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Él Magyar, áll Buda még!

Kisfaludy KXroiy.



F E L S Ő-G A G Y I

B Á R Ó  V É C S E Y  P É T E R ’,
Cs. Kir. Magyar-lovas Brigádás-Generális, Élet-rajza.

xxzolta, -hogy Egyiptom' folyóvizei vérrel folytat, nem sokszor láta a' t 
sűrű vér-párolgást, mint a' közelebb múlt század’ utolsó, ’s e’ mostani els 
aében. A' nem annyira Homéf basonlithatatlan, de inkább hasonlithatatlar

Te hideg tödle hárítod d  hajdani HSsMa, 

zánk’ több vitéz fiai közit méltán helyet foglal Generális Vécsey Péter is, ki a’ dühös

g s  buz§ő ,élekle1’ bá,or szivvel forsc;





1515

pen megköszönt, hogy személye kedvet talált előtte, ’s ez_ őrétől fogva különösen 
szemmeT-tartá Melász az újjoncz katonát. Már rebezsgeték a' Tőrök háborút, gyüle
kezett a' Cs. királyi hadi-sereg, ’s táborba szált Pest alaU, ott termett hát a’ vasas 
Ezred ’s Vécsey is, ki a’ mars-útról Attyának így írt, *) „Felette örvendek azon, 
írhatom Uram Atyámnak, hogy ez időben lettem katonává, ’s csak azt o'hajtom . 
hogy mennél elébb próbálhatnék valamit; nem kívánom , igaz, hogy a’ háború so
káig tartson, mert sok sanyarúsággal jár, de ezt eggy Fejedelme’ ’s Hazája’ javáért, 
maga becsületéért szolgáló katonának édességgé kell változtatni.” Harrach a’ Tulaj
donos, végig nézvén Ezredét, szemébe tűnt azonnal a’ jeles ujjoncz, annyira, hogy 
kitudakőzván származását, tudományos míveitségét, erkölcsi viseletét, tüstént Káplár
rá tévé 1787-ben Octoberben. Mondják azt is, hogy maga a’ Császár Jó’sef, végig 
nézegetvén a’ Hadi Rendeket, néhányszor pillantgata Vécseyre , ’s az utánna lovagló 
Generál-Stábnak mosolyogva így szólt: „Ila ötven-ezer olly szép’s derék lovasom volna, 
mint az amott, talám a’ Sérailba is bekopogtatnának.”

Az agg-Hős Harrach láb-köszvénybe kínlódván, magát kevéssé elvonni kénteleu 
vala, de meghagyó az Ezredes Kapitánynak, hogy Vécseyt repíttse fellyebb, a’mint
hogy 1788-ban Júliusban Strázsa-Méster lett Három hólnap miílva csapoft-őszsze leg- 
eíőszször a’ Törökkel valami Szmihal és'Alibunai nevű helységek köztt, 40 lovasok
tól megtámadtatván, de bátran megmérkezvén velek, i/j-cd magával, megfatamtatta 
őket, ’s.a’ Török Commendánst lelőtte, ki elébb háromszor lőtt vala Vécseyre, de 
csak ruháját zsúrolta, néhányat közzülök levagdalt, és csak eggy embert ’skét lovat 
vesztett, Al-Haduagynak 1789-ben Jonuárius 29-dikén neveztetelt-ki, de, katonai tüze 
szerént nem sók dolgok lévén akkor az ellenséggel, így írt 1789. 25 Oct. Attyának: 
„Bennünket nagyon kímélnek, úgy hogy ha a’ jövő nyárón még valami dolgunk nem 
lessz a’ Törökkel, vagy személyesen , vagy esedező levelem által fogom Ő Felségét 
kérni, hogy engem’ ollyan Trupphoz adjon, mcllynek gyakran van az ellenséggel 
dolga, mert én nem azért lettem katonává,,hogy meszsziről„nézzem mások’ vitézke
déseit ’s gyözedelmit. — Elpuhult Magyar Úrfiak ! hogy tetszik Vécsey Geniusa? — 
A’ Császár könnyű lovas Ezred kormányát, mint másod Tulajdonos vévén által Har
rach F. M, I,. nem felejthető, a’ jeles Vécseyt, ’s kedveltjét 1790-ben 10 Apr. Fő- 
Hadnagynak'Ézredéfie által-vevé, de ismét hoszszasnak tetszvén néki a’ békesség, , ’s 
azt gondolván , hogy több háborút w *  iog erm, azon dolgozott, hogy mint StiaziS 
mester a’ Nemzeti Test-őrző Sereghez mehessen, ’s mint Attyának Hit leveleiből ki
tetszik, Nagy Méltóságúnkkal levelezett ,is c‘ tárgyban, ’s kívánsága bizonyosan tellye- 
sedétt volna, de kevés idő múlva kiütvén a Franczia háború’ ezen gondolatjárói letett.

A’ bevégződött Török háború'lármás ugyan néha-néha, de-hasznos kellemes 
oskola vala Vécseyre nézve, vitézi ereje ’s bátorsága szép ealculusát már a’ Hazai köz- 
levelekben is gyönyörködve olvasni lehető; míg majd elméjét olly fényesre ’s élesre 
köszörülvén, mint kardja szíve forró'keblébe felduzzadva', a* kiáradt Franczia dühöt 
vitéz társaival mérsékleni elég erőben volt. Ti a’ komoly idő’ mérges méhében fogant 
’s egészszen fegyverbe öltözve született csuda esztendők 1798 , 94 , 95 , 96, 99,



i8oo, i8o5, 1809, mondjálok-meg, Iáttatok-é nemesebb, bátrabb, ’s szebb tüzü 
‘Vitézt*, mint Vécsey Péter volt? .. ' • \

17Q2-faen NovVi 2-kén csapott-Sszsze eIosz5r eggyFranczia csoporta , csak négy 
legénnyel, ’s szét véré a’nagy erőt, egygyet elfogott, yalam, fo Sp.onnal (Kémmel) 
egvgvütt ’s ezeket Commendánsához, Herczeg Hohenlohehez vivén, a Herczegtol 
így fogadtatott: „Dér ungarische Geist, leuchtet auch unter dér deutschen Uniform

herV°ügyan 1 -92-ben 8-dik, 12-dik, i 5-dik Dec. vitézül forgatá magát, a* Pellingi 
sánezokat védvén 80 emberrel, a’ mint leveleiből kitetszik, egész 20-kig minden nap 
tűzben volt, az ellenség Charlouis felé vonván magát, hátúi seregével öszsze-csapván 
útjában, abba tetemes kárt tett, sokat elfogott, ’s maga küldetvén foglyaival H . Hó- 
henlohe eleibe Trierbe, ez őt’ ebédjére marasztá, és sók Generálisok s Stabálisok 
előtt nagyon megdicsérvén, így szállott: „ Sie sind mir von vielen Sciten anempfoh- 
len, und ich werde Sie Sr. Majestat wegeu Ihrer Tapferkeit besonders anzuriibmen 
wissen, ’s csak-ugyan 1792. 24, Dec. költ tudósításában a’ Herczegnek , a ’ kijelelt 
derék Vitézek köztt fénylik neve. -

1793-ban 9-dik Jun. Feld-Marsal Kóburgnak a’ N. M. Hadi-Cancelláriához kül
dött jelentése szerént Schröder F . M. L. Arlonnál állott, kevés seregét magához 
ván, a’ Luxemburgi út’ védiésere kiáUotl, 26 ezer Franczia érkezvén ellene hirte 
kéntelen volt néhány BatMllonokfed ’s lovas SzázÜBá%M'b«;«táig viaskodni, m ikora’
Kin??iív íle - herehí Síáwdtflval. ltik tfííft VénSRV. tiiodlíklf* I POPVKinszky Gs. k5nmyérI»vSsa«tak*cggy Századjával, kik köztt Vécsey tiindökle , eggy 
egész Ft. Karabélyos Ezredet leaprítáuak. Ismét 1793. 2-dik Nov. Namurnál eggy 
egész napi csatázásba jelen lévén, eggy lovat alólla kilőttek; 3'-dik Dec. ped ig  eggy 
Givet nevű erős Vár alól 20 szekér futrást, és 5oo juhokat, mellyek a’ Garnisoné 
voltak, ’s eggy fertály órányira legeltek, az ellenség’ szeme láttára elhajta nehány le
gényeivel, ’s míg az ellenség lóra kapott, jó darabon elhaladt, útól-érettetvén pedig 
a’ Irancziáktól, viszsza-fordúl bátran, néhányat levágván, a’ többieket megszalaszt- 
ván, prédáját szerencsésen elvivé.

í 794-ben io . Febr. Givetből az ellenség kijővén a’ falukra prédáim, Vécsey el
lene indúl 20 könnyű lovassal és 8 vasassal, hátára kerül, szét-veri, ’s sokat közzű- 
lök levagdal, azomban a’ lármára 200 lovas Francziák a’ szomszéd faluból rá-rohan- 
nak, de tudván legényeinek kevés számát, hátra-vonni eggy Bureu nevű faluig; de 
más felől ismétsza'z franczia lovas nyargal útját elzárni, okos hátra-vouódása közben, 
midőn két vasasát, kikkel a’ ló felbukkott, megszabadítaná, hirtelen 3o könnyű lo
vast, 60 Horvátot, és ötven német Gyalogságot kap segítségül, ezekkel hát megfor
dul, neki hajt a’ nagy erőnek, Bureuból az ellenséget kiveri, ’s egész Givetig ker
geti. Az ütközet tartott 3. órát, a’ Francz-erő állott 5oo lovasból, és 2ÖOO gyalog
ból, 5o maradt halva, többen pedig megsebesedtek; Vécsey vesztesége volt 1 Káp- 
í í j i . S  8. 7 J“va? lc8ény > me§ 4 Iá, ezen csatázásoak szép következése egye- 
„i,- u SVne .tulaJdon,ttatott’ “ ellyről neki a’ jelen volt Tiszt-Urak, neveikkel ’s pe

csétekkel erősítve bizonyság-levelet is adtak, de a’ melly vitéz tette felől Herczeg 
^ ie “ fl7m lűéi í L  ’S a HadÍ ^ “ celláriához küld5tt jelentésében is, di-

üt5tttzdÍe lW é f  T  ° -a érke7'e“ HolIandus seregekkel vizsgálódni menvén , rajtok 
az elienséS- de v’szsz*"veretett. Ekkor Vécsey eggy Dragonyossal akaszta ősz-
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k iíe á 3-szor lőtt, de hibázott, jól megvagdalván Vécsey hát az ■Egyetlent el- 
z9§»OJ“ - 21 Mártz. vizsgálódni vezeté Vécsey az Orániai Herczeget, és F. M. L. La- 
té m  észrg-vévén az ellenség, rajtot ütött, de nagy veszteséggel viszsza-veretelt, ’s 
m ar e vidéken olly ismeretes Vala Vécsey, hogy a’csalázás közben nevén szóllítgatá 
az ellenség, s nagy jutalom vala feltéve annak, ki őt’ elfogná.

• 12 Máj. 3 lovas ezredből és 7 Bataillon gyalogságból állott serege az ellenségnek, 
sok-küzdések után Gr. Wallis által csak-ngyan viszsza-nyomattatván, megállapodott 
ugyan az Oisy mező'ségen, hol ismét 5 osztály lovassággal, és két Bataillon gyalog
sággal szaporodott; de mihelyt észre-vevé, Gr. Hadik Generál-Majort felé sietni, on
nan is. kimozdult, és Estreuxfelé sebesen marsirozott. Ekkor Pilaíi Ezredes Fő-Had- 

titánná küldvén, a’ megrémült pedig temérdek csoportnak Yécseyí, ez repülve 
vágott-be hátúi közikbe 60 könnyű lovassal, iszonyú kaszabolást vitt végbe, ’s nem 

. engedé, hogy az ellenség a’ közel lévő erdőbe vehette voloa magát. Bámulta min- 
3en e bátor vitép tettet, különösen Gr. Hadik Generál-Májor, (a' mint az akkori 
különös Udvari-Újság levél elő-adja) nem győzé az alkalmas időt ’s helyet használni 
tudott Pilátit, ’s a’ rettenthetetlen vitéz Yécseyt eléggé dicsérni. — Nem sokára ugyan 
e’ holnapban elő-vígyázaton volt Maubeuge-nél, eggy Kapitánnyal a’Vadász-seregből, 
megtámadtatván, kétszer viszsza-verte egész az ágyúkig őket, itt eggy kedves szürke 
lovát lőtték-ki alólla. — 26 Jun. a’ Charlerói-i ütközetben éggy 5o önként válalkozot- 
takból állott csoporttal, a’ franczia fészek’ bal szárnyára ü t, hol 6 ágyúkkal szüntelen 
alkalmatlankodván az ellenség, neki biztatja katonáit , rajta egyenesen az ágyúkra 
hajt, de a’ Francziák felkapkodván lovaikra, ágyúikat ott hagyják ’s elszaladnak. Itt 
eggy már fáradt kartács golyóbistól mejjébe nagy zsuroló ütést kap, ’s ha két katonái 
hirtelen meg nem fogják, lováról leesik, feleszmélvén, nehány perczenet múlva, új
ra neki biztatja legényeit, ’s az ágyúk közzé csap. Azomban míg katonái a’ franczia 
lovakat fogdossák, ’s gazdáikat zsebelik, félnyargal Vécsey eggy dombra szétnézni, 
hogy meg ne lepettessék valamelly csoporttól, alig mulatott eggy-két pérczet, mi
dőn eggy ágyú-lövés esik reá , ’s kartács által jobb karjának vastag húsa egészszen ki- 
szakasztatván, kéntelen az ütközet’ helyéről eltávozni. Darabját ezen Tiszti köntösének 
mellybe megsebesíttejett, most is lehet látni a’ Pataki Collegium Könyv-Tárja’ kissebb 
Szobájában. — Öszsze-zúzott roncsolt keze Vécseynek alig kezde gyógyulni, már siet 
a’ felemelkedett lelkű Királyi Herczeg vczeiltso alatt, njjabb bizonysagit adni Hazajs 
’s Királya eránt égett szereteléíiei, megboszsziífni kifolyt piros ve'rét, mellybe száz 
évekig tarthatott élet-erő vala elrejtve, síét, sckFrancz Anya kedves szülötjeit öldök
lő angyali fegyverével, ókot ’s alkalmat adni ismét , hogy a’ hódúit’s féltébe hada
rászó puskázó ellenségtől újjaíib vak-űiésekct vegyen. .

179.Ö. Jánuárius’ vége felé Kapitánnyá nevezietik-ki. ,
, 1796. 22-ik Nov. Kéhl mellett piquéten volt, ’s a’ Francziák Strasbnrgból ki

rohanván a’ mieinkre, Vécsey mintegy Mythósi Fél-Isten, döntögeti rakásra az ellen
séges Rendeket, iszonyú zavart ’s pusztulást szerez, de ki nem fáradván a’ mészár
lásból, ki nem tudván elégítni vér-szomját, egyszer midőn az ellenség sűrű tömött 
gyalogságába bévágna , mejjbe lövetik r ’s kéntelen az ütközetet elhagyni. Szeren
cséjére két ing lévén rajta, a’ golyóbis mejjéből, az ing darabbal egygyütt, mellyet 
bevitt, nagy nehezen kivétetett, ’s ez a’golyóbis is eggy ezüst váratskaban iiveg alatt, 
3 véres Tiszti köntöseivel egygyütt a’ Pataki Collegiumban látható. Tudósíltatvan
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De bár fellyebb-fellyebb reptében, tenyérni vér-pecsétes Tiszti köntösöket vetett is 
le , újjal Sltvén-fel , vérző sebei még is, mellyefcet az ellenség sok az alsó világra leta- 
szíttatott porontyainak halálokkal, és így igen drágán vásárlóit, nem okoztak Vécseynek 
annyi fájdalmat, mint némelly köz-szomorú történetek, p. o. hogy a’ Mantuába beszorult 
szép Sereg sokat szenvede, hogy magát feladni kéntelen vala; nem boszszantotta semmi 
jobban, mint a’ játszi szerencse fia Bonaparte Generális’ gógje, ki Mantua’ várából ki
ment foglyok köztt, azt ifjú Montecucnlinak kevélyen ezt mondá: „Sajnálom, hogy az 
tirfi még nem az, a’ mi Nagy-Attya volt, kttlömben megmérkeznék vele most, mint Ö 
hajdan Turennével ’s Condéval megmérkeze.” Keservesebb volt minden szenvedéseinél 
Vécseynek, hogy 1805-be Károly Ö Cs. K. Herczegsége vezérlése alatt, vitéz Ezredével, 
midőn Massena’ kevély szarvét derekasan tördelné , ’s a’ vér-mezőn szerzett dicsőségét 
homályba borítani több vitéz hadi - rend jeinkkel egygyütt már-már kezdené; hirtelen a’ 
csudálatos környülményeknek tulajdonítható, Ulroai 'szerencsétlenség’ hallására, a’ mo
solygó győzédelmét féibezhagyni, az időt haza felé marsirozással eltölteni , ’s vitéz ere
jét , sem ott, sem'itt (már Becsbe lévén az ellenség) használni nem lehete. Édes kel
lemes lett volna néki a’ halál ekkor akármelly borzasztó ábrázatban ; de még három bé
kés csendes éveket engede néki az ég, hogy éllyen a’ természet’ ártatlan örömeivel, ’s 
érezze azon édes gyönyörűséget, melly Hazafiainak szeretetekből, tiszteletekből, felséges 
Fejedelmének ’s Fő-Vezérének megnyertt jó kedvéből, reá bőven áradt.

Ezer nyolczszáz hatban, hétben, nvolczban (ez utólsőnak vége felé már mint Generális) 
megfordúlván Yécsey néha.-néha Hazájában, megjelenvén szülött földje’ gyönyörű vidékén 
kívül más Nemes Megyékben is, Attyafijai’, Baráti’, Ismerői’ társaságokba gyönyorköde, 
minden szerény, nyájas, kellemes maga-viseletébe, bámulá személyébe egygyesűlve a’ 
vér-mezőn dicsősséget aratott rémítő katonát, a* jámbor Polgárt *s szerető Ember-barátot.

Lelhe vidám mint a' hajnal,
Szíve jó volt mini áz Angyal. Csők.

A’ mást lenéző gőg borzaszt, ’s útálatra kénszent; a’ szelíd, alázatos szív szeretet- 
re *s tiszteletre gerjeszt. Elég tanú van reá, kik látták, mikor Vécsey Péter Gene
rális Kassán a’ Nemes Megye’ Köz-gyülésébe menvén, a* Palota* alsó lépcsőinél állott ’s 
báraúlt
Öl élvén , hogy* vagy-
na£ az oda háza válók?” ’s 4’ meglepett szegény atyafi akadozva felelvén, hogy. „csak 
bajoskodással, édes Nagyságos Ú ri” „Öcsém Uram vagyok én, nem Nagyságos [r
Bátyám Uramnak , Isten maradjon vele , köszöntöm oda haza mindnyájokat. ” ------
Vécsey olly köz-szeretet, tisztelet tárgya vala a’■ szomszéd Vármegyékbe, ’s itt 
különösén Abaújba, hogy az ártatlan gyermekek is ,vele álmodoztak , sokszor 
halván Atyusét, Mamáját Vécsey’ vitéz tetteiről , szépségéről , derék legénységéra 
beszélgetni, ha kérdező az ember a’ kis fa-kardos ámor legénykét, mi leszel te kedves? 
azt feleié gőgicsélve, „én VéCsey Generális leszek.” A’ még csak 40 esztendős deli pi
ros Generálisba, (a’ mint beszéliik) az ártatlan polgári társalkodásból, házi boldogság, 
férjfi , feleségi ’s szülei kellemes őszsze-köttetés’ szemléléséből származott tiszla örömök, 
felébreszték ezt a’ természetes édes kívánságot: jó volna megházasodni. De a’Királyok’ 
Királyja tSOQ.dik első napján hív angyali köztt illy tábori parancsolatot hirdettete-ki:
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nult homlokai ’s eloszlatni fellegeit, hol eggy jó barát’ vigasztaló hangja, biztató mo
solygása, a' szerencsétlent felűl-emeli maga-magán’ ’s baszkén állappdik-meg szerencsé
je’ sírja felett. Örömmel hallja a’ csengő kiírtakat, mellynek riadó lárma-hangja elűzi 
’» felveri nyugtalan álmából, repesszíve az emberi szózatra— meglepi a’ megtagadott tár- 
saságos élet örömeinek fájdalmas emlékezete, ’sillyenkor ezen ember mindég nyomorul
tabb , fut, szalad mardosó kínjai’ gyötrelmei előtt, mint az elsőgyilkos, ’s magával viszi 
a’ marczangló férget, melly néki sötét barlangjában- sem .enged nyugtot, ha ránczolt hom
lokkal tért-viszsza barlangjába,’s ha kedvelt pókját, mellynek társaságában némi-nemü örö- 
metleit, mellyet legyekkel szorgalmalosan táplált, megdögölve látja; illyenkor könnyék 
bontják arczát, ’s szíve méilyebben sebesül mint-ha nékem tűz emészti telkemet, ár-víz 
hordja-el takarmányaimat ’s a’ halál harsány hangon rémittő jajt, kiált szeretett WilheU ' 
-mem’ ffl-lepte sírja felett, 6 akkor hiábanzúgja panaszszait a’ kopasz-szirtokra, csak sértő 
jajt kiáltanak viszsza füleinek ’s fut repül viszsza az emberek közzé, hol szánakozó részt
vevő szívekre talál, kik letörlik könnyeit ’s fájdalmát enyhítik.

