élet és a’ halál — csak-hogy kimondhatatlan kis coropendiumban az időre nézve!- 
Következőleg-is van ez az alkotmány’ befejezésére, hogy t. i. minekutánna a’ heteroge- 
neiiástól kitisztult belsőjében, a’ tűz által okozó revolutzio alkalmával kitörni szokott há
ború megszűntével, nincsen többé helye a’ természetes viszszányzásnak, annak hogy az
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h'ogy Húzzon, e’ pedig tart valameddig elementumok tartanak, és az elementumok’ sem
mivé Ievése képzelhetetlen- A’ mi pedig a’ külső okot illeti, melly szerént elkellene to 
molni a’ már tökélletesűltt csillagnak; az nem letet más, hanem-ha a’bontó erő vagy a' 
tűz. ügy de ezen theoria szerént a’néki tisztult, az egyfélesitett lest’ szövetét nem bont
hatja a’ tűz; mert belsőjében magától és természetesen nem székesedhetik neki úgy, mint 
a’ hámorbéli kemenczében, mikor érczet, vagy követ olvasztani kell, nem székesedhe
tik azért, mert a’ tökélletesen kitisztúltban nintsen semmi heterogeneitás ÍJ. 1431; kül
sője körűi pedig, mivel innen széjjel kell lövettetnie a' körűi álló tájékokra (§115) és e’ 
miatt erejében megoszlania, ha székesedik-is; ha lángba borúl-is, mégsem áífapodhatik- 
xneg annyira , hogy veszedelmes ostromként rajta a’ homogeneum szöveten keresztül hat
hasson (§115). Tehát a’ tökéletesebb égi-testek, mitlyenek a’ nagyobb rangú székesek, 
magától a’ természettől, a’ már egyszer így felállóit folyamatja szerént, valami örökké 
tartóságra készíttetnek és mintegy halhatatlanokká lesznek.

Következésképen, ha némeüy égi-testek örökségre kiszánva állandóul maradnak; a’ 
már tökéllelesedtek, és mások megint az alatt teremnek, növekednek, tökélletesednek; 
úgy látni-való, hogy tehát szaporodik a’ világ!

Ez ellen lehetetlen kifogni máskép', hanem vagy az egész theoriát rontani , vagy en
nek következésében analogizálni organicumok' példájából , hogy t. i. a’ csillag is organi- 
cum maga nemében, mert termékeny termény; tehát az ő alkotmánya is elbomlik vala- 
hára és vége lesz, mint valami plántának, ha egyszer kezdete volt, már pedig kelletett 
lenni kezdetének, ha gömbölyű test, mert illy figurát csak nevekedése közben, és így 
kezdete után vehetett-fel magára (5 lil ) . Jól van, én megengedem; csak-hogy ne le
gyünk igazságtalanok a’ következtetésben. Azt megkell adni, hogyha organicum módjára 
lett ’stermett a’ csillag; úgy organicum módjára múlik-is e l— állatok’és plánták’ példá
jaként, az az: sokkal több ideig él, sem hogy a' mennyiig nevekedett, és tehát mig 
eggy elmúlik, addig száz-is terem más. És így e’ szerént-is csak-ugyan szaporodik a' világ.

15a. Mármost meglehet nézni, ha tetszik, a’ ternUszeV (Natura) belsőbb képét an
nak fő-vonásai szerént, az eddig mondottak' következésében.

Ez nem minden testek’, vagy ezekben . munkáló -erők’ ’s tulajdonok* öszszesége, 
minta' metaphysicusok száiazon veszik, Váz alátf semmit-se mondanak; hanem a' tér. 
mészet, a’ mint azt itten eggy az egész mindenre kiható felfogás szerént kell tekinteni 
inkább annak az öszszeségnek munkálása közben van a’ fortély, melly szerént minden kü
lönös, valamint eredetét, fennlétét, ’s munkássága’ módját a’ közönségből veszi (55- 130, 
ló t); úgy maga különösségével áldozik-is ezen közönségnek , (§ 133.) é» illy áldozatja 
mellett a’ közönséget constituálván ’s tartván maga-is a’ többiek köztt épül, tökéletese
dik ésfennáll (j 143). Eggy 6rökösséget ábrázoló circulus ez, és ollyan letzke , melly akár
mi szép Morálra beillik. Ugyan ős e’ szerint, minden, a* mi a’ testi világban él, a’ mi 
dolgozik, csak kőibön éh, költsön dolgozik, úgy él maga számára másokból; hogy be
lőle mások is éljenek; úgy dolgozik maga. kezére mások között; hogy oda háromoljék 
dolga a’ nagy közönség’ számára. Cyönyörú ez, ha ez a’ természet! és ennek osztást 
elibe van téve az az örökös törvény: hogy „Crescite, et multiplicemini!” az az:.a’ mi
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maradnak és állandó erősséggel' truttzolják az esztendők’ ezereit. A* különösök szaporo
dása mellett szaporodnak a’ Rendek, sokasodnak a’ Systemák, bŐyÖl a' világ Öszszeségé. 
A’ mennyi világolás van a’ világon , a*, mennyi fényes fáklyák ragyognak oda-fenn az egei. 
ken; szinte annyi tanúji vannak ezen igazságnak. Mind ezek arra múlatnak, hogy a’ 
természet új és új termésekre erőlködik; mert ezek lángok, munkák, olvasztások, che*

kának. Azomban az égí~t estek tökélletesednek nem* csak külső forrná jókra, hanem belső 
megáliapodlságokra nézve-is, mennél több ideig éllek; elementumjok a’ tűz miatt új 
megválasztásokat tesznek; ezek után a* részek * is és a’ compositziók , jobban ’s jobban 
klaszszilikálódnak, famíliákra ’s rendekre szorosabban oszolnak minden reyolutzió’alkal
mával, ’sa’t. Hogy az nem volt oilyan lökéllefességben ez-eló'tt megtetszik abból: hogy 
idővel tökélletesedheitenek töméntelen /sok égi-testek , miliyenek ezelőtt nem valának — 
t. i. a’ napok ’s a’ nagyobb rangú székesek. Hogy ezutári-is még jobban tökéletesedik a* 
világ, megtetszik abból: hogy a* sok Üstökös-csillag, mint meg-annyi új nevendékje a*

ra nézve, nincsen még kitisztítva a’ heterogeneitástól; a’ compositzio tökélletien, idom- 
talan ’s belsóképennintsen erősödve ’sa’t. még ezekből székes rangú csillagok is lesznek 
valaha, és illyenek voltak valaha a’ mostani fényes és más iökélletes napok, ’s a’ t.— Ez 
á ll, mint resultatura az egész theoriából.

Kérdés hát! Lesz’ é’ valaha vége ezen processusnak, vagy soha-sem? Ha vége lesz; 
úgy most a’világ, vagy kifejtődése', vagy tökélletesedése’ szakaszszát futja, ’s tehát kez- 
dett-is valaha ehez, és így nem Öröktől fogva van. Úgy de ha kezdett, az lehetetlen 
volt máskép’ hanera-ha egyszerre termett eggy egész rend, egyszerre lett készen (§ 153) 
aT mi csak teremtés, és tehát természet feletti munka által lehetséges. Ha pedig nem 
lesz’ vége a’ processusnak: úgy kezdete sem volt, hanem öröktől fogva folytatódik, és 
örökké-is fog. Úgy de erre matéria nem jút ; mert a’ világ szaporodik ’s azomban masz- 
szájára nézve nem véghetetlen , mert organizmus, (§ 150) tehát nem telhetik belőle.ki 
az örökké tartandó fejtŐdésre való matéria; tehát megint szükséges a’ teremtés1 actusa, 
hogy semmiből adjon matériát. Itt az Isten! és pedig mini Teremi# ̂  az első esetben á’ 
világ formájára, V  másodikban matériájára n<fzve. Hálá ístéhnek én av partón vagyok!:

Az Istent a* világból és ak természettől — ezen 5 legdicsőbb remekjétől gondolattal ki
zárni, mikor az ember a’nagy Mindenség’tüneményeit vizsgálja, és a’nélkül, (princípium 
nélkül !!) okoskodni oly nehéz, mint a’ nagy világosság miatt olvasni. Spinozának (origî  
nalis férjfiú volt ez minden gyalázatja mellett-is) és Schellingnek könnyű volt, mert ők on
nan indulták-ki, a’ hová én fáradtságosán jutottam resultatuinban; és hogy consequen-
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A’ nép apródonként erejit érezni kezdé, megtámadta a’ felsőbb ren- 
szüntelen üldözte azokat; kitsinyenként el-is ragadta tolok legfontosabb elsőségei

kig, ’S -a’ nélkül hogy a' régi eleik által megerősített rendét felforgatni látszott volna, a’ ha*-

általa öszsze-gyüjtölt embereknek elsőben szabott törvényeket, legelőszször két rendbéíi- 
ekre osztotta őket, Senátorokra és népre. A’ Senálust olíyan polgárokból alkotta öszsze, 
kik idejek, értelmök, és gazdaságjok által magokat a' többiek felett megkülömböztették. 
Ezek a* Királynak tanácsosai voltak,’s mikor maga a’ táborba mentt, otthon annak ké
pét Viselték. Ezen gyűlésnek hatalma, roelly a’ Királyok alatt imegvolt szorítva , a’szabad 
köztársaság’ kezdetében határtalan leve; a’ nép az országos dolgokban való részvétel
ből ki vélt zárva, melly csak a’ Senátus’ végzései által (Senatus Consultum) estek értésé
re; -’sjól-lehet* aitól-fogva jussa volt törvényeket hozni, Magístrátusokat alkotni, ’s békes
ségről és háborúról végezni; mindazáltal csak a* Senátustól függve élt ezen jussaival. A’ 
Tribunusok felállítása, melly a* királyság’ eltöröitetése után 16 esztendőkkel történt, ha. 
tárokat Vetett ezen uralkodásnak, nem sokára nagyobb tekintettel bírtak a’ nép -végzései, 
(plebiscituna) mint a’ Senátuséi. Azoraban ennek csak-ugyan most-is nagy jussai vágynak* 
Annak kell az Ország jövedelmeiről és költségeiről számot adni; egyedül az küldhet kö
veteket a* .külső hatalmasságokhoz, az osztja-ki a’ tartományokbéli h ely-t art óság okát , az 
veszi a’ Hadi-vezérektől a’ tudósíttatásókat, az rendel triumphi pompákat, az parancsol
ja a’ Gonsuloknak mikor kelljen katonákat szedni, ’s az nevez meghatalmazottakat akar
ni elly. rendkívüli esetekben ; egyszóval a’ Senátus éleitől fogva ügy hézettetett, noint Ró
mára nézve a’ szentek-szente, _V még legnagyobb irigyeiben is tiszteletet gerjeszt maga 
éránt. A* nép azt szentség templomának, nemzetek oltárának, minden népek reménnyé- 
tiek és menedékjének nevezi. A’ Senátorokat atyáknak (Patres) hívja, az idegenek pedig 
Urak vagy Principes nevet adnak nekik. Eleinten csak 100 Seuátor volt. Kineveztetésök’ 
módja említést érdemel, mert azt mutat ja hogy miilyen hatalommal bírt légyen a’legrégibb 
időkben is a’ Rómái-nép. A’ Király egy Senátort nevezett; mind a’ három Tribns hárinat- 
hárqiat, ’s a’ harmíntz Curiák kozzűlis mindenik hasonlóképen hármat adván hozzájok , ki
telt a* száz szám. Minekutánna a’ Rómaiak a’ Szabinusokkal egygyesőitek, ismét százzal 
szaporo-dotty^s ezen *zám áz, meilyd a' Tribusok váiásitf&fafc:

Ezen első ^ en ^ ró k ’ itharadékai formálták a’ Patríciusok* serégét, vagy a’ fő-neraessé- 
geh Minden Pátritiusok tehát Senátorok’ familiájábűl származnak, jól-lehetnem mindnyá
jan tagfai a5 Seiráfasnak. Az A méltóság jók csupán eredőtöknek régiségét bizonyítja, haj
dan valóságos rangot adott nékik a* Polgári igazgatásban; most csak V'társasági életben 
iád megkülömböztetést. Sokan ’közzűlök elszegényedtek, dé még-ís Patricjusók maradnak, 
míg másfelől a’ Plebejusok, ha bár nagy- gazdagságra teszöék-is szert , há fő-tisztségekre 
tépnek-is-; sőt ha Senátorokká lesznek-is, még-is Plebejus névvel neveztetnek. Ha bár-ma 
V ! Patríciusok’ jussai igen megvagynak-is szorítva, a* régi:nemességnek firól-fira által- 
"szállása még-is változhatatlanüi megmaradmert lehetetlen, hogy a’régi az emberek aka
ratja által megszűnjék régi lenni. A’ fiúvá fogadás a’ kétféle rendnek némeliy famíliáit ösz- 
szekapcsolja ugyan, de a* két rendet egygyé még - sem teheti, mert a’ törvény, melly 
megengedi hogy a’ Plebejus Patríciust fiává fogadjon ’s magához hasonlóvá tégyen, a’
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Hlyen a’ Római nép’ felosztása a’ társasági rendben j de polyticai tekintetben ezen 
ktllömbségek nem állanak fenn, ’s a’ nemzeti köz gyűlésekben, ki.ki nem egyébé , hanem 
csak polgár. Ott a’ legalsó plebejus-is ftémelly esetekben a’ Patriczius vagy Senátor mel- 
lett adhatja vélekedését, voksának a’ gyűlés' természeléhez-képest majd kissebb majd na
gyobb fontossága van. : . >

Itt három rendbeli gyűlések vágynak szokásban . meilyek mind okfejeikre mind k8- 
vétkezéseikre nézve külömböznek egymástól. Jóllehet azok egészszen külöraböző népeké 
hez tartozóknak látszanak lenni, sőt egymással egyenesen elienkeznek-is ,  mindazáltaí még
sem törlőtte-el eggyik a’ másikat, minthogy a’ Rómaiak az igazgatás módjának semmi, 
némű változásai közölt sem lévesztetlék-el eleik’ intézeteit szemeik elől. A’ régi Róma’ 
alap-törvényjei mindenkor megtartattak i megelégedett a’ Nemzet azzal hogy azokat mó
dosította vagy ujjakat állított ellenekbe, mikor erejeket gyengíteni akarta. Ebből a’ régi 
rendtartásokhoz való tiszteletből, ’s az ujjabb idők’ környülményjei által szükségessé tett 
módosittasokból eggyolly polgári alkotmány származott , melly egygyetlen-eggy a’világon.

zöketnyújtván, a’ többieket határok között tartani, a’ polgári igazgatás minden nemeinek 
erejit egygyesiti, ’s a’ Nemzetnek olly erőt ád, melly az egész földre nézve veszedelmese 
sé lelt. .

