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NAGY LAJOS* LEÁNYA, ’SIGMOND’ NŐJE.

máoynak szabott törvényt, a’Királyi ezím még most-is nevezi a’ tartományok’ neveit. Uralkodása alatt

Anyával Erzsébettel László Lengyel Király’ lelkes leányával, minden buzgó, minden jő. Ez a’nagy 
Király, fájdalom! ffú maradék nélkül lépe-íe a’ kos/orús’pályáról, hitvese'szintén Erzsébet Bosznia* 
Bán’ gyermeke , két leányokkal Máriával és Hed viggel orvendezteté-meg. Szomorú mind a’ két hölgy’ sor. 
sa, ’s szolló.tanúság : hogy a’ Thron’ bíbora sementheti-meg az emberi szívet a’ keservek ’s nyomorúságok’ 
mirigyétől. Nagy szépséggel ajándékozta-roeg mind keltejét a’ kegyes természet, úgy látszik csak 
a2ért, hogy csapásaik inkább érdekeljék a’ szívet. Látta Lajos tág-országát, csüggedetlen munkássá
gának pompásan virágzó szerzeményét, mint siet minden tekintetben a’ fő lépcsőhöz ,• képzelnie 
Kellett, mint fognak kincs-termő ölében ; majd a’ kel-kezek dúlni, ’s mélyen fájlalta ezt mert nem remélte,

döfni •, mindazonáltal hogy leányâ  sorsa bíztoíodjon, őt IV. Károly Császár fiának ’Sigmondnakjegy
ző-el 1372- Tíz év múlva ezután Sépt. U-én Székes-Fehérváron eltemettetetf, nagyságával a’hon’nagy
ságakeserves korok torlódtak ezután hazánkra, mellyek Lajos’ lebuktat még siraln.atossabbá tevék.

Forró hála buzgott még minden melyben a’ Lajos említésénél, ’s ennek bizonyításául a’Nemzet 
egy lélekké válva Máriát választ* Kirityjának, ’s ott, hol Országunk nagy Ki rályjait fogadta Székea- 
Fehérvárott, némellyek szerint Sept. I6-án mások után pedig I7-én a’ 12 évű gyenge szüzet Anya je
lenlétében Tamás Esztergomi Érsek által Fejedelmének keneté, Attva nagy tartományinak és sok dicső- 
séginek örökösévé tette, szívét e’ hatalmas virágzó NemzetboMogítása’ reményivel terhelé. Az inne- 
pes öröm nem szikkaszthati-meg a' Lajos emlékezetének szentelt könnyeket t mert ugyan azon templom’ 
Sírboltja fede hamvait, és a’ kedves maradványok látásánál, a"máit korok képei repkedték kórül a'



omjának, kielégítése kútfejét raelly eddig előtte elzárva rolt meglelé. Eleven 
fondorlást táplálni tadó lélek, a’ leghevesb ind álatok’ zabolására elég erő, 
nyulállásokhoz[alkalmaztatni tudás, voltak e’ hölgy' tulajdoni. Ezen Asz- 
zó Nemzet’ kormánya, mind addig míg a’ gyönyörű tulajdonságú Mária* 
viselésére. — Erzsébet minden finom elméssége mellett nem bízott magd

alait öszszeszövetkezének. E’ szövetség tagjai valának Laczkovich Is 
Sztregói ’s Csáktornyái nradalniakat ajándékozd, Horváthy László 
Aurana PŐrjölje, Simonytornyai István, ZuglachLászló, Hédervárils 
Ferencz, végre Twartko Bosznia Királyja oIly erős készületeket tett 0:

aevű fiáhozKároiyhozvezt á* fény ésM agyár thrÓnnal wegkíu 
rolytól nem féltek a’ Királynék eíannyira, hogy mivel bír 
megtartására a’ Machoviai Bánt küldenek. Károlynak Lajos hí

képzelhették hogy az, a’ ki erós esküvel fogadtâ Lajosnak

Pál Nápolyba érkezvén magát Károlynál mint a’ Magy
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5Ía Aradi lyüíéséhe

-  Erzsébet ké|>mntatia ajánlá Károly oltalmába a 
férjfi-kar kormányozhatja ügyesen. Károly legfább ra 

eset ügye’ ejímente felél értesíteni, ’s 5t a’ koronázás



Kik e’ Károly Királynak? 
edvezőleg csak Karoly’ s*s

’s iitáivnok siettek a* Cínra legényei, Károly* vád jel as* Porj 
gányjával Olasz-halállal nyitott magának vár «H WMj»á«b»lÁlboRi i 
pedig elkésveu. a! vw «*««*» MwBsM lemve hfi?, >s »«> remi
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tak, buzogányok suhogának, nyilak repítitek, koponyák, csontokrecsegének, vege szakadván a’ rövid 
ütközetnek, Gara és Forgács a hűség áldozatja! levének. Forgács merészsége’ bő dijával Királyné 
adományával nép. e'lhete, azt csak maradékinak hagyhatá tántoríthatatlan állandősága’ dicsőségével. 
Forgácsot a1 dühöngő Horváthok a’ Királyt kocsi elöl elhurczolták, ’s a’boszszús Bán a’ Királynék előtt 
fejezteté-Ie , ’sa’derék hőst az iszonyoddá képét sajátvérében gúnnyal hagyá heverni. Gara leszállón a’ 
harezot megszokta ménjéről ’s a’Királynék hintója mellé álla, a'koronás főket ntőlső csep véréig védel- 
mezni, kardja szüntelen talált és szüntelen ült, ny/lzápor repi.lt reá’s züggott körülte, elannyira; 
hogy azok’ pattogásai nélkül karjait nem mozdítható; de hogy ügyesebben harczolhasson eltördöste, 
hegyeiket benn-hngyván testében, halhatatlannak látszék Gara, de eggy ármányon Horváth a’ kocsi 
alá rejtőzvén lábánál ragadá-nteg a’ hü védet, kötelekkel gátolta mozdúlatit, Horváthy eléharczolá, 
’s ez fejvétetését parancsolja, a’ ml á kocsiban volt zsákmány lett, a’ Királynék Horváthy előtt 
lélek aggódva várták sorsokat, semmi kedvezőbbet védjeik nem gyanítván.

A’ Scotziai Máriát testvére mint vendéget fogatta-el, ’s országától és életétől fosztotta-meg a’vé. 
delem keresőt t a’ Magyart Jobbágya, ’s fájdalom az a’ ki szembetűnő polgári - állupotját Attyának 
N.Lajosnak hálálható, szoros tömlőezökbe sanyargatta, majdKrupátmajd Norgrádot tevén siralmai 
tanújinak. Erzsébet Thnrőczy szerint, a’ Boszvába vettetett, m isnk ntán , tömb ezébe megfojtatott.

Károly követőjinek boszszúja még nem elegeié a’ véres áldozatokat. Gara Tejét, Karolv nőjének 
Margitnak küldötték, ’s ugyan azon alkalommal megkínálták Lászlőt a’ szerencsétlen-Károly üat az 
Attya halálával megüresedett Thronnal. Nem retteuté ezt Attya’ szomorú esetje, ’smegindílt a’tör
vénytelenül nyert koronát fejére tétetni, de minden lépés előtt ezer gátot látván, néhány sikereden 
mozdulatok után viszsza-tért Napolyba, ne-hogy életét bizonytalan koczkára tegye.

Azomban Horváthy tellyes erővel azon munkálödott, hogy a’ szenvedő szűz Királynét Nápolyba 
Margit boszszü-szomjánák át-adhassa, megtudta ezt a’hatalmas Veleneze, ’s vitorláit tengerén fegy
veres vigyázok kísértésében kérni figyelemmel hagyja dagadni. ’Sigmond is megérkezett felfegyverke
zett kézzel, ’s minden erejét a’Horváthok fejére árányzá, magára vállalván Magyar-ország’ Kapitányja 
’s. Gyámja nevezet alatt zavarodott dolgai kormányozását 13S7 Jannáriito holnapjába. De seoi korlá
tozott hatalma, sem tiszte nemvala elegendő Mária szabadságát, melly a’ tettekben függetlenséget’s

{tatja olly rendszabásokat kíván, mellyek elegendők a> naponként ki-ki-törí nyugtalanságokat lecsil
lapítani , ’s így ’Sigmoudot, köz megeggyezéssel Királynak választották, ’s Martzius 31 Székes-Febér- 
várott ni cgkoronáztatták. A’ nagy reményű 30 esztendős szép külsejű Királynak fellépése, lelkesedést

s Mária nevével telted a’ hon, és minden szív érte csak érette buzgón, vert és lángozott.
Aurania Pörjölje’ fáradhatatlan munkássága, á kémlelő Velenczeiek’ megjátszásán dolgoza, rést 

csinálhatni remélt a’ tengeren, hogy Máriát ábizonyos vérpadra keríthesse. Mindazonáltal Barbadi- 
go János a’kiküldött Vrienczei Kapitány, olly ügyesen vevő körül az Aurania Pírjait, hogy ez Má
riát is kéutelen valaaz ellenség kezébe szolgáltatni. Kevélyen vezette á’ szerencsés Barbadigo a’ nagy 
szépségn ’s hatalmú Királynét Zcngbe. A’ sok nélkülözés után ismévé a’szabadság’ becsét — öröm-kön-

ver-övvel bizouyíta-bé.
A’ népszája hangosan hirdető a’ Király né szabadúlását, ’s Juniusz 4-kén az öröm’ csapongő hab

zása köztek inneplé az eljegyzett párt viszon-látása szívemelő innepét Mások Mária’ megszabadulását 
nem tulajdonítják Barbadigónak, hanem azt így adják-elő , ’sezek között leginkább hnszszasitjaBou- 
Án, (kiről mindazonáltal hitelessége’ csökkentését szembetűnőnek gyakorta látván, el-lehet mondani 
hogy Thnróozyval eggyütt sokat mesél) Horváthy sereges közelítéséről ’Sigtnondnak tudósíttatrán, ’s 
egyszer’smind a’ fenyegető veszély kitörését közel lenni sejtvén, Máriát személyesen meglátogatta, 
bűne bánásával járúlt elébe, á Királyné kinek szeme előtt a’ szabadálás’ reménye loboga, minden tet
tének elfeledését ígérő, csak most legyen kész bánatját elbocsátásával megbizonyítaai. Horváthy



’s megfogadta Horváthynak, hogy vele való balbánásáért soha-sem fog büntetődön Az es- 
elmondósát, ha Mária ebbéli megszábadúlásának más kÖrnyfilmény elleut nem monda- 
hogy életének kereset ízlelt kellemei húzhatók, de hogy Mária Horváthynak adott 
csudáról megszegte volna, ’s Horváthyt, Mária’ nemes gondolkodása módja nem en- 
olly büntetésre kitenni.
s színbe öltözék Mária’ megszabadólásával, csoportok tolongtak Mária’látására, öröm- 
ték kocsiját, míg Buda’ harangjai’ zúgása között, valódi nászi pompával nem fögadá. 
Ülést hirdete, mcllyre számosán gyültenek, első dolga vala a\Királyi hatalmat ’Sfg- , 
li, megváltván hogy a' gyengébb aszszouyi természet nem képes daczos férj fiák féléit 
tákba vezetni , velek győzni, megvallá hogy járatlansága az Örszáglás’ nehéz tiidó
in tehetné boldoggá a’Nemzetet, mellyet dicső ’s szent emlékezetű Atyja a’ fény tetőjéré

uralkodni
mányjába
rágadá.