Ha. én társaságban nem élnék, mi lenne az én boldogságomra való teremtetésemből, 
hívattatásomból, hová lenne lelkem’ magos ideálja ’s miért adta volna belém a’ Teremtő 
a’ boldogság’érzetét, ’sarra való vágyódást miért öntött volna belém? miért a’tökélletese'd- 
hetés' rugóit, eszközeit, melly még pólyám’szoros kötelei köztt is bennem olly hatalmasan 
dolgozott? -  Megjegyzést érdemelnek itt Csokrainak ama szavai -

a . .. ' '  S m  tersxagyí i á t  eggy Gtfya mit szólna, ^  ^ '  __
Ha neki ji szárnya ’s Tartomány nem tolna 
j f  hová bujdosséh ? pedig a' Teremti 
Belé adta volna; hogy oda vágyjék S. —

hová lenne így bennem az Élet-urának sajdítható czélja, ki Oitná-bé szabott pályámat ’s
mi lenne dicső rendeltetésemből? az állatok helyemet bé nem tölthetnék, mert azoktökél- 
letesedhetésre alkalmatlan eszközökkel bírnak. "

Ha én Társaságban nem élnék, nállam sokkal boldogabb lenne iga-barmom, melly nap
estig tolja jármomat, boldogabb a’ szélesen terűit tölgy-fa, melly kies árnyékkal kedveskedik
a’ fáradt utazónak ’s erdők vadainak, ’sélet és érzés nélkül szűkölködik — az én tökélle-
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. . .  Az oktalan-állat mihelyt születik: mindjárt megtudja keresni, választani, eledelét; ma
gával hozza a’ világra fegyvereit- az ember, a' Társaságon kivfil sokkal boldogtalanabb 
volna ennél, néki nmcs egyebe, hanem a’ társaságos-éietből kirekesztve, enrv i-en erS- 
Men eszköze a’ kéz, ezen a’Uggyengébb körmök; igaz ugyan, hogy az emberi meg
tanulhatná idővel megválasztani a’ táplálásra szükséges ’s néki nem ártó eledeleket s ma
gát is oltalmazni valamennyire; de melly gyenge’s erőtelen élete’ elsőbb éveiben, mennyi 
dajkálásra ’s oltalomra van szüksége, míg valamennyire megerősödik, mennyiféle állatok 

- nincsenek erőssebbek, -vérengzőbbek az embernél? merthogy a’társasági élet puhitaná-el 
természeti erejét, meg nem engedhető. Mi nyomorultak volnátok ti még á társasági élet
ben is gyenge aszszonyok ’s tehetetlen gyermekek, elaggott erőtlen öregek? — kivédene 
titeket az olálkodó Hiuztól, ravasz Rókától, ragadozó Farkastól, Medvétől, Hyénáktól, 
Tigrisektől,’s a’ mérges Kígyók’ számtalan nemeitől? — nem engedhetem-meg azt is sem
miképpen, hogy valaha megtanulhatná az ember leült'állatok’ bőreivel fedezni mezítelen
ségét a’hideg ellen, — Lelkem ki nem mívelve, vallyon eltudná é tanulni a’ Kásztoroktól 
a’ ház építés’ módját ’s vallyon megtanított volna é engem a’ Természet arra, hogy fogjak 
vadakat élelmemre,’s terheim’szükségeim’ könnyítésére; mert azok erőssebbek vagy jobb 
futók mint én; ha meg, már eggy lépéssel tökélletesedtem, már töb’re vágyódtam, több 
szükségemet, tehetetlenségemet éreztem, mellyeket a’ természet’ állapotjában ki nem elégít
hettem volna, ’s így is a’ Természet’ Szent szava intett volna engemet a' társaságos életre— 
így is én sokáig az erdők' fija uem'lehettemvolna— minden esetre pedig igaz az, hogy 
az ember’ természeti átlapolja soha sem volt’s nem is lehetett ez illy földi állapot, illy szűk 
határú, -rendeltetés , ’s Rousseaut fantáziája az ideális világba igen magossan emelte.

• . " . Soha-sem volt az az ember1 hatalmában, hogy Társaságba álljon vagy ne álljon. — 
A’ természet hivta Őtet arra’s ehez kötötte boldogságát, mellynek azon intés eredeti rugó
ja , melly éppen úgy határozza, kénszerítiés formállja a’ polgárokat, mint az erdők’ vadait— 
az embernek az okosság sugallotta,hogy 6 csak társaságos életben lehet boldog, ez adott 
életet az addig szendergő léteinek.

Nagy ellen-velésnek látszik ugyan, hogy az Ember sokat vesztett, társaságba lépése ’s 
vad-állati szabadságádak le vétkezése áltál i*eltunt bizonyos értelemben szabadsága, szolgája 
lett magának — ezer meg ezer: nyavaljíákáafc-váO kitévej-.a’ hajdan ;ol!y ártatlan, most 
irigy félénk gyaóakodu, bommfcállú — hajdún nemrottege *  halaitól, most meghorzad 
attól,..—- egykor önként mímka nélkül termett a’ föld,’s most isteni átok fekszik rajta, hogy 
tövissel: és bogáncsot teremjenek barázdái, — de vallyon önként terme é a’ föld mindent, 
a’mit most bővséggel hoz-elő? ha a’halál’ emlékezete most félelemmel töllé-ei, vallyon
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ismeretek nélkül érthetetlen. Árokra nézve vélem hasznosnak az ilíyen Értekezést, kik
ben a' nevezett eiá-itéletek még annyi gyökeret nem vertek; hogy minden további vi’sgá-
lódást "s megfontoló igyekezetei szükségtelennek tartsanak Én itt’ is a’ Görög Genie’
kifejlődése’ okai’ sajdittásában *) választott pontból nézem a’ Lyrica Poésist.

A ’ Lyrica Poesis a’ Helléneknél.

.V Kellenek* köz-érzése , eredetekről való elő - ítéletei, vallásos roysterionjai, nem
zeti egybe-költetései, a’ köz Honn iránt való indúlat, az egész Nemzetnek a’ külső Nem
zetekénél tejmebb állapot ja, ’s a’ honni mívelődésre eggy hasonlíthatatlan rugó — a’ 
köz-játékok , azoknak tárgyai, Státusainak viszont-hatása ’sa’t. a’ Honnt minden tagjainak 
eggy olly arány-pontból mutatták, mellyben a' Honriost eggy szünhetetlen igyekezet és 
törekedés hevítette a’ Hazával.egygyütt eggy fennebb nemű tökélletre vonulni. A’ viszsza- 
bukás’ félelme csak a’ gyávát rettenthette; — a’ köz-érzés az igyekezet’ arányán való csal
hatatlan megállapodhatásán felyül mindég eggy nagyobb tökélletű ideált sajdított, — ’s bá
tor volt hinni, hogy férjfiasan meggyőzvén minden akadályt, azt elérje

Ezen .állapot,— az Egésznek eté--ft*kténép!Hv<ri», — meg j»e|rz.»0«hetett Itat
ható lenni. A7 más Nemzetek* némelly tekintetben-való nagysága’s tökélíetessége na- 
gyobbára az átázó Helléné ‘s leginkább az Historikusé maradott: az Eruditio azt csak dá
tumoknak nézte, -r* Heílás minden gyermekeit tulajdon arányánál egygyesítvén, az ide* 
gént vagy kizárta, vagy így honnosította, hogy a’ szerencsés alkalmaztatás és forma által 
idegennek lenni megszűnt. Azon elő-ítélete , hogy az Istenek’ hataimasábhjai csak őf 
kedvellik, minden utánnozástól eltartóztatta. Minémá halhatatlan is adhatott .volna. kecU 
véltjetnek főbb' hatalmat, mint Zeusz a1 Gigás-olő, ’s tökélletesebb tanácsot és férjfiasb’ bá
torságot Pallás-Atbéna 's Aresnél ?
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mellett, ki olvassa Horátziust eggy kevés Peychologiával, hogy ezen szabad lélek* fel
lengő tízét, midőn Kómának nagy Fiait halhatianitja , el ne értse? — Nem vált e kö
telességévé, a* Nemzetet eggy tanács nélkül való merészségtől elrettenteni? — Ismérni 
azon hatalmat, melly a’ Caesár megölettetése után, Rómában ennek férjfias győzedel- 
mekkel nyert helyére fel mert állani ? — Rómának erejét ezen állapottal Sszsze-mérve, 
mit várhatott a’ Genie a’ Nemzettől? — .

' Cerva plagis, érit üle/órb's,
Qui perfidis se credidit hosljbiis

Qui lóra restrictis Iqtertis 
Sémit iners; rimmtqué mortem.

30.
Rómának előbbi alkotványában a’ Lyrica Poésis a’ Hellénekéhez hasonlíthatott vol

na; de eggy új formája kezdődött, melly Horátziust más arányra vitte. Ő alig gondol
hatván , hogy Heltási ideáljai Rómában valaha az individuális honnos Virtust fellyebb 
tüzeljék, nem annyira választja a’ honni tónust, mint a* közönségesen Emberit; -  a’ 
honnan nagy karakterei inkább az emberi nemet miveid Herósoké, mint az individu
ális Honnosé. — Az Augusztus’ Udvara ’s az ezt arányzó koz-tónus, a-Genié lőrekedé- 
seit ha nem is képzeltette egészszen; az Eruditio’ tárgyának, — legalább a’ létele vesz
tett Rómának ezen tőrekedés honni'tónusa nem volt. Ki lehetett Rómában nagy, ha 
nem volt Segédje az Imperátornak? — ’S a’ kit hozzá hasonlónak mertek sajdítani, 
nem tette é azonnal semmivé a’ Proscriptio ? — Nem tapsolt é az elfajult Nemzet, ha 
illyen vakmerő elesett?.— Nem imádta é a’ tutelare Nument?— Nem rettegett é a’Ti- 
beris’ kiáradásától — ’s a’ meny-kövektől, mellyek a’ CapitoRorara csapnak?

Az udvar, tónus csat Augusztustól ’s barátja! gíndolt‘ózásokr mídjéhól eredvén, a*
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3a.
Horátzius ar nyelv’ correctiója’ és a’ limae laborral Hellásnak minden Lyrai marad- 

ványait feliyűl-mulja. Ritkán sgygyesúlt eggy illyen Genie a’ szorgalommal. Athéné nem 
volt mée legmiveltebb, mikor Pinderos Hellást istenítette. A’ knt.ka nem kötótte még 
meg T l J l l :  -  Poésisa a’ gondolatok’ merészsége által a’ nyelvnek uj és szokatlan 
Virtust adott. Az Oratoria későbbre nyerte a’ tökéUetet. —  Rómában már Hortensius és 
Cicero az Oratoria’ fennebb nemét megismérték, V a’ Nemzet méllyen érezte a’ Szépet 
•s Nagyot ezen nemben is, midőn az Eniheos Horátziust a’ Lyrára hevezte. — Az Eru- 
ditio által megállított Kritika; — a’ nyelv* orátori tökéllete ’s ennek köz-érzése alig en
gedte volna másnak a’ büszke szabadságot, hogy ideáljainak eggy uj és fellengő csapon- 
gást engedjen. Horátzius, elhagyván a’ köz-érzést és a* nép’ csudálkozását, tüzének sza
badon engedett, — magának Pindarosi szárnyakat vett —* ’s fellyül lengett a’ Nép’ elő
ítéletein, meiiynek tapsai Őtet a’ claszszicai dicsősségtől hátráltatták volna.

33.
Megvíván a’ Római nyelvnek a* lyrai fellengésre való tehetlenségcvel, azon a’Kel

lenek’ nyelve formájára segített. — Szerencsés Geniusa, ’s barátjainak Eraditioja eléggé 
kedvezett a5 bátor igyekezetnek. A’ Néptől büszke volt nem íuggeni. A’ tónus, raelly Ode- 
jiben uralkodik, csak annyiban eggy, hogy lehetetlen a’ legkissebb töredékből is a’ Géniét 
meg nem ismémi. — 0  minden tárgyra reá tudta nyomni a’ claszazikai Jegyet — Azomban 
a’ dicső Nagyságot; az akkori állapot’ Derékebbjeit eggy tulajdon és pindárosi fellengés’
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leknek utánnozó elfoglaltatása eggy más tónust teremtett. — Hellást, Rómát, Olyropost 
•s az IsteneketA retét ’s a’ Virtust kezdette óhajtani a' férj fiú, —- ’s Honnáról elfelejt
kezni kevély lett — A’ Filozófus ás Orátör csak Athénét ’s Rómát imádta. Az Erudi- 
tus, ha Honnára valamit hathatott, csak a’ kiválasztattokat arányzotta; — a’ Sokaság, a> 
Nemzet az isteniebb fényből ki volt zárva; — vagy ha azt megpillantotta is, arra csak 
bámólt, de jó-tévő erejét nem érezhette. — A’ Nemzetnek honni geniusa nem volt. 
Csak az lehetett tökélletesebb, a’ kit.Hellás’ és Róma geniusa megihlelt. — A’ lelkes kö
vetés helyett az utánnozás foglalta-el a’ Géniét is , ki megszűnvén honnosnak lenni, csak
az Eruditionak ’s Nemzetek’Tudósainak világolt; — a’ Hazának élni büszke nem volt A’
Poétát phantásiája még tovább tévesztette. Hellásnak ’s Rómának hangján énekelt. — A’ 
Római nyelv újra feiéiedett. •

39.
A’ Lyrica Poésisban a* tónusnak Horátzius leginkább kedvezett. Ötét érteni legin

kább törekedtek; — ÖV óhajtották utánnozhatni. — Egyedül Sarbievrszky egygyesíttette 
mejjében Hellást és Rómát. — Neki volt Hazája; fellengő elméjét nem kénszerithette 
az Eruditio elfelejtkezni a’ Honnról. Ez. volt az arány, mellyre minden Virtussal töre
kedett. Annak óhajtotta szép Századját; — annak segédjére buzdította a’ Honn’ férjfiait; 
— az Ellenségrettentő győzedeimet énekleje. -— Ezen Poéta az ujjabbak között leg
többet fogott-fel. A' derékségoek személyesített tulajdont, a® erkölcs, Rómának akkori 

. fénye lelkére hevesen hatollak ; — ’s ámbár "V ny^y' i|e«“ c ^ ':é ^ S " Í  W'Tónusából 
’s a’ Horálziusi formát utánnozta; még is fellengő geniusa, a’szolgai ulánnozást megvet
ve, a’ Poétát tulajdon Empyreumába vitte. — Csudálni lehet, hogy tarthatta-meg az 
originalitást, a’ ki Rómának, Germániának ’s Hazájának külümbbet arányzó Nagyjait, 
legtulajdonabb hangon bízott halhatatlanitani. — Baldeban az erő kiesebb. — Eucha- 
nánt az idő' kedvelt tárgyai foglaltákrel. Ebben az Eruditio, nyelv-tudás ’a a’ Horátzius 
üWnnozása elérhetetlen.

40.
Nem szenvedhetvén végre a' Geniek a’ Római nyelv’ kinszeritéseit, honni nyelveken 

kezdettek gondolkozni és imi. — A’ Lyrica Poésisban a’ főbbikhez hasonló tűzzel töre
kedtek. Sokáig megmaradóit ebben is az utánnozás. A’ nyelvnek engedni , — vagy tör
ni kellett; míg utoliyára, a’ törekedés lehetetlenségét érezvén, az ulánnozást elhagyták, 
’s az idő’ tárgyait vették aránynak. — A’ lélek ugyan szabadabb lett; de a’ tárgyak 
nem mindég kedveztek. -  Az volt legszerencsésebb, a’ ki Horátziust értve, eggy ollyan 
idő-szakban és Hazában élt, mellynek kedveltt és megszokott tárgyai a’Hdrátziusétól leg
kevesebbé külömböztek.-— Így emelkedtek Testi, Chiabrera, Frugoni és Fantoni, J.B. 
Rousseau és más kevesek arra, hogy ezen nemben is Claszszicitást nyerjenek. Honitoknak 
eggy szebb százada, őket a' tőkéllethez még közelebb vitte volna A’ Genie, utánnozás

lenieji sem látszanak az Originálitásból az Eruditi.ó által kevesebbet 
jtannufok. Ezek követve is nagyok. A’ Nemzet’ tónusa majdcsak





Én Pesti lakos vagyok; ’s gondold-meg, ollydlet-nemben, mellyel tiszteltem ugyan, 
de tagjává lehetni meg sem álmodtam. Már hat-hónapia mólt, miolta a’ Királyi Táblá-

sejtve,1 olly édesen folytak-le.
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mát. Barátom!
— . - i  egygyüK más is, a’ lángjaira, a' széna jammi. az Orczy-kertben 
épen, ’s a’ szomorú füzes között zöldellő 16, ’s a’ partjain kik5t6tt ladikok, cí 
sál kínáltak. Kit hajdanában,— emlékezhetsz reá, — a’ Tisza’ ’s Hernád’ örvényes-'sík
jai el nem rettenthetének; annál inkább nem, ezen álló tónak békés vizei. Övedzőt ra
gadva simultam a’ mélyre; ügyes kormányozásom, ’s nyílt kedvem, a’ többek kózótt, 
eggy élemedett Aszszonyságnak társaságában, két gyönyörű Leány-termetet is varázsol
tak a’ hullámzó tó felé. Békés szívem nem gyanítva a’ jóvőt, természeti csendében 
pihegett; de szerte-villongó szemeim, csak hamar megpillanták szép Nézőimet; kik a’ 
mint sejtem, vágyódó tekinteteket vetettek vidám mutatásomra. Szánt-akarvást feléjek 
tartottam, épen akkor, midőn eggy köz-rendű Idegen, ladikozásra szolgalatját ajánlá. 
Nem tadom mi lelt Barátom! eggy pillantat alatt előttök állék.

„Ha ajánlásomat méltónak tartják Nagyságtok elfogadni, úgy e’ ladik, szándékok
nak megfelel.”

„Váratlanabb, ’s annál becsesebb az ajánlás, — viszszonozá az Aszszonyság — ’s 
reményijük az Úrnak nyíltsága felszabadit arra : hogy e’ szerencsénknek órvendhessünk.’’

Beültek tehát a’ ladikba. A’ kóz-rendű Idegen, néminemű morgoiódással gúnyolá-ki 
udvariságomat; de én zsebemre mutattam, ’s ő elhallgatott Barátom! illy szép társa
ságban, mint érzém magamat?,ne.kérdezd- Ladikomnak ollykon kis biczczenése, ’s az 
erre támad’U közszáj,sokszor fagylalt’, ’s jSb’azür égetett engemet. , De,eggJ: két. felém 
meghitt bizalommal e)tett pillantat, ú| leiket ’s erőt Snfótt belém.

„Az Úr-igén lekötelezett bennünket, —így azon Aszszonyság a’ partra léptekor — 
V e’ szívbeli hálánk sokkal kissebb, mint-sem tette’ becsét eléggé kimeríthetné”.

Ez alatt elő-áliott a’ batár, ’s kész feleletemet lezörgé, üléssel kináltattam- meg 
most; ’s én boldog! Emmihez olly közel estem. A’ Duna-parthoz értünk csakhamar; 
’s érzém is, hogy igen hamar.— Az elfogadás szíves volt, ’s udvaris a’ Házi-aszszony’ 
’s Fanny leánya’ részéről. Emmi nyíltságát szemérem magasztalé, mellyet rózsa-láng 
koszorúzott hó-ajkán." Te vagy az — gondolám most magamban — Te, ki oka lehetsz 
életemnek; ’s azon megfejthetlen titok, melly ezer ideálnak ébresztő mosolygásira is ho
mályban pihent, ’s a’ te látásodra, édes szeretettel kinálja-meg e’ felolvad’tt érzést."

De bár magad ösraérnéd őtet, Em m it, e* kedves lelket. Érzékenynek sejtém; ’s 
talán éppen azért hiszem előre-latónak. Meggyőződve érzem, barátságunknak irigy bá
nat vethetne véget első pillantanak Győzök, vesztek; haladni vágyok első lángomban. 
Otet látni, ’s hinni már ; hogy az első hév sírig tartó, — nagyon könnyű.

írj, ’s szeress! Légy tökéletesen boldog!

Emődy Hadnagy, Vámosyhoz.
- - „.Hozzád hívatlan is betér a’ szeretet; ’s tőlem félve fut. Nem képzelheted Janim! 
méltó.boszsxúmat. Alighogy Bécsbe viszsza-tértem, Eseadronomnak rendelése jött: né
hány nap múltán, Magyar-országra útazni. így ', Isten hozzád Leánykám ! kit Ütni,
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’a csak képzelni tanúltam még. Soká tépelődtem bal-sorsommal; ’s kardom’ zSrrenésére 
megvallom', pirúlni valék kénytelen ; ’s újat vonó belyheztetésem, feledni tanított inkább 
mint képzeletekben élni. Hiszed é Janim! ? Leánykám nevét is Kapitányom tudatá velem’ 
Nem öamérni ’s óhajtani, most látom-által, mi gyengeség!