A' nemzeti gyűlések-is Romulustól vették eredetűket. Mihelyt ezen fejedelem-város a’ 
fundamentomait megvetette, három szakaszokra vagy Iribusokra osztotta annak lakosait; 
!s minden szakaszból viszont tíz aiszakaszt csinált Curiák’ neve alatt. Ezen harminca 
Cm-iák’ száma mindenkor megmaradott akár mennyire szaporodott-is a’ Római nép ; mint
hogy azok csak a’ város lakosait foglalják magokban, mellynek falai közzé kezdetben az 
egész Nemzet hé volt szorítva. Ropnulus a’ Fejedelem és a’ Senatjis’ jussait .megállapította, 
s* a’ népnek szabadságot engedett Cunánként az Ország dolgairól való tanácskozás-és 
éégzés végett öszsze-gyülÉiazni; mihez-k-épest ezentgyülésék COriak szecént, való Comiv 
tziumoknak (Comitiacomista) neveztettek.- Azokban a’Kirilyok , a’ polgári tisztviselők 'a 
az első rendű papók választattak, a’;Királyok áltál hozott törvények megerősíttettek,









okairól, ’s tanulása’ hibáiról.
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íróknak soha el-nem apadható forrásokból mari Hetik, hanem valamelly mellesleg ásott 
idétlen árkokból, Chrestomathiákból ’sa’ t, mellvekhez sokszor idegen matériák-is ra. 
gadnak. — Ut hezdSdik már a' Veik nyelv' nem tudása S hibástanulásának átlapolja; melly 
hibáknak utait ki-keresgélni szükségesnek tartottam.

Első és nagy hiba az: hogy a’ Deák nyelvet tanúin! kezdő gyermekeknek nincs sza. 
vök, mellyekkel élnének, még-is a’ szóknak tBrvényjeit kéntelenek tanúin!, mert a’Gram
matikát adják kezükbe, hogy azt megtanulják ’s könyv nélkül elmondják , — nincs szavok ; 
mert a’ Vocabulariüm a’ kezdőkre nézve, ’s a’ Cellarius' liber memoriálisa a’ nagyobbak’ 
számára a’ vele-élésbŐl kimaradóit.

Második és nevezetes hiba az: hogy nem taníttatnak jó eleve az öszsze-rakás, (com- 
positió) és a’ származtatás’ (derivatió) törvényiéire példákkal; mellyeket megszokva kön
nyen csinálhatnák az adjectivumokat, substantivumokat, adverbinmokat, újra ismét ver
bumokat, sőt még a’ le-írásban-is az (Orthographia) hellyes írás törvénye ellen nem hi
báznának; így kerúlhetnék-el a’ nagy Cellarius’ tanúlását-is, és a’ Dictionarium ; Szó-lár’ . 
forgatását.

Harmadik hiba az : hogy a’ Deák nyelvnek esztendőkre felosztott tanulása a’ gyermek* 
életet egészen keresztül follya— mert a’nómennel eggy esztendőt, a’ verbummal mást , 
harmadikat azoknak egybe-köttetésével , negyediket a’ nyelv’ száraz reguláival lőttetik-el;

esmereteket raknak reá; még pedig azokat mind velek íratlatiák-le, úgy hogy az íráok- 
is romlik, az idejek-is vesz vele. — Láttam kivált még az (Arithroetikára) számvetésre 
írásba kiadott ’s könyv nélkül megtanúlni parancsolt, számvetés, számlálás munkáit-is 
és példáit, mellyeket a’ gyakorlás közben könnyebben lehet vala a' gyermeki elmével 
felvétetni.

t/egyedik hiba az: hogy a’ szók egybe-köttetésének törvényiéi (Grammatikai régulák) 
szárazon taníttatnak, 's a’ gyermeki gyenge elmének terheltelésével könyv-nélkúl lanúltat- 
nak. Holott sokkal könnyebb ’s természetesebb volna azokat a’ fordítandó Auctornak 
szavai mellett mutogatni , még pedig csak röviden a’ regimenben lévő és regens szó
kat kinevezve. Ekkor tanúlnák-meg , miért van valamelly nomen a’ tapasztalt cásusban,

numerusban , tempusban, modusban, formában. — így a* más nyelvre által-téfeten- 
dő fordítás-is megkönnyebbíttetnék, a’ szobás’ értelme-is kitaláltathatnék.

Ötödik hiba az: hogy a’ fordítandó Írók (Auctorok) nem épen a’ gyermeki élet ide- 
jéhez, ’s a’ gyermeki értelem tehettségéhez vannak mindenkor mérsékelve. A’ Cicero 
munkái , Curtius, Sallustius, Tacitus már ítélő tehetséggel bíró elmét kívánnak. — A’ 
gyermek természete szerént beszédes, erre a’ Langius (Colloquiumai) beszélgetései meg
tanítják; ezután a’ rövid történeteket tudni’s másoknak eló-is adni szereli; erre elké
szíti az Eutropius’ rövid Római Históriája; majd életét kívánja egy ’s más derék em
bernek tudni ; erre Cornelius elvezeti; — végre ha az indúlatok’ felserkentésére s az igaz 
ügynek óltalmára törekedik : a’ Ciceró legkönnyebb Óráczióji arra-is megtaníthattyák — ’s 
ezek volnának egyedül az én Ítéletem szerént illy rendel a’ gyermekektől fordítandó Deák 
írók, de a’ mellyeket nem-csak megkóstolni kellene, az-az : nem-csak egynéhány elsőbb



Október 1828.

részecskékben fordítani, hanem szintén csak-nem régig; Így szoknék a’ gyermek az fró- 
uak sz avaihoz és szállása formáihoz ’s így taJálná-ki annak Beszédének igaz értelmét.-

Hatodik hiba az: hogy a’ deák írók* ízét igazán naegízeiíteni nem tudják , nem tanúi- 
iák ’s nem-is kívánják — minden írónak van egy külőnBs szállása formája, szava-járá- 

sa , meiív az ő beszédét’s írását a’ másokétól megkülöinbözteti; — innen van , hogy más az

példákra szabogattatni. •— De senki ebben czélját el-nem éri, ha az írót nagyobb részént 
által nem szemeli ’s szemelteti a’ gyermekkel.

Hetedik hiba az: hogy midőn a‘ deák írók fordíttatnak, ha nem emllfem-is a’ fordí
tásbeli sok gyengeségeket s idétlenségeket, mellyek gyakran megesnek; majd a’ fordí
tók egyébre nem néznek, hanem csak arra hogy a’ szót szóval cseréljék; a' Magyar
nyelv természetét, melly a’ Deákétól külömbözik még csak meg-sem tekintik; pedig a’ 
Magyar magyarül gondol, magyarul beszél, ’s azt néki a’ Deák-nyelv melleit elfelejteni 
nem lehet; egyéberánt vagy a’ Deákból lett fordítás erőltetett lészen, vagy a’ magyar 
szóllás elkorcsosodik; továbbá szokássá vált, hogy a' deák írókat fordittatók , még a’for
dításhoz ragasztanak egy kis száraz resőlutziót, meltyben a’ regiraenben lévő szónak hol 
létét á Grammatica reguláinak hoszszas Pápeli módjára elcsevegett elmondásával bizo- 
nyittatják, kimaradót! a' fordításból a' helynek Geographiai — a’ személynek ’s törté
netnek Históriai, a’ régiségnek szokási hasznos és épületes előadása. Melly által a’

nék,*—ezen elhagyott szép szokást azzal akarják kipótolni; hogy mind'a' Geographiát, 
mind a' Históriát, mind a' Régiségeket, külön-külön pensumokban, írásban adják-ki a’ 
gyermekeknek, melly miatt a' sok írás által, terheltetik, írása is romlik , de fóképen ezen 
penzumoknak tanulásával, a' nyelv tanulására fordíttarni szükséges ideje elvételik. — 
Azonban ezen Geographiai ’s Históriai intézetek - is, az írónak megértésétől meszsze elre- 
kesztik a’ gyermekei; mert nem a régi, hanem csupáo-csak az újj Geographiára ’s egy 
két közelebbi Ország Históriájára fordtttatják minden ügyeletit a’ gyermeknek, —• rael- 
lyeket majd a’ nyelv megtanulása után lehetne ’s kellene tanülniok.

Xjolczadik hiba az: hogy a’ magyar beszédnek deák beszédre általtétettetése gya
korlási igen ritkák; mert néha egy Héten egyszer vagy kétszer esnek-meg, akkor-is im- 
mel-ámmal, nem is a’ Praeceplor jelenlétében’s ügyclése alatt; metlyből a’ lesz: hogy 
eggyiknek pensumáí a' másik barátságból vagy valamelly kicsin pótlásért le-forditja — 
holott az illy forditásbeli gyakorlásnak majd minden nap kétszer-is elő-kellene fordulni , 
még pedig közönséges helyen, hol a’ Tanító jelen vagyon, — ’s a’ fordításban megesett 
hibát magával a’ fordító gyermekkel kellene ki-kerestetni, ’s megjobbittatni,— így nem 
lenne szükség a’ felsőbb klaszszisból minden esztendőben néhány hetekig alsóbb klasz- 
szisokat csinálni, hogy ezen alsóbb klaszszisokban tanúittak újra-való megtanulásával a’ 
felsőbb klaszszis derék pensuma elmúlasztassék; ’s nem tapasztalnánk, hogy a’Syntaxista 
a’ maga esztendei Cursusában elébb hetekig Elementarista, majd Comparista, majd 
Conjugista, igen.aok féle ista kénteleníttetik lenni.
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Ktlenczedtk TiHaai: hogy a’ fordításra kiadott ínagyar beszéd’ példái többnyire igen mes
terséges és czikornyázolt kitételekkel, szólásokkal trágyázott gyakorlások, mellyek , mind 
V  Magyar-nyelv’ természetes és erőltetés nélkül való könnyű törvényiéivel ellenkez
nek, m ind  a’ Deák-nyelv’ szóllisa formáitól még meszszebb ejtik a’ tanúló gyermeket; — 
a’ magyar nyelvben a’ szépséget nem a’ czifraság, tekervényesség, idétlen erőltetés té- 
szik, hanem  a’ nyelvnek egyenes könnyű folyása, a’szép Trópusokkal ’s Figurákkal egy
ben , ----  a’ Deák nyelvben is szintén illyenekben áll az igaz szépség.

Hogy én a’ megnevezett hibáknak fel-fedezéseire léptem, arra a’ vitt engem, mi
velhogy nagyon sajnálva szemlélgetem darab időtől fogva a' Deák szép , hasznos és szük
séges nyelvnek álqváshoz közelitő állapotját, annyira, hogy a’ hamunn alól annak csak 
némelly szikrácskái csillámának . ki.

ERDÉLY HISZTORIÁJÁHOZ TARTOZÓ EMLÉK-ÍRÁSOK. *) 

1.
N a ts zu f  FŐ- Vezér levele az Erdélyi eggyesült hdrom Nemzethez, 

és cC Hajdúkhoz. Konstantinápoly, Bojt-más' Havának 5-kdit, 1Ö13.

M y  W ezér Naszuf Passa, Istennek Kegyelméből az Hatalmas győzhetet
len C sá sz á rn a k  ez egész Világon való Országinak Parancsolója és Fő-gond
viselő "Vezére.