olly hévvel záklatták i
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érzelmekre, *s ezen Ellen-karakter a' maga béhatásai!, benyomásait, roelly külömböző je
lenésekben üti-kit így példáól, mikor egy Néger fejérekre akad, egy titkos rettenésle- 
pi-meg ’s viszsza-borzad azoktól, így vonúl két egy-forma színű ember egy titkos belső 
barátságos vonszódással eggyik a’ másikhoz, más külön-színú emberek között; bizonyo
san ha illy két ellen-színű embert látna egyszerre veszélyben, az övéhez hasonlónak, a’ 
maga fajja*bélinek nyújtana elébb segitő kezeket. így a1 Görög fántázia Virgil, Taszszó, 
Milton, ’s minden fejér-szinü költÓk, feketén rajzolták a’ poklot, és annak ördögeit, így 
egy Európai Eajzolór ha rettentő borzasztó bényomást akar csinálni, okozni, fe
ketén fest; a’ Négór £edig ezen ideákat fejéren rajzolja, képzi, formálja ínagának, azon 

, reá?nézve rettentő színben, t. i. meílyben az Ámérik át elpusztított Spanyolok annak part
jain legelőször megjelentek, így a’ nyomorűlt Hottentott; kinek egyedül-való foglala- 

~ tóssága méh-vadászat; így a* Lappan ki halászgat és Tárándokot lövőid , nem találja ma
gát otthön, ha bár a’legtermékenyebb, kiesebb, ’s boldogabb ég-ally alá tétetik is által; 
mert ott a’magáéhoz hasonló színt, termetet, Karactert nem talál, mert durva , mostoha, 
szigorű.,' könyörűletlen klímája, és ezen félben felejtett tér-
mészeti állapotjibatimm^enfSrtei'gia trétkűt, abból -hagy is-sebes le sek e t a' t&kélletea- 
ség, % ! é a é m m i j m a g ö s b  dolgokat, LéKétŐségeket nem tud , semmi szelidebb 
fellöúg’ő'sb érzelmekre nem képes, ’s nem is mérhet, meg nem foghat. Xlly nagy, és fontos 
külömböző Nemzeti látható Ellen-karaktereket tehet, és formálhat a’ klíma-is, a’ mint 
ezekből kitetszik, ámbár a’ mondottakat á’ Nemzetek között közelébbí tekintetek, mint 
a* Nemzeteknek tudományos neveltetése, Cultúrája, törvénnyel, igazgatása módja ’s*t, e"£» 
tekintetek szabják, és fejtik-ki bővebben ’s határozzák-mcg szorosabban.

IVevelés.

. K. való az egéaznek MU6 & beU6 bóldogsá-
Í»T SfttigttnníoJsa inlaáen Stiksoak feaíií is bat»4- nyúgatm^t KelyheitteH ' «•;}« t&r.W- 
nyekbe, ar nép munkásságába és sokaságába, ’s őzt tészt a1 jól nevelt Polgárok' soka
sága. Jól neveltetik egy Polgár akkor, ha előtte a'virtus’ kötelessége léteiének vég-C2élja, 
sorsa szórványjainak öszsze-ütközése, a* legtisztább képzetben állanak', ’s ezek bétŐltésire 
rugója Önkéntes.

A’hol önkéntes rugója nincs a’ Polgárnak, ' a’ jóra ott hiúk minden törvények; ha a’ 
nevelés hibázik , a’ Polgár nem érzi a* virtust^ nem érzi annak becsét — ’s cselekedetre 
nem hevöl;. ott nem foganatosok a* Haza legszentebb törvénye) is. Hány Hazai-törvények 
pem panaszolják a* munkásságot, szorgalmat; sok Nemzetek* nagy része még-is csak 
P ^ P 4|PI szeret, — mennél neveletlenebb valamelly Nemzet., annál dologtalasabbr<*ak 
p f $orog fennt előtte, mert az egész hasznát nem láíja:,-V:ermél fogva magá- 
hák privát • íóteresséje calkylussára végtelent, a’ társaságnak pedig,semmi hasznot sem 

, liajt,,.*-- ,̂,|ehet-é durvább, ostobább, palléro2atlanabh Nemzet mintáz Oláh és Czigáriy, 
> ^ n . é • é i ^ l ^ í i ^ k o n y a b b , lomhább teremtés ? — mit tudnak ezek a* munkáról , 
’s.anpak kövétkezéseiről iehe t-é csudálkoznunk rajta, mikor semmi nevelése nincs £





ben a* borzasztókban ’s rettentőkben gyönyörködök, iszonyító kedvet le lhetnekde a1 jó, 
szív fájdalommal tekint mindenkor az illy hódoló ’s borzasztó vitézi tettekre, melly kó
borlások *s vérben gyönyörködő gyilkoLó teltek , mindenkor a* neveletlenség bizonyos je
lei ’s rettenetes következései. Tudjuk azt ist hogy mi tartótta-fenn GöriSg-ország és Róma 
ifjainak tudományos Gymnáztíkaí és erkölcsi nevelését *s azt minden egyébnek elébe 
tévén, az akkori isméretes föld-részeinek parancsolt; minekutánna pedig azt elmúlatta, pu
haságra fajúit, tulajdon Energiáját, Nemzetiségét, *s ez által a’ külső Nemzetek előtt való 
tekintetét elvesztette, durva, neveletlen, de nyers természetű, nálloknál erősebb, hatal
masabb Nemzetek rohantak roinden-felŐl a’ birodalomra , fel-forgatták, elrontották, ’s így 
mindenik a' maga előbbeni semmiségébe viszsza-esett, ’s neve is elenyészett. így jártak 
sok újjabb egykor hatalmasabb Nemzetek, kik a’ nevelést ezen Nemzeteket fenn-tartó ele
venítő lelket elmelló'zvén, elpuhúltak, elfajultak, ’s ez-által előbbeni Energiájúkat, Nem
zetiségeket, erejeket elvesztették, /» .mint magokban fenn nem állható Nemzetek lenni meg
szűntek; látjuk ellenben azt-is, melly hatalom.pólczra hágót ez által Britannia,Német-ország;

és ország , melly látható ’s
tettző külö mjb sé g, V agy oKu ’s h a tár Li n eaj a’ n evezett Tudományos Nemzetek ’s azomszédjaikr  
’s, más távol^^^^S^érózeu^kűlömlMógé EUenJ^rakteiíe : ’ '' "rr ’
. ’s’..,látható, melly nagy külümbség egy cultivált,„ ’s Cuitúra ínjjával
bajlódó Nemzet köz’t t ! egy Áhgoly bézárkozva setét kamarájába, végig, futja a1 Termé
szetet; .egy .gondolattal át-löyel a’ Mindenségen, ’s onnét űjjakateddig, nem hallottakat 
teremt-eió% míg egy nyomorult P&scharéh számtalan verejtékek* izzadása köv/tt jut-el ódat 
hogy a’ négyes szám után ötöt-is mondhasson.. — A1 Briltus-Nemzct, a.1 Tenger ölelt An
gliában , a’ Német a’ maga örökös Tartományjain, más Európai pallérozott Nemzetek a’ 
magok lak-földjökön, szoros kapcsolatban egygyesűlaek egymással a.’ magok általános Nem- 
zefEboldogságokrav, míg: az Afrikai Jócem'ény-Toka alatti, lakosokba* nyo morált Tűz földiek', 
rendetlen csoportokban alá. ’s fel bolyongnak, és semmi szp^Mbb^e^f^éftájéat í. vágy 

itt Világokat, még addig bajokat vm  ..mén Tenge
rik «t . ridiu hallott Sépekat, Tartományokat. tgén >...•• Világokat OJer-fel. n.tg a* nyo- 
mar ált Kámcsadál,, a’ szigorú Grönlandi jég-hegyeinek cl-kínzolt lakossal, egy nyomo- 
rült Tarándnak, egy Tengeri-kutyának megfogásában napokát tÖltenek-el. — Londonnak 
tornyai a* felieg halmokba merülnek , rs. a* Néger:. környének. föld kalibáji. elvagynak rejlve 
a-1 nézése elől. Egy pallérozott de terméketlen tartománnyá.'Európának,, tölt Magazi
nokkal előzi-meg lak-helye termék etlens égit; míg a* Déli termékeny.-Szigetek’ bóldog la
kói , a’ természetté’! várnak segédetés még az Ausztráliai házigazdának , egy vakondok 
egész Évb gy.üjt e m énny. í t fel-dúlja..— Egy Montgőlfiér á’ levegőben repül.; míg a* Sahira 
pusztáján föld-lyukakban hevernek az ott lakók, — Franklin.menyköveket zaboláz ’s lánczra- 
vet, ’s egy Montezuma,. pinczéjibe rejtez a’ villám e l ő l m í g  a’nyomorúlt Afpik.áj t̂et a* 

fh'étege megöh*— Ncuton a’ nehézség’ törrényjeit találjá-ki egy. alma Ifii-eS^sbŐlmíg 
az Améríkánus a’ höld-fogyatkozása elől eibúvik, — . -V-

A kár melly. kitettzŐ esz k 9 z e legyen-ia tehát a’ Státus bóldogságának, annak, nép essé
ge, gazdagságaiVtoévénnye; de ha egy ezeknek, elejekbe bocsátott nevelés, a’ Nemzetet 
előre nem kaxakterizállja  ̂ Gultúrájánakfundamentomát meg-nem yetíj csak-ugyan egy
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rendetlen csoport marad az mindég, melly gazdagságát csak magának gyűjti, ’s törvény
ied is csak épen úgy tellyesítik; ha azok, rövid-látásán belől esve ön-hasznát munkálják; 
ha pedig nem; kérdésen kivűl kitör belőlle. íliy módon a1 Státus’ bóldogsága el-van 
vetve, mert az embereit nem az egésznek, hanem csak egygyes személyeknek (Indivi
duumoknak) nevelté, e’ szerént pedig egy Polgári-társaság sem álhat-fel. —

A hol ellenben, mikor a’Hazának egy leendő polgárja legelőször pillantja-meg a’ vilá
got, bölcsője is a’ Haza szent nevét ringja elébe; ’s pólyái köz’tt is annak gondviselése 
terjed-ki rá, a’ hol gondos atyai kezek, mellyek a’ Státus’kezei, és tudják kötelességeket, 
védik benne a' gyenge csírát, melly majd a’ Hazának bőv gyümölcsöket terménd; a’hol 
a’ polgár-kötelességei tanulása köz'tt nő-fel ’s szemei szüntelen annak Cultúrájára, neveke- 
désére, ’s boldogságára vágynak fordítva ; a’hol mindenki magát úgy nézi, mint a Hazáét, 
’s boldogságát annak jói-létén, szerencséjén *s fenn-állhatásán fundállja. — Itt növekednek 
*’ Polgárok, itt jönnek elő, a’ Hazai szeretet’ tiszteletes példái, mert tudja mindenki, 
mind különös , mind közönséges kötelességeit, ’s ezeknek tellyesitésére rugója önkéntes, 
nem kénszerített lévén, itt épül rendes alapra a’ társaság. — Itt osztán a’ Státus’terheit 
nem nevelik a’ csoport kóldusok, ritkák a’ fog-házak a’ büntető-eszközök ’s vesztő-helyek 
mellyek mind a’ Cultúra nemlétének vagy mekkoraságának világos jelei; ellenben annál 
sűrűbbek a’ nagyság' példái az Akadémiák, Universitások, Institutumok.Fábrikák, Manu- 
facturák, Typographiák, Folyó-lrások, tanúit Fők , olvasni szerető Köz-rendek’s Géniuszok.