Po’sonyba intézz’d válaszodat, téli szállásunk' helyére. Ölellek.

Vámosy, Émődy Hadnagyhoz.

Adhat é e’ rövid élet boldogabb pillantato 
szerelme kölcsönöz, érzed azt kedves Laczitt 
gát az epedének, *s szérobe-kötve hódolni á 
ved tt érzés, ’s nem mindenkor gyanús lépés. Ah! de viszsza-élni eggy szelíd Leányka’ 
titkaival, ’s eltépni, az ártatlant boldogságához csatoló lánczokat, olly érzéketlen negéd; 
mellyre az élet, nem gondolhat méltó átkokat.

Nem igazságtalan tehát Emmi. Ö , kinek társasága napjaimat édesíti, nem gyanús 
előttem; bár nem az óhajtásig nyílt is. Szelíd, ’s gondos módja, midőn tartózkodni 
látszatík, engemet nagyobb hévvel von tiszteletére. Nem tagad-rneg tiszteletéből semmit 
is; ’s én, a’ szép Léleknek, szeretettel adózok érette. Be boldognak érzem magamat, 
hogy szerethetek; noha Ő, keble’ titkait, olly gondos ügyeléssel fedézgeti előttem. Csak 
Berentey nyugtalanít ollykor. Ő, a’ háznak egygyik barátja j eggy ifjú Tiszt az, kit nyíl
tabb enyelgése, ’s nyájasabb vonszódása.boldogít. Mire magyarázzam ezt? Régibb es- 
meretségöket tegyem é okúi; vagya’ mitói iszonyodom, szívók* swroaabb égybe-hangzá- 
sit búzzam é ki ezekből, kételkedni hágy engemet. Be már változtatnom kés*. ügy né* 
Em mi lakásán minden, mint házhoz tartozót; ’s ollykorilruzamosabbkimaradásomért, 
kivált Em mit ő l, van mit hallgatnom. A’ napi társalkodás’ meghitt, szavai, vagy az ér
zés’ titkon szövődő munkájj é ezek? Emmire bízom megfejtését.

Lágyan lengék-körúl a’ híves Etézíák,-eggy csillagos éjben, a’ Duna’ partjait. Bo
rongó érzéssel ragadám Guitáromat kezembe; '  ̂  a’ csiílag-túkrpzte Folyó fcíéindúlék. 
Némán ügyelt a’ természet reám. éjji vándorra-,- j».én.fc«ai — magyar—nyelven, ének- 
lík eggy áriát, a' mint gondolhatni, Emmi' kedvá, énekét. Nem zirta-íe még álom 
Leánykám’ szemeit. Gondos figyeléssel nyitott ablakot 6 ."'S, kémlelő tekintetet veíe reám , 
kit ál-viscletem, előtte titokká varázsolt. Most felhagytam az énekléssel j ’s eggy variátiót 
játszim. Szorult szívvel tekinték-fel az ömledezű hangok között ; ’s Emmi, a’ kedves, 
kémlelő pillantatokat külde felém. Titok volt eló'tte még csekély ügyességem, roeliy csak 
két hónapi szorgalmam’ sikere volt; ’s mellyre £ mminek guitározásban észre-vett gyö- 
pyötködése yolt indító-ok. Fogom ezt titkolni tovább is. Ösmért flautázásom, alkalma
sint elfelejteti vele, a’ kezdő éjji lantost.

Már szűnni akarék épen, ’s kigondolná? Berentey mellettem terem. Az ablak hal
kat tétetett-be; ’s én félvén felfedeztetésemtől, tüstént indúlék. Berentey, — ö tudja 
mi okból, — követé léptemet, ’s bár kémlelései elől, mellékes utakon vágytam eltűnni, 
ő szüntelen nyomozott. Sok csavargások után végre, lihegve ránték csengetyút, W  
F. M. Or. Minerva 1. Negyed, 1828. 5
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„Mit ? P 61 i v al F” kBzbe-szóllék én tüzes elmerfdéssel. Mi őtet a’ köz-hír után meg

holtnak tartjuk; ’s nem hittem-volna: hogy eggy Barátom így viszsza-éljen barátságom
mal.” „O igazat mondott, — eggy könny rezge ősz-piilájin Vígvárinak — Pólitazörők- 
be-tartottat elrablátőlünk a'halál; P ó li, a’ nevelés alá-vett nyájas P ó li pedig, Vámos
ra útazott Magyar-országra.”

Szerencsés zavara a’neveknek, railly édes érzésbe hozil engemet, midőnkitanúltam ; 
hogy az én Pólim  él! De minek épen Vámosra? Tudass’d velem Janim! a’ környfil- 
állásokat. A’ régi idő, kitörlé elmémből a’ Vámosiakat rajtad kivfil.

Talán már M ili Húgomat fel is találád az olta. Juttass’d kezéhez ide zárt’soraimat; 
’sderitgess’d —ha lehet —társaságában, megcsalt szereteted’ borúit. Ölellek, Isten veled!

Em m i, Fánnyhoz,
Emlékezhetsz Kedvesem! az elmeneteled előtt történt dolgokról. Már szinte elhite- 

tém magammal, hogy Vámosy nem az, a' minek Bsmérém. Ó nagyon jó ő; ’s előtted 
miért titkolnám, hogy hajlandóságomat megnyerte. Ö kémleli e’ szívet, s én gondos 
"óvással úgy fátyolozom azt; hogy nemesen tudjon reményleni.

A’ Steinbruchban, eggy víg szüreti napot tölték. Mozsarak1 lármáji között végzénk 
ebédünket; ’s Vámosy, bő-szüretet kívánva, társaságunkat üdvezli. Tartózkodó nyájas
sággal lépett felém, ’s eggy dorgáló tekintetem, pirúlni hagyák szegényt. Bátyám’ leve
lét adá kezemhez ő, mellyet előtte bonték-fel, ’s ő mélyebb zavarba jött ebbeli nyílt
ságomra. Kiemelém őtet küzdéséi alól, gyengéd’ bánásommal. Ah Fanni! én nem tu
dok kemény lenni, ’s talán szerencsémre, mert olly víg napot nem tölthettem volna. 
Vámosy e’ szerint barátja Testvéremnek. Ezt csak most tudom. Hat évig tartott kü- 
lön-lakásom Szüléimtől, nem csuda, ha egybeköttetésökről tudnom nem-engedeü. Most 
inkább tisztelem őtet, mert Bátyám szereti, ’s azt Írja felőle: hogy-szerelmes bánátiban, 
vígasztalatian ne hagyjam. Most ő gyanús előttem, miként én előtte az előtt. Mosolyogni 
fogsz, ha megérted okát minapi húzamoa elmaradásának.

Mit ír Berenteyd? tudass'd^yelem Kedvesem! Légy jó reményben. A’hétenhoz- 
zám ,s bekopogtattak, de ̂  - ^ t a U a ’ tatóit ntánna. Csókollak.  ̂ _____
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Emroít, miIlatlan fraczczolá. Pirulok megvallani, hogy épen M ilidhez  fa leveled- 
nek kelie felmenteni csüggedéseimből. Miiid teliét azon E m m i, kihez leveled szól’tt, 
ki Testvéred, *s ki iránt, nem is tudva vérségieket, első szeretetem lángra gyúL

Volt mit kiállanora hoszszas elmaradásomért. Tudva volt titkom Emmi előtt; bár 
mennyire vonakodtam is az egyenes szóllástól. Halljad sorsom’ utóbbi szövevényeit is. 
„Édes Emmi! — így szóilítám-meg étet eggy biztos órábanmidőn vonszódását sej
téin , — a' szeretet szabad; ’s ennek ösztönöző szava, nem némúl-el a’ rab-lánczok’ ter
hei alatt sem, *s szív lesz’ a’ szív akkor is, ha bár érzéseit a’ hatalom’ vas-keze bünteti. 
Vonszódásom, kedves Éra mii nem iehet titok már előtte, ne legyén ezentúl az sem : 
hogy szeretni boldog vagyok. Ah de mivel szeretni ludék, szívem’ tárgyán függőitek 
gondjaim; szerelmem’világa csak reményből állott, ’s titkolt hajlandósága feláldozásától 
határoztatott. Illy bizonytalanságban, kérkedő érzésekbe süllyedni, még könnyű volt.

Megbánó könny csillámlék szemeimben. Szívemhez szórítám hó-kezét Em minek, 
viszont érzésért e’sdekelve. Eggy sóhajtás röpült-fel kebeléből; érzém gyenge erőszakját . 
liliom-újainak; ’s eggy reményt megváltó tekintet olvadozott felém. „Bírja tehát Vámösym 
-•* keblet, mellynek szerelme olly zsenge, ’s olly új mint a’ világ születése’,napja, hova 
még kívüle bejutni, senkinek hatalma nem volt. Ol de az élet.rövid, és eggy; ne feled
jük tehát; hogy ez szívet ugyan többet, de szerelmet csak egyszer adhat,” '

Karjaimba süllyesztő áz érzés e’ kedves lelket, ’s ki kárhoztatná illyenkor a’ boldog-, 
ság’ csókjait. Enyim ő, a’ Szetid Eeáryta^ákard ezt Te, is kedves- Laczim? nyugalmam’ 
telíyes mértékéhez. Már írtam Atyámnak is e* fefŐÍ , Yi nőtlenségemet, Víttmídátásoraat 
neheztelni kézdé. Emmi, rövid időn Nagy-anyjával Hevesre szándékozik; ’s én -=-fia 
megengedik, úti társűl csatolom hozzájok magamat. Bár neked írhatnék valami örven
detest P ó liróU  Repülj hozzánk Édesem í ’s végy részt boldogságunkból. Ólellek, 
Isten veled L

Emmi, Bátyjához Emodyhez,
Nem hagytam vígasztalai lan Vámosyt édes Laczim! Ügy látszik jobban megelége

dett ő velem, mint-sem gondolnád. Csak te hibázol'részt venni örömünkben-,'talán 
azért: hogy magadét, teüyes mértékben felfoghassad.

Vámosy Hevesre kísért bennünket. Édes Atyánk, szívesen fogadá-el Őtet; *s sze- 
retete iránta naponként nevekedik. Úgy tetszik, nem titok előtte hajlandóságunk; ’s 
Vámosy udvaris készséggel látszatik figyelni Atyám’ gondolatjára. Részt-vevő érzéssel 
hallgatja Vámosy’ flautáját, ’s a* guitárba olvasztott magyar-áriák, viszsza-bájolni lát
szatnak meszsze-tűi.t fiatal-éveit.

A’ napokban, eggy komor őszi reggel, ’s a’ miről nem is gondolkodtunk, eggy hin
tó röpült udvarunkba. „Az Atyám!” felkiált Vámosy öröm-zajjal; *s mi mindnyájan eb 
fogadni siettünk. A’ vendég bámúlás között ölelé-meg, meglepettetett fiját; ’s az Atyám, 
rég nem érzett indulattal szorítá szívéhez, hajdani, ifjúsága* Barátját. Víg napot deríte 
reánk V nem reményi t! látogatás; ’s az öreg Vámosy , minthogy Fiját házunknál Jelé,
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A ’ C zob or-völgyi kő-szálak.

(Nép-monda.)

L ássátok ott ama fogas két szírieket!
A’ mind-kettő hajdanában
Víg lyánka volt; meleg vér folyta ereket,
’S  járdaltak könnyű pártában.
Meredek hegy-csúcsén, hová csak sas szállott, 
Széles pártázatra eggy erős Vár állott,
Oly magas’t t , hogy főt szédittene:
Eggy vén JKisaszszony lakott benne.

Szívét boszszú, szégyen, gőg már kővé marta; 
A’ férj fiák’ vad Nemére;
Kiengesztelhetlen nagy haragot tarla, ... •
’S  forrt benn’ Amazonok’ vére. ,
Fészkelt keblében sok durva gerjedelem,
’S —  ha köz-híren, méltán alapúi hitelem, — . 
Hasonlított is gyere;Férjhhez 
Inkább mint Aszszonyök’ Neméhez.’

Miogyárt életének tavaszi évével "
Csalárdnak, találván Hívét ,
Komor Kedvetlenség; ő hideg érczévH"
Korán elfoglaló • - -.....  ..
Mellyért Világ élőf holtig elrejtenék; ...... :—
E ’ zordon, kőszíklásfalahba költözék, -
’S  pitvariból csak ritkán hallá ........
Ember, szabadra főni"alá.— - "  — •
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Csak borzasztó mélyén az erdő-lapánynak 
Villant néha este este,
’S hold-világnál titkos bája fűnek fának 
Gyökerét szedte kereste, . - ■■ ■■.•
Azért régen olly hír szárnyalt kÖröl-belől 
Ezen csudálatos vén Kisaszszony felől, 
Hogy (akárki bízvást elhidje,).
Kosz’ lelkekkel van neki frigye.

Meg is zördült, mihelyt csendes éjfél volt már, 
Mint ha Sátán vadászást tesz,
Sebes szél futtában fel egyenest, a’ Vár 
Meredek ösvényén a' nesz.
A’ Mohiárné sokszor hallá irtózással ,
Mint jártak a ’ lelkek hoszszú suhogással 
Keresztül völgyén azon Várnak ,
Hol ajtókat ; csakj

Sok Hős jőve erre, lovon ’s gyalogolva,
És vendégül ajánlkozott ;
De a’ Vár’ kapuja, éjt-nap bezárolva 
Meg egynek sem nyilatkozott.
Mint szikla-várának már rég’ eggy-köyé yállt 
Alapja, esküje olly rendületlen állt:
Hogy inkább magát tüstént ölje ,
Mint a’ férjfit mind ne gyűlölje.

Tartozott is minden szolgáló, hozzája
Beszegődvén , szent szavakkal 
Fogadni ’s magasan megesküdni rája ,
Hogy nem is  szöll férjfiakkal; ; ,  /  ■ •
Másként a’ Kis-aszszony azon, ki ellene "
Illy fogadásának, hite-szegő lenné, vf - 
Bármelly titkon és rejtekhelyen -v. •
Boszszút áll nyomban és hirtelen.
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Meg is tartá minden szolgáin esküjét,
Mint azt Úrnéja tétcté;
Míg-nem eggy szép halász-legény vizét, fűjét 
Gzobor-völgynek megszerető.
E ’ legényke járás lett Czobor völgyére, 
Annák pázsitjára és krisztál vizére;
Kezében volt horog és bálé,
’S ja jt ebb^ került- két szo|gálo.

Mert hallaték legott víg halász’ danája 
Föntf a’ Várban is magasan;
’S csak hamar a’ fiú lyánkák’ szíve fája 
Édesdeden, hatalmasan. .
’S mikor a’ víg halász éjjelre távozott, 
Szózatja szívekben még inkább dolgozott,
De viszsza-jött minden estvével,
Halászás közben énekével. ,

’S ketten, kik ott már is kínnal szolgálának, 
Az edes dal’ erejetol 
Meghajolva, egykor el-kiillanánab,
Nem kéredzvén cl senkitől.
Tiszta hold-világú éjjelre szert tettek,
Szűk főgságjokbol le a’ völgybe siettek, 
Fejeken vivén víz-vedreket,
Mintha mentuéijel vizelet.

Vélték, a’ Gyarlók 1 hogy senki nem kémeli 
Vakmerő hit-rontássokban ,
’S egyedül csak a' Hold’ üst fénye nézdeli 
Elnémult boldogságjokban.
Árulónak mérges lehetői csemeték 
A’ víz-parton őket ugyan rejtegetek,
De boldogság fiincs tartás, teljes j 
És onnét feliül szem mindég les.



TH ALY  A N TA L és F A R K A S K Á R O LY  barátoknak.
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Arabs és Gyilkos.

A’ ragyogó nap' sugara. 
Lehalad a' lét-határra,

Jön párolgó méneken,
A’ horda a’ tereken ;

’S hogy elére tanyájára.
Vígan készül vacsorára.

Míg a’ Vezér 'paripáit 
Nézi, ’s oldja zaboláit,

Szolgák a’ sátor előtt 
Készítik a’ tüzelőt;

’S hogy pattogzó tüze gyula, 
Szőnyegén ő végig nyúla.

De ijjesztő vad széniekkel, 
Bizonytalan lépésekkel,

Sátrába eggy idegen 
Bérohana sebesen;

Most lerogyik a’ lábához,
Száraz nyelve így akadoz:

A’ nagy Álla’ szent nevére! 
Őseidnek hős vérére!

Kérlek, segíts, őltalmoz ! 
A' védelem áldást hoz. 

Jönnek száguldó lovakon 
Rajta-m! *) a’ porzó homokon. 

Kezem (eskel bizonyítom) 
Gyilkolt, de nem akaratom,

Védelmébe éltemnek,
És csekély értékemnek.

Segíts! üldözve követnek 
Oszsze-zúznak, ha meglelnek. 

Amaz, komoly és hidegen,
Végig néz az idegenen,

De nem soká nyájason, 
így szállítja lágy-hangon: 

Lelke ősi szokásinknak,
Hív védelme vendéginknek.

Lábait megmosegatja,
Eggy pipával kínálgatja,

* Esti hüs szellő ellen,
‘ Fűttőztcti melegen; - 

Végre néki maga mellett,
A’ szőnyegen idéz helyet.

A’ mi kitölt sátorától,
Ha megvonná is magától,

Néki mind felhozatja. 
Falatját is megosztja,

’S hogy jól lakott eggy erkelybe, 
Elvezeti éjj - nyug helybe.

Már elszunnyadt-az idegen,
Pihen, nyugszik édesdeden,

Kun dübörög, tombolva 
Jön , eggy csoport nyargalva, 

’S nyitásánál a’ sátornak 
A* lovagok megállanak.
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Hallja benn az idegen ezt, 
Lélegzetet ijjedve veszt,

Hogy a’ Vezér kilépett, 
Borzadva elszömyedett.

Vérbp ázva, ott emelik,
Fiát ki már nem eszmélik.

’S a’ mint segít fnldakolva,
E’ gyász estet tudakolva,

Hogy így kapták , beszélték, 
De a’ gyilkost nem leték.. 

Már a' Vezér Jál esméri,
Boszszú heve szívét éri. 

Szomszédjai az idegent,
Látták, mikor sátrába ment, 

Dühös zajjal kérik most, 
Hogy adja ki a’ gyilkost: 

Száll a’ Vezér levél* hangon, 
Boszszúa’ hfené áll magamon: 

De nem hajtnak beszédjére,
’S fegyvert ragad védelmére, 

Mond: itt lesz ez éjszaka. 
Szent az Atabs hajléka. 

Menjen békén-el útjára,
Majd a’ hajnal* hasadtára.

Félve remeg az idegen,
Bátorságos erkélyében,

Csudálkozva gazdáján,
Jeles szivén, ’s nagyságán. 

Lángol már a’ csillagos ég,
De a' gyilkos ébren van még.

A’ haldoklón vérzik. a’ seb. 
Reménye mind kissel)!) kissebb, 

Pihcgni tud alig máj,
Ápolják nagy gonddal bár,

’S halva az ég' piruitára.
Dől az attya’ hív karjára.

De hogy reggelre kelt a’ nap,
Az Arabs fegyverhez kap,

Bélép a’ M it vendéghez,
’Su mordul e l  ép' száll ehez: 

Ed4^ védve, őriítjsl f̂c-,
Most sorsodnak eresztelek.

Legjobb lovát kivezeti,
Az idegent rá ülteti,

Itt a’lét-r*Száll:ülj-fel — ’sel 
A' siető szelekkel.

Rá eggy óra múl ! — követlek 
Jaj Gyilkos! há elérhetlek,

F. MaroskSzi GXaon, Erdélyiül.

A z Apolló’ szobránál. *)
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bások nélkül gyakoroltatott, a’ Vászon-készítést olly rendbe szedte, hogy a’ Vármegye’ 
vagyonossága ez által szembe-tünóleg növekednék.

Lelépett .azomban II. Jó’sef Császár az élet’ szín-belyéről, de Szent-Iványi Sáros 
Vármegyei Fő-Ispánságában Fejedelme’ dicséretével és megelég ed ésével megmaradt.

Töb’ször volt még Sz ent-í ván y inak tágas alkalma, esméreteit a’Haza’hasznára úgy 
megmutatni; hogy a* felőle szerzett véleményt nem-csak megerősítené, hanem öregbíte
né, úgy-hogy a’Király javallását elfogadná, és a* Haza’ háláját mindenkor megérdemlené. 
Több Biztosság bízattatott reá ’s olly alkalmakkal j hol a’ Törvény’ rideg szava kárhozt|- 
tott volna, 5 szívét hagyá az ügyben szólni, önn-elégedéssel érezvén hogy édesb1 ’s em
beribb a’ bocsánat, minta’ kemény elítélés, lélek-hevűlve tudta t hogy a’hála’könnye szebb 
jutalom, mind az epedő vádoló sóhajtása a’ legmagasb' Bíró előtt.