Erdély-országban  lakó, és annak rezeyben lévő Nemzetes Wraknak, fó 
N e p e k n e k , Nemesseknck, Vitézló rendekk, egéz Zékelségnek, Zásságnak, 
és H a ic lu  W it ezeknek közenetünköt, és minden jo  .akaratunkat iryuk.

szó hiteles eredetrfráaőkból. ’s hozzám a’véeett klildé 1815-beo Kelo'svárra, begy Matek 
De minekelétte mindenekben eljárhattam 
ennel én adom által á Késönségnek. Meg
szidja tekintetéből, meg, Erdélynek po-

folytathatta voiína Kerekes Ábel az effélék gyűjtését és kiadásit, mert Hlyen 
készíthetik Erdélynek igazi, 's való Hisztoriáját, a’ minek onnan még egykor elé- 
tsben, úgy gyanítim jeles Térténet/réját nyerte volna a’ kis derék Haza 

DősmsKTst Giswu





Bethlen Gábor Fejedelemnek d  Szebeni Tanátshoz írt levele. 
Gyúla-Fejérvár, Jut 26-kán, 1623.
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Bethlen István < 
Gyúla-Fejérvdr, Jun. $-kén, 1622.

Szász Utiiverszitáshoz.
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Szultán Murát Khdm Török Császár* levele Bethlen 

Gubernátorhoz.

1Q23

István



A ’ Mohácsi Sírhalom.



, Fijából vér verejtéket

Végképp

hét' Csillagát
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FELSŐ MA.GYAR-ORSZÁGI

Tizenegygyedik Fűzet. November 1828.

6 .
Az Androszi Leány.

P. T é r e n t iu s  A fer’ V íg j á t é k a  
Magyarra fordítva.

r. Terentiue Afer, Afrikai Uületit, Terentiue Lutanue’ Senator elabaiota, Laelinf le Scipii‘ 
barátja , Húma' ipittetite útin 560-594. etzteniik Htett Bt. Mint eigjálik-HUi Menaniert kivette, ■» 
hat vígjátékokat hagyott, mtllyek minién tekintetben igen jeletek a' magok nemiben.
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ÉLŐBESZÉD.

JVIidőn a 'K öltő magát az írásra a d ta , azt h itte , nem másról, hanem csak 
arról kellene gondoskodnia, hogy játékai a’ közönségnek tetszenének. De 
lá tja , hogy egészen másképen van a" dolog; m ert szorgalmának egy részét 
élőbeszédek írására kell fo rdítania: még pedig nem a" végre, hogy darab
jainak rövid summáját lerajzolja, hanem hogy eggy irigy vén K öltőnek rá 
galmazásaira feleljen. ‘S értsétek-meg, mit tulajdonítnak ellenségei a’ je 
lenvaló játékban vétekül.

Menander eggy Andriát ír t és egy Perinthiát: a" k i a' két darabnak 
cggyiket esmeri, az mind a' kettőt esmeri. Mert nem annyira a tartalom 
r a ,  mint a' beszéd és írás módjára nézve külömböznek egymástól. Köl
tőnk megvallja, hogy a' Perinthiából azt a' m it illendőnek ta r to t t , az 
Andriába általvette, "s tetszése szerint hasznára fordította. Ezen tseleke- 
detet oltsárolják ezek, ’s azt v ita tjá k , hogy nem illik  a’ já tékokat ösz- 
szezavarni. De bizonyára, midőn igen értelmesek akarnak lenni, 
lenekké lesznek; mert költőnkkel eggyütt N aeviust, Plautust ’s E nniu 
is vádolják, kik neki e’ részben példát adtak. ’S ő inkább akarja ; 
jeles férj fiák' gondatlanságát, m int emezeknek ab-tzés gondosságát kövein

Egyébberánt azt tanátsíom nekik , hogy maradjanak veszteg, ’s szün- 
jenek-meg rágalmazni, ha rágalmazásaikkal magoknak ártani nem akar
nak. Ti pedig fogadjatok bennünket kegyesen ’s méltóztassatok figyelme
tekre , lássátok ha lehet e' költőnktől még valamit reményien;, és azon 
já tékok, mellyekct ezután fog írn i, meg érdemlik-e hogy elő-adassanak, 
'■agy a játékszíntől el-tiltassanak. • . -
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ELSŐ FELVONÁS.
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Siaio. Phaedrus, e’ vala a’ felelet, vagy Kli- 
nia, vagy Nicératus (mert akkor ezek hárman 
egyszerre voltak szeretői). „Hát Pamphilus mit

szét megfizette ‘s eggyattvatsoralt. Ezen Őröltem. 
Másszor ismét azon kérdéseket tevém; ’sPaújphi-

ez gondolám magamban kiáltotta a’ próbát ’s re-

szőrfi emberekkel van dolga, mégis tisztán és szep
lőtelenül megtartja szívét, az már maga tudja éle
tét kormányozni. Nagyon gyönyörködtem benne;

nek tartottak, hogy iilyjó indűlatu fiam van. Mit 
mondjak többet, Chremes mindenütt jóhirét hall
ván maga eljött hozzám , ’s eggyetlen-egy leányát 
nagy értékkel eggyütt feleségűi ajánlotta fiamnak.

dékában ’s mára tettük a’ lakodalom’ napját.
Sosi A. Mi ellenzi hát hogy véghez ne menjen ?

gát mindenektől megkülSmbSztette; rab-leá
nyokhoz menék ’s kérdeztem, ki legyen. A’Chry- 
sis testvére e’ vala a* felelet. Ez mindjárt tőrt ütött

Sóst a- Meliy jgen aggódom, mi lessz a’ do„ 
logból.

. Simo. Az alatt a’ halott tovább vitetik; kísér
jük; elérünk a’ temetőbe; a’ holt-test a’ máglyá
ra tétetik, sírnak körülötte. Azonköafeen ez a’

életének szembetűnő veszedelmével igen közel 
megy a’ lánghoz. Ekkor Pamphilus magán kivűl 
ragadtatván egyszerre kimutatja az addig olly jól



November 1828. 1933

Víg yitl e> vagy r

Második Jelenés.
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Ötödik Jelenés.

hihetek-el; azonban ók be 
ipen most jó ki tóle Mysis 
, hogy Famphylussal szól 
Atyja Jaltai meglepettethet
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MÁSODIK FELVONÁS.
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egmondom. 
dolog hát?
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Negyedik Jelenés. 
MO, DAWS, PAMPHILUS.
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Mindég vigyázott jó hiréré :

HARMADIK FELVONÁS.
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meke ran Pamphilüsnak. Engedjek az Is 
hogy megéljen; minthogy az Atyja ©Ily neme 
tü, ’s véteknek tartotta ezt a* betsöletes jt

íhogy eltalált?
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Mindjárt meghallod,

i hogy adja oda leányát ’*
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Második Jelenés,
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Harmadik Jelenés.

Davcí. Nem neked hanem e 
hogy tévelygésben ne légy.

Negyedik Jelenés.
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Batci. Fogd ért mennél elébb, ’s tedd az aj
tónk eleibe.

Mise. Mit mondáén kérlek? a' földre?
Deres. Hozz fórét innét az oltárról ’s terítsd

Datus. Azért hogy jó lélekkel megeskitdhes- 
sek, ha talán az Uram megakar esketni hogy nem 
én tselekedtem-e.

Mysis. Értem. De kérlek honnét jött beléd 
egyszerre illyen lelki-isméretesség ?

Darns. Mozdulj frisen, hogy szándékomat bő
vebben megmondhassam; Óh Jupiter!

D ATOS. Hát kitől kérdezzem fHiszen mást sen- 
kit-sem látok itt.

Csasatas. (magéba) Ugyan honnétjőhetett ide

DAros. (Mjésheo Nem felelsz-e kérdésemre? 
Mysis. Hah !
Datos. (lusta) menj jobb .kéz feléi 
Mysis. Elmentt az eszed. Nem magad....? 
Davos. Ha csak égy szót szólsz-is azonkirül 

a’ mit kérdek , meglásd hogyan jársz.
Mvsis. Mit? te fenyegetsz?
Davos. Honnét van ez a’ gyermek? (!.«.») 

fenn-szóva! felelj.
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Egygyik tsalárdság a’ másikat nyoir 
már a' mint hallom azt-is suttogják 

zemély Athénéi polgár leánya volna.

tőlünk eljött, örökséget ’

dolgok’ illye/állapotjába
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ÖTÖDIK FELVONÁS.

Mis6 Jelenés. Második Jelenés.
CHREMES, SlJttO.

Chrehbs. Eléggé megmutattam barátságomat, 
elég veszélyre attarn magamat ; Tess már réget kél 
résednek. Míg kedvedre akartam járni, csak-nem 
fel-áldoztam a’ leányom életét.

Sxmo. Sőt mindenre kérlek és ke'nszerítlek, 
tedd velem azt a’ szívességet ’s bizonyítsd - meg



f
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Símo. Legyen meg hát (Pu&phUu el) Minde
nen megnyugszom, Chremee, csak azt ne tapasz
taljam, hogy ez meg akar teáink

Chrekbs. Az atyának még a’ nagy vétket-is 
gyengén kell büntetni.

Negyedik Jelenés

CaiTO. Gövéiekor Paoiphifaiho,) Hagyj békét a" 
'kérésnek. Kérésed tellyesííésére ezen okok közül 
mlndeaik elégséges ösztön ■, mind az hogy te vagy, 
mindaz hogy a- dolog igaz, mind az hogy Glyoe-

Cassnti. Nem az Androszi Crito-e ez , a’ kit 
látok? lígy ran, bizonyosan az Isten hozott Crito, 
hogyan jösz egyszer Athénébe?

Crito. A' környülmények így kívánták. De

Cmto. Lássa akár mlllyen szokott lenni; de 
ha tovább is ollyanokat mond, mellyek kénnyé, 
nek tetszenek, oUyanokat hall tőlem, mellyek 
neki nem fognak tetszeni. Mit törődöm ’s mitgon- 
dolok én ezen házassági dolgokkal? (Smolo.) 
Nem volna-e illendőbb tsendesen tűrnöd bajodat? 
Mert most mindjárt meglehet tudni, ha" igaz - é 
vagy nem a’ mit mondok. Egykor egy . Athénéi 
ember hajó-törést szenvedvén ezzel a’ leánnyal 
egygyiltt, ki még akkor kitsiny volt, Androsz szi
getébe vettetett ki a’ szélvész által. Mindenétől 
meglévén fosztatva, legelsőben Clurysis* atyjával 
találkozott ’s alioz folyamodott,

Simo. Ez egy mesét akar mondani.
CaazaiES. Hagyj békét.
Crito. Mitsoda? Félbe szakaszt?
Cb&bmes. Mond tovább.
Crito. Az az ember ki őt béfogadta roko

nom volt. Annál, az idegentől magától hallottam 
bogy ő Atbenei. Ez ott megtolt.
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Ötödik Jelenés.

Hatodii jelenés.



Lehet-é a’ jó ember a’ közönséges és yeszedel-



Polykletus’ útazása, vagy Római Levelek.
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A’ KÖLCSÖNÖZŐ.

Midőn Pia, az Ángoiyok' ama 
boldogságát ’s mostani hatalmát

halhatatlan Ministere, a’ '-kinek köszönheti Anglia

kaiktól-is méltán bámúltatik; felette ülendő hogy azon Férjfiú emlékezetének-is, a’ ki 
Minister Fittnek az 6 még most-is fenn-álió Systemájára nézve, á’ legelső megfogást szer-

eggy előkelő Helvélával atyahságos öszszeköttetésben lévő Atyja, talán azért vólt ojly mé- 
rész Politikus és a1 maga Honja Kórmány - rendjének Reformátora, mivel mint nyilvá
nos ellensége a’ rész-szerént arístocratiai, részszerént deínocratiai némelly Kantonok 
ígazgatásbeli fenék-törvények külömbözés ének, ollyan rendet akart béhozni ’s megállapí-

terheket kívánt megerősíteni. Egy sfóval néki a* vô ít a* czéffa, hogy a’ Kousseâ sóciaÜS 
Contractusánál-fogva, a’ Hélveczia meredek hegyeit, gyönyörű ’s kellemetes síksággá te
gye; ámbár az ő balgatag igyekezetének nem lett egyébb gyümölcse, hanem egy Consti-

ke, és az Ő atyai örökségének vég-pusztulása* : *
Ezep atyai örökséggel kezdetivel az - ifjü Schneider, ■*' maga pályafutását. Ámbár

tiót tárgyazó projectumokból iljoní egyébberánt Schneider,tiszteletbe tartott névvel, 
magához vonszó külsővel, jó neveléssel és szerentsés temperamentummal bírt; a’ hon--* 
nan a’ Kantén’ legjobb házaiba szabad béjárása volt. — Hogy magát ezen szomorú hely- 
heztetésből kisegíthesse, eggy oliy Systemát talált-fel, mcllynek fenék-törvényeit a1 leg
nagyobb szorgalommal .és ügyességgel tudta haszonra fordítani, Plánumába valóbóldogú-

esmeretes Frey és Compag. Pénzváltó’ házától. Már ekkor Schneider, semmit-sem 
kételkedett, feltett szándéka szerentsés kimenetele felől; elrendelte a’ maga költségeit; 
megalapította gazdálkodását és a’ maga gazdálkodási syslemáját, ámbár minden kérke- 
dékenység nélkül, mindazálial kész-akartva, mindenek előtt szembetűnővé igyekezte 
tenni, elő-terjesztvéi.: hogy az 6 atyjáról reámaradt kevés vagyonkával ’s az ő jól elren
delt foglalatosságaiból néki béjövŐ haszonnal, az ő állapotja jó karba van helyheztetvé.