Minden még eddig ismért Nemzeteket a’ Cultúra tett nagygyá' ’s mindeniknél a’nevelés 
eszközölte ki azt, — a’ külső és belső erők’ tökélletesítése; a’ munkásság’ magas pontja, 
’s az ezekből folyt végtelen győzőség, mellynek a’ régiekben olly sok példáját látjnk ’s 
a’ hazaOúi és erkölcsi kötelességeknek kettős ideállyai, ’s azezekből férőasúltKarakter, az 
erős lélek, ’a ennek Plánja kivitele, a’ Státusé vólt, ’s a’ Státus kéziben lévén a’ leen- 
dő polgári Karakter’ felfejtése, alkotványja czéljához mérve nevelte őket, alkotványja 
rendíthetetlensége vagy többet, vagy kevesebbet kívánt, ’s e’ szerint tanúit a’ gyermek 
érezni, gondolni, ’s bátor lélekkel végre is ha|tani; mert az nálla önkéntesé vált, ’s ettől 
nem rettenték viszsza semmi esetek, mert a’ Haza javára kellett mívelni azokat. — E’ vitte 
Lcyidást az önkéntes halálra, ’s Ewytest, hogy szem-fájdalmai köz’ttis Hazája fiaival hulljon- 
el a’ csata-piaczon; ez öntötte Spártába azt a' Hazai-leiket, hogy a’ "[hcrmopyksi gyász
napon öröm - innepet ülőn, örök gyalázatra kárhoztassa Arisztodémet, ki nem ment ha
lálra több hazafiaival, — ez, hogy a’ TluxsdUai követségbe, az ütközet elöl elküldött Páa- 
tkrtés felakasztotta magát; mert nem élhetett többé azon Hazában, melly néki Tiricim’ 
szorúlattyát említette, — az illy Státusokban a’ privát-interesse soha-sem vólt rugója a’ tet
teknek, 'serre nem is vólt szükség; mert a’ Státus’ vigyázatja, minden tagjainak egész 
életekre kilerjedett; így az emberrel saját kivánatok nem nőttek, a’ szükségek, mellyek 
ezek kőrét kitágítsák, befojtva vóttak; ’e így meg vólt akadályozva az is; hogy valaki 
ön-személlyit munkássága’ erányjába tegye.’s ezen lelket lehelje másokba is,— a’ Vallás, 
értelem ’s erkölcsiség’ kimívelése, a’ szív és ész’ tárgya, példák által gyújtotta a’ lel
ket, ’s így alapja rendíthetetlen volt, nem voltak annak csüfolói, — csak-hogy e’ néhol 
igen-is sokra ment, ’s az emelkedni törekedő lelket mint az Egyiptomiaknál visz-
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így Jertának enyelgőiéi, dactylus elegyítésével véltem jobban kitehetni:

Látod az éjszaki Jérjfi -  lyány nem 
Csügged-et egy kicsi tévedésben.

Valiban nagy kellemeit, felsőbb díszeihez tartozó cainosságait hagynák míveletlenűl 
Küllői nyelvűnknek, ha az illyen bájakra nem ügyelnénk. Csak a’ még ki nem fejlett ér
zésű száraz kebel tarthatja ezeket ok nélkül valóknak; a’ ki megszokta a’ nyelvnek ezen 
mu’sikai részét, az kínnal olvas mindent, a* mi ezzel ellenkezik.

A’ mi at szabad ötös Jámbus olvasását illeti , abban ha érezni akarjuk kellemes folya- 
matját, arra kell vigyáznunk, hogy minden kezdődő sornak első szó-tagja mu’sikai fel
ütés gyanánt vétessék , 's azontúl a’ rend mintegy trocheizálva folyjon, a’ nyugvó pontot 
pedig minden különös megszakasztás nélkül is éreztetni kell. Valamint a’ mu’sika eggy- 
erányosan folyton foly, ha-csak pauzáji nincsenek, taktját azonban a’ játszó mindenkor 
éazre-véteti velünk , úgy nem illik a’ Jambusokat vagy akármi más-féle verseket a' mérték- 
lábaknál megszakasztani, hanem a' bennek kifejezett érzés gondolat megkivánásai szerint, 
majd kényesen hajladoztatva, majd áradó tűzzel neki repítve szükség azokat jó hangzással

számlálgatása csak iskolai mest’ramkodás.
Most még a’ szabad ötös Jambusnak a' feljebb! említésnél fogva, több regulájit tekin- 

tsttk-meg. Úgy kell ezeket-is szabnunk, hogy csinos alkotást kívánásaikkal a' harmóniát 
elé-segítsék ,. de feszességek a’ Költőt ne kinozza , ’s így jó, szabad, Jambusra és lUrhetöre 
oszszuk-fel e’ vers-nemet. Apróbb darabját köteles a’ Költő mind jó Jámbusotban írni, 
türhetőket csak több ívekre telő munkájának számosabb jó rendjei köztt lebet elnéznünk.

1) Jó szabad Jambus, mellyben vagy a’ negyedik , ötödik, vagy a' hetedik szótagnál nyugvó 
pontúi külön válik a’ szó, melly jól hangozva foly, melly az értelmet a’ nyugvó pontnál 
felette nagyon fel-nem függeszti, ’s végén a' fő szótól az ehez tartozó szótagot el nem választja.

A’ negyedik szó-tagnál van a’ nyugvó pont e’ következőkben Macbetliböl kivéve:

Hogy sok vitéz | fel.kelne jussomért.
Jól érzem úgy j megrögzött bennem a' kín.
Jószágéért | leülném a' Nemest,
Kastélyodat | meglepték ’s Hitvesed'.

Az ötödik szótagnál, a' hová való esése legkelleroésebben választja ketté a’ rendet, 
’s azért erre az egész Macbethben leginkább is ügyeltem:

Oh sírni tudnék || mint az Aszszonyok 
’S fenn-héjazással || szókat hajtani 
De, fel-künySrgSl || inkább Ég! te hozzád 
Hagyj Skoizianak || ördögével olly 
Közel lehetnem || szemle, akadály 
Nélkül, hogy érje || Kardom is ha eljut 
Nem bánom akkor jj engedd-el bűnét.
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nemiélében, hogy mellyiknek rövidek, de sok c•Ily szótagaink maradnak fenn, mellye-
két a’ két Magyar-hazának; egygyik vidéke hoszszan, a> másika röviden ejt-ki ’s
gyen .ezek felől a' határoz!is? Mi-féle okktil műtathatja-meg Erdély és Tisza-m<tllyéke,
melly ezen szavakat hoszszan hangoztatja : sűrű,, tűz, bő, szúr, lassú, mivein
búvik , hogy a’ Dunán-túli születésű is ezeke!t, ’S több efféléket mind hoszszúknak
zék megismérni-, ’s minőtfogva kívánhatná -meg a* túl a’ Dunai ember-is, hogy a’ hir,
csúf, 1ől, kígyó, okbol, kiván, boszszu, ny akat azért mivel ő röviden ejti , Erdé-
lyiek .5s Tisza-mellyékiek 1rövideknek tartsált. Költsönősen tehát úgy gondolom az követ-
kezik ebből, hogy a’ Költő szabadon élhet jllyenekkel majd hoszszan majd röyiden, a’
mint mértéke kívánja. Én legalább bátran kétféle hangoztatást adtam ollyan szavainknak, 
mellyekkel túl a’ Dunai születésem mint rövid ejtésüekkel, Erdélyben vélt sokáig lakásom 
pedig mint hoszszú kimondatásúakkal is megismerkedtetett. Macbethben ennél fogva a’ 
következendő szavak közös hangzásuak communes: míg, míg, úgy, úgy, hir, hír, ne- 
ked, néked, mi, mink, mi, czim, czím, csúf, csúf, boszszu, boszszú, buborék, bú- 
borék, tűnik, tűnik, gyökér, gyökér,-szívesen, szívesen, be, bé, mitSi, mitői, kívül, 
kívül, vele, véle * hív, hív, u t, út, leszen, lészen, disz, dísz, szin, szín, így, így, 
mai, mái, lassú, lassú, vig, vig, egynéhány, egynéhány, ifjú, ifjú. Homer a’ négy gö
rög beszéd-ejtésből szabadon szedte nem bizonyos, méghatározotságú szótagjait majd 
hoszszan, majd röviden, ’s a'Rómaiak nyelvében-is elég vagy hoszszúnak vagy rövidnek 
vehető szótag vagyon. Helyesen mondja Horvát Ádám a’ Magyar-nyelv dialektusairól írt 
■a jutalmat nyert jeles munkájában. (Lásd Jutalom-Feleletek a’ Magyar-nyelvről X-ső Kö
tet. Pesten 1821.) a’ 73 lapon. Ha eggyik dialectus a’másiktól nem átallja elfogadni a’ he
gyezett vagy hegyezellen magán hangzókat, úgy a' betű-cseréléseket, tóldásokat, és ki
hagyásokat, gyakran sokat segíthet a' poétái képzéseknek szabad folyásán, könnyít a' be
széd korlátjain, sőt néha megszerezheti a' hangok’ Öszsze-illésétis. A' Görögöknél is ebben 
vólt legnagyobb haszna. , . . . . .  .

Az úgy-nevezett hang-mértéken, méÜy nélkül kivált az énekes verselésben alig le
het el (de épen nem lehet-el) a’ poésis mechanismusa, kérdésen kivfil segit j mert a’ visz- 
sza közönséges szó-ejtés szerint trochaeus láb, hegyaljai mondással pedig spondeus: szekér 
jamlus szeker pyrrkhius, (ha t. i. ezt vessük ide az r. betű után mássalhangzó betű nem 
következik, és így a’ kér anceps) vélünk spondeus velünk jambus; szolgáimat tehet ollyan 
helyre a’hova nem jó szolgaimat; ha nehéz a' metrumba belé-tenni ezt mint aszszonyok, 
könnyebb talán Erdélyiesen aszszonyokúl; ha kevés a’ jobbára teheti talán jobbadára; ha 
sok az ütötte jó lehet az a/e; ha a’ régen sok, teheti rég, ha pedig kevés, régebben; 
néha én pedig helyett én meg savanyú helyett sónyu, világosodik helyett világod,k; keservesen 
helyett keserven, nincsenek nincsek együvé, egyű 1) ’sa’ t. ”