Érdemekkel tetézve, hazafiúi’s emberiséget szerető leikéről, mindenektől díszes em
lítésben fáradságai* ’s szolgálatainak béréül nem Ösztönül, mostan szerencsésen uralkodó 
Fejedelmünk által 1798. Kir. Tárnokságra emeltetett, hogy négy évvel ezután i802-ikben 
az* Ország-bírói méltóságba lépjen. De lelkének muhka-vágygyával nem tartott arányt a* 
gyengébb test1 ereje, a’ természet életét alkonyához közelítő, nem igyekezetét, ’s még 
most is az aggság’ nyavalyáitól üldözve, olly dicsősséggel mint pontossággal viselte- — 
Az igazságot, nem a’ felek* polgári helyhezetét választá a* pörök’ mértékének. — Mind
azonáltal úgy látszik, hogy csak azért bírta ezen fényes méltóságot, hogy erről mindenek* 
szénásával letűnjön; maga után hagyván raaradékinak például a’ fényt, mellyet árasztott 
maga körűi,— nyavalyái sullyosodának ’s tehetlen lön a’ teher* viselésére, azért 1806-ban 
nyugalomra lépett, hová őt’ 3’ Fejedelem a’ Szent-István vitézi rend nagyobb kereszt’s 
csillagával bocsájtá. ;

Ez időtől fogva viszsza-vonúltNográdU>irtokíba Varbó.’ helységébe, hogy ott Socra- 
tesi magány életét gyermekei haladásában még eggyszrer ,át-élve, édes karok között szun
nyadhasson - el. — Kerülte őt’ a’ halál, mert csak. 17 esztendő múlva, életének 92-dik 
évében 1823 Aprilisz’25. lepé-meg,minekutánna a* hazafi, jobbágy, ’s ember, minden köte
lességének eleget tett volna, gyermekei unokái kísérték a* Varbói sír-boltba, — ’s hamvait a’ 
láng-lelkű Szent-Miklósy, kegyek csókolta ajkától zengő szép Epithaphiummal tiszteié, — 
’s remélve hiszem hogy megbocsájtja; ha M inervát a’ közlés által gazdagítom: —

Lipló léire hozá, —■ Nógrád kebelébe fogadta 9 
A  duci pályáján vitte ragyo^% j&kl 

Nádor uián legfőbb Zászlóssá tette az érdem j  .
Csillaga eliiínytát könnyezi benne Hazánk! ‘

Szendén nyugodj, derék fér/fiú, — ’s ivadékodból adjon a’ Honn’ Istene több hozzád
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eggy-felől könnyebben juttat a1 szerzeményhez, mis felől ped ig több ürességet ád a’ mun
kásoknak. A’ munkától való Üresedés az, a’ mi mind ezen csudákat véghez-viszi. Igaz, 
hogy áz ember tulajdonképen nem hivalkodhatik; ’s ha bár néha panaszolkodik - is,. 
hogy keservesen esik neki orczája’ verejtékével enni kenyerét; mindazáltal tagadhatatla
nul még tízszer is keserűbb lenne kenyere, ha azt tökélletes hivalkodásban és testi vagy 
lelki-erejének minden gyakorlása nélkül kellene ennse. Ugyan azért azok , kik mérnem 
kéntelenek csupán életek’ eltartásáért dolgozni, természet szerént hajlandók lesznek az 
élet’ könnyedségére tartozó szerekért dolgozni ’s a’ kik munkájok által többet gyűjtenek, 
mint a’ mennyit elkölthetnek, hajlandók lesznek a’ felesleg valót mulatságra szolgáló dol
gokért elcserélni; ’s ha az egész társaságban a’ terhes munkától üresedés jobban elter
jed , annak tagjai szükségesképen a’ társasági hajlandóságok’ pallérozására *s az unalom
nak az értelem’ gyakorlásai által való eltávoztál ásáravezettetnek. Továbbá azon finomabb 
munkák, melyeknek készítésére ekképen alkalom szolgáltaik, több észt és elmésséget 
kívánnak, mint a* föld-míveléshez ’s vadászathoz tartózó durvább foglalatosságok; és így 

lélek feltalálásokra ösztönöztetek ’s a’ talentomok a’ társaságnak minden rendjei kö
zött felelevenednek. Midón tehát az örömök sokasodnak és finomodnak , az értelem is ki- 
fejtődík, és sokkal nemesebb ésböcsösebb örömöket szül, mintázok voltak, a’ meilyek- 
ért elsőben munkálkodni kezdett. *

Wattot hihetőképen nem egyéb indította elsőben a’ Goz-machina* megjobbításá- 
ra, mint az, hogy több nyereséget reménylett a’ kő-szénből, ha mű-szereit lovak nélkül 
hozathatta mozgásba. Mindazáltal, hogy a’ kő-szénhez és gyolcshoz jutalmasabban férhe- 
tésben álljon ezen találmánynak mindén haszna, merné e valaki ázt állítani, a* ki meg
gondolja, -melly sok szép mesterséggel jár egygyütt, ez a’ víz* restségén vett fényes gyö- 
zedelem ? Az a’ gyönyörűség, raellyet ezen találmánynak szemlélése minden vi’sgálódó 
lélekben gerjeszt, ’s az az ösztön, raellyet az a’ világ’ minden részeiben olly sok ezerek- 
nek adott az okoskodásra és uj-találmányokra, ezek kélség-kivűl a' mi vélekedésünk sze
rint sokkal nagyobb és becsesebb jó-tétemények, hogy arról a' belső örömről semmit

kélletesiléséből. Ezen belső és lelki Öröm minden tekintetben figyelmet érdemel. Gyak
ran panaszolkodunk, hogy vaiamelly jeles új találmánynak szerzője kevés jutalmat vesz 
az ő Palrónusának fösvénységétől, ’s bősz szón kódunk, hogy- sók nagy elméjű művész 
igen-csekély jutalomért , vagy még csekélyebb fizetésért' kéntefeh feláldozni halhatatlan 
talentomait vaiamelly háládatlan és íze-veszett gazdag pártfogója’ hiúságának. Mindazáltal 
állatjában szóllván az illyen panasz és boszszonkodás igen hibás vélekedésből származik: A’ 
művésznek igaz jutalma abban a’belső gyönyörködésben, gyözedelemben és tökélletesedés- 
ben áll, mellyet maga azon foglalatosságokból érez , meltyekre elsőben hihetőképen a* cse
kély jutalom vagy fizetés által ösztönöztelett ’s azon-kivűl abban a* végetlen gyönyörkö
désben éS tökéiletesedésben is, mellyel munkáinak szemlélése még a légkésó'bb maradék
nál is szerez^ A’ festett, Öntött vagy-faragott képet talán pénzen árulja ’s eladja azt a’ 
matériából készüHi formát, mellybe némelly felséges és szép gondolatait öltöztette. JDe
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bekké formálódhassanak. ' . . . ‘, . !



haTdan^motóhan burkolt fóídalm^8esetei kizsarolni ^ é r t ^ g y ” ?  nenfzrfí 

Magyarok! Ős-Atyáitok’ Vér-mazőjén iptít fény-űző lakiatokban, feledre a’ Hon-iSHS
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u „  m3jJ leélni boldogan az életet eggy Angyalnak karjai között, — — ’s ha elesem?

,ó , ,, ,Iattal nyugtatta-meg búban merült Jalissát, hogy iszonyú feltételéről le-
.JÓ lT de szivében érzé a’ íí . esztendős Kálmán az ösztönt, ’s alattomban a' Megye’ 

Víca-íspánjától magának fegyvert kért, ez úttal elő-adván czéijának nagyságát is.
Beszedette volt már akkor a’ Török, -  a’ múlttakrél tanulva -  egész Kornyékről 

, , vvvert -s 32t csupán a’ Megye’ szabad' Elől-járója adhatott. Borsodnak Fő Várában 
Egerben oűalmazá azokat a’ Pogány, ’s a" Megye’ gondos felügyelői . bátor dlet-veszély 
között is, más szomszéd tájékról, titkon tették-meg e’ részben a szükséges intézeteket.

Múltak a- Kapok, már imitt-amott állott lábon az élet, a’ mint eggy esti nap-ajdo- 
zaton Kálmán hő-vágygyal lappangva várta a' meggyilkolásra vagy elfogásra szánt Ba
sát. A’ Basa közeledvén; Kálmán lelkében borzadozott, ’s eltSkéllése jelen volt per
esén leborúlva, a’ Mindenhatóhoz soha jtott-fel. _ .

Remény! Te bájos ingere’a’ szív-ohajtásnak. Nemes tettekre riasztod-fel a’ méllyen 
elszunnyadott lelket, kecsegtetőn, gyújtasz a’ jSvő’ ködébe világot annak kétes léptei 
előtt, ’s homályos álmaiból valót teremtesz! 1 !

Csak eggy szolga volt a’Basával, andal’gva léptetnek, nem gyanítva lest- Nagyságá
nak hatalmas érzése , biztos meghittséget szült ön-bátorsága iránt. Zsar-kényeit mosolygá. 
Midőn Kálmánnak jól intézett löv'ése, halva dönté-ke- lováról az andalgó szolgát, ’s

........................................ ’ikűl; hogy az elbámúlt Basa magát a’ történet’ zavará-
főbe üti, az ütés’ereje alatt megszédfillt Basa, a’ nye- 
is Mén felágaskodik , Kálmán pedig a’ szilajnak zablá

ját megkapván; meliyénél fogva igyekszik a’ bigyad’tt Basát lováról lefordítani. Habzott

talmat ígért mártaiékjában. Foglyát csak öszsze-kotni, ’s e’ végre elrejtett lován vele 
odább áliani volt még csupán hátra. — De az eszmélő Basa, Kálmánnak ajakéhoz fel
csúszott' jobb. keze’ két fiiját fellángolt dühében beharapván; a’ véletlen-eset fájdalma , 
elbocsáttatja vele a’ bal-kézben tartott kantárt, ’a midőn a’Basa két élű késével válba szúr
ta, — Kálmánnak ijedőse határtalan lévén; az ész’ kormányát elvesztő, ’a kemény sebe 
miatt, félelmében is eltikkadva rogyott öszsze.

Még eggy dafés volt intézve a’Felső-Tárkányi Hősnek, hanem a’rettentő példa-tétel’ 
óhajtása elmellözteté azt a’ Basával, megelégedvén azzal; hogy Kálmánnak jobb kezét to
vább is harapdilva, vonczolta lova mellett a’ szerencsétlen Nemest.

Azomban az elesett szolgának elnyargált lova miatt bajt gyanítván a’ Török Őr-se
reg, ló-halálába vágtatott Fel-német felé, honnatt belátták Fő-vezérjeket. Már csata-zaj
ként vdlámlott öldöklésre gyilkos fegyverjek Kálmán felett, már Kálmán kétségbe-esve 

W ^ ^ i tó é tó f a í á l 'rT t t heI’ “ Íd3n V“ érSk áltSl leCBCnde5Utetvín’ a’ nriegsebesí- 

n é m S a '^ T z  elég, e,?S{ M ‘eSel a' sors’ hányattatásai között?- Julis NénjétőlFel- 
előbb ölelhetni S "  ó ”  t,WU ^  nyugoá™»’ kedves Kálmánját hitte minél- 
pesztó k i á l t á s a £ * -  Y f  6101 ^-vonulva,'.Kálmánnak szív-re- , - noiaog álmaiban merengot felrezzenlé.





Februáriusz









1580 Februáriusz 1828.

Pusztább lesz’ a’ hely' magánya, 
’S terheiőbb szívem’ hijánya; — 
Óh egek! hol késik <5?

E’ kert’ biztos őr-falából 
Már kilépni nem merek. 
Borzadok egész tetemben,
A’ midőn itt a' közel 
Lévő Isten-hajlékába 
Vak-merészen mentem-el; 
Lelkem’ legmélyebb mélyéből 
Hajtott eggy hatalmas ösztön,
Á’ midőn ím’ a’ Horához 
Szólni kezdett a’ harang,
Hogy buzgón a’ szűz anyához 
Szálljon a’ szent emlék-hang : 
Szívem, bár mint óvatott,
Itt ellent nem állhatott.
Oh ha kémlelő szemekkel 
O tt'egy ember rám lele?
E’ világ sok ellenekkel’
’S árutökkáJ va'n te lel——
Tőrt vét a’ rósz’ álnok elme 
Mindenütt az ártatlannak,
Száz útat jelel, hogy annak 
MegS2övődjék veszedelme.
Ezt tapasztalára Ijedve ‘ 
Czellámból midőn kihítt 
Szivem pajkos játszi kedve,
’S a’ kül-ember zajba vift. 
Merészségemért a’ Herczeg’
Nagy halotti innepén 
Súlyosan bűnhődtem . én. —
Oh az ég volt csak megőrzőm ! — 
Ott egy ismeretlen ifjú 
Sas-szemekkel jött előmbe ,
És villámló pillanattal ,
Melly valómnak szövevényét 
Rémítőleg át-lövéllé—
Nézett szívem belsejébe. 
Jég-iszonnyal tölti most is 
E’ tünet-kép létemét;

Nem merek többé szemébe 
Kedvesemnek nézni, tudván 
Ezt a’ titkos vétkemet!

(figjelHuuvé)
A’ kertben ember- 

Hangokat hallok!
Ó az! közelít már 
Szerelme szívemnek 
O az! füleim most 
Nem csalatának !
A’ hang közelebb jön.
Futok karjába,
Futok szívéhez!
n̂yitott itar-akfal siet a’ kert* hátuljába. Don Gés

1-dik JELENÉS.

bon cisán. beÁtrix. a’ ka.1
- ■ : REA1RJX. ;

ful.ÍL.í .ÍUíM-nSkik)
"Mit Iátok? jaj nekem !

DON cilSÁH.
Ne reszkess gyS

A’ zordon fegyverek rettegtetik * 
A’ gyenge szűz’ szivét. —‘ V onulj 
Hát viszsza, ’s á’ távolban tisztese 
Mind állapodjatok-meg. -

CBstoMo.)
Bátorodj’ ’s ne 

A’ szfiz’ szelíd szemérme szent e l

O h hol valál? melly Isten’ Karja i  
Előlem téged illy sokáig el ?
Téged nyomoztalak minduntalan * 
Ébren-létemben, álmomban te voi 
Egyetlen érzeménye csak szíverara 
Mióta a’ Herczeg’ halotti innepén 
Mint-egy világos angyal-tüneménye 

' - ; Először láttalak. — Bájid’ hatalm
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nAz letemben el fel tetőnek.*

helyit] ’* tovább haladván,

V gyökér; raelly a* magyarral atyafias Esztón nyelvben így találtatik: tha t, 'a
llupel szerént jelt, 'látó-jelt tézzen. Nálunk a’ gyökér a’ következő képző ragasztékok 
által vált igévé : tel-ik, let-el, tet-em: az az apparet, eidetur. Szűz szent Margit’ életé
ben iselé-kerál: „kik ő neki leinek vala ott lenni." A’ met elavúlt szónak is iíly formáji 
Valinak. Ama’ régi Bibliának kéz-irati töredékében a’ következőket olvassuk: Zacliar. 
XI. t i :  elretteni én veszszőmet; Baruch IV. 34 : elmettetik 6 vígassága. Későbben mind a* 
lét szóba a’ sziszegő se fúratott-be - tet-sz-ik, met-sz-em. A’ régi forma szerént még 
a' félig múlt ’s múlt időben is találjuk Komjátinál (az új testam.’ ajánlásában ) : „a’ mel- 
lyiknek értelme alkalmatosbnak tetStt Sz. Pál’ órásához” V alább: „Én nekem nem tetli- 
vcl, hogy jól magyaráztak volna.” így tehát az öszve-tetí ige is a’ félig-multban: el-fel- 
flűrék, 's a’ többes számban cl-fritrüíVcnch: valamint mondjuk fekóvék, feküvének; ’s 
Bszve-húzva: el - feltetőnek , épen úgy, mint a’ felebb-említett példában: lefekőnek. El- 
fdietőnek tehát azt jelenti: apparuerunt, visi sutit.

Tel gyökérből továbbá még a’ régi forma szerént ezen magáMrthető i^eredett: 
tel cm, valamint kelből kelem ’s tb. (lássdfelebh).--Későbben támadt ez a'forma, tet-ény, 
mint ott fenn kel-íny. Tetem hát és T M ost'W aíttszóban
xnind ’S ez a’Tétény maiglan is virágzó Helység Buda alatt,
Budától két raért-fóldnyi távolságban. Hol lett légyen Keiem-föjd, tudjuk. ’S e’ két hely
ség közt kei le Csek- vagy Csekének is lenni. »

.tus. Továbbá az ér gyökér a’substantivumókat-képző d-ét is felveszi, mellynek egygyet- 
len és tulajdonságos jelentése a’ hely. Erre sok helységek’nevei mutatnak: p. o. Kövesd, 
>ádasd, Tamásd, Erdőd, Hadad V tb., mellyek ezen nevekből: köves, nádas, Tamás, 
erdő, had, forraáltattak magán-érthetőkké. — Érd tehát locus assecutionis. Most is fenn
van még ez a'helység Székes-Fejér vár- megyében, Adonyhoz. közel, mellyét némellyek 
a! Római Potentiánának tarának.—Későbben Érd a’ Törököktől Hanzsabék nevet nyert.



A ’ mai sok-féle N em zeteknek ’s N yelveknek eredetekről.
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• iíhb csak dialectusokat nem okoztak benne, is végre idő-jártával a’ dialectusokból 
külsőképpen egymástól egészen külBmböző nyelveket nem fórmáltanak. Mert eggy nyelv- 
hőfíev csinál az idő kfllömbözőket. tfc

Eggy régi históriai töredék Mó’sesnél (1. Mos. 10.) . ’l^Cmb-kOlambCa* nyelvek
nek eredeteket arra az időre teszi, mellyben a’ Sineár völgyén eggy nagy torony — az 
úgv nevezett Bábel-tornya — építtetett, és öszsze-köti azt természetesen a> Nép-tBrzsö- 
keínek széllyel-oszlásokkal; mivel míg a' töczsökök , egygyütt éltek ’s laktak, mind-ad- 
dig nem származhattak kiilömböző nyelvek.

Mivel pedig a’ föld minden népének törzsök-attya .Noé volt; tehát igen természetes 
következtetés az, hogy a' föld’ minden népe nyelvének a’ Noé nyelvétől kellett szármáz- 
nia, és így a’ Noé nyelve volt a* törzsök-anya nyelv. De a’ mai sok-féle nyelvek ezen 
anyának ezer ’s több íziglen való gyermekei ’s unokáji, éB mennél meszszebb esett 
mind időre, mind helyre nézve valameüy leány-nyelv e’ törzsök anyától, annál kevésb’é 
hasonlít az, ahoz; a’ legmeszszebb való, vagy későbbi leány-nyelvek és unokák pedig 
úgy elütöttek attól, vagy úgy elfajultak’s változtak, hogy b.ennek a’ törzsök-anya’voná-

A* Sem famíliájának nyelve volt és maradott kétség-kivül, az Szön-viz után a’ 
törzsök, az az: a1 Noé nyelvéhez leghasoníóbb, csak-hogy az is időről-időre gazdago
dott jobban-jobban új szókkal, ollyakkal: mellyek a’Noé nyelvében még meg nem vol
tak, ’s meg sem is lehettek. Ezvolt kimaradt, mondom, leghasonlóbb az annyához ; 
mivel a’ Sun famíliája legkevésbé távozott-el az alyaT íak-helytSl.

Noét hajója váz úgy-nevezett bárka, az özön-víz’ apadása után, Nap-keleten Elff- 
A’siában tette-ki a’ szárazra', ’s ott telepedett ő meg, ott állapodott-meg 's terjeszkedett 
ki a’ Sem famíliája is, Noé tehát és Sem a’ maga famíliájával eggy-forma ég-hajlat alatt 
laktak, szemeik előtt eggy forma tárgyak forgottak, eggy forma volt életek módjok mind 
kettójöknekj és áltáljában véve eggy-forma volt foglalatosságok iS. Ezek’s több íllyes kör- 
nyül-állások osztán szükségesképpehazt tettékhogy a’’ Sem famíliájának nyelve , a’ Noé 
törzsök nyelvével való hasonlóságban ’s egységbe!:; .jobban és tovább megmaradhatott, 
’s kétség-kivül mégis maradott. Noha a’ Sem famíliájához tartozók is igen nagy helyen 
terjeszkediek.fci ott Eiő-A’siiban, ’s annak térés és hegyes részein, száraz és vizenyős vi
dékein, tenger, tavak és folyó-vizek mellett laktanak. A’ hol ismét megszaporodván el
ágaztak, egygyes famíliákra oszlottak; mellyekből megént idővel -  Századok múlva _  
torzsokuk ’s különös népek lettek. Már akikor elkerülhetetlen volt a’ Sem família nyelvé
nek változása és dtaleetusokra oszlása. De a- mellyek még most is csupán-csak dialectu- 
e u - t  , ,  an>'a-nfe1™ ^ ‘“ tvér-leányai, ’. az annyokhoz jobban, többé vagy ke- vésbe hasonlók voltak. ^

nyelvétől d & í f ?  ‘*™}iiiiaak “D*** sem külömbözött eleinte a’ Sem famíliájának 
Kam é ísr , «  «  , S na^ obban kelleU mind a’ kettőnek megváltozni. Mivel a’
t l n  J l T r  :  S°kkaI ~ ebh m“ l ’S ,áTOZOtt 32 ■** ^-helytől. A’ hol 
kát kielégít í“zz r gyaknak’ »’ "aP°nként nevekedő szükségeknek, ’s az azo-
-• f  foglalatosságoknak nagy külörnbaégek hatalma, befolyással volt

nyernek módosításába, és eszközlötte annak változását. A’Kám és Jáfet
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fmelin, Pai,aí> Daubenlon azt állítják: hogy a’ Mammut az Elefánt nemnek faja, 
llene-mond’cuvier.’s a’ hihetőségig megmutatja , hogy a' Mammut az elő-világnak 49 féle 

kihalt állatjai közölt a’ a-dik helyet foglalja,’e így nem számoltathatik az Elefánt nemhez , 
„-van e’ véleményhez pártol Blumenbacb is. ; ...