ic. Selmádénak hívták ezt az embert, , 
▼ólt. — Az ő jó Famíliából származó!
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K inizsy  Pál, Vezér ’s Ország-Bíró.
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Zágrábot megvette, ’s Székely hatalmán fájdalmas sebet ejtvén, nyugvás nélkül új !
hatosokra készült, mert mig 6 itt szerzi a’ békét, addig Zápolya, Bátory, Dóczi, fehér
várnál mellyet Maximilián bírt harczoltak, a' legalkalmasb időben hozá ezeknek 5000 
főből állá seregét, ’s megvévén a’ hajdoni fő-Várost, Veszprémet-is megszabadító ’s 
Visonyt saját Várát is kicsikarta a’ Németség kezéből. f

Most Királya parancsa szerént a’ fekete sereget vette keze alá , ’s a’ Tőrök ellen sie
tett, kik a’ Temesi környéken ’s Szendrőnél dúltak, hamar megzabolázá őket, ’s te
mérdek foglyokkal tért Temesvárra, hol a' pogányokat, a’ legszörnyűbb kínokkal vége
ző ki a’ világból, némellyeket, úgy beszélli Bonfín forgó malom-kerekekre köttető, má
sokat lassú tűznél süttetett, másokat elevenen megnyúzatott vágy Őszszekötött lábakkal 
és kezekkel sokáig őheztetett sertéseknek adatott. — Ezen Emberiség ellen való tettei Kini- 
zsynek életében olly rút mocskok, melly dicső pályájára elolthatatlan homályt boríta
nak. A’ Török Táborból viszsza-jövén saját polgártársai ellen kellett fegyverét fordíta
nia, azok ellen kikkel győzni tanúit! A’ fekete sereg az el-szegényedett Ulászlótól nem 
kapván sok Ígéretekre - is zsoldját, zavarogni kezdett, ’s pusztítóit Szeged körűi. Kin;- •
zsyttevék ostoré,'s ez ellenek tört Halasnál őket sánczaikból kicsaUa ’sa’téren körűivet- f
te, hoszas védelmezés után 700 vitéz látván harczitársát •»’ .halál hadi párnáján, Bteghó- 
dúlt, a ez lön vége az olly győzhetetlen ’s dicsőséges fekete Cohorsnak. L

Nehéz csapást küldött reá a’ seregek Ura, gnta-ütés elvesztette nyelvének használá
sát, de nem vele született tilsát, bátorságát, ’s Királyja eránt való hűségét. .Mennyire j;
becsülte, szerette, ’s tisztelte légyen Ulászlóét, azzal bizonyitá-meg: hogy Báthory István 
lehányta után 149a Jan. neki adá a' fontos Ország-Bírói hivatalt, mellyet 6 nyelv nőikül- J
is olly ügyesen viselt, hogy akkor jobbat nállánil nem nyerhetett volna. De a’ béke csar- }"
nokában sem élhetett ő , hogy a’ harczmezőrö többé kine lépjen, ugyan azon esztendő
be  ̂ment Som Józsa társaságában a megfagyott Dnnán át, Ali-Béget két vár elvétele 
által megszegényitette, a’ Töröktől pedig sok embert, pénztj marhát elrabolt. Utánna ?
sietett Ali-Bég, de «’ Duna jege olvadozni kezdett ’s Szendrő túl-partján nem töíthetvén 
Kinizsyn boszszúját, azt őn magán, szakáitól, ruháját az ellen-sereg’ szeme láttára ’smú- 
lalságára lépdelvén enyhítette, hűtötte.

Ali a’ vett szégyent, melly sem első sem útólsó vaía lemosni készült, némelly ala- 
cson lelkeket kik Belgrádot őrzék sok pénzen megvett, de jókor megtudta ezt Kinizsy 
’s derék sereggel iövelt szellő sebességgel Belgrádba az árúlókat elfogatta, tömlöczbe }
vettette ’s szokott de helybe nem hagyándható kegyetlenséggel büntette. A’ Törökök 
reménye hé nem teljesítetvén, kudarczal mentek Mitrovicznál a’ Száván keresztül Sla- ,
vóniába pprédáim, égetni. ' }

Ulászló némelly zajgásokat személyes jelenlétével lecsillapítván, Budára riassza útját {
Temesnek vélte, hol Kinizsy reá várakozott Érzékenyítő . látmány vala a’ néma elévült f
hőset ifi* Királyja előtt térdéh látni, szűnhetíen hívsége kijelentésére, érzékenyítőbb va
la látni mint szegezé nyakának sok csatákba köszörült kardját , megmutatni vágyván hogy {
élete a Hazáé és Királyé. Meg lágyéivá emelte-fel őt Ulászló, 's megölelő, a’ legbatat- j
masb tűz folyt Kinizsy ereiben , ’s minden mozdúlaia azt mutatta, hogy egygyetleo vá* j
gya aT‘ Tar’ ki-irtása- . ; . . . . f



Vashington Irving’ írásai közzűl i
(Folytatás.)
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tosanr viágáSti; hogy azok’ ízlését magoknak tulajdoníthatnákj de megkell vallanom, 
hogy igen sokan voltak ollyanok , kik magokat tetőtől-fogva talpig illyeS csillámlé cseT 
cáebéceékkéi felpiperézgették.

El-nem roúlaszthatora, hogy említést ne tennék egy sárga nadrágú és harisnyájú, 
árkádi kalapú Géniéről, ennek a’ pásztori élethez nagy hajlandósága volt, de vándorlási 
csak a* JPrűnroze HU klasszikus földén, és a’ Regenfpark magányosságában történnek-noeg. 
Ö magára több Idilh'ai régi írók’pántlikáit, és koszorúit felfüggesztgelte , fejét eggyik vál
lára lehajtván a’ 2öld pázsintokról fecsegve, a’ gyöngy-virágokról fántáziálva lépdegélt

Figyelmemet leginkább magára vonta eggy öreg Úr, Prédikátor ruhában, szörnyű 
nagy és négy szegeletá kopasz fővel, nehezen, lihegve jött-be á’ Szálába, könyökével 
jobbra, balra taszigálya a’ gyülevész közit útat csinált magának, mindaddig tolakodott, 
míg nyakas Ön-magával megelégedő ábrázattal egy görög Quartanthoz érne, és minek- 
utánna eggy iszonyú bodros parókával kopaszságát eltakarná, a’ Quartantot nagy büszkén 
fejére tette.

•Ezen Ktteraturai maszkerádában egyszerre: t̂olvaj! tolvap ! kiáltást hallottam. Mit lát
tam f? A’ falon-függŐ képek megelevenedtek I A1 régi szerzők* fejei kezdettek legelőbb- 
szer-is mozgani, továbbá a* vászonból kezeiket kinyújtották, és tudakozódva tekintgél- 
tek a* rongyos csoportra, végre haragosan leszállónak függő helyekről, az elrablóit tu
lajdon ruháikat viszsza-kívánták. A? zaj, zűrzavar rettenetes lŐn,*’boldogtalan vétkesek 
haszontalan igyekeztek prédájokkaí elillantant. Lehetett látni, mikép’ vetkeztették-le a’ régi 
ÖTég Sz^riétesek á’ fiatal új Profészszörokat, mi kép’ vesztették-el a* Dráma-írók, fénylő 
kincseiket. Beaumont és fleicher, Kasztorés Poluxként küzdöttek egymás mellett a' csata- 
piarczon. A’ rettenetes Ben Johnson itt többet vitt véghez, mint midőn ő a* Flandria* 
seregnél mint önként vállalkozott verekedett. Mi pedig a’ csekély literatúrai habarékból 
öszsze-kevert rongyosokat illeti; ezek annyi színű ruha-darabokból öszsze-aggatott gúnyák
ba voltak felöltözve, hogy Harlekinhéz voltak hasonlók, nem csuda tehát, ha ezek felett, 
a’ viadal olly nagy volt, mint Pairoklusz' teste feleli Trójánál Többek, kiket ézelŐttnyal- 
kán fel&ltŐZver’ tisztelettel szemléígettém, most egészen mezíteíen mínden -ruházatoktól 
megfosztva lopódzottak-ki a’ Szilától. Szememben leginkább az Sreg Űr, a’ gDriig szür
ke parókával, Btlótt 6 igen megijedve futkosott, utlnná tóbben kiáltoztak, mindenkor 
nyomában .voltak, a' szegény, futtában díszes parókáját elvesztette, mi I8bb még ruhája- 
bói-is kifejtették. Kevés Szempillantatok âlatt, az úriás-köntSsból kivetkezletve Sszsze-zsu- 
görödott csont-váz lett, és egy darab rongyai, melly még hátán maradott, a’ szobából

Ezen tudós Thebánusz’ furcsa tórténete engem a’ kaczagásra ingerlett , hangos ne
vetésre fakadtam, mellyre felébredtem’s álmom eltűne. Ezen zűrzavaros csetepaté elvég- 
zódótt, a’szoba, elóbbeni állapot ját viszszanyerte , a’régi Szerzők viszsza-tértek kép-rámá- 
jok kSzé, és komoly csendességben függóttek. a’ falon. Egyszóval én magamat ismét ébren 
tapasztaltam, megvoltam támasztva azon szegelethez, hol elaludtam, a’ sok könyv-kuka- 
ezokat reám bámészkodna láttam. Álmomból a’ kaczagásomon kívül semmi-sem volt való.
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kaczajhang még soha-sem halatszott ezen szent helyen, nem csoda tehát, hogy az igen 
megsértette az egész kőnyvcsináló társaságot.

A’ 'könyvtár1 őrzője azonnal mellettem termett, ’s kérdé, vagyon-e engedelém-leve- 
lem, elébb nem értém őt, végre megtudtam , hogy a’ könyvtár eggy ollyas valami literá- 
turai erdő, mellyben a’ vadászat tilalmas, és itt senkinek, a’ ki csak arra meg-nincs ha
talmazva, vadászni nem szabad. Égy szóval úgy állottam itt, mintáz, ki az erdő-tolvaj- 
ságban találtatik, menteni magát nem tudja; szivemből örvendettem-is , hogy minden bün
tetés nélkül elhúzhattam magamat, mert féltem, hogy az egész kőnyvcsináló. kuvász 
reárn bocsájtatik.

A" falusi Templom.

Az Angol falusi templomoknál ritka helly alkalmatosabb az emberi karakterek’ ki- . 
fürkészésére. Több heteket töltöttem egy szíves barátom’ mezei lakásán. A’ legszebb 
vidéken feküdt ez nem távol egy falusi szentháztól. Képzelődésemet ezen épület igen

zott, a’millycnek az Ángoly vidékeknek olly tulajdonos kellemetességet adni szoknak, a’ 
tartományt, mellynek közepén azon templom áll, számos, régi fő nemzetségek lakják, 
ezek közzúl több elhalttak a’szentház’ hüs, csendes tornáczában örökös álmot nyugszanak. 
Az épület’ belső felain, a’ külömböző kor külömböző ízléseivel készfiit emlék-lapok 
látszatnak; a’ sok nemzetségi czimektől befestett ablakokon igen homályosan hat által 
a’ világosság a'templom’. belsejében. Itt, ’sott több vén urak, ’s aszszonyok’halotti szob
rai állanak, a’ mellyek közzül némollyeken a’ lent nyugvók' képmásai színes márványból 
pompásan kiferagva vannak, a’ szembe minden felől , a’ büszke oszlopokon a’ halandó 
hiúság’ bizonysági ütődnek, mellyeket a’ legalázatosabb vallás templomában, az emberi 
feiróvalkodottság á rokony por felett kevélyen emelt-fel.

A’ szomszéd előkelő nemzetségek, csinosan készült, kivarott, párnázott karszékekben 
ülnek , a’ székek’ bezártajtain a’ tulajdonos familia’ czimere fénylik , a’ pad-asztalain gazda
gon megaranyozott imádságos könyvek hevernek. A’ bátúlsó padokon , vagy az orgona 
mellett lévó’ Gallerián öszsze-szorúiva helyt vesz a’ köznép, a’ templom megye’ szegénnyel 
pedig az oldal folyosókban ülnek.