Horvát Ádám á mint látjuk, nem-csak a' hangok változtathatását ajánlja, hanem a’ 
külömbféie.képen ejtödö szavakat is, ha azokra úgy vagy amúgy van szüksége a’ Költő-
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1467-dikben, ’s nem remélt alkalom nyílt Királyához való hűségét ás buzgóságát a* csata-pi- 
arezán bébizonyítani. Az Erdélyiek némelly súlyos adók által lenyomatva annyira clide- 
genültek Törvényes Uroktól, hogy Vörös Benedek gondoiatlan ösztönözéseire nem ké
telkedtek halgatni, ’sa* pártúlás zászlója alatt Szent Györgyi János Vandát Fejedelmük
nek kiáltani. Ez gyönge lévén a* zajt elnyomni akartalan elragadtatott. Mátyáshoz ért a* 
kellemetlen hír, *s fájt neki hogy seregét mellyet a’ Tar elleti nagy szorgalommal gyűj
tött , most talán Jobbágyai ellen fordítani kéntelen lesz. Maga állott elébe , és Vitéz, Or
szág, Zápolya , Bekénsloer, Veronai Gábor társaságában , büntetni, csendesíteni, ’a ju
talmazni mentt és 40,000 harczra termett legénnyel állott-meg a’Keresztes mezőn, azon a’ 
mezőn hol Trajan Decebaluszt megverte. A* nagy Fejedelem jelenléte mcgfojtá a’ pártú- 
lást. •—.A* Tordaí Gyűlésben kegyeimet adott, csak az Vajdát fosztá-meg tisztségétől, 
Zápolya csengett testi lelki Barátjáért, de Mátyás most szigor bíró volt, ’s ez által Zá
polya’ vesztését kellett szenvednie.
• í , Erdélynek veszélybe forgó nyugalmát megtérítvén, István Moldovai Herczeg elleti 
forditá fegyverei* élét, ki. Benedeket, fegyverrel segí
teni készült h ö ^ |3lr$ i l |fÉ § l |^
teliye& hátág^át féliobbantá , ’a tüzzel-vassaí pusztított Román Vásárig Moldova fő Vá- 

.í^aclstván’ lakhelyéig, mellyet azodban, a’ vétkét érező pulya lelkű Fő.elhagyott, he
gyek szűkein át-hatott, ezt szét-dúlván l̂ ánia Püspöki yárosba rpe$|t Igazságot, szolgál
tatni ’s naggyaival, tanáösot tartani; mert István1, követjei Román Ifásáfba' téíáeken 
csengték szemtelen vakmerőségük’ bocsánatját. Azornban cselt használt az ármáftyos Mol
dovai Despota, 12,000 Oláhot tartott rejtőkbe közel Bániához, Mátyás erről későn tudó
sítva, csak a’ halálban látott menedéket— az egész seregtől csupán test-őrei valának védel
mére'*— de ezek mint-eggy ércz-fai állottak, minden raejj vasbástya vólt. Dühhel von- 
fanak-elő az Oláhok, ’s düh vezette az harezot, sorok húlltak Ország’ Báthori, Bánffy,

ügyessíg^el íiar-
czol, őí. Mellette Bánffy kinek több sebből folyt élete, már ereje elhagyá, midőn Kirá
lyára eggy izmos Oláh méri karját raejje lész Királya* pajzsa , ’s felfogja a’ sebet ’s5el- 
erőiienedve rogy Öszsze kédvés Üra lábánál, azon édes érzettel hogy honja védszentét ki
ragadható a’ halál sötét tereméből — Mátyás azomban nem maradt seb nélkül, derekában 
érte Ölet egy nyíl, ’s négy évig sínlé ezt. A* Magyar Vitéz látván Királya) vérét pirűlni 
Oroszlán lett ’s a’ győzelem a* pártosok felett az övé — István Lengyel-országba lelt me-

Moldovából vÍ8zsza-térvén Egerbe készülj Gyűlésre, hogy ott'Podiebrád Györgye
ién készüljön, a* mire őt’Roborell.1 Lőrincz Pápai követ, ’s Fevaria Püspök^lítŰnözt*.•*- 
Ugyan ezen ű gyűlésben meliy 1468 elején vala, gazdagon megjutalmazta élle* megtar
tóját Bánffy.Miklóst ki súlyos sebeiből ifjú erei állal könnyen felépült, és ismét alkalmatos 
lett a' fegyver forgatásra, de jobban mint minden jutalmat becsülte Bánffy Királya* bizo- 
dalmát, ’s édesdeden ’s dicsőségessen megkülömböztelő hajlandóságát. Mellynek megbi- 
zónyításáúl Királlyá a* Posonyi várnak, melly Asztria határán Fridrik nyugtalanságainak
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feljegyeztetik; halála után pompásan felöltöztetve temettetik - el ’s egy szőlnok által az 
öszsze-gyűlt nép előtt magasztalva tiszteltetik-meg. A’ ki velek nyilványoa helyen Aszszon- 
nyal találkozik öszsze, annak engedi a’ tisztességesebb helyet, és ezt tselekszik a’ legfőbb 
tisztviselők-is, még akkor-is midőn hívatalbeli foglalatosságaikat gyakorolják. Lectoraik 
még soha-sem merték kezeiket egy Polgárnéra - is vetni. Ha férjével egy kotsiban van 
férje-is részesül felesége elsőségeiben, ’s nincs senkinek-is jussa tőle kívánni hogy az Or
szág fő méltóságú tisztviselője előtt-is a’ kocsiból kiszáijon. Az ollyan törvényes ügyekben, 
mellyek gyilkosságról vagy más főben járó vétkekrőlszóllanak, az Aszszonyokat nem sza
bad tanúbizonyságéit hívni. De leginkább a! Vesztálisok intézeteiben tetazik-ki a’ Rómaiak
nak Isteni félelmek ’s az Aszszonyok eránt való tiszteletek.

A’ tűz eránt való Isteni-tisztelet, melly talán minden-Isteni-tiszteletek között leg
régibb, már Róma építése előtt sok idővel esmeretes volt Itáliában. Azt mondják hogy 
Aeneas Napkeletről, hol régtől fogva szokásban voltvitte-bé oda, ’s Latiamban Vesztaísten- 
ménéve alatt állította-fel. Romulus anyja már Papaija volt ezen Istennének; de ennek 
tisztelete még Numa Király által emeltetett arra a’ fényességre, mellyel most bír. Ezen 
bölcs Király ezen felséges intézet által egyszer’smind Róma fundálójának eredetét dicsői-. 
■teni, népe erköltseit szeliditeni, és saját Isteni félelmének maradandó emléket emelni, 
szándékozott. Elsőben Aesztának csak négy papnét (Vestales virgines) rendelt: Servius 
Tullius még kettőt adott hozzájok, ’s számok változhatatlanól hatra határoztatott-meg. 
Ezek a’ szent tűzet, az élet példázalját őrzik , melly Rómában az Ország maradándóságá- 
nak jelensége. Egyedül nekik van jussok ahoz közelíteni azt táplálni; ’s ha vétkes vigyá
zatlanságból előadják aludni kemény büntetés alá esnek. Olíyankor nem máskép’ gyujta- 
tik az meg hanem eggy igen mesterségesen készült réz-tükör által, melly a’ nap súgárai- 
ból tisztább tüzet von-ki, mint a’ miilyen az emberek szükségeire szokott fordittatni.

nyomorúságoknak ’s veszedelmeknek elő-jele, ’s nincsen sem végek sem számoké’ boszús 
Isteneket engesztelő könyörgéseknek és áldozatoknak.

A’ Yesztálisoknak kötelességek továbbá a’ szentségekre (Sarra) is vigyázni, meiiyek- 
nek még nevek-is titok. Némelyek azt mondják, hogy ezen nevezet azon hires palládiu
mot vagy Pallás-képét jelenti, mellyel Aeneas Trójából hozott; mások azt állítják, hogy 
ezen Szentségek setét-helyen lévő két hordócskákból állanak, mellyeknek egygyike tele 
van a’ másika üres , ’s mellyekhez senkinek-sem szabad közei menpi. Abban mindenek 
megegygyeznek, hogy az a’ titok, melly alat tok fekszik megmagyarázhatatlan ’s az or
szágiás’ alapjaival szorosan egybe-függ, melly mindent sűrű homályba szeret takarni, 
valami bátorságban.

Eleinten a’ Vesztálisokat a’ Királyok választották; a’Királyság eltörSltetése után ezen 
jus a’ főpapra szállott. Külömbség nélkül vétetnek az Országban-lévő mind a’két rend
ből; ’s vallyon nem kell-é az Istenek előtt elenyészlek azon hiú külömbségeknek, mel
lyek az embereket háborgatják ’s egymástól elszakasztják ? Csak az kivántatik-meg, hogy 
motskatlan famíliából származzanak, Atyjok és Anyjok életben legyen, ’s testekbensém
in fogyatkozás ne .találtassák. Hat esztendős koroktól fogva már felvétethetnek, de rnint- 
F. M, Or. Minerva 3. Negyed, tő7.8. 3;;
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Az egész látható Világ’ Rende.
(Folytatás.)

III. Resultatumok.
123.
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(§. 116) egymás-után tartó tüzes revolutziőnak, égésnek , lángnak kell itt teremni a* felület 
körűi mindég, mint valami iszonyú hámorban.

. 124. Ezek. következésében mi hát az a’ világosság’ örökös tengere, melly a’mi na
punkat — ezt a’ mi melegünk, ’s fényünk’ természetes forrását körül - ömledezteti,
és onnan viszsza-sugározván a’ drabantokhoz , ezer áldásokkal iijlti-be mind maga , mind 
hóldjai’ levegő-egét —mi a’ fény (Lux)?? Ez hát nem egyéb, hanem az érdekelt módon 
szüntelenül teremni szokott tűz-láng! A’ tűz nagy róllát játszik az egész világ' alkotása 
munkájában! fia’ folyóságokat okozó factor átaljában. A’ fény folyósági tehát tűz nélkül 
lehetetlen .lennie. A’ fény a’ tűz természetéhez legközelehről járuló folyóság, a’ mollyben 
hát legtöbb .a’ tűz (§.104); melegítő' ’s világító erejével hat keresztül rajtunk, caak-űgy mint 
a’ tűz-láng; a’ ,.»zíne-is olyan mint a’ lángé meszszebről tekintve ; rugósága, természete, 
nagyjából azon eggy a.’ iilzével. Minek hát entia sine necessitate? A’ fény tűz a’ 11? §-ban 
lefrtt revoíutzióban foglalkodvá; a’ nap’ teste körül, mint jelesebb rangú székesnél és se
besen forgónál az.elfibbeni §-ban kijelelt oknál fogva a’ tűz gyűl a’ mi tájékunkhoz képest 
leggazdagabb mennyiséggel; a’ gyuladékony matériák, az égni és lángolni valók, aör for
mában oda-áradnak bőven. Mi természetesebb hát annál, -hogy ez a’ gyülevény 
gyuljon-is meg és lángoljon az arra-való requizitumokkal fel-lévén készülve; és ezeknél 
fogva tehát tartson illuminatziót az egész környékre?

így tehát nem teste ég a’ napnak hanem atmosphaerája, a’ teslét legközelebbről kör
nyékező levegő-ég. Innen hát nem csuda, hogy a’ fény valamivel kölömb természetű a’ 
nálunk támadni szokott lángoktól; mert a’ földhöz tartozandó test, és pedig töb’nyire 
durvább test lángol; amott aer, és még ki tudná, miféle egyvelékes aér-?