A’ Berlini Freymiithige czímü Folyó-frás e’képen írja-le a’ Mammutot, mellj Sibe-
riába fédeztetett-fel: .

Eg»y Chinába teendő útja alkalmával (Adams Urnák) melly azomban a’ jég-tenger- 
hez való útá Ión, hallá, hogy a’ Léna vize kifolyásánál a1 jeges-tenger* partján, eggy rop
pant alkatú állatot, mellynek húsa, bőre *« szőre épségben volna, találtak légyen — *e 
ezt Schumaboffa’ Tunguszok’ Elől-járója fedezte-fel. Ezen Óriási állathoz csak három 
évnek boszszas lefolyta után férhete, minekutánna t. i. á’ jég melly az egészet elborítá 
a* nap’ hatalmas heve által el-olvadt, ’a a’ kibontást könnyebbíté. Midőn már Adams 
Űr oda érkeze, csonkítva leié az állat-világ* nagy kincsét —.mert orrát az említett 
Schumaboff leRlrészelte, ’a-tulajdonsága,péitz-szomjának jóve segélyül, mert azt 50 Ru
belért eladta — a’ húsát pedig a’ szomszéd Jakuthok kutyáiknak vendéglésére vitték, 
a’ húsatlan váz tehát csak az első lába híjával állott, midőn Adams oda érkezett, a’ 
hát-gerinrz, a’ lapocskák még az inak által függésben vala, fejét száraz bőr fedé, ’s 
eggy ép fül gazdagon vala sórtékkel benőve, a’ szetnek sértetlenek valának, sőt a’ bal
szem golyón a* színeké) »; meglehetett ícttlómböztetniaz. állát a* kutyák lerágták, 
úgy hogy a fogak meglátszattak, ákaBony(benjs-benn volt de aszódva a’ vétó, eggy 
M  és eggy hátúls*.-labán még a* bír » rajta vala, 4  lalpak is megtaláltattak. Schu- 
mahoff bizonyítása szerint az állat olly igen hízott vala , hogy hasa a’ térdeit véré. Ezen 
Mammut hím vala, hoszszú serénnyel — de a- farka elveszett.

Eggy más Folyó-írás, Adams Űr által feltalált Mammut’ nagyságát így diatározza-meg •- 
Magassága 9, hoszszasága 54# láb Párisi mértek szerént, ezen kiyfli a’ két agyara 9 lábnyi 
hoszszaságúak, és egygyült 350.ff. nyomtak, a’ feje egyedül 400 nyomo.lt, a’ bőre pedig 
olly nehéz vala, hogy azt tsz szmos.legény-ebgo hwla^eggy közel álló fa-rakásra hur- 
czotrii. "**

A’ második Mammutot, melly a’ másik fajhoz tartozik „az Öhio pariján az & világ’ 
kincseivel gazdag Amerikában találták, ’s nevét azon helyről a’ hol lelék, adák — ’s 
azonnal Philadelphiába vivék úgy, hogy most az ismert világba egész Mammut példá
nyokkal csak Pétervára és Philadelphia bír.

1810-ben Neográd Vármegyének Sasomháza mellett fekvő hegyes hegy’, mellyen 
régemen vár állott,’oldalában is találtattak csont - darabok, ezek azonnal Pestre szál
lítottak a’ Nemzeti Muzeum’ gazdagítására, ’s az ottani Osteoíogok Mammul áll-kap
tárnak mondották; gyanítani lehet, hogy azon a’ környéken, hol e’ ritkaság víz-áradás 
után találtatott, több hozzá hasonló kincs, is rejtőzik — ’s lehetetlen egyszer’smind buzgó 
óhajtásomat elhallgatni, hogy mennyi dísze 's hasznára válna a’ Hazának,'ha a’ szépben 
valamint a’ nagyban gyönyörködő Kubinyi Ágoston , fáradságát nem sajnállaná további 
vizsgálódásoktól, mi sok szépet és ismérellent lehetne ott felfedezni? —

-IZ Ohio partján kiásott fosaiba csontok'felől így szóll Blumenbach, illy czíroú Xd«.
1,'"2SSi.ner Anzeiger fiir D.eutsbe: Nem rég ógy-mond Neuyork tartomá-
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J u t a l o m  A j á n lá s .

.V F. M. Orsz. Minerva harmadik Eszi. Folyam. 4-dik Negyedének tizedik Füze
tében , a’ 3-dik Szám alatt nyomtattatott-ki eggy rövid Értekezés a’ Római 
Nyelv’ becséről. P. A. név alatt. Melly Értekezésnek’ Szerzője, ™~~

- 1 ■ óban a1 Felsőbb Tudomány _ ___ ___
i, ugyan azon Debreczeni Ref. Collegiui

tudtam, eggy a’ Debr. Ref. Collegiumban a1 Felsőbb Tudományokat tanúié, 
igen jő reménység!! Ifjú. Mellyre nézvé, ugyan azon Debreczeni Ref. Collegiutn 
Tanulóinak ezt a’ kérdést teszem-fel az írásra:

Íbxponaníur Gaussae: •—1 ex natyra Iingvae Latinae, et ex História Universali depro- 
lendae , ob quas lingva Latina, destructo etiam Imperio Romano superstes manserit, 

cunc etiam superstes sít, et in postpram etiam auperstes roáa,$ura,, nec ■ inter iingvas

gesttcs cuItíoreeXuropaeas, ciha eemper fuerit, et nunc etiam coíatur?"
A* CrSrBg és Deák nyelvnek ProFessorát ,.Tek. Péczely Jó*sef Urat kérem-meg, — 

közölvén ezen akaratomat, egyéb.Nagy Tiszteletű és Tekinteté Professor Társaival, — hogy 
adjaki ezt a’ kérdést a’Debr. Ref. Collegiumban Tanűtó Ifjaknak oilyan módon, a’ mint a’ 
néhai b. e. Hatvani István Professor Fundátiója szerént szoktak .Esztendőnként a’ Tanúló 
ifjúságnak kiadattatni a' Matériák.

A’ legjobb írást készítőnek, — amilyet -.megítélLaterátúrárrak Professora; és, 
ha terhére nem lepne .vagy .sok foglalatossagftót reá érné, ott hellyben- lakó Fő-Tisz
teletű Supenntendens Buda. Esalás IJr, — Jutalomul 41 Váltó forintokat teszek-fel ■ 
ezt » '4* forintot, a mellyet azon Ref. Collegiumban, midőn ott tanúltam volt; nyer
tem a 1.1. Professorok Ítélete szerént, a’ Hatvani Fundátióból, a’ midőn 1700-ben a’Szá
zadnak a’ yégén k.adta volt az írásra a’ Tanúló Ifjúságnak, most Superintendens, ak- 

r ‘ f  Professor, Fő-lisztelendő Budai Esaiás Ur, ezt a’ kérdést. „Quaé- 
nam Iiterae fuerunt m Hungária hoc loto Seculo XVIII, unde eae, et ouíbus de caussis

fog az Ifjak’ serkentésére serkente, 
n lejendő viszsza-fordltására , a’ há



T isztelet az A szszonyoknak.
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. „ .„„ncsétlen és boldogtalan idők voltat ezek, mellyelben a’ nyomorult, társaság-
,, ... . [ó ember, vad-állati szabadságában maga fátumainak, természeti szükségeérzé

kinek •'aVég ás *»**’ minden viszontagságaival való küszködésnek; volt hagyva. Ha a’
. j „„lejtéseknek hitelt adhatni, az Emberi-nem'déd-ó's atyái kietlen pusztákon sűrű, 

rengetegekben, mély barlangokban laktak, honnan gyakran csakazért jöttenek-elő, hogy 
magoknak megválasztani nem tudott ártalmas eledeleket keressenek, azok felett a- nál- 
loknál erdssebb, kegyetlenebb, véreng’zőbb , fene-vadakkal megfeüzdjenek, ’s gyakran éh
ségek’ lecsendesíttésére keresett falatjokat életekkel fizessék. — Boldogtalan idő szak ! 
mellyben a’iélek, az értelem’ világa, ez a’ teremtői szikra az emberekben még szunnyadóit, 
annak annyiféle nemes tehetségei fejletlen megkötve pólyában hevertek, mennyi idők
nek, mennyi éveknek kellett eltelni, hányféle generátziónak, az örök halgatás’éjjébe bé- 
merűlni, azon időkkel; mellyek őket magokkal egygyütt születni ’s elhalni láttak ! Mennyi 
Nemzetségeknek a* világ theátrúmáról eltűnni, míg a’ nyomorait vad-állati szabadságban 
élő ember, tulajdon természeti szükségei gyengeségének eleven-érzése, az eggy-mást 
kölcsön segédre , ’s az ebből származott társaságos élet-örömeire megtanították.

Mikor jött-ki az ember az egyedül - valóságból, arra a’ História nem emlékezik, 
mert ez is csak a’ lélek’ tökéletesebb kifejlődésével, kezdett a’ történetek’ és emlegetések’ 
mohos év-könyve lenni, hanem-hogy micsoda rugók taszitották-ki ötét annak kebelé
ből, az okosság így határoz : az ember’test-növésével, erősödésével, eggy titkos tűz kez
dett futkosni az erekben, melly a’ szivet melegitni kezdette, ’s homályos vágyakkal töl- 
tötte-bé árt; felsőbb érzelem lebegelt-elő, 6|,Vd<%eimeretlen világ nyilt-meg az ifjüelőtt, 
lehasadozott a’ hályog szemeiről, az Sj tündér sphéra’ szépségű keilemei magokhoz ra
gadták, elbájolták, meghódolták a’ szilaj-lelket; az ember.látott, érzett ’s lelkének magas 
küzdelései alatt, mejje dagadott és emelkedett, érzette szívében a’ nagy (irt ’s gyanítható- 
lag a’ házassági szövet álla-fel legelsőbben, a’ Természet? Szent Templomában, ' annak 
Szent Oltára előtt, annak szent ösztönére, ’s szózatjára. De itt nem állapodott-meg már 
az emberi természet ’s a léleknek törekedéBe többre vágyott —az élet’ezer szükségei a’ ter
mészet fentebb rendelései megtanították az embert becsülni segéd-társát, ’S az egymást lát
hatás’ öröme, nem engedte őket többé meszsze-távozni egymástól. Tulajdona az emberi 
szívnek, hogy a’ kit szeret óhajtja annak társaságát, becsülli azt, véle terheit öröméit meg
osztani, ’s azt segíteni kívánja. A’ gyámoltalan erdei lakót, ’s kietlen pusztán vándorlót, 
gyakran szotnoró csapások érték; hallotta a’ kietlen pusztákon általa’ rengetegekben, ’s 
méjj barlangokból a’hozzá hasonló nyomorűlt teremtés’ sikoltó kiáltását, ez felébresztette 
szive’ fenekén a’ természet’ szózatját, segédjére futott annak, ’s egygyütt érzették a’ megsza
badítás’ kölcsönös örömeit, majd a’ mint nöttön-nőtt ismeretsége, akkint szaporodtak 
szükségei, ’s tágasabb társaságért küzdölt keble — most a’ ragadozó állatok dulták-fel 
csendjét, elkapkották kedveltjeit, majd a’ tél’ sanyarjai ellen több oltalom kellett , ’s több 
naponként nagyobbodó szükségei az életnek, kénszerítették más segéd-társakért óhajtozni. 
így állott-öszve elsőbben eggy kicsiny házi-familiákból álló társaságos csoport, ’s oltal
mat .segédet esküit egymásnak. Szerencsés idő-szak, mellyben az ember boldogságának 

8 ,óva megvettetett, ’s az értelem világának napja felmosolygott!
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M0ljani jussa van, vagy talán gyakrabban a’ dicsösség irigyléséből, mellyet a> jovallástmár 
sokszor nyerttől elperelni vágyott, ellene mondott annak, ’a mivel az illy viszketeges et- 
mékszáma eleje ólta nagy volt, mindjárt kapott magának segéd-társakat, ’$ Így töb’nyíre 
vagy zavargva oszlott-el a’ Gyűlés, vagy olly határozásokat tettek, mellynek terhe alatt 
sokáig nyögSt az egész. Ezekből a’ lett, hagy az Igazgatás okosabbakra, kevesebb számú 
értelmesekre bizatott, minthogy az egész nép minden aprólék dologra öszsze-sem gyűlhe
tett, ’s megvetődött az Arísiocraüa kezdete ; maga a'Nép ismérte-meg sokszori bukásai után 
hibáit, ’s kedveltjeinek engedte a’ felvigyázást, vagy hémelly ravaszok’ fortéllyaikkal annyi, 
ra vitték a’ dolgot, hogy kezekre játszották a’ Nép-uralkodást. — Majd ezeknek tetszése 
szerént folyt az igazgatás, de ezek is önkények szerint nem bánhattak, mert eleinte hatal- 
rook igen csekély volt, ’s parancsok csak a’ tellyesítés’ tetszése szak körében határozódott 
’s ezeknek inkább csak Gazdagjai nyertek köz-javallatot, mint ez tulajdona a’ köz-nép
nek, hogy a’ gazdagsággal mindenkor több értelmet hidjen öszsze-kötve lenni. Ennek 
következése lett az egyedül uralkodás, melly majd tyrannizmussá majd despotizmussá fa
jult, míg végre feltaláltatni a’ határok közzé szorított legjobb egyedíU-uralkodás, melly 
á’ Fejedelmi és Fd-rendi Igazgatásnak szerencsés elegyítésében áll.

Itt vettetett-meg lassan-lassan a’ Státusok’ talp-köve, mindennek akkora pálya jutott, 
mellyet meg-nem erőltetve futhat-bé, ’s a’ végtelen sok száz viszongásoknak egyszerre 
vége lett. Most nem volt senki többé magáé, az ember a’ czélnál volt; az addig határtalan 
természeti juss kesfcenyeb’re szorllatolto, meg vélt határozva ki mennyit légyen; meg az 
enyím, és a’ tiéd — a’ társaságon kiv,öl-vak > természeti jussaiból sokateívesztett az ember, 
de éken veszteséget a’ Státns száz ujjabb még njjabb addig isméretlen nyereséggel pótol
ta, most a’ Státus lelkeinek munka ’s értetlenjeinek, halgatás intetett; nem lehete min
den önn-fejfi tapasztalatlan eszelősnek , a’ Státus’ fénn-álhatására intézett legszentebb plá
nokat megrendíteni,— az átalkodóttságoak parancsoltak; ’s akaratját a’ Státus’ czéljaival, 
meSeSy§yeẑ  léptekre kénszerítetlék és hajtottak, nem dörgött eggy Demagóg is a’-Haza- ’ 
Szentjeire, ha ó úgy nem látta az egész’ javára ezélzó intézeteket, mint az a’ ki kívülről 
nézte az aíkotviny’ BszSzeZfüggését, a’ Státus maga kívánt- meg mindént magától, csak ma
gától kiránt függeni, mellynek rugója az elromolhatástól való félelem volt; ’s örök mm- 
!":f"  tte magát, részeinek kicsapongani nem lehete — minden tagja észre-Vehetet-

>0011. ’s boldo«áva UK-..ZIU,, a.térni lát520tt még egys2er a. néhai-ked-

Találmányok és Tudom ányok .

Számtalan esztendő ’s talán ezredek folytak-el, ha-csak ugyan volt egykor az Ero- 
dk öLEiT”  ; m'S “  SyenSe'koráb61 iflűságra lépett. Számtalan éveknek kelle ad- 
t egymasl; bold’>gít4 Társaságok, jól alkotott birodalmak felálhattak.

- ' ír á»«kély-^etékekkel-hirtak,találmányaik tt a’ szerint mint szűk.
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telt Gráfra alkalmaztatni. Megkell inkább ismernünk, hogy Mrof Bessewffy Já'sef.éj 
Gróf Teieky, Gráf 1U,Jav és Bárá Poámaniczky Urak a’ Nemaeilil kül»nBs hálát és
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Igaz ugyan, hogy a’ Kritikus is csak ember, következőleg S is hibázható mint em
ber-társai; de midón valaki valameliy tárgyban kritikusként clö-áll , felteszi mindegy- 
gyikünk azt, hogy ó abban tökélletes, mivel más írót az Elme-hatalmas névvel ironiáz- 
va iisztelget. A’Kritikus fénylik, mint a’ ragyogó Kap, azért minden kis felleg-folt ha
marmeglátszik benne. Gróf Dessewffy Jó’sef TJr is könnyen mondhatta volna Beregszászi 
Űrnak: ne olly tüzesen, barátom! ne olly tüzesen; mivel magad is hibázol mindaddig, 
míg e’ szavakkal; hajtogatódnak (Tudom; Gyűjt. I8i5. Vili. Köt. 52, lap.), karódnak, 
öszsze nem Utóinak (59 lap.), ejtSdnek ( 66. lap.); továbbá viszont ejtődik, kijelentőd,k, 
(Tud. Gyűjt. 17*6. V. köt. 108. lap.) — élni fogsz.

Eggy kicsinyt már én is vizsgálódtam néha Nyelvünk' titkai körűi, de Grammati
kus rangra még nem juthaték, 's ha az volnék is, szerénységem tiltaná, hogy magamat 
úgy nevezném Én T.T. Beregszászi Úrnak minden grammatikai vitatást tökélletesen 
igazlom, mint más egyebek is; de reményiem, meg fog engedni a’ T.T. Grammatikus 
Ű r, ha nyilván megvallom, hogy a' hajtogatódik, íródik, húzódik, ejtődik, kijelentődik szavait 
jó magyar igéknek mindaddig el nem ismerem, míg azt meg nem fogjuk érni, hogy az ige 
maga magát hajtogassa, a’ szó magát kiírja,’s öszs ze-húzza, a'hiba magát ejtse, ’s a’ beszéd 
maga magát kijelentse; a’mit pedig—gondolatom szerént, semminémű mágus-erővel nem 
fog senki tellyesíthetni. Szint-úgy nem jó a’ némelyeknél szokássá vált mondidik, engedődé, 
adódik, diktálódik ige is, a’ mondatik, engedtetik, adatik, diktáltatik helyett; Más neműek az 
olly ódikro ’s S,tikra kimenő igék, mint vonidik, szövődik, fonódik , végződik, vágyódd,, e' 
kitételekben: egygyik szív a' másikhoz vonidik; a' vad.szSllő-lomb magában Vszsze-szSvődA; a. 
fidó repkeny’aljára fonódik, a' sió különféle hangon végződik-, az ember hazája 's kedvesei 
után vágyódik; mivel ezekhez semmi látható mechanika erő nem járói, midőn a’ jelen
tett dolog végbe-megy. Mikor ellenben az igét hajtogatjuk, a' szót kiírjuk ’s öszsze-húz- 
zuk, a’hibát ejtjük,’s valamit kijelentünk, ezekhez nem csak ember, hanem eszközök 
is kellenek. — A’ mi ezen állításomat illeti, magamat ennek igaz volta felől már an
nyira meggyőzőm, hogy engem ettől elvonni soha nem lehet. ’S így nem lesz’ általam 
T.T. Beregszászi Űr megbántva, ha megvallom, hogy a’ fenn kijegyzett helyeken, Gróf 
Dessewffy Űr ellen írtt szúrós kritikájában , ' a’ nyelvre nézve maga is tetemes hibá
kat ejte.

Továbbá, ajánlani lehet a’Kritikusnak aj mindenben szükséges előre-vigyázatofya’ 
szenvedelemnek még csak gyanítását is minden heveskedéssel . egygyütt, szorgalom
mal eltávoztatok; mivel a’ Kritikus mindég ön’-karakterét rajzolja művében, és Syras’ 
mondásaként: In judicando criminosa est celeritas. Igen vigyázzon a’ Kritikus arra is, 
hogy Kritikájában inconsequens ne legyen, a’ mit pedig számtalanszor lehet tapasztalni; 
p. o. ha már előbb azt mondá,' hogy a' német kaputot nem szereti a' magyar nyelv, utóbb 
ne hozzon maga is német példából erősítő okot arra, hogy a’ sióval nem "jőtj-kán eggy 
szóval helyett, mivel ez latin kifejezés, és a’Németek sem mondják: mű IVort, hanem 
mit cinem IVőrt *). Mihelyt idegen a’ Nyelv, egygy-eránt nem igen jó azt híven’ követ-
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anya az újság leveleket, hogy az Utasokról valami hírt halhatna! Mikép változolt-át bízó- 
dalmatlansággá a' hoszszas várakozás, továbbá félelemmé, végrekétségben-eséssé. Sem- 
mi olly emlék-jel, melly a’ szerelmet megvigasztalhatná nem fog többé feltűnni. Csak 
abból áll mit tudnok lehet: hogy a’ hajó a' kikötőhelyből ekkor meg-ekkor kievedzett; 
de az-óta felölte semmit-sem halhatni.