Az Isteniszolgálatot egy jól meghízott, orrából trécselő Pap tartotta, a’ kinek lakása a’ 
szentegyház mellett volt. Ot szívesen látta mindenki a’ környékben asztalánál, 5 leghíre
sebb rókavadász volt fiatal korában, de mármost az élteskor, és a’ meghizott test arra 
alkalmatlanná tették, lóháton megjelenít ugyan á minden vadászaton, de más egyebet 
nem tett ott, minta’ kopókat a’ vadía bocsájtotta , vagy pedig a’ vadász-ebédet elren- 

. delgette.
Az illyen Pappal által-ellenben , nem merülhettem az időhöz és a’ helyhez alkalmaz

ható gondolkozásokba, mivel pedig én más szegény keresztyén módjára lelkiesmére- 
temben csak úgy nyughattam-meg, ha hogy önvétkeim’ súlyát á felebarátom küszöbénél
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•lerakhatom-figyelmemet lehál szomszéd)aimra ferdített vizsgálódásomon ioglalatoskod- 
tétem.

Angliában még idegen lévén, kívánkoztam az előbb-kelő Nemzetségek' szokásaival 
roégeamérkedni,' meg-is győződtem abban nem sokára, hogy mentői több jussa vagyon 
valakinek másoktól--tis-ztcítelni, az annál serényebb egyszerűségben jelen-mega1 világ előtt

Figyelmemet kiváltkép’ egy főrangú,több fiú és leány gyermekekből álló famiiia von- 
szotta magához. Már egyszerűbben, és szerényebben magát valaki nem viselhette, mint 
ezek a' templomban. Ők gyakran a’ legsilányabb hintón, nem ritkán pedig gyalogos 
jöttek a’ templomba. A’ fiatat leánykák, kinn a' templom előtt megszoktak állani, a’ 
legdícséretesebb leereszkedéssel beszédben ereszkednek a' köznéppel, azok* gyermekeit 
czirógatjákj eggyűgyfi beszélgetéseiket Békével halgatják ; ábrásat vonásaikon, mdlyeken 
a* kimíveltség’ észrevehető nyomai látszanak ugyan, a’ kinyílt szerelmi szépség, valódi 
vidorság, és a’ magokhoz vonszó nyájasság tündöklött. A’ férjfiak magas, jól nyövésüék, 
öli az akkori finom szokás szerént ugyan, de csinosan voltak öltözve; ruházatjok nagy ta
karékosággal ugyan, de minden szeles bohóság nélkül voltak készítve; egész viseletűk 
természetes, nem erőltetett, felséges kegyelmű büszke gyorsaságú volt, ezek csalhatatlan, 
jelei, a’ kifejlődéskor az alatsonyság alá nem vetett, nem szorult, szabadon született, böl
csen neveltetett józan léleknek. Az Őszinte senkitől viszsza nem tartózkodó bátorság* 
érdeme abban áll, ha másokkal, bár azok milly alatsony sorsúak légyeuek-is, leereszke
dő társaikodásba ereszkfedünk ; csak a’ helytelen kevélység olly gyáva, érzeigő, hogy 
az minden nálánál csekélyebb rangú közeledésétől víszsza-irtózik. Gyönyörűséggel láttam 
az elébbeni úrfiakat\ millyen kegyesén kérdezősködtek a’ föld-mívelő nép’ mézei foglala-. 
lóságaikról, mulatozásaikról, mellyekbena’ józanon kimívelt rend, ezen Országban szép * 
ízlést gyakorol. Az Hlyen mulatozásoknál , soha-sem vettem észre egy részről a’ felfuval- 
kodott reátartóságot, vagy más részről a’ csúszó-xnászó alatsonyságot; azon tiszteletes 
különözés uralkodik inyenekben, a* mellyre a’ löld-népe itt, hol a’ rang, és születési 
külömbségek vágynak, figyelmezni szokott.
. Ezen érdemes famíliával épen ellenkező-kép1 viselte magát egy polgári roeggazdagor 
dott ház-nép,* e® mipekutánna nagy kincset gyüjtene ̂ több.elszegénye t̂t^emesek’ jószá-, 
gait megvette, az örökös urasig’ egész élet módját, méltóságát tulajdonává lenni így ér
kézéit. Ezen meggazdagúlt Tamilia, mindenkor éh pnncé jött a’ templomba. Eelékesített 
familiai czimekkel felczifráZótt hintóbán ült. Ezüst fényben csillám lőtt. a’ sisak-czím , a’ ló- 
szerszám, minden ©llyan részen, a’hol csak elférhetett. Három szegele tű paszamántos ka-

síma dán-kutya Ült. Iszonyú nagy strucztolias kalapü, arányos gorabú Czifra ruhás két 
inas állott hátul a’ bakon. Az üveges hintó , hosz§zú tollakon hlringázott. Még a’ lovak, 
is, vagy azért mintha Sk-is érzenék a’ bentülők’ kevély püfledségöket, vagy mivel a’ren
den kivut keményebben voltak zabolázva, gangos nyakkal, szikrázó szemekkel harapták 
a' zábolát.

Csudálkoznom kellett minő pompával jelentt-roeg ezen fényes készületi! família a’ 
templom előtt. .A’ ezegeletnél megtörtént fordulás, már valami nagyságost mutatott, az



jráltak az masak állókból, hirtelen felnyíták a1 hintó aj- 
sót, a’ fényes família’ földre léptükre mindent elkészí- 
büjt-ki veres gömbölyű á b rá já v a l ,  magá t a’Börzé.



.•Oecze»flj*í :Í«S8.
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ERDÉLY HISZTORIÁJÁHOZ TARTOZÓ EM LÉK-ÍRÁSOK.
(Folytatás)

5. 

Erdély-orszdg’ Kendéinek levele d  Török Fo- Vezérhez. Kold'svdr. 
Septemb. Iq-kén, 1630.

Tekintetes és,Nagyságos V ezér, nekünk betsűlettel való J ó  U r u n k ! Is te n  
Nagyságodat Hatalmas Császárunk’ szolgálataiban m in d e n  ■ szerencsés 
áldásokkal látogatván, napjait e' földön sokasítsa.

Tudván Hatalmas Császárunkhoz val<5 igaz hűségünk, és fényes Portájához való 
kötelességünk tőlünk mit kívánjon, elmulatni nem akartuk, hogy. Nagyságodat min
den szükséges dolgaink, és mostani állapalunk felől ne tudósítsuk; remélhén, hogy 
most is , ’s ezután is minden időben hozzánk való jó akaratjában és gondviselésében 
fogyatkozást nem tapasztalunk. Ítéljük azért , hogy Nagyságodnak is 'némü-néinü 
részeiből lehetett értésére, minémű állapotunk lőtt légyen egész Országul mind az 
oltátói fogva is, a' miolta a’ Szent Isten az ő bölts Ítéletiből a' mi boldog emléke
zetű kegyelmes Urunkat, Fejedelmünket közülünk e’ világból k ivevé; tudniillik 
nem egyéb, hanem mind közöttünk való sok egyenetlenségek, mind pedig körülöt
tünk vaió Országokból sokféle rettegések, félelmek, és bizonytalan állapotok, úgy 
annyira, hogy az ollától fogva majd semmi idő cl nem múlt, mellyben ezektől akár 
melly részeiből is üresek lehettünk vólna. Noha pedig ő Felségének előbbi kegyel
mes Aszszonyunknak és Fejedelmünknek gondviselése alá keltvén magunkat hagy
nunk, mivel 5 Hatalmasságának és fényes Portájának kegyelmes akaratja is a* volt, 
hogy 6 Felségét szabad választásunk után Fejedelmünknek ismérjük : mindazonáltal , 
hogy Nagyságodnak igazságot kellessék írnunk, mind az okától fogva is abban O r
szágunknak semmi egyéb áliapotját nem tapasztaltuk, hanem tsak rom lását, fogyat
kozását, és jSvéudőbéü veszedelmünknek reánk óránként való várását, és attól való 
szüntelen rettegésünket; holott o Felsége, noha ollyan nagy Fejedelmek’ nemzetsé-
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gébol való : mindazonáltal gyarló-aszszonyi állapottól viseltetvén, és némelly dolgok- 
b,au; nem jó embereknek tanátsaktól is hordoztatván, immár közel annyira jutatta 
volt ‘ Országunknak állapotját, hogy semmit nem egyebet, hanem tsak nagy veszedel
met va'rhattunk magunkra. És a’ mi raindennél’legnagyobb: azt nyiivám eszünkbe 
vettük „ és  valóságoson meg is tapasztaltuk, hogy Hatalmas Császárunk’ hűsége alól 
is berniünkül néinelly titkos fracücai által elvenni igyekeznék. Mellyet mi minden 
úton úgy elakarván távoztatni, hogy a’ mi igaz hűségünkben soha ő Hatalmassága és 
a fényes Porta fogyatkozást ne tapasztalhasson, minémil rettegéstől viseltettünk csak 
annak 'féMn»óíEáiettiis;, Nagyságodnak eléggé megüem.írhatjuk: félvén attól, hogy, 
hú eji.dolpg tovább megyen, mi is tellyességgel elveszünk; Hatalmas Császárunk is 
pedig gfyen;Országa’ romlása és veszedelme miatt mennyi sok költséget, és számos 
hadainak fáradtságos.munkáit fogja azért rendelni, raelly dolognak'okainak mi mél
tán mondódbatnánk, hogyha annak eleit-ideit venni nem igyekeztünk völna. Mi- 
íS^hügy _i.zért mostan is látván az egész Hajdúságnak,felkelését, hogy magunkra gon-. 
,őpt^,ne;viseljünk, el nem mulathattuk; hanem.egész Országúi ide KLolo’svári város- 
jpgllé táborba szállván, V ő  Felségét elébbi kegyelmes Aszszonyunkat a’ reánk való 
gondviselés és elébb megvrtt veszedelmeknek eltávoztatása felől megtalálván, mikor 
9 ; f e!s%? a’-iúaga állapot ját jóleszébe vette vélni, meggondolván azt is okoson, mi- 
it^mű nagy fáradtságos,:és gondos vígyázást kívánjon az Országunkra, való. gondvise
lés; annyira , hogy férjfiúi áüapatbau való okos és; vigyázó Feiedelnaeknet is elég 
terhes_:éS:fáradtságos nyughatatlanságok lehetné e’ miatt: tovább Országunknak feje
delemségét viselni nem akarván, tegnapi napon bennünket; minden Rendeket maga 
udvarába,felhívatván , és személye szerént Műnkbe kijővén, maga szabad ingyen 
való jó akaratjából és tetszéséből, senkitől arra nem kénteleníttetvén , sem nem 
Szorgalmaztál:án, Fejedelemségét létévé: minket mindnyájan kicsjnyloj, fogva nagyig 
hitűnktől, kötejességjjnktő! felszabadítván, 3JeHyat,ypjlt(p,jpi látlnnk volna, előttünk 
viselvén,, minému veszedelmes és káros dolog volna fő nélkül lennünk akármi kevés 
Ideig.is, é s,-m iatt minémű veszedelmes állapotok következhetnének, úgy annyira, 
hogy Hatalmas Császárunknak és a’ fényes Portának is nagy gondot okozhatnánk e* 
miatt: azt akarván minden úton eltávóztatni, azon napon közönséges Gyüléstínkbéh, 
minden Rendek egyenlőképpen hégyűlvén, , és legelsőbben Istennek szent nevét se
gítségül híván , a* mi régi szabadságunknak'módja és rendi szerént eggy szívvel és 
egyenlő-eggy akaratból és szabad választásunkból a’ mi kegyelmes Urunkat, Fejedel- 
nmuket, Tekintetes és Nagyságos Bethlen István Urunkat és elébbi Gubernáto
runkat Fejedelmünkké és Urunkká választottuk: tudván azt, hogy & Nagysága Isten
től erre a’ hivatalra elégséges állapottal felruháztatott, és ismérvén ő Nagyságának 
mindenek felett Hatalmas Császárunkhoz és. fényes Portájához igaz tökélletes hüsé- 

'  ... 60 * .
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Mehemet avagy M alm m etG \ra  Tatár Khdni levele az Erdélyi 
három egygyestik Nemzethez.

A' Messiás’ Nemzetséginek Tekintetesei! — Erdélyben lakó Uraknak, Fő-Ren
deknek köszönetéinél írom. Khámi méltóságom levelem megadatván , jelentem; ar 
Királytok pártolásban találtatott. O Hatalmassága' részéről, hogy megváltoztassák, 
meg is parantsoltatoll ; .melly dolog felől (Császári parantsolat származstt, küldetett 
nektek-, igen szükséges, hogy Császár’ parantsolatjának engedelmesek légyelek, tör 
zületek egygyet Királyotoknak válaszszalok, ő Hatalmassága’ akaratja ellen ne tsele* 
kedjetek; mert, ha hatalmas Császár’ részéről és a’ mi részünkről hadak mennek, a" 
szegénységet lónak iába alá tapodják, pusztúlástoknak ti lésztek okai. Ha pedig Ő 
Hatalmassága’ akaratja ellen jártok, a’ hadra magunk is készen vagyunk. Ez írásunk 
annak az Országnak lakosinak, szegényeinek könyörületességiért vagyon. Ezen do
logban a’ szegénységnek vétke nintsen. A’ támadást'indító jutalmát megtalálta. Az
ért szavainkat megfogadjátok , ő Hatalmasságától valami parantsoltatott, azt végbe vi
gyétek; ha pedig versengetek avagy ellenkeztek, választókat ezen mi Hívünk által 
küldjétek. Ha pedig a’ hatalmas Császár’ parantsolatját, akaratját tselekeszitek,, mi is 
ő Hatalmassága clőtt jó emlékezettel lészünk,.Ezen.leveliinket megadó Dombét Alebek 
hívünket: hamarsággal hozzánk viszszabotsássálok , i küldjétek, Köszönetünk veletek, 

.íratott Baklza-Szárájbán, Szerhadi Hóban
- A' Kkání subscrípiiója.