125. Ily állítmány tám botránkoztató-is fog lenni azon gyáva gondolkozású philo- 
sophusok előtt, kik félénkségből,, hogy emígy majd el ég a’ világ; vagy a‘ nap’ teste el
fogy a’ sok tűz által megemésztve: a’ napot — ezt az egygyik tehetős kis szívét a’ nagy

fénnyel (phosphorussal) vagy ollyas maga nemű fólyósággal , melly semmit-se csinál, 
csak ártatlanul világit a’ puszta tájékokra , — öntik körül; és így heveréssel mellőzik a’ 
világnak Jegdicsőbb tünemény’ magyarázatát — a’ fény’ termesztését, régi teremtés’ histó
riájára bízván a’ dörgot. Vétek éz. Ezzel ugyan nem sokat derogálnak a’ napnak; mert 
ez, roinl.czentrale ofganon, manipulélója fogna lenni igy-is a’ fénynek; de hogyan pótol- 
talik -ez yiazsza.neki ? Oda-vész örökké’a’ mit magától kilövell ? Tisztára nem mehetnek-ki.- 
A’ szív maga rendes mozgásával kerenyűlésre vetemiti a’ test’ csatornáim keresztül-járó
vért : viszszaplöki csatornákba és ezek által az egész test’ elterjedésére oszlatja minden ré
szekre, a’ mit tőlök vett-be magálioz; és a’ részek megint szolgálnak néki vele meg nem 
csökkenhető quantumban. Igen deá’ vér azon egésznek részei által'készül intra sphaeram , 
mellyben a’ szív foglalja a’ székpontot. Mutassák-meg pedig, hogy a’ világ nem orga
nizmus! — Ezt fik szívesen organizmusnak nevezik. A’ fény hát— ez a’ vére a’világnak_
hólés miáltal készül, vagy hogyan pótóltatik viszsza a’ mindég kőltó napnak? Mert kü- 
lömben el-kell fogynia, ha-csak az Isten nem teremti minden-nap. így fogynak-ki eszek
ből fik-is, mihelyt az egészre-való kiterjedöleg jön a’ kérdés. És azért a’ Systemájok min
denkor semmire-való, . _ ; .. .
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fenhetik. 3-or szüntelen mozgásban legyen mind a’ székes, mind a’hóldóllai azon moz
gásbeli viszonyokban, a* mint 9a §§ levannak írva; külömben se az aer’ köztök való 
kereng ülhetésének, se a’ tÜz-ostrorának nem lesz’meg az a’rendes járása, hogy néki szé
lesedés, és abból kigyűlladás következzék.

Ha ez a* három feltétel megvan : úgy a’ 123-dik §-ból és a’ 117-dikből könnyű vetni 
.hozzá, hogy miként az égetésből támad a* világőlás; valamint azt megérteni, hogy ez a’ 
világoíás nem szünik-meg maga rendes folyamatában, ha az a’ három feltétel nőm szűnik.

130. És így a1 fény nem egy, vagy csak némely csillag* maga tulajdona; hanem va
lamint soknak egy közösülésben munkássága után váló készítmény —- az egésztől való 
•rezuúatum, olyan, mint az állati organizmusban a* vér : — úgy közös tulajdona minden 
csillagnak és tehát az egész világnak, — csak-hogy külömböző grádusban, a’ székesnek 
nagyobb a’ drabantnak kissebb menyiséggel, és azért a’ mi érzékink' conslitutiója sze- 
rént lüncményképeri ez homályos, vagy setét amahhoz képest. És ez első jele annak, 
hogy a1 világ közönsége — az a’ nagy Mind ens ég , nem egyéb, hanem organizmus, azaz, 
eleven constitutió , ollyan, melly maga-magát helyhezteti abba a* rendbe, hogy minde- 
nik munkáljon mindennek számára — helyhezteti ’s fenn is tartja. A’ vér az eleven testben 
minden arra-való taglói készül mindenek’ számára , és a* szívhez székesedik , mint az élet’ 
legnevezetesebb centrumához, hogy onnan rendes kerengüiésre (circulatiöra) tétetvén, 
oszoljon széjei minden tagok között, mint eszköz mindeniknek munkálhatására. A* fény 
hasonlóúl mindenek’ adózása, munkája után való készület, mindenik tagjától a’ világnak 
készül; de ki számára és mi czélbói még most nem jöhet kérdésbe. Elég az, hogy mi 
általa látunk, és látjuk, mi testek ’s melly temérdekségűek dolgoznak arra, a’ mi ben
nünket éltet, ’s világósít, a’mi nélkül nincsen elevenség se az állatok’, se plánták’ országá
ban ! színt-ügy fog lenni ez a’ nagy organizmusban-is, a’ világ-állat’ nagy testében. A’ 
melly darab nem részesül a’fénynek vagy termesztésében, vagy felvételében; Uóltaz, nem 
eleven; valamint az állatban csak annál-fogva tagja az egésznek valami rész, annál-fogva 
eleven, Ka azon kérörigtilő, eirculálő nedvnek felvételében részesül.

A’ fény tehát első jele ’s szüleménye a’ világ’ organizmusának. Haj, mi felséges jel 
ez í Ezt csak az nem láthatja, a’ ki nem lát. I)e még ez a’ jel nem tökéletes documen* 
tűm; mert nincsen még circulus. Majd azután, ha meglátjuk, hogy azon erők, tnellye- 
két a’ fény éltet, Őt’ is éltetik és készítik — néki költsönbe szükségesek lévén , mint né. 
kiek ő — ez az organicum folyóság: akkor nyilván való lesz, hogy tehát eleven itt minden 
és költsönbe 61 eggy egymásból.

131. Tovább, minthogy a* nagyobb rangú székesek körül szüntelen világolás van 
láthatóképen, azért hogy szüntelen olt az égés nagyobb mértékben, és tehát szüntelen 
olvasztás az oda gyűlt égetékeny matériáiéból: ki hinné, hogy o Ily temérdek chemiáb ól — 
oltyanból, melly az egész világ’ láttára, és tehát szörnyű nagy hatalommal vitetik vég
be— ne keletkezzék elő valami azon-kivül, hogy világolás van? hogy ne legyen valami 
forrasztás is egyszer’smind, a’ hol annyi az olvasztás? Mert a’ hol vége van a* felbontás
nak: ott nyomba kezd az alkotás — az egész világ’ törvénye azerénl: (§.9?). Bizonyos 
ugyan, hogy az alkotás*, munkája folytatódik a* testok1 országában mindenüll ’s minden- 
kor apródohként’s kissebb grádusbeÜ felhatalmazásban — ollyatén, minta’ ltö §-ban érdé.
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6.
Washington Irving7 írásai közzűl holmi Darabok.
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í s s r j sr is otthoni lefestések’ képe. Valamennyi ókori majorság, móhval 
ékes kSrnyékü kellemes képet ád, és mivei az útak szakadatlant
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volt 6 mint a’ legcsendesebb magányban, zivataros mély gondolkodásban járt fel’s alá, 
észre sem látszatott venni mit mivel körülötte a’ világ; oly fájdalmat hordóit keblében, 
meiíy a’ barátság’ minden hizelkedéseit megveti, ’s nem gondol a* bájoló dalijaival, ha 
bár az még oly gyönyörű volt ie.

Az, ki nékem ezen esetet elbeszéllé, a’ szenvedőt eggy álorczás mulatságban Iáttav 
A’ rnegvalósodott szerencsétlenség szembetűnőbb’s gyászosabb sehol sem vólt, mint az ily 
vigadozó körben. Ö mint egy rém magányosan, ÖrÖmtelen járt a’ vígadók köztt, a’ leány 
ruházatja csinos, a* múlatsághoz alkalmaztatott ízléssel volt ugyan, de olly halavány, oily 
kínlódó színt mutat* ábrázatja '.mintha erőszakkal törekednék szíve’ bánatját bár csak 
egy szempillantatíg-ía meggyőzni. Minekutánna a’ tündöklő szobákban, a’ tarka zajkŐ- 
zött a7 jelen-nemié vőség ábrázat’ vonásaival egy kiskorig járkált volna, leült az Orkhesz- 
ter legalsóbb lépcsőére , üres tekintettel nézgéit eggy ideig, raelly nyilván bizonyította sem- 
miben nem részesülését, míg végre a’ megbetegedett szív kedvetlenségével egy nyögő pa- 
naszdajt kezde énekelni. A5 leány szava-hangja felséges volt, de ezen alkalommal ©Ily egy- 
gyügyö , oly szív-indító volt,  hogy a’bánkódó kebel3 egész keservéi kinyomozta ékes szavá
val. Sokan néma bámulással vették körűi az éneklőt, roindoyájokat könyre gerjesztette.

Az illyen hív és nyájas szerelmi történet , olly földön mint Irrország , hol a’ felien- 
gező lelkesedés uralkodik, kétségkívül nagy részvételt nyert, különösen egy haditiszt5

lévő eránt olly álhaiatos sze Jelemmel viseltetikr !z éfő eráníis hív marad, megkérte ke
zét. A’leány ellene állott a2 ajánlásnak, mivel minden gondolatja csupán az elveszett ked
vese7 emlékezetével foglalatoskodott. De a’ tiszt kérésénél annál inkább álhatatosan meg
maradott, 8 nem kívánta a* leány érzékeny szerelmét, egyedül tőle tisztehetni óhajtott. A* 
tiszt esedezését ön. becse esméretétől támogattatva lenni tudván , abban megbizonyoso- 
dótt, hogy a’ leány’ állapotjá mindenben szükölkbdő, ’s mások’ kegyelmétől függő légyen, 
mindaddig fel-nem hagyott ajánlásaival, míg csak a’ leány’ kezét meg nem nyerte, ám
bár bizonyos volt, hogy az tántorithatatlanui a' megholt’ emlékezetének élni magát

A’ tiszt kesergő hitesét a’ kSrnyiílállások’ megváltoztatásával fájdalmai kSnyebbedését 
rernénylvén, magával Szicíliába vitte. A’ leányból szeretetve méltó ,  tiszteletet érdem

tő , lelkében, már erős.gyökeret vert búsongást semmiképen megnem orvosolhatta. Ö hal
kat reménytelen elhervad'áában mindaddig fonnyadott, míg végre az elrepedett szív gyá
szos áldozatja íőn, elvesztett kedvesére szüntelen emlékezve, a’ fájdalmiban részt vevő 
férj’ karjai között a-* sír-gödörbe dűlt.

(Folytatása következik.)!
Kiss Károly.

K M. Or. Minerva 3. Negyed. I8a8‘.
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Montesquieu' felelete ezen kérdésre: Meddig tarthat 
egy universalis Monarchia ?