Ezen hajó-rom alkalmat adott, szokás-szerént, több szomorú t8rténetek’ elbeszélé
sére, kiváltképpen eggy estve, midón az addig kellemetes volt idí setét veszéllyel fe
nyegeti lett, és elére olly hirtelenkedó szélvész’Jelét adta, raitlyen néha a’ nyári-útnak 
kellemetességéit felszokta zavarni. Az-alatt még mi a’ mécs’ homály-világánál kajlánk
ban üldögélnénk, ki-ki elbeszéllelte szerencsétlenségei, vagy. hajó-törése’ történeteit. A’ 
többi között eggy, mellyet a’Hajós-kapitány elmondott, engem igen megilletett.

„Egykor én — szólta a’Kapitány—a’Neufundlandi öbölben eggy szép erős hajón eved- 
„zettem, ott nem szokatlan olly nagy homály-köd boritá-el a’ tengert, hogy már nap- 
„pal is meszsze nem láthattunk, éjffe pedig az idő ollysetét lett, hogy két hajó-hosz- 
„szára semmi tárgyat előttünk jól ki-nem vehetünk. Az árboczra mécset függesztettem, 
„őrt állíttattam-fel, hogy az , szokás-szerént az öbölben számosán tartózkodó halász-csaj- 
„kákra vigyázna. Szelünk gyors lett, sebesen hajóztunk. Egyszerre az őr kiáltva tudtunk
r a  adá, hogy hajó lenne előttünk. De a’ kiáltást alig halhatánk, már észre-vehettük, 
„hogy valamin keresztül törtünk. Ez tőlünk vas-macskán Adalt álló ha jócska volt, a’ legény- 
„ség nyilván elaludott, a’ lámpást elfelejtek felfüggeszteni. Mi éppen a’ hajó’ közepére 
„bukkantunk. A’ mi hajónk’ ereje, nagysága, terhe lenyomta a’ kicsinyt,’a felette tovább 
„nyomultunk. Ugyanazon szeínpillantatban, mellyben a’ recsegő hajó-rom alattunk elsü- 
„lyedett , láttam vagy . hármat a’ szerencsétlenek közzül fél-mezitelen a’kajutából kibuk- 
„kanni; ők szegények csak azért mászhattak-ki igyokból, hogy a’habok köztt halálokat 
„találhassák. Hallottam az ő kiáltásaikat, de ugyan-azon. széhrohanat, melly- a’ kiáltást 
„fülemben hozta, hajónkat is olly meszsze hordotta, hogy a'kiáltást többé nem halhat
tam, Sok idő kívántatott arra, még mi a’ szélben hajónkat megfordíthattuk, nagy 
„bajjal viszsza-vergőttünk ugyan-azon helyre, hol emlékezetünk szerént a’ szerencsét
lenség történt, a’ setét ködben több őriig evedzeftünk ide ’s tova, lövéseket is tettünk, 
„füleltünk, hogy talán az életben maradottak’ „Holla” kiáltását halhatnánk; de mind hrfli- 
„ban , se hallottunk, se láttunk többé valamit felöliök;’?. . ;■ . ' /■

, Megvallom, ezen elbeszéllés megsemmisítette szép Jövendőim’ kellemetes álmodozá
sait. TJgyan azon éjjel a’ szélvész- pyöltön-nyölt, a’ tenger hatalmas zavarodásban jött. 
A’ dühösködő hullámok,.a’ zuhogóhab-torlat’ hangjai iszonyúk voltak; a’ meg-megnyilt 
tenger’ mélysége rettenetes habarral öszsze. meg öszsze-csukódott. A’ tajtékgó hullámok
ban czuppanó gyakor villámok által vakító fénybe , szét-szakadozva látszattak a’ felettünk 
terhesén lebegő fellegek, az erre következett vastag setétség még rémítőbb lett. A’mozgó 
hegyekre feltolakodótt hullámok miatt hoszszú, ’s reszkető viszhángot szülő menydörgés 
meszsze elbőgött a’ felzavarodott tenger’ színén. Midőn hajónkat a’ borzasztó veszéllyel 
tátogó örvény, és tornyosodé hab-higy között hánykódniy vagy süllyedni láttam, csudát 
tam annak el-nem vesztett egyenlő-mértékét, átallyában a’ vízen felmaradását. Hajónk’ 
óra a’ vizet érte, tetőzete felett pedig a’ habok öszsze-csapódtak. Nem ritkán a’ magosra 
F. M. 0. Minerva 1. Negyed. I8ü8. H
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felnyúlt hullám elborításától, vagy veszedelmes elbukkanástól csak a’ kormány' ügyei 
fordulása mentett-meg bennünket

Kern tűrhetvén tSbbé kint a’ haj-borzasztó látást, a’ kajutában vontam-meg maga
mat de az előbbeni iszonyat oda is követett. - A’ kötelekben 'ütközött szél’ süvöltéso sír- 
gödör nyögésnek tetszett, az árbocz’ csikorgása, az oszlopok’ recsegése hajónk’ illy kétsé
ges küzdése’ alkalmával szív-szorongató félelmet okozott. Á’ hajónkra olly dühösen csap- 
dozó hullámok’ fülemhez olly közel hallatszó bőgése úgy tetszett, mintha a’ kártékony 
halál’ ezen ószó tömlöcz körül agyarkodna , prédáját adázra kívánná. Csak eggy szeg en
gedne , vagy eggy deszka kapcsolás megtörne, milly iszonyún rohanhatna-be hozzánk.

A’ szélvészre következett kellemetes idő , a’ csendes tenger, a’ kedvező' szelek elosz
latták azomban előbbeni buslakodésimat. Lehetetlen a’ tiszta idő’ és a’ jó szél vídámító bé- 
nyomásait a’hajón szívünkbe nem érezni. Mikor a’hajó’ minden vitorlái fel vannak fúva, 
kifeszítve, ’s mikor így a’ sodródó hullámokon gyorsan tovább iramlik, milly hatalmas
nak, felségesnek, a’ tengeren kénnyel uralkodónak tetszik ő akkor. Könyveket tudnék a’ 

 smeiről írni, mivel én mindenkor hábotíthatatlan ébredő álmodozás.

z-téren, mi-Gyönyörú reggel volt

gyermek-kofában hallott, vagy kimiveltetése' idejében olvasott, magában foglalja.
Azon első szempillantattól kezdve egész az Európai partokig valami hideglelés forma 

rázódást érzettem minden tetememben. A’ nagy hadi hajók mint valami őrző óriások 
evedzettek a’ part-körül ide ’stova. A’ Kanálisban kinyúló Irland’ föld csúcsai, a’felhők
ben emelkedő áles’ hegyei mind olly tárgyak voltak előttem , raellyék reám igen hatal
masanhatottak. Az alatt rnégmi ar Merzei folyó torkolatján felevedzenénk mesZsZoílító 
csővel a’ tenger-parti tájt megnézegettem. Örömmel nyugottak szemeim az ékes bokro
satokkal körül-vett kellemetes majorságokon, a’ bájoló zöld-pázsitokon; láttam több már 
borostyánnal benyölt régi Apáturságok’ öszsze-omlott romjait, a’ dombok megül feltűnő 
szomszéd’Faluk’templomainak nyúlánk tornyait. Jeleveit ez mind Angliában érkeztünknek.

A’ tenger’ dagadozása, és a’ szél olly kedvező volt, hogy hajónk minden baj nélkül 
a’ Liverpoli kikötő töltéséhez férhetett. Rakva volt ez emberekkel, kik között némellyék 
csak ácsorgó nézők voltak, némellyék pedig barátjaikat vagy rokonjaikat várták. Ezek 
között rá-esmérhettem azon kereskedőre, kihez hajónk útasitva volt, megesmértem őt’ az 
ő számoló ábrázat vonásairól, az ő nyughatatlanságiró!, kezét kabátja’ zsebében tartotta 
mély gondolatiéban fütyörézett, ’s azon szűk helyen, mellyel néki a’ többség mostani ér
iemé' tekintetéből engedett, fel ’s alá járt. A’ partonés a’ hajón lévő esmeretesek egy
mást Sdvözlették; a’ többi között, különösen figyelmemet magára vonta eggy fiatal asz- 

, kmek ruházatja ugyan 'egygyügyü, de viselete igen magához vonszó volt. Ö  ki-ki 
hatotta többség közzűl, tudakozódó szemekkel vi’sgálta hajónkat, mintha ott valamellv 
rég oha,tott.ábrázatot keresne, megnietődött, szomorú lett, midőn azt, kit kívánt, sehol-
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őket szerencsétlenség éri, könnyebben alkalmaztathatják magokat a’ környőbáltásokhoz,

teremtések által, kiknek fenn-tartások egyedül tőle függenek, nagyobb szorgalomra lel- 
kesítetnek, részszerént pedig mivel elme-tehetségök, háziörömeik által felvidámltatik, és 
erősitetik, szívében hozzá-tartózandóinak megbecsülése már csak az által is elevenen tar- 
tatifc, mivel ön’-tapasztalásokból érezik, hogy az alatt míg a’ külső világ nékiek éjt, és 
megaláztatást mutat, házok körében vagyon eggy kicsiny világ, meliyben a’ szerelem 
tartózkodik, ’s hol csupán ők az egyedül uralkodók. A\ nőtelen azomban ön’ elszorgal-,. 
matlanításában, eltékozíatában egészszen elvész, elhagyattatva n’ világban magát egyedül 
találja ; így szíve erőssége öszsze-omlik, mint eggy elhagyatott puszta .épület.

Ezen észre-vételeim engem eggy Familia’ történetére emlékeztetnek, mellynek ma
gam voltam tanü-bizonysága. Jó barátom Lesbe egybe-párosodott eggy kimívelt szép 
leánnyal, ki a’ nagy világ’ minden kellemetességeiben nevoltetelt-fel. A’ hölgy vagyonta
lan, volt ngyan, de a’ férj elegendő gazdag; a' nyájas férj már előre örült, hölgyét min
den ékes foglalatosságokban, örvendezni látta, annak minden, ollyas kedves hajlandósá
gok’ kielégítését megengedni , mellyek a’ nő-nemet annyira bájolni szokták. „Hölgyem’ — 
„szokta a’ férj mondani — egész élete hasonló légyen a’ tündér világhoz, meliyben való
jában a örökre gyönyörködhessék.”'

Ezen házas-pár külömböző karakterjek is valami harmóniás egészszet képzelt. A’

tW*»!s*S»#ynek az vádátOségévál mindenkor elevenségek adni szokott; láttam azt is, 
hogy a* közönséges tetszést megnyerő aszszony szemeivel egyedül férjét kereste, mintha 
esupán ettől függene egész megelégedése. Ha a’ hölgy a’ férj’ karján csüggött, annak 
karcsü termete milly kelíemetesen illett az férj’ erős testéhez, illyenkor azon bizodalmas 
és szerelmes tekintet, mellyel az ékes n8 férjére felnézni szokott, látszatott ennek dia
dalmas büszkeségé’, és eleven nyájassága’ kellem érzékenységeit egészszen felgyplasztani, 
mintha az erős ..férj gyengébb hölgyét, már csak kellemetés gyámtalausága miatt is meg- 
kettőztetett indulattal kedvellené. Talán soha-sem lépett valaki a’ házas élet’ virágos , és 
jól egybe-szött pályájára a’ boldog jövendő’ szebb reménnyéve!, mint ezen pár ember.

Leslie azomban vagyonát eggy nagy spekulátzióban bocsájtván, házasodása után 
eggy két hónappal több váratlan szerencsétlenségek miatt megbukott, ’s majd minden
ben -szűkölködő szegénységre jutott. Ö nagy ideig titokban tartotta állapotját, de homá
lyos szomorü szemmel jelent-meg mindenhol, törődött szívvel igyekszett gyötrődéseit el
nyomni. Az ő élete szüntelen tartandó halállal küzdés volt, a’ mit leginkább tűrhetet
lenné tett az erőszak hölgye’ jelenlétében mosolygó ábrázattal lenni, mivel nem tudta 
magát arra elhatározni, hogy hitessével a’ kellemetlenségét közlötte volna. JDe a’ figyel
mes nő észre-vette a’ férj’ megváltozott ábrázat-vonásaif, titkolva elfojtott sóhajtásait, 
vidámságot szinlő beteges, és sikeretlén igyekezetét. Az'ászszony minden vidámságát, 

a férj’ megelégedése viszsza-szerzésére fordítottá-, de ez által még inkább a’ 
=n nyomta a’ fájdalmas tőrt. A’ férj mentői több okot talált nőjét szeretni,
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annál gyotrőbb lett az a’ gondolatja’, hogy a’ jó aszszonyt o nem sokára szerencsén en
né teendi. „Nem sokára — gondolta LeslSe, hölgye* ajakiról eltűnik a’ nyájas mosolygás, 
„a* gyönyörű szájban megszünend a’ vidám éneklés, a* bájoló szemek1 fényei elhomá
lyosodnak, tiszta mejjében olly könnyen verő szív a* gond, bú, éá a1 szegénység* terhe 
„alatt megfog repedni”.

Végre hozzám folyamodott a’ szegény, legérzékenyebb panaszszal egész állapotját 
tudtomra adá* Midőn jól kipanaszlá magát, kérdéin; vallyon hölgye tud e már mindent ? 
Kérdésemre 2ápor-köny gördült-ki szemeiből, „Az Istenért kiáltó ő, ha erántam leg- 
„kissebb könyörületességgel viseltetik, ne-eralékeztessen nőmre, mert már a* csupa gon
dolat is kétségbe ejt”

„Miért ne említeném — kérdém — később, vagy rppst úgy is meg kelletik néki tudni 
mindent, és akkor majd inkább megijeszti őt1 a’ mástól hallott hír, mintha azt barátom 
maga véle közlené; mivel vélekedésem szerént, annak szava* hangja, kit mi szeretünk 
a’ legkellemetlenebb hír’ súlyát is megcsökkentheii. Azon-kivűl a* jó nó* érzékeny rés2t- 
vételétől, ön’-magát megfősz)ja, és így még azon köteléket veszedelemben hozhat
ja, melíy.ek a’ szíveket egygyütt tartják. Az ászszony csak hamar észre-veendi azt, hogy 
Urát valamelly nehéz teher* súllyá nyomja; a’ valódi szerelem viszsza-tartózkodást 
nem tűrhetvén, a* nő magát megbántottnak, megvetettnek képzeli lenni, legyenek bár 
azok búk , ’s aggodalmak, mit mi tőlök eltitkolni kívánunk1*.

„De csak gondolja-meg Barátom! — viszszonozá Leslie — miképpen semmisítsem- 
„meg eggy ütéssel hölgyem* legszebb világát, lelkét Öszsze fogom zúzni, ha tudtára adom, 
„hogy a’ férje koldús, néki lekelletik így mondani a* finomabb élés* módjáról, a1 társa9á- 
„gos élet’ Örömeiről, és kéntelen magát vélem fogyatkozásban, és szegénységben vonni. 
„Mikép’ mondhatom-meg hitesemnek, hogy Őt* levontam azon sphérából, mellyben Ő 
„tartós fénnyel élhetett volna, azon kellemetes sphérából , hol minden szemnek csak 6 
„volt fénnyé, minden szíveket csak Ő bájolt. Miképpen fogja ő az elszorgalmatlanitást 
„eltörni? mivel ő bálványa volt minden társaságnak. Hölgyem* szíve megreped, bizon- 
„nyára megreped."

Látván, hogy barátomat fájdalma besaádejsá tette, hagytam őt’ panaszkodni , mivel 
a’ bánatöt a’ panasz által raegkönnyebbedni tapasztaltam. Midőn pedig lassanként 
lecsillapodni, magát zordon hallgatásban sülledni láttam, én kezdettem beszélni, Őt7 újra 
sürgetvén ,- högy mehtS^aítfarébb az aszszonynak minden környüláliásait kinyilatkoztatná.“ 
Ő ugyan szomorúan , dé ^jiheghatáró2otságT valóságos jelével, nemet intett fejével. ‘

„ De .mikép’ szándékozik^zt eltitkolni ? — folytatám beszédemet, — mert mind ezek’ 
közlése elkerülhetetlenül szükséges*,hogy az aszszony is megkívántató lépéseit környőlál- 
íásai* változtatására megtehesse, Életmódját barátomnak megváltoztatni kelletik. Ne 
bánkódjék semmit, jól tudom én. azt., hogjh^lari (ez a* neve a’ hölgynek} ^;Ícál-^ínEe'n‘ 
boldogságát soha sem helyhezteüe. Magának vágynak barátjai* kik há ezentúl bár' 
csekélyebb fényű házat fog is tartani, szívesek maradnák^ válóban ott a* palota elkerül
hetetlenül nem szükség* hol Marival valaki b.oldogúl akar élni”. -

„ Oh valóban nem — mondá 5 — kunyhóban is boldogül tudnék véle élni , én ké
rges vagyok magam a’ szegénységben porig megalázni, én tudnék, valóban tudnék. :



2̂2 M ártziusz 1828.

Hidie-el Leslie— sziliéit én, midőn (illemből (elkeltem, és kezeit barátságosan meg* 
fo.tara — hidje-el, Mari is hasonlóképpen elélhet magával. Mi tSbb, ezen történet’ 
büszkesége’ és diadalma’ kút-feje fog lenni, angyali elrejtett erejét fel fogja ébreszteni, mi
vel ő örülend azt bébízonyítani, hogy ő így csupán kimondhatatlanúl szeretett férje’ ked
vének élhet. Minden hív aszszony’ szívében megvagyonjzon isteni t.V szikrája melly

lad, ’s eleven lángra lobban. A’ férj nem tudja addig megítélni, minő kincse, őrző an
gyala légyen hites-társában elrejtve, valameddig ő a’ szerencsétlenség’ lüz-próbáját ki nem ' 
állottá.”.

E’ szavaimban-— képzetekben burkolt ollyas valami komolyság volt, hogy az Lesliere 
igen jóltévŐleg hatott. Esmértem én a’ reám hallgatót , azért a’ benne támadott Ki
nyomást azonnal használtam, reá-beszéltern, hogy szívét egészszen nyitná-ki hölgyének. 
Megvallom, állításom ellen is valamitől tartottam; ki építhet az olly aszszony’ lelki erejére 
valamit, kinek egész élete teli volt gyönyörűséggel? az ő vidám szelleme viszsza retten
het a’ megalázódásra vezető, előtte váratlanúl megnyílt setéles örvénytől, félni fog azon 
fényes vidéket elhagyni, mellyben kedvét olly gyönyörűen töltötte. Azon kivűl a’ mostani 
módi-életben a’ világ’ fénnyéből való kilépés annyi sértegetésekkel vagyon egybe-kapcsol. 
va, mellyekről jobb állapotunkban még képzeletünk sincsen. Eggy-szóval, a’ szoron- 
gatástól magam’meg nem óvhattam, midőn más nap Lesliet hozzám jönni láttam. Ö höl
gyének mindent élbeszéllett. • x

„Mikép’ vSelte magit az aszszony? kérdém. . , . w
■ „Min*-eggy angyal— viszszanozá barátom, — szíve inkább könnyebbem, mini ne

hezedni látszatott , nyakamra borúivá indúlatosan kérdé , vallyon egyébb nem , csupán 
„e’ teve é engem’ már eggy idő ólta olly kedvetlenné ? De jaj barátom — folylatá Les- 
„ lie — szegény hölgyem el nem fogja tűrhetni a’ jövendő állapotúnkban elkerülhetetle- 
„núl elő-fordúló változást. Néki, a’ szegénység felől csak annyi képzelete vagyon, 
„mennyit közönségesen versekben olvashatni, hol á  szegénység mindepkor a’ szerelem-, 
„mel karon fogva" jelen-meg. Ö még eddig semmiben szükölködést nem érez, a’ meg
szokott kedvére élésben, a’ finomabb élet’ részesülésében valóságos fogyatkozást nem 
„szenved. De ha majd annyira fogunk jönni, hogy a’ közönséges aggadalmakat, minden
b e n  szükölködést, a’szegénység’ megalacsonyodását tapasztalandjuk, majd akkor barátom 
„lép-bé az igazi próba-tétel.’’

„Ha már a’ legsúlyosabbat, az az: a’ titok’ felfedezését kiállotta, — mondám én, 
tehát adja ezt tudtára barátom, pedig mentői hamarább az egész Közönségnek. Ezen 
kinyilatkoztatás, ha bár megaláztató is, de csak hamar elenyészendő egyszerű kín; ellen
kező esetben pedig minden órában újjat kelletik eltűrni. Nem maga á  szegénység, ha
nem annak képzelete; a’ büszke érzék és az üres erszény köztt való küzdés; a’ sikeret- 
len és csak hamar elmúlandó a’világot megjádzani igyekező akarat — szokták leginkább 
gyötreni á’ megbukott férjfiat. Legyünk elegendő bátrak szegények lenni, már csak ez 
által is mégtompul annak legélesebb fulánkja.”