Kolo'svdr Városa Követeinek kötelező írásét: Máj. 24-kén’, 1660-dik
,  Esztendőben. . . .. -

Mi Colosvar Varossának Követi ugimint moostani (eo Biro Fejervari Benedek 
Deák, Auner Gábor, Tórám István, Brossai Giorgi, Üngvári Miklós, Kolczos Ist
ván, GerichSpedi, es Graszmari AWar István.. Agiúk emlekezetre ez dolgot az 
Hatalmas Budai Vezérnek, es Generalissanak eo Naganak, hogi mi az egész Va
rosunknak .megh maradásáért, igirtünk hátvan ezer tallért, saz melliet fogadunk igaz 
keresztem hitünkre, hogi eo Jlaganak igiretünk szerent, megh adgiuk , meli na- 
giob hitelnek okáért adtuk ez peczetes. levelünket város peczetivel megh erösityen.

(PH.)
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A  Török FÖ-Vezérnek Bartsai Ákos E rdélyi F ejede lem h ez Irt leve- 
lének m agyarra fo rd ítá sa .

A' Messiás’ vallásán lévő Keresztyén Fejedelmet között Keresztyén Fejedelem
nek, Bartsai Ákosnak, löszönclönket!— Köszőnetünk után te hozzád a’mi izcnctünk 
ez: tégedet Erdély-Országának Fejedelmének, fő-gondviselőjének teltünk; Istennek 
akaratjából, Hatalmas Császárunk’ győzedelmes ereje által am az árúló Rákótzit e' vi
lágból kitörlöttük, ’s annak kezéből tégedet megmentettünk. H atalmas Császárunk’ 
erejét látod-é mennyi? Azért Hatalmas Császárunk* parantsolatjához igen-igen ragasz, 
kodjál.az igaz úton egyenes lábbal járj, a’ kengyelt igazán nyom jad , mostan Erdély
re rendeltetett Sztrdar Ali Passa’ szavát fogadjad, az ő parantsolatján kívül ne tsele- 
kedjéf, a’ mit Ali Passa parantsol, . semmi halasztás ne légyen , a z t  tselekedjed., A’ 
melly árulók, kóborlók az Országban vágynak, azokat tae sz án n ja d ; hanem a’ hatal
mas Ali Passának megmutassad, hadd bűntesse-meg őket: igen-igen megoltalmazzad 
magadat, szorgalmatosan reá-vigyázz, hogy valamint pártjokat azoknak ne fogjad, 
kik miatt ennyi sok kárt, szomorúságot, nyughatallanságot szenvedtél. Arra ne te
kints, hogy teveled eggy hüten vágynak, hogy azért azokat szánnjad  ’skézbe ne ad
jad: mert, ha azután Hatalmas Császárunknak fülibe esnék , ha miben ezután meg
találnád is, hitele nem fenne szódnak; Hatalmas Császárunknak haragjába csel; sem
minemű szódnak hitele nem lészen: a’ szemedet rettenetesen felnyissad. .A ’ mint 
ennekelőtte, mikor sok szóval tartottál, halogattál, ezután a’ ne legyen; a’ két esz
tendei adónak .és summának, Jenőnél adott két leveled, fogadásod szerént, mikor 
mi is tcnéked Alhnámét adtunk, mind egészlen meg kell lenn i. Azért ne mondjad; 
ma-holnap megleszen, a’ mint ennekelőtte megmondottad , hogy akkorra mcglészen , 
hogy most is. napot tennél és halogatnád, arra mi nem engedjük. líallpd-é, nékem 
Jóakaróm I a’ Malmmef hütiben kétféle szó nintsen, kétféle s z ó t , hazugságot a’ ki 
száll, annak sem békessége, sem nyugodalma nem lészen. E szed , elméd vagyon a* 
fejedben, miért nem gondolod-meg, eggy hamisnak mikor szolgája voltál, akkor te- 
néked nem a'parantsolt-é? Mostan Hatalmas Császárunk* K irálya tévén, ollyán Or
szágnak, mint Erdély, tégedet Fejedelmévé, Királyává tö t t , azt a ’ nagy ellenséget, 
amaz árútő Rákótzit eltörlötte. Tudora, hogy njás hűtőn vall) vagy , azzal eggy hiitőn 
váltál; mégis te hozzád Hatalmas Császárunk ennyi jóval lévén , elfelejted-é? Ennek- 
előtte helyedben tévő Bethlen Gábor mitsóda dolgokat tselekcdetr, azt soha nem hal- 
loUad-é? Hit té  öllyan ember nem vagy-é ? Hát mit gondolkodói ? Hatalmas Ürnak, 
Császárnak széni áldott fejére esküszöm, ha csak valami kicsiny á rú i tatásban találunk
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is érői, ha teljességgel az ökör szarvába bújnál is, onnét is kikeresnénk, és még 
annál az eb Rákótzinál is nagyobb ellenségünk lennél, ügy-é, hogy jobb Hatalmas 
Császárunknak igaz hűséges Gondviselőjének lenni, és Hatalmas Császárunknak szavát 
fogadni ’s Királyi tisztedben békével élned ? Igen meggondoljad, e! parancsolatomban 
minden akaratomról tudósítottalak: ennekutánna nékem magad’ mentegető levelet ha 
írsz, azzal kedvemet nem találod. A’ hatalmas Ali Passának parantsolatja vagyon 
mindenekről: azért te is annak követéséhez igen-igen hozzá ragaszkodjál, és ő tége
det mindenekről megtanít, mit tselekedjél, és a’ miket néki meghagytunk, minde
nekről tudósít tégedet ; te pediglen azokhoz a’ dolgokhoz fogj és véghez vigyed, vagy 
ha véghez nem viszed, értéd oda fel; mint leszen dolgod: mert Hatalmas Császár a’ 
mit akar, véghez viheti; ’s tenéked nagy károdra lenne. Immár az a’ te akaratod, 
tselekedjél úgy, a’ mint te tudod. Drinápolyban.

9-

Kemény Jdnos Fejedelem' Instructiója, mellyel l66l-bea Bdiifi Dié- 
nest felküldötte Bétsbe a' Csdszdrhoz.

Báafi Diénes íJram’ követségére való dolgok.
1.) Megjelentheti ő kegyeimé, micsoda nyomorúságos sorsra és állapotra jutott 

ez egynéhány esztendőbéii változások alatt a’ szegény Haza: holott a' Tatár-Khám' 
béjövetelekor majd hason fele az Országnak felprédáltatott, rabottatolt és égettetelt: 
a’ derekasabb városok annyira satzoltattak; hogy még abból a' fizetésből hinnem fesel- 
Itettck. Más felől a’ Fő-Vezér Jenőt, Káránsebest; Desznif, Bélit, Sarkadét, Sza- 
lontát nagy rész tartományokkal egygyütt dszakaszfölts; a’ mellett esztendei adónkat 
50000 Talléríal nevelte, ’s ÖOOOÖ Tallért1 vetett reánk büntetésül, meily egészlen 
hátra vagyon. És a’ mi keservesebb-.'addig való szabadságunknak megrontásával sza
bad választásunk kívül parancsolt Fejedelmet uralnunk, és noha annyi földünkét, tar
tományunkat elvette, olly elviselhetetlen igát vetett reánk: mindazáltal nem hogy ígé- 
-retin kívül egyéb valóságot, idejében való oltalmat tapasztalhattunk vólna; de csak 
a’ szokás szerint való Athnámil is meg nem nyerhettük, annál inkább bizonyosok 
abban nem lehetünk, hogy mindenünknek kiadása után is megmaradásunkat remél
hessük. Segítsége csak névvel az, de valósággal ellenségünk'volt mindenkor.

Ali Tassa is pedig oltalmunkra bocsáttatván és indúlván, csők nem utolsó rom
lásra juttata benniinköt. Mert nem csak Magyar-országnak, de az egész Keresztyén- 
ségnek nemes bástyáját Váradot élvévé tőlünk erővel, örökkévaló siralmas emléke-



zetire Nemzetünknek; ’s azzal hiti ’s fogadása ellen egész Bihar, Kraszna és Közép* 
Szolnok Vármegyéket, sok várokkal és kastélyokkal egygyütt, úgymint: Kereszszeg- 
gel, Szakával, Bajommal, Potsajjal, Solyomkővel, Somlyóval, Kerekivei., .Adorján
nal, Szent-Jobbal, Telegddel és többekkel egygyütt úgy el-akarja szakasztani tőlünk, 
hogy a’ parasztságot Magyar Urának szolgálni nem engedi. Ezeken kívül Zaránd 
Vármegyének részetskéjét szüntelen fenyegetvén, hodolásra kénszeríti, és a mellyefc- 
hől végső elvesztésére való szándékát homály nélkül áitalláthaljnk. Erdélyben lével 
Belső-Szol nők Vármegyére is reá írt, Császár parancsolatjából levelet bocsátott-ki 
Váradi Szírián Passa, a! Váradhoz való hodolás felől. így elpusztítván, és nagyobb 
részit Hazánknak elfoglalván; mindazonáltal sem a’ nevelt adónak szállításában, sem 
a’ reáuk vetett, tőlünk megfizethetetlen summából leengedni nem akarnak; sőt szün
telen reánk való jövetellel, pusztítással, rablással városinkba és erősséginkbe Passák- 
nak, Békéknek való helyheztetésével, hol pedig eggy kőnek a’ másikon való nem ha
gyásával fenyegetnek bennünköt. —  Nem utolsó- veszedelmünkre való alkalmatosság 
volt a'magunk között való egyenetlenség is, mellyel az erővel tett Fejedelemség, 
rendkívül váló adózás, és ezek miatt következett sok változó állapotok szerzettének, 
melly is immár lellyességgel megemészti vala Nemzetünket.

2.) Ezekből azért 's több veszedelmünkre való tselekedetiből a* Török Nemzet
nek; de kiváltképpen mivel hadait most is el nem bocsátotta, hanem csak a’ végekbe 
szállította telelésnek okáért; sőt, a’ mint értjük bizonyoson, azon kivül jövendőre 
való derekas készülete vagyon — jól kilátszik, mire czélozzon; melly bői nem egye
bet remélhetünk , hanem hogy kinyílván az idő , valami derekas dologhoz akar kez
deni. Azért olty hatalmas Nemzetnek fennlévő ereje, és oUy derekas készületi mél
tán relteglethetnek bennünket. Mi rajtunk fogja elkezdeni a’ Keresztyéitscg' vesze
delmére féltett szándékát, hogy, minekutánna Erdélyt elegendő néppel megűlteti, bá- 
torságosbban és közelebbről háborgathassa a’ szomszéd Keresztyén Nemzeteket.

Nyilván való jelének is láttatik ellenünk váló gonosz igyekezetinek, a’ hadaknak 
szomszédságunkban való tartásán kívül, ez: i-ször, liogv Athnámit a’ szokás szerént 
adni nem akar. 2-szor, hogy Ali Passától ’s mellette lévő Passáktól sem elébbi Fe
jedelem , sem Ország" Követei hit-levelet nem nyerhettek arról, hogy, ha az adó és 
ránkvetelt summa tőlünk Hatalmas Császár’ tárházába bészolgáltalik , bántodása töb
be az Országnak nem lészen. 3-szor, hogy immár Erdélyben is egész Vármegyét 
kíván, inellyben Szamos-Ujvár, Kővár, Bethlen erős Várak vágynak, és közel Bcsz- 
tcrlzéig lerjed-ki. 4-szcr, hogy a" Kolo'sváriaktól és több Erdélyben lévő helyektől 
azt kívánja, túr-tétellel szintén úgy tartozzanak, mint a’ hódolt helyeken szokott len
ni. 5-ször, hogy a’ parasztságot támasztja-fel, sőt fel-is támasztotta, és a’ Nemessér 
get az által teljességgel el akarja törleni, és a" megmaradóit vég-helyeknek és.ká's-
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télyoknak kapuit bététetni. — 6-szbr: hogy a' melly helyeknek erővel való hódoltatá- 
sában, még eddig módja nem volt, azokat irogatás, ígéretek, és egyéb színes tsele- 
kedetek által igyekezik Erdélytől elszakasztani, hogy így lassanként mind 'Jobbágyok, 
ká tegyen bennünket.

3.) így lévén azért a’.nyomorait Hazának állapotja, ő Kegyelme igen alázatosan 
esedezzék Császárnak ő Felségének, szánja-meg ő Felsége utolsó veszedelméhez kö
zelítő Erdélyt, és Császári kegyelmességit mutatván, illyen nagy ínségéből igyekezzék 
kiszabadítani és kegyelmesen segítségét nyújtani.