Tizenegygyedik Lajos azzal vádoltatott , hogy 8 egy világ szerle kiterjedő országot szán- 
dékozott volna felállítani. Nem érhette volna nagyobb szerencsétlenség Európát, a* ma
ga országait, sőt a’ maga házát és személyét-is , mint-sem ha ezen szándéka tökélletes- 
ségre ment válna; de az Ég, ki mindenkor legjobban tadja, mi szolgáljon az embernek



Persius’ első
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•s azt, hogy verseidet vagy száz tsitsomált hajú gyermek 
írja-te felséges sorsnak nem tartod-e?” — Jól van!
Víg poharak kBztt-is Rómának Gazdagi, megtöltt 
Hassal, az Isteni Vers' szépségét imádva csudálják.
Egy Nagy Úr, ó maga, kithyScipth-színü köntöse szépít. 
Munkáját órrán szuszogó puha hanggal ajánlván 
Phillis’ ’s Hypsipyle sorsát, 's ha mi más szomorút kőit 
Einyögi, ’s a’ füleket csuda lágy zengéssel ígézi,
Jóvá hagyni siet ki-ki: már nem bóldog-é hamva 
E’ nagy költőnek, ’s tetemin nem könnyűte hantja?
Égre magasztalják vendégi: nem éled-é már most
Sírja csoportjaiból ’s választott telke porából
Jó-szagú gyenge virág? — Csufolódoi, ’s meszsze visz a1 gúny!
Mond „kine óhajtná, nép nyelvén, hogy neve zengjen,
•’S olly munkát írjon „ roelly méltó czédrus-olajra,
És se besózott hal’ se tömény’ takarója ne légyen.”—
Halljad akarki vagy-is, kivel itt vetekedve beszéllek ,
És itt írok, .’s ha mikor szépet ’s jót Írni találok,
Biti:a madár ugyan ez , de. ha jótskát írni találok ,
Nem bánom ha dicsér a’ Nemzet,, kő'szívem el-hídd
Énrlékem sincsen, de hogy a’ bői.cs elme ne tudjon
Főbb jót ’s érdemesebb czélt, mint ez az: ez jelest ez szép!
Rázzd-ki csal: értelmét! Mit ölel? Nem-e most Labeőnak
Húrlyortól részeg munkáját, majd nagy Uraktól
Ételí után diktált epedéseket, és viihmit «ak . ,
írni szokás czitrom-fából készjiltt, kanapékon.

idégelsz, rongyos Költőnek .holmi kopoltabb
Köntöst vetsz, ’s azután így szólítíz; legszebb,az igazság

Szolga-csoportod
Mo Halljad, igaz lessz, a 111If

Hogy te köp,tsz tréfálsz, potzokod bizonyítja de csúf lész’
sepki kezével

tár füleket ’s gólyát <:súfolódva csinálni,
Sen: nyelvet hoszszan szájából öltieni, mint-egy
Szomjus agár. De Nagyok kiknek hátul szemetek nincs
Viszsza-tekíntsetok és lássátok, mint kigunyolnak..

Mit mond munkámról a’ nép ? Mit-e ? Hogy soha még vers 
Nem folyt könnyebben ’s szebb hanga!:’szerkezetében 
Olly síma, bár mi köröm sem sejthet rajta götsörtöt.
Ez csak ez ám költő ! szót ’s képet (mintha sínóron 
’S egy szemmel mérné kiszabott czéljához erányoz 
Fő-nemes erkölcsöt, pompát ’s fejedelmek ebédét
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’S több illy nagy tárgyat maga fest a’ Múzsa dalában, 
Hogy ne? midőn ma dicső hősök’ nagy tetteit oilyak 
írják, kik görögül tréfálnak, ’s kiknek etsetje 
Nem tud, mint jártas művész ábrázni sem erdőt,
•Sem falut és valameüy azzal rokon egyszerű tárgyat, 
Tűzhelyt és kosarat, malaczot, Pálesnek enyelgő 
Szalma-tüzét, ’s Rémus’ sorsát, vagy téged ekével 
Foglalatos Quintust, mikor ökrök előtt ada hú nőd 
Rád dobogó szívvel fényes Dictátorí köntöst,
’S földedről Lictor kisért haza. — Mely csuda Költő 

Actius’ év vei bőv Briseise, Pacuvius-sai 
’S ennek búsánczal bekerített szívű szömöltsös 
Antiopéjával most- is bálványia sokaknak.
Gyermekeiknek az illy példákat hogyha dicsérik 
A’ vak Atyák , van*é még okod azt kérdezni mikép jő

Tapsolat, a’ mellynek sík nyalkafi^rossulus örvendj 
ügy, hogy tisztes Vént sincs menteni kedve haláltól, 
(Oh szégyen) ha csak egf forró Jelesen-re nem épit 

Vádolják Pédiust tolvajsággah Pédiusnak 
Legfőbb gondja mi less*? Vádját ékesre simított ^
Ellentételeken veti fontra. Tsudálva dicsérik 
Tzifra figuráit. „Mi dicső ?« — Te dicsőnek 
Tartod-é, Római nép ? Mire vitt a' szörnyű fajulttság ? 
Rám illyes hasson? ’s krajtzárt adjak ha danolgat 
A’ koldus? Te danolsz, ’s tábládon festve hajúdnak 
Öszsze-tŐrése vagyon ? — Szívből, ne tzikornyás hangon 
Sírjon az, a* ki bóját velem enyhittetni kívánja.

Melly gyönyörűn végződnek ezek: Berecynthúson Attin 
’S Néreus’ kékellő vizeit széU-szeldelt Delpldn.
’S eggy oldaltól tó  hpgy fpszUlik jfgeanjniú. — .
„’S Maró1 tajtékzó művének nincs-e göcsörlje?” —
Óh hiszen az nem egyébb, csak forrott kérges as20tt fa. 
„Mond-meg hát mi lehet lágy ’s édes hangú tenéked?”— 
Kürt mérges bajjal zúg telve Mimalloni zajjal 
’S a* törvénythágó fiat ebnek vélve levágó 
Bassaris, és repkénygyeplős ligris lovu Maenas 
Bacchust ordítnak ’s Echoc hangot szaporítnak. 
Történnének ezek, ha szívünkbe verne csak egy csepp 
ösi-maradvány-vér; ez idétlen munka folyatja,
Százaknak nyálát, Attyst ’s Maenást vizesít csók. —
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Ép ész, szép hírnév ’s hitel e’ szól zengenek, úgyhogy 
Értheti szomszédjok; de magokban így őrlenek: óh ha 
A’ bátyám megful, raelly szép temetést adok! óh ha 
Herkules azt tenné, hogy ekém felszántana pénzzel 
Tölti ládát. Óh bár ez az árva gebedne kinek rám 
Néz jószága, kiből úgy sem lessz semmi, mivelhogy 
Tályogos és sok epés. Nerius harmadszor.is özvegy!
Illyeneket széntől hogy kérhess, a’ Tibérisben 
-Háromszor feredel reggel ’s tisztítod az éjjelt.

Hallod-e jöszte, felelj, (nehezet nem kérdek) előtted 
Jupiter olly rangban van-e, hogy mást senkit elébe 
Nem tész?— „Kittennék?”— Kit-e? Stajusi— Kétled-emellyik 
Szent az Ítéletben , ’s árváknak mellyik az Atyjok?
A’ melly kérést már tőled hall Jupiter, azt ha 
Stajusnál tennéd: bizony ekkép fogna kiáltni;
Jupiter óh késel boszut állani, Jupiter ? És az,
Mit gondolsz, maga nem fog ezen kép szólni magához?
Nem boszus azt véled, mivel a’ fát sújtja tílzelgő 
Mennyköve, nem téged ’s nem házadat, ügy de ha még most 
Tested villámtól megöletve nem úgy hever erdőn ,
Hogy minden szomorún kikerülje Ergenna’ szavára:
Jupiter azt véled már hagyja tzibální szakáiét?
Vagy te talán árron vásárlód az Isteni fülnek 
Tettzését’ de mit adsz fizetést bél-zsírt-e tüdőbe ?

Itt egy. félékeny ’s babonás vén nénje vagy Ángya 
Felveszi böltsőből a’ gyermeket, annak eléb-is 
Szemfelit és ajakit nyállal mázolja középsó'
Újával, neki hogy bűvösök’ szeme kárt ne tehessen;
És azután karján ringatván gyenge reménnyét 
Szent sóhajtással Licinus’ sok kincse’ javáért 
’S Crassus* házáért könyörög számára, hogy őtet 
Egy fejedelmi dicső házaspár kérje vejének 
’S minden lyány férjnek; valahol lép , ró’sa teremjen ■
Én illyen kérést nem adok szájába. Tagadd-meg 
Jupiter, ámbátor hó-szinbe takarva könyörg-is.

Izmos erős testet kérsz ’s szép vénségre segítőt 
A’ kérés nem rossz; de mi haszna, halálhamaríttó 
Étkek az Isteneket nem hagyják állani rája.

Birtokosodní kívánsz, ’s góbölt áldozva rimánkodsz 
Merkuriusnak: Ügyelj kegyesen házamra, szerentsét 
Adj öreg adj apró marhámhoz. Ugyan hogyan adjon 
Ostoba, hogy-ha szünet nélkül oltárra pazarlód
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Által-adta? És valóban

MÁRIA.
JPAULET.

VOLTTAK.



Harmadik Jehnés. 
TALBOT, SCHREWSBÜRY GRÓF, 
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MÁRIA.

Negyedik Jelenés,
VOLTTAK. ERZSÉBET. LEICESTER 

GRÓF. KÉSÉRÖK.
ERZSÉBET, 

k? És ki nekem
lott-bús Fogolyról? 
í, ki eggyeránt 
torsában-is fejét.

Határtalan ueret Bt 
Mutatja kedvét mindet
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’ mellyhez a’ babo 
rŐIködik fogódzni,

gyakoriok- — Önként



& ki gátol eng 
Saáp bátyád a’ Világ’ Királyinak 
Páldát adott, mint kell a* Ellene

Bgyábl), cstipán árnyáka ;
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ogtalan helyról!
MÁRIA.

Őtüdik Jelenéi. . 
MÁRIA. KENNEDY. 

KENNEDY.

tisztesség anyádról. — Tn

MÁRIA.
KENNEDY.

ból elfojtott gyiÜSlseg!
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12 .
Napóleonnak a’ háborút illető alap-rendszabásai.

„Maximat de Guerre de Napokon" czim alatt máit évben Párában kijött könyvecskét a' 
magyar olvasóközönséggel már csak azért-is kívántam kőzleni, mivel Tud. Gyűjtemé
nyünkben, mia’ hadi-tudomány’ tárgyát illeti, jobbadon minden évben érintlen szokott ma
radni, mintha mi Magyarok egészen lemondanánk azon jeles tudományról, melly az ak
kori idó szelleme szerént Elődeink’ legelső tulajdonságok volt. Hogy ne láttassunk tehát 
Álladalmuuktól törvényesen markunkba nyújtott fegyverünkről elpuhulva egésszen elfe
lejtkezni, ’s hogy valamikp fel-lobbanthatnám Hazánkfiai' mejjbkben azon már elaludni 
készülő, a'hőst a’ félistenek’ kürébe helyhezlető felséges szikrát, elejbe adtam a’ Nem
zetnek az <S- is újkor' csata-rendjét (Lásd Tud. Gyűjt. 1826 t k. 1. 27.) a’ Dudáról szálló 
Értékelést (Lásd F. M. Or. Minerva 1826 IV. N. 1. 910)1 n őst peiigXapoteonnak a' kóborát UletS 
alap-rend szabásait, mellyet a' Németek már nyelveken ölvasnak jegyzésekkel megbSvitve, 
akartam nyelvünkön kiadni.