Bíen tekintetben I.esliét tökélletesen már elkészülve találtam. Helytelen kevélység,
benne utWkodott, csak hölgye miatt aggódott, mintha annak megváltozandó, ál. . 
lapotjához-eTegéndő alkalmaztatása nem lenne.
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Rövid idd múlva Leslie eggy estve hozzám jött. Ó ez-elótti lakását elhagyta, a’ vá
rostól nem meszsze eggy paraszt házikót vett. Egész nap a’ házi bútorok’ kiküldésében 
foglalatoskodott, mellyek'egyedül az elkerülhetetlen szükségnek kielégítésére voltak csak 
alkalmaztatva. Eló'bbeni lakása’ pompás ékességeit, kivévén az aszszony’ hárfáját, mind 
eladatta, „Ezen hárfa — monda ó — hölgyem’ belső érzéseivel szorosan egybe vagyon

„volt a’ legédesebb szempillantatom, ha hogy ezen rnuz ika-e zközre támaszkodhatván, 
„ ömledező ének-hangjait halhattam. ” Lehetetlen volt a’ szerelmes férj’ romántikai ud-. 
„variságán nem mosolyognom.

Leslie most falusi lakására szándékoza menni, hol hitese már egész nap a’ picziny 
szobák’ belső csinosításával foglalatoskodott. Én mivel ezen pár ember’ sorsában több 
mint közönséges részt vettem, el nem mulaszthattam a’ keilemetes estveledéssel lakásá
hoz kikésérni.

Leshet egész napi fáradozásai elbágyasztották, menetelünk alatt zordon gondola
tokban merengett.

„Szegény jó Marim! ” sóhajtás reppent-ki barátom’ ajakai közzűl.
„Mi az ? valami baj történt?” kérdém.
„Tehát nem lenne az baj?” nyughatatlan tekintettel hozzám fordult, :’s keserves pa

naszra fakadott Barátom. „Kedves Marimnak illy szegény állapotban kelletik élni, eggy 
„gyáva paraszt házikóban bézárkozva lakni, még a’ legalább-való szolgálatot is a’ háznál 
„ön’-roagának tenni?”

„Ezen változás talán meg is szomorítá az aszszonyt ?” 7
„Azt nem mondhatom, mivel 'S csupa szelidség, és: jó kedv, inkább mégvidámab- 

„bá lett, mint valaha volt, engem is nem győz eléggé szerelmével, nyájasságával, vi- 
„gasztalásival bátorítani”.

_ „Mari eggy takélletes aszszony. Barátom magát mégis szegénynek tartja? soha sem 
volt pedig gazdagabb mint most; mivel soha sem esmérte jó hölgyében olly felesleg tar
tózkodó megbecsülhetetlen kincsét."

„Csak már az első Ószsze-jövételünk a’ kunyhóban történt volna meg, azután re- 
„roénylem magam is töredelmesebb leendek; de ezen nap, mellyben szegénységünk leg
többször tapasztalhatjuk, elviselhetetlen nehéznek tetszik. Hölgyemnek eggy csekély 
„hajlékban kelletett jönni, egész nap annak gyámoltalan kikészítésén fáradozott; ma leg
többször érzette szegényke a’ házi-éled1 nehéz belső’ foglalatosságit; ma legelőbbször 
„lépett megváltozott állapotunk’ ügye-fogyott körében, mellynek se csinossága, se elegen- 
„dŐ alkalmatossága nincsen, mi a’ nyugodalmas élet' szükségeit kielégíthetné. Talán most 
„elfáradva ül, kedvetlenül a’ legszomorúbb jövendőn aggódik". •

Ezen képzetben valamelly ollyas valóság lappangott, melly ellen semmi kifogá
som nem lévén, csendesen tovább ballagtunk.

Midőn végre a’ nagy útról a’ vad bokrokkal árnyékosftott keskeny ösvényre tértünk , 
roegpillantánk a1 magánosán álló alacsony házikót Külseje olly egygyügyü volt, hogy a1 
legegyszerűbb Idilla-költőnek is figyelmét magára vonhatná, demég is csinosság, takaré
kosság látszatott rajta. Eggy felét kellemetesen árnyékosíták több terebély élő-fák , a’ cse-









Mártziusz 1828. 1627

mivel életemnek csak azt a' részét mondhatom szépnek és életnek, a’ mellyet ott éltem. 
Meszsze is térek tárgyamtól; de reményiem, senki az Olvasók közzűl ezt tőlem nem 
fogja rósz’ néven venni, annyival inkább nem, mivel ez, néminémű képpen Nemzeti, 
becses nyelvünk históriájára tartozik. De már viszsza-lérek a’ felvett tárgyra.

Említém már feljebb, hogy még eddig senki sem fejtegette jól meg a’ nyelvünkbeli 
ragasztékokat >s elő nem adta az azokkal való helyes élés’ módját, noha már egyszer 
-s másszor többen próbálták azt Hazánk tudós fijai közzül; Próbáié a' közelebb múlt 
1827-dik esztendőben névezet szerént Hazánk’ nagy érdemű Tudóssá T. Szeder Fábián. 
U r, ,,A’ birtokot jelentő szavakról" írtt, és a’ Tud. Gzűjtemény VII. Kötelében közre 
bocsátott értekezésében; de kevés sikerrel; mivel szinte csak ott; és abban hagyta a’ dol- 
gott, a’ hol, és a’miben vólt az előtt, és csak azt sem mondá-meg, hogy mik tulaj
donképpen ’s hol veszik magokat nyelvünkben azok a’ jelentős szó-részecskék vagy ra- 
gasztékok, mellyekre, akár heSzéllünk, akár icunk, minden lépten olly nagy szükségünk 
vagyon. Sőt, a'm i már szembetűnőbb és meglepőbb, próbálá azt legközelebb, Ha
zánk’ — hál’ Istennek 1 számos, még a’ Tudományokban is, nem csak a’ fegyverben, 
gyönyörködő derék. Vitézzel közzűl eggy, f. i. Kapitány Zwornik Űr, a’ F. M. O. Mi
nerva 1827-diki "folyamatja 4-dik Negyedében közre-bocsátott, valóban túdós és nagy. 
nyeív-esméretségre mutató hoszszas értekezésében, mellyben a’ ragasztékos nevekkel való 
élésben a’ hibákat felfedezni és megjobbitani igyekezett. Csak az a’kár, 1-ör: hogy mun
káját a’ sok ki kije, mi mije és nak formákkal úgy megtarkította, és elö-adása olly tudós 
vagy mély, és több helyen homályos is annyira, hogy száz olvasók között, alig ha fog
nak tizen találtatni, kik azt megértsék jól; én legalább magamat — megvallom, azon 
tíz közzé nem számlálhatom. De kár 2-azor az is, hogy a’ nevezett tudós Vitéz az úgy 
nevezett nap-keleti nevezetesebb nyelvek közzűl egygyet, maga mellé Adjutánsnak nem 
vehetett segítségül, p. o. a’ Zsidót vagy a’ Siriai nyelvet. Mert külömben úgy megarátta 
volna a’ magyar ragasztékos mezőt, hogy azon más, talán még csak kalászokat se sze
degethetett volna.

Én tehát, meg lévén tökélletesen már régen, tapasztolásból győződve arról, hogy a’ 
magyar nyelv’ természetét ’s belső titkait kitanulni, ’s tulajdonságait megfejtegetni a’ nap
keleti, úgy nevezett Sémi nyelveknek ( lingvae Semiticae) segítségek nélkül, éppen liem 
lehet, és mivek nyelvünknek, a’mostani szóban forgó tulajdonsága is közös a* Zsidó ’s. 
más azzal rokonos nyelvekkel; azért én Ásiai fáklya’ világánál látok a’ felvett tárgy’ vilá- 
gositásához, de csak a’ Zsidó nyelvet, mint' a’ többi Keletinél Hazánkban esméretesebbet, 
veszem most itt elő fákiyáúl, és azoknak kedvekért, a’ kiknek ezzel semmi esméretségejk . 
nincsen, lehető rövidséggel egygyágyüen, az az: világosan ’s érthetőleg, azt adomrel.Ő. 
először, hogyan van a’ dolog V részben a’ Zsidó nyelvben; azután másodszor azt, ho
gyan van a’magyarban. Megmondám, kiknek kedvekért hozora-fel a' Zsidó nyelvet, .’s vi
lágosítom vele nyelvünket; azért: a’ ki magára nézve szükségtelennek, és felesleg va
lónak tartja, a’mi mindjárt következni fog, ugorja által azt, ’s menjen tovább az olva
sásban. Tehát —

I. A’ Zsidó, nem lévén nékie formás birtokos név-mássa, a’ helyett személyes név- 
mássával él , melly is az egygyes számban ez: ani, vagy aaiki ego; atia (vagy egygyik. i.
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verba Jehóvae, Dei; máiké ireiz. Reges terrae , zsizsé Jaacol, equi Jacobi, ’s a’ f. 
A’ regimenben, az az, két kiilBmbözŐ dolgot jelentő névnek szerkeatetésében ritkán ta- 
1 állatik a’ 3-dik személy’ suffixuraa, az igazgatott (rectum) névnél, a’ Zsidó nyelvben., 
a* Siriaiban már gyakrabban, az Arabs, Persa , ’s Török nyelvekben még gyakrabban, 
a’ magyarban pedig múlhatatlant ott van , ’s ott is kell annak lenni minden regimen
ben , a’ mint a’ maga helyén majd meglátjuk. Az igazgatott név a’ Zsidóban sokszor 
tétetik a’ Dativusba is , mellynek bélyege a* Lámed vagy l betű., p. o. mizmór le david, 
cantio vagy psalmus Davidis, de többnyire az u Nominativusban áll, mint p. o. perik- 
né(zt fructus arboris az első Zsoltárban, ’s a’ t. alpalgé máim, ad , vei penes canalis aqua- 
rum, ugyan csak az első Zsoltárban. Lássuk már

II. Hogyan van a’ dolog e’ tárgyra nézve a’ Magyar-nyelvben/ Szinte mindenben 
úgy, mint látók a’ Zsidóban. De szükségesnek tartom, mindennek előtte, itt is, megem- 
líteni azt, hogy a’ magyar nyelvbeli a, e, i, o, «, 8 és u, vocalisok.vagy magokban 
hangzók, két igen természetez classisra oszolnak-fel; az elsőt teszik ezek: a, o , u ; a* 
másodikat ezek: e , o , ü ; az i pedig közös mindenekkel. Amazt én A. Classisnak vagy 
Rendnek, ez ütóbbikat pedig E Classisnak nevezem, ’s azt mondom, hogy minden ne
vek, igék, vagy akármi nemű szók legyenek, e*két rend kozzüi egygyikre vagy másikra 
tartozik, p. o. a’ melly szóban az A. rendből eggy vagy több vocális van, az annál fogva 
az első; a’ mellyben pedig az E rendből hasonlóúí eggy vagy több vocális van, az a* 
második Classisba való. E’ szerént nyelvünkben kettő a’ Declinatio, kettő a’ Conjugatío

többet nem szóltok, csak azt említem még meg, hogy, ha eüphoniából valamelly vocá- 
lisra szükség van, ejtegetés vagy hajtogatás , vagy azó-származtatás közben lehat azt a* 
vocálist minden szó abból a’ rendből kívánja ’s veszi, a’ mellyikbe ő maga is tartozik, 
és ez állandó törvénnyé nyelvünknek; az iliyen vocálist én is , mint a’ Zsidók' segéd-vo- 
cálisnah , (vocális subsidiaria) nevezem; mivel a’ kimondást segíti, és csupán csak kön
nyebb kiejtés végett vétetik az fel. Most már a tárgyra: Nyelvünk* járása áltáljában vé
ve, nagyon hasonlít a’ Zsidó’ nyelvhez, és a’ felvett tárgyra nézve is, mint feljebb mon
dám , úgy van itt a* dolog, mint ott. Ugyan is: a’ mi személyes név-másunk, az egygyes 
számban ez: én, te, ő; a’ többesben: mi vagy mink,, ti vagy tik, ok. A* birtokos pedig 
osztán ettől származott eggy, tulajdonítási ’s bírást jelentő részecske (Particula).az az: 
a1 vonatos é által először csak így: éné, teé, pé , minké r tiké, oké, azután pedig idővel 
megbővítve: énem, teéd, ’s végre: enyém, tiéd ’s a’ t. A’ birtokos névmás hát már ma 
ez nyelvünkben, mellyel íroé teljesen elő-adok mind a* két számban:

Egygyes: enyém, tiéd, övé. *) Ezeknek többesseik: enyéim, ti éid, övéi. Amannak 
többese: miénA, ti étek, 'övék. Ezeknek többeseik : mieink, űeitek, övéik. Mivel ezen bir
tokos név más természetesen határozó ; illik elibe az ízetske (artikulus) ’s ott is van 
többnyire így’: az enyém, a* miénk, a’ tiéd, a’ tiétek ’s a1 t. Ezen c’képpen elő-adott 
birtokos név, más egygyes és.többes személyében a1 végső betűk és tag elvágva, a’ mint













Mártziusz 1828. 1635

Jegyzője , Lajstromozója 's Levél-tárnoka, a’ Püspöki Könyv-ház* ’a Árva-nevendék Inté
zet’ Gondviselője, ’s a* helybeli Liczeumban a’ Magyar Nyelv-tudománynak rendes Tanír 
tója.’* Pesten, Trattner’ bet 1826- k* lap 23.

** a.) „P o lgá ri beszéd, mellyet Ts. Na. Szatmár Vármegyének Mindszent Hava’
1. napján 1827. az Ország-gyűlési Követek’ megérkezésekor tartatott közönséges Gyűlé
sében elmondott Kölesei Kende Zsigmond, a’ fent tisztelt Na. Vármegye* hites 
élsŐ V. Nótáriusa és Tábla-birája.” Nagy-Károlyban, nyomtatta Gőnyei Gábor, 1827.4. lap 7.

Prózánk' elhagyott állapot ja, Literatúránk' zsenge korát mutatja tagadhatatlanúl. Mert ka van. 
nak is némelly Mestereink a' beszédnek e' nemében: úgy látszik, nem voltak még eddig olly befolyással 
Íróink' nagyobb számába, hogy a' kötetlen nyelv ezen példányok szerént indulna magára díszt ölteni. 
Nincs stúdium! nincs gond! miűy érzéssel tekintsük a' naponként fel.fellépő írókat, midőn látjuk, hogy 
még a' nyelvnek grammatikai helyes.volta által sem igyekeznek magokat a' nemditerdtoroktól külön vá
lasztani? Pedig ennél kevesebbet már nem kívánhatunk, mert ezt könyvből tanúlkatjuk} de a' stilistikaí, 
az aesthetikai postulátumok' kielégítésére még bizonyos mértékben az emberrel született megfogása az 
Igaznak 's érzése a' Szépnek is kell. Azért mi minden legkissebb prózai munkát, melly nyelvére nézve 
is megfelel ezeknek, méltónak tartjuk, hogy az Olvasók'figyelme rdfordUtassék, 's azoknak, kik keve
sebb készülettel ragadnak tollat, ajánltassék.

Hlyen két Munkácsba van most is Bee. előtt: a'fenn leirt czimü egyházi és polgári beszéd. Mind 
a' kettőnek honja Szatmári 's ezen földi rokonságnál fogva is legyen szabad, hogy egygyütt emÜttesse- 
nek. Mind a' kettőben eggyiránt lep-meg ’d szónoki (orótori) beszéd" numerosus, erővel érzéssel tele ára
dása; de poétáifelfelbuzgdssal's mindég ünnepiséggel az Elsőben, mert Így hozd magával az a'viszony, 
meüyben eggy hátra hagyott élő, nagy Holtjához áll; Így az alkalom, a'Helynek — az Egyháznak — 
's a' Gyülekezetnek minémüsége. A' Másodikban azon czifrdt 's csapongóét kizáró gravitással és komoly- 
Sággal, mellyet eggy Nemzeti tárgy kíván. De Jzolgdljunak egyszer'smind példáid azoknak is, kik illy 
pályára kéfzülnek: mílly becset és díszt ád a' két befzédnek az a' ritkán figyelembe vett nyelv , melly 
itt Jó is, Nemes és Szép is; úgy hogy meg nem tartóztathatjuk magunkat, a' két Munkdcskából egy ne* 
hány hely* kiírásától.

L ázár, lap 4. így szólial-fel: „Magas árnyéka kedves EIpíhentiinknek! tudom, 
hogy csekély beszédemmel gyakorta nyilatkoztatott szándékod ellen vétek, ki Ön-raagában 
a1 lételesített jó-tétben lelvén földi szerény jutalmadat, emlékedet innen a’ síron inkább 
tettek által ohajtád megörökíteni, mint pusztán eizengŐ szózattal magasztaltatni; — tu
dom ’s érzem : hogy nem enyém, hanem egyedül a* Tiédhez fogható ajak, a*. Tiéddel 
mérkőzhető szónoki beszéd-folyam képes csak ilíőleg »s illetőleg dicsőíteni érdemidet; s 
ezt fontoltomban úgy réraledez előttem, mintha e’ sír-boltozatból hamvadandó teteraidet 
suhogva felkelni, ’s boszszús felindulás ülve neheztelő homlokodon e’ fenyitő szózatot hal
lanám felém mennydörgeni: „Miért háboritál-meg, hogy feltámadnék?’* (Kir. 1. 28: 15.) 
de azt is tudora, hogy amaz alázatos Mesternek ralál tanítványa, ki az általa meggyógyí- 
tottaknak többször is meghagyó: hogy jótéteraényiről veszteg hallgassanak; még is midőn 
ezek annál buzgóbban hirdeték, hogy mindeneket jól cselekedett; az ő alázatosságának 
tilalma ellen tett dicséreteket is kedvesen fogadá. Mivel pedig nerh nagyobb a’ tanítvány 
Mesterénél, a* szolga Uránál ; bocsáss meg mindnyájunk vétségének, hogy határtalan ’s 
fogyhatatlan tiszteletünkből e’ pontban engedetlen fiaid ievénk. De mikor is magasztaltat- 
nék az erkölcs-dísz kelleteként, ha-csak azt volnánk várni kénytelenek, hogy abban ön
maga egygyezzék-meg ? Megtagadjuk e Tőled az érdemlett vég tiszteletet, mint egy-
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nllávoztatfSii, tóm az' emberi lélek’ szabad ereje hatalom által le nem nyomathatik, sem 
az emberi szít' szelíd érzései zabolátlanságban el nem vadúlhatnak. Megbecsülhetetlen 
jótéteménye a’ mi törvényeinknek ! Innen van, hogy ezen mi törvényeink eggy egész 
ezred olta, mellynek folytában annyi Országok s országos alkotványok romlás és semmi
ség közzé hullottak, rendületlen áilanak-fenn; ’s az irigység’ és kajánság’ száz meg száz 
lesei közt is időnkig által-szállván, bennünket a’ magok’ jóltévő .árnyékában nyugtatnak."

„Vannak, kik vagy érteni nem akarják, vagy érzeni nem tudják, minő' meghálál- 
hatatlan ajándék a' sorstól, ha valamelly Nemzet a’ régiség által szentté lett törvények’ 
oltalmában szabadon él. Nem egyszer hallottam a’ gondatlan állítást, hogy törvényeink 
’s egész polgári alkotványunk a’ régen-múlt századok’ környúiállásai köztt támadván , az 
újabb kor- megváltozott helyheztetéséhez többé nem illenek , ’s azokat másokkal kellene 
felcserélnünk. De vallyon, lehet e idő, mikor az emberiségnek kevesebb szüksége legyen 
a’ szabadságra , ’s az abból folyó jótéteményekre, mint egykor volt? Miért a’ mi szabadsá
gunkat őrző szent alkolványt semmivé tenni? Hogy emberi jussainkat elveszessük? Annyi
ra elalacsonúlt talán senki sem lészen, hogy a’ természet ellen való óhajtás benne támad
hasson. Vagy talán az újonnan kívánt polgári alkotványban újabb szabadságot keresnénk ? 
Boldog az, ki a’ jelenvaló jókkal megelégedve él, ’s levegői képek után nem kapdoz. 
Boldog az, ki eléggé bölcs által-látni, hogy az emberiség- belső helyheztetése, indulatai, 
szükségei minden egymástól bármelly meszsze fekvő időkben ugyan-azok , ’s ugyan-azon 
módokon orvosolhatók! a’ külsőt a’ belsőtől, a' változót az örökre változhatátlantól éles 
szemeknek könnyű megismérni; ’s az illy szemekkel bíró férjfiú ha lát is némelly melles- 
íeg-valókban változtatni valót, jól tudja azt, minek kell örökre megmaradást kívánni; 
miért kell a’ hazaCúság' minden buzgóságával küszdeni, hogy veszélyes kezek alá ne jusson.”