40 Mert noha a’ veszedelem közelebb és hamarább éri ugyan Erdélyt, és ezt 
fogja elsőbben is elborítani; de mihelyt itt végbe viszi szándékát és Erdélyt elegendő 
néppel megrakja, bizony tovább is fog harapodzni a’ tűz, és itt erősittetvén-meg ha
dakozásának fészke, innen kezdi bátorságosbban és könnyebben háborgatni az ő Fel
sége’ és más Méltóságok’ birodalmát. Micsoda alkalmatossággal légyen Erdély a’ több 
Keresztyén Országokra nézve, mindenfelé mint érkezhessek-el belőle, és melly nehe
zen íizettethessék-ki belőle a’Tőrök, ha eggyszermagáévá teheti, derekasan megmu- 
tpgathalja ő Kegyelme; és abból régen is a’ mi eleink, mikor kiszármaztak és e’ Ha
zába bételepedtek, mit cselekedtek, a* Históriák megmutatják. Meltyhez képpest, 
ha egyébb érdemére nézve Erdélyt nem akarná a’ Császár Ő Felsége megsegíteni, 
avagy csak magokért, és a’ Keresztyénségre abból következhető veszedelmek’ eltávoz- 
tatásáért cselekedje.

5.) Ha a’ Patrociniumnak módjáról tenne OFelsége kérdést; azt felelheti ő Ke
gyelmei ha Ő Felsége a’ Pogánysággal békélleni akar, Erdélyt abból ki ne rekesz- 
sze, a’ minthogy az előbbeni frigy-szerzésekben is bé volt rekesztve; ha pedig Ő Fel
sége fegyverhez akar nyúlni, így is, mint egycb birodalmait, minket is a' veszede
lem alól szabadíttson-ki.

6.) Ha olly kérdés támadna:■ micsoda háládatosságot mutatná-az “Ország Ő Fel. 
ségéhez jótéteményéért? Minthogy Ő Felsége Uldja bölcs Tanácsival, .micsoda útot 
rendelt elkövetni a’ Törökkel való állapotban, assistentziijat is miből és mennyire 
akarja terjeszteni hozzánk; azért ő Kegyelme igyekezzék megérteni és alkalmatosságot 
venni, hol járjon az assistentziáról való elmélkedése Ő Felségének? Ahoz képpest. 
megmondhatja ő Kegyelme bátorságoson, akármelly úton szerezzen Ő Felsége e’ Ha
zának securitást.y de mindenképpen hűségünket, és Ő Felségéhez való tökélletes 
indulatunkat még fogja tapasztalni. — Az elsőben úgy , hogy Ő Felségének minde
nekben engedelmes szolgáji leszünk, minden igazsággal; és noha külsőképpen a’ Tö
röknek lészünk alája-vettettek , és adózással ’s egyéb külső tselekedetinkkel oda is 
engedelmességet kéll mutatnunk; de szívünk mindenkor Ő Felségénél lészen, és 
valami az Ő Felsége’ vagy Keresztyénség’ hasznára vagy ártalmára való dolgokat ér-■

F. M. Ór. Minerva 4. Negyed, 1828. 6t
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tenénk, azokat 6  Felségének ideje-korán sincerítással értésire adni el nem múlatjuk, 
és valamiben, iliy szoros állapotunkhoz képpest, lehet szolgálni és kedveskedni Ő 
Felségének, él nem múlatjuk. -  A’ második casusban úgy, hogy annak ideje és 
jó módja szerint mi is egygyütt - fegyvert fogjunk.

y.) Ha azt kívánja Császár Ő Felsége, mi kapjunk elsőbben a’ Törökbe; ab
ban módunk nincsen: i-ször, mert a’ vitézid nép a’ sok változások és hadakozások 
miatt igen megkevesedett. 2-szor. Á' sok adózás és sok rendbéli pusztítás miatt 
igen fogyatkozott. 3-szor. Mert ne .talám a ’ Keresztyénségnek nagy kárával elborí
tana a' Pogányság bennünket, míg illendő segítségünk érkezhetnék. 4-szer. A’ vá
rosok, mellyekuck kezében vágynak az erősségek és értek, igen megrémülvén a’ Tö
rök erőtől, ha külső segítség és bizodalom nélkül Törökbe való kapásunkat vennék 
eszekbe , és, kit Isten távoztasson, akármelly kicsin szerencsétlenség találna bennün- 
köt, félhető vólna, hogy melléje ne állanának. 5-ször. Ha kikben elrejtett gonosz 
indulatok lappanganának, azok is, szerencsétlenségünk fordúlván, kimutatnák mago
kat, és bátorságot vennének romlásunkra igyekező szándékjoknak végbe vitelére. 6-or, 
Pogányság is nagyobb szívet venne, és szarvat emelne a’ mi rajtunk való győzedelméböi.

8.) Hogyha {kit nem reméltünk) mind a’ két karban Császár Ő Felsége feltett 
segítségéből megkezdenénk fogyatkozni, avagy csak eggyiket igyekezze Kegyelmed 
véghez vinni; hogy, ha a’ kéntelenség arra vinne, hogy magunk’ óltalmára kénsze- 
ríttetnénk fegyvert fogni a’ Török vagy ahoz tartozók ellen, Ő Felsége valamelly 
haddal segítsen-meg bennünket; Birodalmában pénzünkért hadat fogadni, és 
fegyvert venni, és Hazánkba béhozatni engedje-meg. Ha pediglen Császár.Ő Fel-, 
sége a' mi kirekesztésünkkel megbékéllenék, vagy pedig fegyverrel sem akarna oltal
mazni, magunk is be nem tülthetnök véghctetlen kívánságát a’ Portának, és így az 
utolsó szükségtől kénszeríttetvén, fegyverhez kell nyúlnunk, és {kit Isten távoztas
son) ha e Hazában nem maradhatnánk: törekedjék ő Kegyelme azon , hogy az 6 
Felsége’ birodalmában lehessen béfogadtatásunk és bántódás nélkül való lakhatásunk.

9.) Kern kételkedhetünk semmit abban , hogy II0mai Császár Ő F.elségc maga 
és az Austriai-Háznak szokott kegyelmessége szerént minket oltalma, kegyelme alá 
ne 'ég; en ; és szegény Hazánknak megmaradására, és mostani szoros állapotjából 
való kisegítésére Császári kegyelmességit avagy tsak maga Birodalmaira és a’ Keresz- 
tyénségre nézve ne terjeszsze.' Illik is bölcsen gondolkodni Ő Felségének arról, 
hogy, ha az 0  Felsége" és á  Keresztyénség’ segítségétől megfoszttatunk és remény
telenekké • tétetünk, és így aj Pogányság’ erejének nem állhatunk ellene, micsoda 
akadályok következhetnek ez Országból kedvünk ellen is az Ö Felsége’ Birodalmai-, 
ra. i Icllyet ő Kegyelme igen tsendesen és nagy engedelmesen jelentsen.

_ Anno Domini 1661. Mense 4prilL
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At Tárva várt lakomia, ahl

Leáldozó nap’  I. 91.
így vinni át a* sorokat, scaodált sorokban illy hiálusokat ejteni! Hol van Cs. Ur’*füie? 
„Fájt <*’ szíve, az ajtómon, legalább nem könyvnyelv, hasznos is, pereset is , nem rím; 
fényi (fénylik), jüjjél (joj) törhetetlen sértegetései a' Grammatikának. Ha. Cs. Úr milye
nekre tudna is példát Jelesbeknéi, azt súgjuk neki itt; hogy sokat kelle tennünk, ha 
illyenekért kíméletet akarunk várni

De mind ézek mellett is Cs. Űr .olly kemény veszszőztetést, a’ millyenta’ Tud. 
Gyűjtemény* Vl-diíc kötetében álló Eecensio által szenvede, nem érdemelt. Ámbár Lite- 
ratúránk’ jelen áilapatjában dijficile est saiyram non ícríbere ,• az az Ű. Űr lelt volna ollya-* 
kát, kik méltóbbak valának iróniájára; ’s megérdemelte , hogy ezen mértéktelen ironi
zálásért, melly nem jó szívre mutat, a’ classzikus miveltségü Fenyéry által (VII. Köt* 
1. **40 olly Tribunál elébe idéztetett, hol csípősségeiért alig fog megfelelhetni. A’ tett 
bizonyosan egy kis gonoszságot árul-el: A’ mécset napnak mondani, csakhogy mécsi- 
sége annál bizonyosabban ötöljék szemünkbe! Pedig mécs is kell, (noha azt szobában 
nem törjük).

(„Heverj mellém a’ gyep —« így szólal-fel a’ Szerző az első lapon. De kihez szól? 
A" könyv egy tiszteletre méltó Dámának van ajánlva/ — Illy messze viheti a’ scrviim 
p— i a’ majmolás. Kisfaludy Sándor Gsobánczot kedvesének ajánlja, és több ímomér- 
zéssel ? Ülj mellém. '

Uraim! egy kis illendőség’ érzése is kellene, ha a’ világ előtt fellépni szándéko
zunk. De mai nap szerencsétlenségünkre, az írók’ nagyobb serege ezzel nem bajlódik).

9.) Varázsrózsa, Schulze után 's tb. Kassán, Werfer bet. 1828. 16-rét. 

Melly rettentő újítások! hová lesz így Nyelvünk, hová a* Tűferatúra! így 'kiált-fel

kiált az is', kf az ÚjSkola’ érdeleit becsűin/tanólta: ’a ez t8ri-el a’ kónyJ felelik 
páíczát. Tüdománnyal; törvény szerént; a* maga helyén, az az arra való tekintettel; 
miről és kihez szólsz; mindég a’ lehető mérsékkel, és soha sem az aesthetikai postulá* 
tumok’ kárára! Ezt tanítja az Új-iskola. De a' Fordító ezt nem tudja. Nyelvtudomány 
nélkül szűkölködvén, törvény ellen és törvénytelenöl alkot szókat’s él az alkotottakkal,

álmodván , szóllása keresett, erőltetett; verse darabos : hogy a’ forma' számlálhatatlan 
hijár.yai elhallgattassanak. Az eredetinek értését a’ Fordítóban’ feltenni nem lehet; mert 
úgy érezte volna, miben van a’ MegbájoH rózsa* (nem Varázsrózsa; Bezauberte Rose, 
nem Zauberrose) bája, ’s hogy ezt a’ bájt kell vala visszaadni; Schulze nem Schulze, 
ha tőle a’ könnyűséget és grátziát veszed-el. REC. azt hiszi magáról, hogy egyedül ma-
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13.) A' Pesti nemzeti újsághoz kapcsolt Hasznos Mulatságok nem rág 

(II, félév, 44. szám) eggy jeles Bordalt adtak.

melnek. Közöljük azt itt, mert hol az nyomtatva van , észrevétlenül elvesz.
Bordái.

Nem lesz felesleges figyelmessé tenni az Olvasót, hogy ezen trochaicus darabban , 
ha nem mértékben volna dolgozva , sehogy azt a' lebegést, azt a’ víg könnyűséget el
érni nem lehetett volna. De felesleges mondani, melly jói vala választva a’ irochaeus. 
Trochaeusokban írta Bajza is a’ maga nagy szépségű Bor énekét-, s ha Kölcsey a’ Jambust 
választá, értjük, miért? T. i. az ő Bordala komoly. <— A* Magyar-nyelv inkább szilt a’ 
Trochaeus felé, ’s ez a* Jambus' ünnepi lépdelését a’ magyar versben emeli. Csokonai’ 
Bordalai Anákreon’ mértékén soha popularitást nem nyertek.

14.)Bajza: AzEpigramma’theoriája.78 lap.(Tud.Gyűjt.1828.VII. és XlI.kÖt.)
Bő tudomány, classzicusok’ stúdiuma által raívelt ízlés-, éles ész és az a’ grave judi- 

oium, melly csak a’ jelesebb fők* tulajdona, oliy munkára eggyesűltek itt, melly sokáig 
lesz dísze aesthetikai Literatúránknak. A’ Szerző, kit eddig csak mint Költó't ismert a’ 
Haza, ezen tudományban oliy fénnyel lép-fel, melly őtet Kölcseyvel megválasztja min
denektől, kik nálunk e’ nemben dolgoztak. Philozophiai vizsgálódásait a’költői rnüvész- 
ség körül, úgy látszik, azért kezdé oliy kisded tárgyon, a* míllyen az Epigramma, hogy

lészen. Az eiéadás a’ legnagyobb világossággal, példás szépséget kapcsol őszve.