Bárha Szigeihy GyulaMó’ses Úr, Minervánk 1827 IV. N. I lást.béiktatolt máskép igen 
jeles Értekezésében , midőn az Írók' sorsokat, elrendeltetéseket, minden dolgokra szoros, és ál
talános kifolyásokat olly szépen lefesti, a’ hadi hős-tellekről majd hogy megvetőleg nem 
emlékezik, fagyra becsülSm én az írók’ érdemeit, magam is azoknak SrSk-emléket ér
demlő soraikban állani már gyermekségemtől ólta igyekszem, de azért megösmérem , és 
külőmböztefni tudom míndenik osztály rendeltetését: a' Polgár, bent a' Hazában Mvaíatja 
rendes, lelkes, fáradhatatlan igyekezetével; ed Papi-rend nép oktatásával; az író elmés, szivet a' 
jóra, szépre luzditó munkájával; ez Katona fegyverével majd kint, majd bent, egyeránt szolgál, 
ják a' sz.nl Hont. Ha mindeggyik megfelel hivatalának, ha ők által nem lépik körök’ ha
tárait, egyforma érdemeket szerzenek. Csak az író töltheti-el a’ szivet, lelket magas felemek- 
kedett, az emberisig erkölcsi becséi igazán értő, valódi, józan érzelmekkel, de azért még el nStm 
szaggathatja azon gyalázattal terhelő Undokát, mellyekkel egy Despota, egy Tirannus a’ hozzá 
hasonló, S gyakran nálánál érdemesebb, felségessebb teremtéseket megbehozza, fegyver kell oda, 
laditett, hős elszántság. Sem maga Franklin szerzette-meg az Éjszak-Amerikaiak'olly bol
dogító szabadságokat, Washingtonnak is kelletett születni. Ne említse Szigeihy Ú r Nagy 
Sándorokat, Caesárokat, mert azok Dzingischárai tetteik alig hogy említést érdemlenek. 
A’ hőstett csupán a’ Haza’ védelmében szokott tündökleni, említse Leonidásokat, Grachuso- 
kat, Bn,tusokat, Hunyadiakat, Zrínyieket. Amazok hódítók voltak, emezek Hazavédők. Ha 
az írók’ pályáját, érdeme szerént hathatósan magasztaljuk, el-ne mulasszuk Egekig 
emelni a Hösekét-ts. Ha a’ szelidebb tudományokra akarjuk buzdítani polgár-társainkat,
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Ha két vagy három hadi-testei, mellyek közzűl mindeggyiknek egy bizonyos tár
gyig, hol nekik ismét Bszeze - zárkózniok kell, külön operáczio lineája vagyon, egy tar
tományt elakarunk foglalni, alap-rendszabásul szolgáljon az, hogy a’ haditestek Bszsze- 
zárkózása soha-se történjék-meg az ellenség’ közei-létében, mivel így az, ereje eggyütt 
lévén, nem-csak hogy az Bszsze-zárkózást megakadályozhatja, hanem egygyenként azo
kat meg-is verheti.

* 1757-dik hadévben Cseh-ország’ elfoglalására Fridrik Király két hadi-testei mun
kálkodott, meliyeknek külBn-kUian operáczio* lineájok volt. Ő olly szerencsés lett, hogy 
ezen hadi-testeket a’ Lolhringiai Herczeg’ szeme láttára, ki Prágánál az AusztriaiArmá- 
dával állót, -Sszsze-zárkóztathatta. De hogy ezen csata-mozgás jól elvégződStt, csak a’ Her- 
czeg’ munkát lanságától függött, ki 70,000 pihent katonáival semmit el-nem követett, a’ 
mi a’ két Burkus hadi-test’ öszsze-zárkózását megakadályozhatta volna , pedig több mó
dok állottak hatalmában.

5. Minden háborúnak a’ maga rende szerént kelletik folyni, mindeniknek legyen vá- 
lamelly tárgya, mindeniket a’ haditudomány alap-rendszabásain kell viselni. Olly erővel je- 
lenjünk-meg a’ hadi-szinen, melly minden elő-fordúlható akadályokkal egyenlő mérték
ben vagyon.

* Marschal Villárs azt mondja, ha szerencsétlenséglink vagyon háborúba kevered
nünk, tudósítva légyünk azon hatalom’ ereje felől, ki ellen háborút akarunk viselni; mi
vel a' nélkül, hogy tudnánk: mit reményihetünk, vagy mitől félhetünk, lehetetlen a’ 
védelemre , vagy megtámadásra igazi plánt csinálnunk. Ha az első ágyú-lBvések megtör
téntek, már nem tudjuk miképen végződik-el a’háború; tehát erről még akkor kelletik 
gondoskodni, minekelőtte hozzá kezdettünk. Ha egyszer elhatároztuk magunkat a’ hábo
rút elkezdeni, a’ legnagyobb és merészebb plánok gyakran a’ leghíresebbek és szeren
csésebbek, ha háborút viselünk, viseljük jól, kivált sokáig ne tapogassunk, ne szuszog- 
junk. . • - V  .

** Az ellenség' erejét, ha bár csekélynek tessék-is, megvetni nem kell, a’ gon
datlan elbizottságot már gyakran szomorú esetek követték, példát láttunk a’ Fránczia 
Respublika ellen viselt első hadévekben, mellyekben a’ nadrágtalan (Sansculotte) gyűle- 
vész-nép fényes gyözedelmeket vívott; az éjszaki Amerikaiaknak Angliával viselt csatái
ban, mellyeic által a’ rongyos gankeék a’ hajporos fejű Brittok’ igáját nyakokról leráz
lak ; most a' Hallás bátor fijai mindenben szűkölködve , fegyverkezetben, eledelben, ru
házatban fogyatkozást szenvedve már nyóicz év óta harczolnak a’ felfúvalkodott fényes 
Porta ellen. A’ hadász szellem , a’ minden nehézséget eltűrni, tudó nagy lelküség, a’ 
nyiivánvos veszedelmekben el-nem tikattság, a’ veszteséget-is használni értő elraésség, a’ 
valóságos ereje a’ hadi-seregnek, az ezen hadi virtusokkal nem dicsekedhető nagy szá
mú fegyveres nép csak önmagának vagyon terhére, a’ legügyesebb Hadívezérnek lég.' 
czélerányosabb intézeteit is véghez nem viheti.

6. .V hadviselés kezdeténél jól meggondoljuk, vatlyon előre spozdúljunk-e , vagy 
nem. De ha egyszer az ellenséget megtámadtuk, a’ támadás mellett kell mindenkor, 
bár mennyiben kerüljün-ia, maradnunk;*’ hátrálások bár a’, legnagyobb ügyességgel vi- 
tesseoek-is végbe, megcsőkkentik a’ sereg* morális erejét, mivel a’ vélt nyereséget az el-
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lensígnel; engedjük-által. A’ hátrálásban mindenkor több ember, és had-szer szokott el
veszni mint akármelly véres ütközetben, és még azzal a’ kűlömbséggel, hogy az üt
közetben az ellenség mindég majd annyit veszt, ha gyóz-is, mint mi; a’hátrálásnál pe- 
dig egyedül mi szenvedünk veszteséget.

* Egyedül az otlyan hátrálások szoktak szépek lenni, azt mondja Szászai Marschal, 
mellyek a’ lassan Űző ellenség előtt történnek-meg, mivel ha, az egész erejével a’ hátráló- 
nak nyakában vagyon, akkor a* hátrálás szaladásra változik-által.

** A’ hátrálások csak akkor ajánlhatók, ha máskép az ellenségen nem győzedel
meskedhetünk, és lesbe akarjuk csalni; de akkor is igyekeznünk kelletik az űző ellen
séget nyakunkról le-rázni, mert máskép a’ lesben állók akadályoztatva lesznek, az el
lenségre véletlenül rohanni.

?. A’ Fő-hadivezér ön-magát gyakran kérdőre vegye, hogy vallyon ha az ellenség’ 
homlok-rendét, jobb, vagy baloldalát megtámadná, mi tévő lenne? Ha a' felelettel té- 
továzódna, akkor helyheztetése semmit-sem ér, nincs az alap-rendszabás szerént, hibá
ját azonnal, a* míg nem késő, jobbítsa-meg.

* 1758-iki hadévben a’ Burkus sereg* helyhezete Hochkirchennél igen hibás volt, 
mivel azon a’ minden emeleteket elfoglalt ellenség’ ágyú-tűz helyei (Balterien) uralkodta* 
nak. Fridrik Király roég-is azon hibás állásában, mivel Loudon hátát fenyegette, hat 
nap maradott, a’ nélkül hogy azt megjobbítani igyekezett. Úgy tetszik, mintha a’ vesze
delmet, mellyben forgott észre se vette, mivel JDaun Fővezér, hogy őt másnap hatha
tósan megtámadhassa, egész éjjel mozgásban volt, olly véletlenör'megis lepte a* Burku- 
sokat siratta kor táborokban, hogy a2ok védelmekről eiegendőkép nem is gondoskod
hattak. Bő is voltak egészen kerítve. Fridrik onnét mégis, minekutánna ugyan ŐOOOem
berét, több vezéreket, ’s majd az egész ágyúzó s/.t-réi elvesztené, rendben viszsza-húzta 
magát. Ha Daun akkor gyözedelmét használni tudta, Fridrik magát soha onnét viszsza 
nem húzhatta volna.* A’ nyilvános veszélyből, raellybe őt vigyázatlansága buktatta, egye
dül a’ szerencse szabadjtá-ki.

Szászai Marschal ugyan azt mondja „hogy sokkal több ügyesség kívántatik, rnlnt- 
„sem gondolnánk, egy' hibás helyhezetet megvívni, meilyet ellenségünk jókor megjob- 
„bítani érti. A’ támadót semmi-sem lepi-meg olly véletlenül mint a2 olly mozdúlás: 5 
„számot tartott valamirer készületeit a’ szerént már mégis ti

„séget, semmi-sem ejtheti nagyobb hibákba mint az ellen-seregnek véletlen n 
„ha hogy a* szerént intézeteit meg-nero váltóztatja, megverettetik, vagy ha későn változ
ta tja , akkor-is megverettetik.” De az illy Hadivezér, ki ütközete’ foganatját az elöbbeni 
alap-rend szabásra helyhezteti, mindég veszedelemben forog többet veszteni mint nyerni. 
Ha az ügyes megtámadó gyors mozdulást tenni ért, úgy időt nyerhet, a* hibás heíy- 
heztetést, rninekelőlte a’ megtámadott azt megjobbíthatná, hasznára fordítani.

(Folytatása következik.)
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csekélyebb szolgálatokra, barmaiknak őrzésekre, vadászatra ás halászatra fordították á s - 
a’ mav aros élet-mód’ kSvetásáre kénszerítették, nem kevéssé segítette-elő azt a’ környűl- 
íliwfhogy a’ Magyarok a’ Keresztyén Vallással megismerkedjenek , darabos erkaltsBk 
iassan-lassan símúljon és a’ pallérozódásra nékiek út nyittasson. Nem külömben a' Német 
Császár is, Henrik, minden igyekezetét arra fordította, hogy a' Magyarok köztt a’ Ke
resztyén Vallást elterjeszsze, és az által vadságokat szelídítse, kemény erköltsöket lá
gyítsa 's annál fogva őket a’ ragadozástól és szagúldozástól, a’ mennyire lehet e l-von ja, 
ámbár kevés sikere lett ezen igyekezetének.