3.) „Franczia Grammatika , új és könnyen megfogható tanítás-mód szerént; franczia 
Classicusokból választott tanúságos példák által megvilágositva, különös tekintettel az ön- 
tanításra; Magyarok’ és Németek’ számára. írta Lem outon Já n o s, a’ kir. magyar 
tudományok’ Egyetemében az angol nyelv’ és literatúra rendkívül való Profeszszora.’’ Pes
ten, 1028. nagy 8, 560, 14 és 64 lap. keménybe kötve * fór. C. P.

lünkben, miiön as újabb nyelvik' tanulása mivelttógUnk’ nagy kassaira, Hasinkban is inkább tér- 
jeiai'tjetek kBsStt kivált a'Jranesiáá t nem lehetett eggy m agyarít Irt, t Skálié te s fiancsia 
nyeívtanltá könyvnek kijányit nem áresnünk. Prof. Lemautonesen munkájával óhajtásainknak megele.
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4.5 Egyéb literatúrai Újságaink közit említendő G r ÓT Széchényi la t 
kaja a’ „Lovakról" (Pest, 1848. 8. pompás kiadás, i fr. 20 kr. C. P )

Ezenfióp tepontoUtokkol, figyelemre méltó digreniókkól telje,, gondolkodó IdUkk 
ficr'Öie oson dicső Férjfiá., nagy Atyjának legméltóbb fija, ki nemes áldozat-ajánlásival 6 
Orfság gyáUs alkalmával'minden hazafi /témából a' 
gyot a' Hatónak 's Literaturának, 's valahdra igattc
ejtett fiav<dti „örömnek könnyei fo!yjík-el ;

Katincsy és Kölcsey fzállamlanak-meg 
literatúrai ajándékban, melfy most Ke 

faludy Károly, Kölcsey, Vitkovics, Vörösmarty (Csaba) lépnek/el

régi Folyá-irásunk, Ugjobb tróUttáVvéáelembe véve életet
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PÁ L M A  és B O R O STY Á N .

Halmozzon dicsérést Hős borostyánjára,
Melly jutalom gyanánt véres kard-vasára 
Hoszszú baj-vivások után fonattatik:
Magasztalom én csat Iréné’ pálmáját,
Melly nekünk a' jámbor föld-míves gab'náját 
Gazdagon teremvén mindentől áldatik.

Csak ott nőnek setét ág’i borostyánnak,
Hol sok keserűség’ könnyei folyának,
’S hol a’ virányotat ártatlan vér hintó 
De pálma szeret csak csendes mezőséget,
Hol a' tiszta gyönyört és egyszerűséget 
Hozzánk béke-angyal mosolyogva inti.

Hol •dühödnek a’ pör-pátvar’ ftíriaji,
Hamar száradnak ott az élet’ viragi,
Elhal a’ szív minden gyöngéd érzelemnek.
Csak., hol béke ’s öröm egygyesül szép párban, 
Csak’ a’ nemes pálma hüves árnyékában 
Nevet azílja az édes szerelemnek.

. Edvi illés Pál.
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J elentés,
az 1829-,H,i E sz ten d ő b en -is , ’s már 5-diU évre  folytatandó

Felső Magyar-országi Minerváról.

É ltü n k  Napjai nagy részént édes óhajtásokfcaL.^skívánságokkal telnek-cl. 
Zúgolódjanak a tudatlanok és gyávák, Iiogy minJTnMtfitn telycsednek, a* 
nemesebi), okosabb rész hálát ád érte , mert kívánságaink közt tgon sok az 
esztelen, ’s veszélyt hozható. Epesztőbb baj, ’s nagyobb k ín , hogy sokszor 
legokosabb és igazabb kivánságink sem érhetnek czélt, s száz meg száz el
lenekre találnak.1 hogy Nemzete, a' tudományos cs

,  ̂ ián elő-Iialadván, fennséget érvén a' több Pálmások
közt togjon, ’s Ó t, a’ dicső Academica Nemzetek (k ik  igen ritkán , 
nagy nehezen, sok Századok lefolyta után, szoktak egyet Emberi Méltó
ság ’s Nagyság czímfi Rendjekbefelvenni,)  nem Pythagorási ö t , de óiajd két 
százszor öt évi halgatása, tanulása, izzadása, szenvedése után, mívelt erköl
csi ’s tudós Társoknak ismerjék.

De ah! jelen Korunk nem éri még el Nemzetünk ezen szép világát, az 
utóbbiak talám szerencsésebbek lesznek. Most sokakba a’ forró Nemzeti 
óhajtások alig fejtődznek-ki a' szívből, már megfagynak, gyümölcs, ’s mag 
nélkül elhalnak. Akarják a' czélt, de hathatós igaz eszközökről nem gon
dolkodnak vagy azokhoz hidegen immcl-ámmal nyúlnak. Megrázták lel-  
künket-is e’ Folyó-írás mellett azon sok akadályok (nevezetesen a’ jóltévői 
bőség szarva bedugúlta, ’s mások) mellyekkei szüntelen kfizdenünk k e ll , de 
cl nem csüggesztheték, szép reményünktől meg nem foszthatának. Győzni 
kell az igaz Ügynek, Shakespeare, Wieland, Ghenier nyelveikkel eggyütt 
kell hangzani minden szép Ég-hajlat alatt á  Magyarénak-is, sőt megkell tu
datni a' világgal, hogy ez , a’ Ilomértól ’s Virgiltől tanúit Hősi Hexametere
ket pattogtatni, a’ 1-Iorátz lantos Verseit pengetni , az élők közt maga tudja 
legügyesebben. Minden szépre, jóra, nagyra felemelkedhet a'Magyar’ Lelke ’s 
Nyelve, győzni kell hát ismét mondjuk az igaz Ügynek, de csak úgy, ha bá
tor lé lek , álhatatos szív 5 vas szorgalom lesznek segédjei. —



Folytatjuk hát Minerváikat az 1829-dik Esztendőben-is, és mivel értésünkre esett: 
hogy iiéuielly Hazánk szép ízlésű Nagyjainak ’s Tudósainak, a’ Negyed-rét nem let- 
sz ik’s alkalmatlannak tartafik, Folyó-irásunkat ezentúl csinos nyolczad-rétbe , szán
dékozunk kiadni, ’s ha az Olvasók' száma kedvezénd; az iveket-is jóval szaporítni. 
Minden harmadik hóldnap végével ki jő, egy, három fűzetekből álló K ötet, Hazánk 
valamellyik derék Fiának vagy Leányának jól el-talált mejj-képével eggyütl, színes 
boritékba csinosan bekötve.

Eddig Minervánk, ím ez itt következő Nagyok’ Képeivel kedveskede: Estiéi Ká
roly Ambrus Ausztriai Fő-Herczeg és M. Országi Prímás. — Sándor Leopold Ausz
triai Fő-Herczeg M. Országi Nádor. — Galantai Eszterházy P ál, Nádor. — Gróf
Hadik András, FS-Vezér.-.- Pazmán Péter, Cardinalis, M. Országi Prímás.  Ürmcnyi
Ürményi Jió^rf-OTszág-Bírája. — Ghymesi Gróf Forgách Zsigmond, M. Országi Ná
dor. — Gróf Illésházy István, Nádor. — Frdődi Gróf Pálffy Miklós, Nádor. — Ba- 
csinszky András, Görög eggycsüli Munkácsi Püspök. — Kis-Viczai Viczay Jó'sef, 
Kassa Várod Fő Orvosa— Haá^nO róf Vesselényi Ferencz, Nádor.— Felső-Gagyi 
Báró Vecscy Péter, M a g y a r -L o v a lr í^ ^ . Gr6f Zrínyi I lo n a .-  l-ső MárU 
Magyar Királyné. — IstvánJJ'y Miklós t —

Minden eddig megjelent Köteteket, a’ mejj-képekket eggyütl tatai ^
a’ Kiadónál, ’s a’ távol helyeken-is az érdemes K önyv-Á ros Urak által megszerez
hetni. Árok öszvesen a’ mútt esztendeieknek médián papiroson 20., velin papiroson 
36 ezüst forint, sőt eggyenként-is lehet Köteteket szerezui í forint *s3okrajtzárérl 
ezüstbe. Az 1829-dik Esztendőben ki-jövendő Kötetek’ előfizetési ára, szép fejér 
papirosra nyomtatva 6 fór.,  Yelinrepcdig 10 ezüst forint, ' szabad Posta küldéssel. Elő
fizetni lehet Kassán, a’ Kiadó Ellinger István kir. priv. Könyvnyomtatónál, távolabb he
lyeken pedig minden Cs. K. Posta Hivataloknál, és azon buzgó Hazafiaknál, kik az 
előfizetést eddig bészedni méltóztattak. Ha vatamelly Kötet, a’ rendes Posta által, ho
va mindenkor múlhatatlanul feltétetik, az illő helyre mégis el-nem jutna; azon esetre 
a’ felőle teendő tudósítást hogy mást küldhessünk , alázatosan ki-kérjük , ’s magunkat, 
a’ Nagy Tiszteletű Közönségnek kegyességébe ajánlván, mély tisztelettel maradunk 
Kassán 1828-ikban, Karácson Hava 3t-dik Napján.

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár



Felséges, dicsőségesen uralkodó

ELSŐ FERENCZ
AUSZTRIAI CSÁSZÁR’,

M ag yar  - O rszági ’s a ’ t. A po sto li K ir á l y ’

Ö FELSÉGÉNEK,
NÉPEI’ LEG-JOBB ’S LEG-KEGYELMESEBB ATTYÁNAK, 

EURÓPA BÉKESSÉGE’ HELYRE-ÁLLÍTÓJÁNAK,

Születése’ h atvan ad ik  napja Öröm-Ünnepén.
BSjt-elő hava’ 12-W”, MDCGCXXYin-1̂

K A SS Á N ,



IN íe m z etek  és N épek! kiket E r k ö lcs, N yelv , R u h a , V allás, 
T örvén y , M íveltség, Ered et, N evelés, Tudom ány és 
H onni-szokás ’s íz lé s , külön osztályokra szakásztnak; 
M indazonáltal azon közös eggy A tya’ gyerm eki vagytok,
É s ugyan eggy Sasnak fedező oltalm a alatt, a’
M ennyei Békesség’’ áldott kebelébe p ih enték! • -
J e r íe k ,  ézer hálát szívből buzgó szeretettel, - '
T e lly es  készséggel, ’s eggy testté forrva boráln í 
Z sán io ly  s z é k e d é b e  az eggy M indenl-tehetŐuek.
Á ldjátok iebegő  ájakakkal az Ég’ Nagy U rát, hogy '
R itka  kegyességű Köz-Atyánkra ’s  U runkra, EE R E N C Z R E, 
N ép einek m éltó örömökre m a h a t v a n a d i k  s z ó r  

. M éltóztatta derítni becses S z ü l e t é s e ’ örömre  
G erjesztő N a p j á t !  Oh je ítek , szívetek’ édes 
Ö m ledezései köz’t áldozzatok a’ Jehovának 
Bu zgó h álákat; fíislölgjön tiszteletére  
Szen telt  Oltárán a’ T öm jén , A lo e , Myrha. *



Oh Te dicső F elség , Menny’ és F öld’ F ő  U ra , ISTEN! 
A’ ki imádandó bölcsességgel , kegyelem m el 
Szentül és mindent-tehető hatalommal igazgatsz •
Mindeneket! T e lehelj kebelem be nem es tü z e t , és Te 
Nyújts segedelm et, e rőt; hogy ezen N a p  tiszta örömre 
Buzdító voltát fessem m ost ollyan ecse tte l,
Melly m indent Fejedelme eránt buzgó szeretette l,
É s szent hűséggel töltsön-bé, ’s e’ jeles és nagy 
N apnak, dicsérvén N evedet, víg szívvel örü ljön!!

Idvez légy te dicső N ap ! m ellyet az Ú r ada nékünk. 
M illióm embereket tett boldoggá ez az eggy Nap.
Mert ez a z , a’ m ellyen megajándékozta FER ÉN C ZE L  
A’ Sas’ szárnya alatt pihenő sok  N épeket a’ F ő  
Bölcsesség és a’ Fejedelm eknek F ejed e lm e ,
M ondván: É n  Fiam  e z !  szem eim  r á  néznek Ö rökk é.—1 
Ő lész^ K épviselőm  é’ F ö ld ön , —  so k  Koronákkal 
Lesz’ ékes tisztes F eje , és sok  N em zeteken fog 
Országolni d icső  méltósággal ’s  szeretettel. —  • '
M érsékelt hatalom , nem es érzés, ritka kegyesség ,
Nagy L élek , jó  és könyörü lő ’s szánakozó sz ív ,
Lesznek legragyogóbb gyém ántjai, legbecsesebb ’s szebb 
Gyöngyei tündöklő Koronáinak, —  esm eretes lesz’
N em  csak m eszsze-terűlt népes birodalm a’ határin;
S őt az egész F ö ld ön , az az irgalom és k e g y e lem , m elly  
A ’ vas Igasságot mérsékli kegyes kebelébe. —
Népeinek javok és boldogságok ’s nyugodalm ok
Lesz’ fő gondja. Ez a z , m elly szívén fekszik örökké. —
Bölcs kórmányja alatt, eggy Vallás’ sorsosa sem  fog
A ’ sáppadt türedelmetlenség’ durva igája
’S járma alatt, keserű könnyet hullatva epedül ,
S öszsze-szorúlt mejjel ’s lesütött fővel keseregni! —

Benne nemes lelkű ’s bölcs védte fog a’ Tudom ányok’



’S  Szép-mesterségek’ m inden nem e ’s  ága találni. —
A ’ rem ek elm éket ’s a’ munkás szorgalom  által 
O nn’ magokat kijegyeztteket, —  a’ kik nem zeti buzgó 
Szívvel ’s  lélekkel fogják m ozdítni-elő a’
H onni kifejtődzést ’s köz-jót, —  fényes jutalommal 
’S Érdem -czím m el fogja k ijegyzen i,  —  nem  fog előtte 
A ’ köz-basznú Bölcs feledékenységbe maradni;
S ő t  jeles érdem eit nézvén , a’ H onni D icsősség’
’S  Méltóság’ fokain magasabbra em elni igyekszik. — 
M indenüvé ’s m indenre kihat fejedelm i figyelm e,
A ’ szántásra-vetésre, adásra-vevésre, se lyem , juh 
Marha-tenyésztés ’s m ás Term esztm ényekre ’s azoknak 
K észítm ényire. •—  A ’ tengernek m eszsze kiterjedt 
Síkján fogja hajói’ vitorláit lob oga tn i,
É s eggy sorba tejéndi magát Európa’ hatalmasbb 
Nem zetivel. S z ó v a l: bölcs kórm ányzása alatt a’
Jó  ren d , békesség és ennek drága gyüm ölcse,
A’ köz-boldogság, örök évig megmaradandó 
’S  ingadozatlan alapra fog építŐdni. —  Becsülni 
Fogja ’s  im ádni N evét, m ég a’ késő maradék is.— -

Hahj! de elébb iszonyú vészszel kell küszdeni N é k i!  
R ettenetes zivatar ’s rohogó szélvész veszi környűl. — 
Tündöklő fénnyel ragyogó C sászári, Királyi 
S zék ib e, a’ m int ü l ,  ’s  roppant Birodalma hatalmas 
K orm ányát, a’ m int által-veszi; akkor azonnal 
Fúria' szülte bolond ’s eszeket vesztett nyomorékak 
T őröket és leseket hánynak becses élete e llen ,
É s elakarják oltani a’ legjobb Fejedelmet. —
Még dühösen kavarog koronás Feje és Fejedelmi 
Háza felett a’ vég pusztulással fenyegetve,
’S  m enny köveket szikrázva lövellő  fergeteg, és már 
M éhiben rettenetes veszedelm et rejtegető más



Burhós felleg tornyosodik ’s gyűl-öszsze Nyugotról 
Ellene. — E ggy, szeretett ’s majd gyű lö ltt A tty a , Királlyá 
Véribe borzasztó dühhel gyilkos kezeit b é -  
Fertéztetni m erő , —  a’ Törvény’ , R end’ ’s az Igasság’ 
Szentségét tapodó zabolátlan Nép rohan és ront  
Vad gvülevészeivel Birodalma’ határira, ’s  a’ Had’
Jajt és pusztulást okozó inségibe d ö n ti. -.......... ..... ........ ...
Nem csak igen szeretett N épét, annak nyugodalmas 
Honnát feldúlván, m egem észtő langba borítván ,
Ártatlan lakosit meggyilkolván ’s kirabolván; :—
Sőt önnön Thrónjának is ingadozatlan alapját 
Megrendíteni és megrázni erővel igyekszi. —
Ügy de siker n élk ü l; — m ivel e’ F elkentem  örökké  
Legbecsesebb ’s  legfőbb tárgya le sz e n , soha is nem  
Szunnyadozó szem eim  vigyázásának V'azérfTs 
A ’ legrettenetesbb veszedelm ek köztt is erőssen  
Megmarad és m eg nem  rendűi so h a , sem m i időben.
Három egész Tizedig híjjába dühösködik ád á z ,
Ártatlan vérrel béfccskendezve száguldó  
Ellen sége, —  tüzes nyilait híjjába lövelli. —
Átalkodva haszontalan ontja rakásra dühébe 
A ’ Haza’ Hőseinek kő-fal módjára k iá llo tt,
Véd-sorait, —  gát és akadály nélkül sebes ár-víz - 
Módra haszontalan o m lik , idomtalamíl bizakodva,
Bölcsen korm ányzott Országiba, —• m ert diadalmat 
Rajta s erőt csak-ugyan nem  vesz’ ; ső t végre hatalmas 
’S győzni tamilt seregét, maga fogja vezetn i legázoltt 
Ellenségének prédával m egrakodott és 
Büszke fejét magosán tartó Anya-Városa gőgös 
Népe közzé, és öszsze-szövetkezvén Fejedelm i 
Társaival,  V elek ír Párisnak viszszonozólag  
Törvényt, — ’s óhajtott nyugodalmát viszsza-szerezvén......



Európának, az áldott békesség ’s nyugalom  szent 
Karjai k ö z tt, N épét boldoggá t é v e , sokáig  
Fogja viselni F e jé n , gyém ántos arany K oronáit.—  
M eggyengülnek ugyan testében az élet-erők és 
Eggy terhes nyavalyának em észtő súllyá lenyomja. —
Már eltátja az éh  sír száját, hogy  leragadja 
A’ komor éj örökös köddel fedezett üregébe.
Megrémülnek h ű  Jobbágyai és ezerenként 
Jőnek előm be buzogva esenkedvén becses élte’
Megtartásáért, —  és én meghalgatom  ő k e t ,
’S viszsza-adom neki a’ sok ezer ’s sok m illiom októl 
Kért becses é le te t , és megtartom Népe’ javára,
’S véd paizsom  fedező oltalma alatt sok időkig 
F og m ég országolni igassággal ’s kegyelem m el. ” —

A’ Seregeknek erős U ra , m int m egm ondta előre ,
Ú gy lett. A ’ gyászos vészszel fenyegetve kavargó 
Fergeteg és zivatar m egszű n t, — a’ félelem  eltűnt. —
É l K ö z-A t y  á n  k , ’s oh nagy kegye lem ! m i ma hatvanadikszor  
Üljük az általa m egszerzett nyugalomra vezérlő  
Békesség’ szen t karjai köztt S z ü l e t é s e ’ örömre 
Gerjesztő N a p j á t ,  hálát buzgó ájakakkal. —

N em zetek és N é p e k k ik e t  E rkölcs, N yelv , R u h a , V a llá s, 
T örvén y, M íveltség, E redet, N evelés, Tudom ány és 
Honni Szokás ’s íz lés külön osztályokra szakasztnak. 
Mindazonáltal azon közös eggy A tya’ gyermeki vagytok,
És ugyan eggy Sasnak fedező oltalm a alatt a’
Mennyei Békesség’ áldott kebelébe pihentek !
Jertek ezer hálát szívből buzgó szeretettel 
Tellyes készséggel ’s eggy Testé forrva borulni 
Zsám oly széke’ elébe az. eggy M indent-tehetőnek!
Jertek öröm-könnyel tőit sz em m e l, ’s szívetek’ édes 
Ö m ledezései k ö z t t , esedezzetek én velem ek kép:
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Istene a’ M ennynek, Seregeknek erős Ura ’s A tty a ! 
T artsd, oh tartsd-meg igen szeretett K öz-A tyánkat, U runkat, 

A ’ m i F E R E N C Z Ü N K E T , ’s áld-m eg m inden javaiddal!
O h  ádj napjaihoz nap okat, szaporítsd kegyesen ’s  jól 
E ltöltött e szten d e it; áld-meg nagy birodalma’
M illiom okra te lő  L akosit V é l e  m eg ezután i s ,
H ogy szeretett N épét tegye boldoggá sok id ők ig ,
’S  bölcs Kórmányja alatt az öröm , jó l-lét, gyönyörűség , 
Jó-rend , békesség , szeretet, hűség ’s egyenesség  
Méjj gyökeret vervén , az ezek’ követője az áldott  
Boldogság örökös talp-lcőre tevődve maradjon.
H algasd, oh  halgasd-meg A tyánk! szívünk’ buzogását,
’S  végre S z e m é l y - v i s e l ő d ’ ültesd jobbodra az É g b e ! !

J