. 15.) Zárja-be közléseinket Dr. Bugát és Dr. Gebhardt Uraknak, a* Pesti 
kir. Egyetem' érdemes Professzorainak, orvosi Literatúránk1 töménytelen 
Jhasznára szolgáló munkájik' jelentése.
. Emez a' maga „Útmutatásában az orvosi gyakorlásra" (Pest, 1827. 8. 1. 101 és VIII.) 
megígért különös Therapiájának első darabját adja. (A* különös orvosi nyavalya- és gyó-
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Most vesszőt azon hírt* hogy Prof. Jmre %V Philozophiája magyarűl, sajtó alatt van. 
A’ legjobbat reményijük; de, hogy Bölcselkedés valaha mást tehessen mint philosophatio 
(ha a' barbarus szóval e helyen élni szabad), állandóan tagadjuk. A’ Fhilozophia egyéb. 
Minekutánna pedig ennek definitiója nincs , nem tanácsos e a’ görög szót az egész világ’ 
példájára megtartanunk? Mert hogy valaha aequivalenst leljünk bármelly nyelvben, nem 
hisszük. Egyébben van a’ dicsőség.

Tonmr Fbbkhcz.

16.) Derczeni Dercsónyi Pálnak Beszéde, egy száz darab Cs. k ir. aranyból 
álló jutalom tétel alkalm ával a’ legjobb. Munkára , m elly 1829. Május’ 
első napjáig a' Pesti Casinónak (M ária D orottya-úcza, Vogel-ház) e' 
Czím a la tt: Tanátslatok d  Magyar-országi Mezei Gazdák' számára, bó fog 
nyújtatni. Nyomtattatott Magyar és Német nyelven a’ Casinót-Directío’ 
rendeléséből. Pesten , Ftiskúti Landerer Lajos’ betűivel. Junius hónap
ban 1828. 4. lap 14.

A’ Nemzeti szorgalmat felserkenteni, annak sokszerő kerekeit mozgásba hozni; az által 
a- Nemzetnek ösztönt, erőt és hathatósságot adni; a’ köz-jó eszközlésére , mind minden 
egygyes tagot, mind az egészet buzdítni és hevítni, ’s ezeknél fogva a’ Nemzet’ boldog
ságát, dicsősségét, tekintetét és méltóságát, nem csaíc eszközleni, hanem meg is alapí
tani , minden igaz Honfinak szent kötelessége. A’ hol ez a’ nemes ’s köz-jóra törekedő 
lélek szárnyra kapott, sebes lépésekkel megy ott elő a’ nemzeti tökélietesedés, míveit- 
ség, jól-lét és boldogság. Mi emelte a’ nemzeti dicsősség’ fő-póltzára Angliát, Eranczia- 
országot ’s a’ virágzó Német-országi és Észak-Amerikai szabad Státusokat? Ez a’ tudat
lanság’ ’s míveletlenség’ sötét ködein ’s szövevényein által-törő lélek, melly a’ hasznos 
isméreteket terjeszteni egész buzgósággal ’s áldozat-tételekkel törekedett és ma is töreke
dik ’s a’ fő czél felé, t. i. a’ bóldogságot magába foglaló megelégedés felé tett czélerányos 
lépegetés ’s előhaladás által, és több ezt sikeresitő ’s ennek elérésére vezető bölts Inté
zetek által, nem csak a’ külső, hanem a’ belsó nemzeti jól-lét szereit is, úgymint: a’ Né
pek’ erkölcsi-becseket, szembetűnőbb ’s kitettzőbb pontra emelni; a’ kézi és szép mes
terségek!,'belső és külső kereskedés’ és tudományok’ körét szélesebbre terjeszteni tellyes 
erővél '̂a igyekezettel iparkodott, ’s azt a’ kitettző pontot, a’ mellyre felhágott, nem tsak 
megtartani , de magasbbra emelni még ma is iparkodik.

A’ Nemzeti bóldog-létel eszközlésének legelső lépcsője a’ főldmívelés ’s annak jó kara 
ba ’s virágzó állapotba való helyheztetése. Minden értelmes és pallérozott Nemzetek ,  
a’ föld-roívelés czélerányos folyamatba való hozásával,’s közönségessé tételével vetették- 
meg boldogságok’ meg nem rendülhető alapját. Meg nem rendülhetőnek mondom azért,
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A’ Bártfai Kúthoz.

B ájo ló  K út!
Tőlled az Út

újjabb Életre vezet; 
mert hogy egy szép 
halaván Kép 

szent Csorgódhoz érkezett, 
és merített 
bé-kerített

sok Miliőm 
szívet rabló Pompával 

már gyűl benne.
H át ki lenne

hozzád oly háládatlan, 
hogy Forrásod, i
orvoslásod

ne áldja szakadatlan? 
Érdemed nagy; 
minthogy nem vagy 

csak Földiek’ Orvossá; 
tapasztalára, 
hogy vagy talám 

az Ég" Fűszcrszámössa, 
mert fel-éled 
a ki vélled 

é l; Ember , Isten-aszszon; 
ez-is épül,
’s azért szépül, 

hogy mást Ámor sorvaszszon. 
Ugyan azért 
Költői-bért 

várhatsz tóllem , és mástól;

a' Tótságot,
— e’ vadságot — 

meg-fosztom e" Forrástól; 
Kézhez veszem, 
és ált’ teszem 

Jntalomúl azt nyomba, 
mint Lant’ o ltó , 
de vén Költő g . ' '

tisztes Magyar Hotmyomba, 
és hellyette ,

Bártfának egy Oszlopot 
emeltetek 
t i  veletek 

_ Mú'sák! nem lesz az kopott, 
hanem Márvány;
(azt a’ járvány 

Árvíz el-nem ronthatja.)
Nem - is vét a’ 
hív Poéta 

ha reá ezt íratja:
Illő. Szitanyön- 
Meg. Sőt. Tilnnyön- 

El. Á’. Borvíz. És. China. 
Mert. Reményre.
Újjabb. Fényre.

Éled. ím’ ! A’. Kis. Nina.
Mért szenvedj em- 
meg, ’s ne fedjem-

bé e’ csekély Erecskét? 
Elégett tett! 
mert meg .mentett

egy szép Magyar Menyecskét,
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Nem lesz kára 
nem sokára

e’ Forrástól Im rének; 
kell a’ Pója 
lesz Apója 

két arasznyi terének.
N in a : egy ép

fog m in t Annyok v ir í tn i ; 
és mellette 
egy felette
. vaskos Kisded v isítni. 

Bóldog K ertész!
Téged az Ész 

szabása kormányozzon; 
(óbb siralmat 
nagy szorgalmat 

nékiink ne-is okozzon.

* 7 -
EPIGRAMMÁK.

' , * 1. Chlaé' intése. /  .  * ; '
B ú  meglepni szokott, az öröm serkentve köszöht-be: 

Vedd há t lantod elő ~  V le jtv e  .körűnkbe vegyül.
2. Chloe árnyékához.

Szfiz ajakad zengése, szíved dobogása, virágszál,
Melly diadéma gyanánt fürtöd övezte körű i,

Vólt danolásra nekem magas ösztön : véled aludt-el 
Szent tűzöm , és testem nélküle néma szobor.

3. A  Múzsa kénnyé.
Múzsádat soha-sem választhatod, ő maga kenn-fel

’S -megvett ö rök re , ha más tárgyat ölelni sietsz.
Marczy János.

Kannácskával, 
ne Bocskával,

Locsold e’ V irágocskát, 
ha meg-hajtod,
Ie-szakajtod

e’ gyenge k is Szálotskát. 
" e ly  Szerencse!
•gy Istent se 

esm erek, k i meg-vetné; 
sőt Békével 
szent Székével

azt fel - ne cserélhetné, 
ha illy  drága 
kis Virága 

illatozna Kertében; 
azt duggatná, . 
tartogatná

ápolgatva Keblében.
Tokody János,

. M. Or. Minerva «4- Negyed. 1818.
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A ’ Tittl. Tittl. Elö-fizetök’ Nevei.

A' Cs. Királyi Fo-Herczegek közzül:





A  többi Nagy.mgos, Tekintetes, Nemzctes’s a ’ t. Elo-Jizeto 
Urak’ nevei betű-rend szerint:



Bír,eredj- (Bezerédi) Miklós, a’ Veszprémi Szent Szék’ hites Jegyzője.
ás Mezi-Berén î Itta Jegyzője.

Kir. Cadét a’ III-dik Frídrik Wiihelm Bárkus Kir. 10-áik szúrná Magyw.
jronkáy^^ro’ntaö'Miklós, Máramaros Vármegye’ Ai-Ispányja. .

Butykay Jó’sef. MM 
Burján Pál, Kolo’srá [ ás Budai Könyváros

Casino’ (TiÉt.) Tagjai Pesten.
Cházár Mihály, Torna Vrgye 1.----- -------
Csapé Dániel, több Vármegyék’ Tábla-bírája

CNagy-Ajtai) Farkas, Cs. kir. Kamarás, és Fő Strázsa-mester. Bictlat. 
mnus András, több Vármegyék’ Tábla-bírája. 
uezor Gergely, Sz. Benedek’ Szerzetén lévő Áldozó Pap, a’ Győri Gymnáziomhan az
emiczky Sándor, Cs. Kir. nyngodalomra Jépet Kapitány. Tohayba,

.nkó János, Arad Vrgye’ Levél-Túrnokja és hites Jegyzője, 
rúczy CKirály-Daróczi) Zsignrond, Babarezi Káplán.
•dk Antal, Szala Vármegye F.lsó Al-Ispányja.

• — ’ oz Helységek ’ ~ *
iradalmak’ Sza...  ........0__,

Megyék’ Tábla-bírája.
lJohovies Bttaiiiíis’ Munkácsi PaVochus és’vBsperést7 Tettes* Beregh Vármegye Tábla-bíráji 
— ’ "• '  •”  ' "  ’ ,,J irhelyikir. Gynin. Ékesen-szóllás’ Tanítója.

•gyzűje, ’s több̂  Vrgyék’ ' • -

 ________di'/sámue?1, Gíbnö/és Kif-Hor
Jnrdán/öldi) Sámuel, hites Ügyréd ' "

Dunay Imre, Miskólczí Kvaugeliktr r*~l•-»•**•* »•.-*—»«•*«

Gesztesi Uradalmak’ Szám-tartói Segédjt 
■3 Collégiom* Könyv-tarja.

Dohovics kosi hús’ Munkácsi Farochus és V Esperest, lettes Beregit varmegye Tábla-bírála.
Dobay Jó’sef, Áldozó Pap, és a* Székely Udvarhelyi kir. Gynin. Ékesen-szóllás’ Tanítója.
Dókns (Csabai) László, Zemplén Yrgvê Fó-Jegyzűje, ’s több Vrgŷ V TáUa-bírája.̂

ín?SDraskó^y7(Uraskóc/ai és Jor dáafüldZ/Sámuel * GömÖr\s ̂ i^^onth Vrgyék̂ Fő Szolga-bírája, 
Draskóczy (Draskóczt és Jordánfö,',;'  »■*-—* » *----** ®----*

wkv Miklós. C&. kir. Cadét az 
Dulházy Mihály, Abaúj és Zemplén Várm. Tábla-bírája.

E.
Enyedi Reform. Ns. Collégiom’ Könyv-tárja.
Ebergery (Telekesi) Benedek, Tábla-Bíró.
Eggenberger Jó’sef Könyváros Pesten , 10 Példányra.

Fáy (Fájl) Ferencz, Torna Vrgye* Szolga-Bíráj*.
Farkas Jó’sef, az Egyházi Törvényes Történetek’ Tanítója. Pécsett.
Fischer Károly, Sz. kir. Kassa Várossá Föybirája, ’s több Vármegyék’ Tábla-bírája.
Fórizs Jó’sef, Bihar Vármegyei Tábla-bíró.
Földváry (BernáthfalraO Miklós, több Tettes Ns. Megyék’ Tábla-bírája.

G.
Gergye (Nagy Kajdl) Gábor, Cs. kir. Kam. és H. Liechtenstein 7-ík számú M. Lov. Ezered. IOO-os Kap. 
Ghyczy (Ássa és Áblancz-Kürtbi és Ghyczi) Ignácz, Bábolnai kir. Int. Fisk. ’s több Vgye. Tábla bírája.

Görög Demeter, a’ Sz. István Vitéz Rendje’ Közép-Keresztesse, Cs. kir. Kam. és üdv. Tan.
Gyulay Sándor, Gróf Aadrássy Károly Ügyvédje.
Gyorcsányi (Moysfalvaí) Gábor, Nógrád Vrgye második Al-Ispányja.
Glácz János , Arad Vármegyei Földmérő.
Gegó Jő’sef, Be odrai Uradalmi Szám-tartója.
Gergey Jó’sef, Klénoczai Földmérő.
Gedő (H.Sz.Mártoni) Jó’sef. Altrndbányán.

H.
Hanzely János, a> Mariénfeldi Uradalom’ Fiskálisa. Bin&t-Komlfoan.
Horváth (Csabai) Mihály, Bács, Bodrog , ti eggy. Megyék’ Fő adó-szedője ’s Tábla-bírája, 
Hrahovszky István, Dömölki Evang. Frédik, és a’ Kemencz Al-megye Séaiora. ' .Huzly Karoly, a’N. Váradi Megye’ Sz, Szék’ Jegyzője.

számú Magyar-Lovas Ezei

Debreceni Egyetem Egyeter
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