Szerencsésebbek vóltak ebben a’ tekintetben a* Görögök, mert midőn 943-ban egász 
Constantzinápolyig nyomúitak volna a’ magok után mindenütt pusztúlásf és veszedelmet 
hagyó Magyarok, a’ Görögök drága ajándékokkal voltak kéntelenek tőlök öt esztendeig 
tartó békességet vásáriam; mellynek szentül lejendő megtartásának bizonyságára, két 
Fejedelmi Vezért adtak kezesül, úgymint Gyulái és Bologudest vagy Verbulchot. A .' Con- 
atántzinápolyi Udvar, ezen fő embereket lassan lassan, az udvari finomabb ízléshez,pom
pához ’s jó éléshez szoktatván, és Patriczíusi rangra emelvén, fényes ígéretekkel és sze
líd ’s nyájas velek-való bánás módokkal csak hamar megnyerte, és oda vitte ki a* dolgot , 
hogy vélek a’ Keresztyén Vallást megszerettette, a’ kik azt valósággal be-is vették , melly 
történetnek bár nem a’ legnagyobb, de csak ugyan szembetűnő' befolyása lett a’ Magya
rok’ Keresztyén vallásra lelt térittetésére nézve, nem kevéssé mozdítván azt e lő  a’ ke- 
resztségben István nevet vett Gyulának Sarolta nevú Leánya, a’mint alább megfogjuk. lát
ni, a’ ki idővel a’ Geiza Fejedelem’ Felesége lett.

Az öt esztendőkre kötött fegyver nyugvás eltelvén, Constantinus Császár, Gyvldl és 
hohguáest vagy Vcrlulchot Constántzinápolyból viszsza-küldötte, melléjek adván egy Hie- 
rolheus nevű Görög Papot, a’kit Theophylactus a’ Constántzinápolyi Pátriárcha, Magyar- 
ország’ Püspökiévé szentelt, a’ ki Gyulával Erdélybe menvén, ez véle egész Fam iliáját, 
minden Udvari Tisztjeit és igen sok alattvalóit megkeresztelte, ’s más Magyar-vezérektől 
számtalan keresztyén rabokat kiváltott. Verbulch azomban , a’ Keresztyén Vallást elhagy
ván a’ Pogány Vallásra viszsza-tért, ’s elébbeni ragadozáshoz szokott élete módját ezután 
is követte mind haláláig, á  Görögök földjén sok ízben szagúldozván és iszonyú öldöklése
ket ’s rablásokat követvén-e!, és e’ volt az oka , hogy Hierotheust több G örög- papok 
Magyar-országra nem követhették, ’s a’ kik béjöttek-is, a’ Magyarok nyelvét nem igen ért
vén, igyekezetekbe nem bóldogúlhattak úgy a’ mint kellett és lehetett volna___

Ekképen az Evangyéliom világosságának a’pogány babonaságban vakoskodó Magya
rok közzé való kisúgárzása Nap-keletről megakadályoztatódván, Nap-nyúgotról igyekez
ték azt a’ Magyarok köztt felderíteni, ’s őket Á’siaiakból Európaiakká tenni ; d e  eleinte 
kevés sikerrel. Mert ámbár Xíl-dik János Pápa, az I. Ottó Császár megesküdt ellensé
ge Taksony vagy Toxus idejében, küldött is Rómából két Papi követet, úgymint Zalai. 
rwiés Zacharvsi, a’ Keresztyén Vallásnak á Magyarok közt való elterjesztéséré ; de mint
hogy a’ volt titkos tzéljok , hogy a’ Magyarokat Ottó Császár ellen ingereljék ; O ttó  ezt ki
tanulván, őket útjokban letartóztatta ’s tőllöka’ Pápa Bulláját elvitette. Illy kevés foganatja 
lett eggy az Evangyéliom hirdetése végett az Országba bé.jött IVölj gang nevű Remete
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törekedésejbek'is *) á1 ki minthogy éhben a1 tekintetheti itt' semmire sem mehetett, a’ 
Passaúi Püspöktől Piiigrmtöl 971-ben viszsza híváttatoit. ' ’

Nagyobb tűzzel folytatódott a’ Magyarok’ Keresztyén Vallásra lett téríttelése Geiza 
Fejedelem’ uralkodása idejében, a* ki a1 Feleségének Saroltának tanátssára , a’Keresztyén 
Fejedelmekhez és Püspökökhöz követeket küldött , azzal a’ kéréssel, hogy azok küldené ,̂ 
nek keresztyén Papokat a* Magyarok keresztyén Vallásra iejendŐ megtéríttetésére, melly- 
nek az a’ jó következése lett, hogy Piligrin, a’ tőle ide küldött mindenféle rangú és 
rendű Papok által, mintegy 5000 Magyarokat a* Keresztyén Vallásra térített, a* mint fei- 
lyebb említettem volt De mind ezek mellett-is, a’jó mag nem talált mindenütt jó földre 
a* Magyarok’ szívében, mert azoknak nagyobb része’, a* Pogány vallásban megmaradt és 
az Évangyéliom szelídségre oktató Tudományának nem adott helyt.

Xeg-iöbbet tett, úgy látszik* ebben a* tekintetben Adalbert a’ Prágai Püspök, a* kire 
bízta leginkább III. Ottó Császár a’ Sarolta kérésére a’ Magyarok’ megtéríttetését. Woik 
is, a’ Geiza Fia (kj. a1 Sz. keresztaégben István -nevet vett) 994-dik Észt. Esztergomban, 
Adalbert Püspök által nagy pompával megkereszteltetett. De nem kevéssé akadályoztat
ta a’ Keresztyén Vallásnak a* Magyarok között való elterjedését az, hogy Gelza, az Adal
bert Püspök’ tanálsára, minden rabszolgaság járma alatt nyögö Keresztyéneket, szabad
ságba akart helyheztetni’s a’ mívelés végett örökös birtokúl, bizonyos földeket szándé
kozott nékiek adni. A’ Geiza ezen szándéka azomban, a’ Pogány valláshoz szító Magya
rok köztt nagy zendülést okozott, és a’ pártütés tüze minden bizonnyal lobbot is vetett

S6t Adalbertnek az Országból lett kimenetele után, maga Geiza is nagyon lágy -meleg 
kezdett lenni a*. Keresztyén Vallás eránt, mert nem csak megengedte a’ Pogány vallás’ 
gyakoroltatását, hanem a1 Keresztyén Vallás mellett, maga-is részt vett a’ PogányVállá
sú Magyaroktól gyakoroltatni szokott Isteni tiszteletben, a’ mit midőn az 5 udvari Papja 
szemíre vetett volna, azt felelte, hogy ő gazdag lévén, van módja mind a’ Keresztyé
nek Istenének, mind a’ Pogány bálványoknak áldozatokat nyújtani **).

A’ Geiza 997-dik Észt. történt halála után, az ő Fia István (a’ kinek Gizcla, Henrik
nek a’ Bavariai Herczegnek testvér húga, olly feltétellel adatott feleségül, ha a’ Ke
resztyén Vallásban álhatatossan megmarad ’s annak alattvalói köztt lejendó' elterjesztésé
re fogja minden erejét *s tehetségét fordítani *#*); a’ szomszéd Fejedelmekkel szövetsé
get kötvén , nyilván kinyilatkoztatta, hogy erős és álhatatós akaratja a’ légyen, hogy 
minden Magyarok megkereszteikedjenek és minden Keresztyén rabok szabadoknak hir- 
dettessenek. Nem tettszett ez sok Pogány Vallás mellett buzgólkodó Magyaroknak, 
kik is a’ Somogyi Vezér Kupa vezérlése alatt fegyvert fogván István Király ellen támadtak, 
és Őt Veszprémben ostrom alá fogták; de 6 raegkereszteikedett hív katonáinak és néhány 
vitéz Németeknek segítségével, Kupát meg-győzte, megölte ’s zenebonáskodó seregét 
széjjel szórta.

**) Engels Ges eh i eh te des Un gr, Reichs T. 1. pag. 105..





Csesznek Váráról.





A ’ szerelmesek Kútja.



1872 Szeptember 1828.
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„Neked ajá 
„Háláját á.





Gráljához szárnyal 
Egy szebb remény*

Rózsája’ iU  ágain , 
Czáljához szárnyal

titkos villanatja 
t vizsgálni ragadja



A’ tiszta



Szeptember 1828. 1877

A’ Gyermek’ vágya.

Jjátja alattvalóit,



1878 Szeptember 1828.

A’ Lantoló.

K. Apátiü Kiss Sámuel.

A’ Múlandóság’.
Tavaszi Ének.



Az évnek négy szaka 
Szóljon , ’a ÍZ egymást szüntelen A' lelkiesméret’ hartza, szerzője 

a" boldogtalanságnak.



s Gróf Széchényi István Úr EŐ ? 
Redactiójái



Szeptember 1828. 1881

nylem, hogy olly kereset lett 
itim elfogadására, mellyet in. 
it! Annyi Scytha becsületet i

eggydzésnek legszebb példáját

F. M. 0. Minerva 3. Negyed. i8s8.



1882 Szeptember 1828.
tani vagy jövendő Generatióknak a’ nec plns nllra-t én jelelj em-ki. A’ tudóaahibak tartsanak Mozarttal 
én tudatlanságomban Rossinivel tartok, ’s midón a’ dologhoz értőket a’Német csudáit komor képpel 
némán bészívni látom , én a’sokasággal tapsolva ’s lármázva ragadtatom-el a' jeles Taliánnak a’szoros 
regulák ellen vétkező Hang-mii vei által.

AJ mi a’ fekete fogakat illeti— a* c) betű alatt tett megjegyzésekre azt állítom, hogy se Ámort se 
Psychét azokkal festeni nem lehet, akárki mit mond. De hogy a’ fog a’ lehető legnagyobb megbe- 
csiUtetésre állatjában nem szükséges, de még eggyetlen-egy sem, abban a* Redactióval egészazen 
eggyet-értek, ’s megvallom, nem tudom melly értelemben vette azt, a’ mit mondék, ’s hogy ma
gyarázhatta a’ tisztelt F oly ó-írásra. l3gy van az árnyék-szék erdnt való megjegyzésc-is e) betá alatt.

AJ d) betá alatt tett megjegyzésére a’.Redactiónak azt vallom, hogy a’ Templttm-mai igazán azt 
akartam kitenni, a’ mit a’ német Xcmpel, a’ Kranczia Temple által tesz-ki. Magamnak sem tetszett, 
én-is kerestem egyebet, de nem találtam. Azonban a’ Rcdactió tanácsa szerént kettőztetni fogom ipar
kettásomat, hogy jobbat találhassak. MindazuJial nem fogja a* Rcdactió rossz nevén venni, hogy

lyek szívem minden rnjtekcit betöltötték; midőn egykor a’ Görög Istenek szentelt márvány- Reme
kei be léptem, mellyek körül ünnepi csend, Attika nevető tiszta virányai, Phyle óriási kőszírtjoi,

rossz orgona, a* mester éles szava, a’ gyülekezet jóléteiének és testi rendes munkál adásainak aj ró
zsás/.aggal ellenkező illatjaamlalgástmból felébresztvén, keresztényi áhítatosságaimban poros templom 
közepiu talállak I

in kölelosségilnk-é mindent elkövetni, a’ mi által a’ Sokaságot



Szeptember 1828. 1883

eputatziót ’s 10,000 példánynál többe 
zve egy kicsinység’, egy hijjábavalí

eledel, akármelly jó is

pedig elegendő



Szeptember 1828.

itegállapúdom ’s midőn

é* világitő , 
a'jő fejű ’s



tgy tecsű Grófnak szívességét a' fíednctit 
i igyekezni fognak, hogy arra magokat 
tgta, ezen Nemzeti Folyó-írás, mind \



Szeptember 1828.
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R e j t e t  I g é k .

H a  az e l s ő t  érzem , a' szívem megszorul, 
Kedvem elenyészik —  éltem gyászban borul,

A* m á s o d ik  ta g o m  sok jó kedvet hozhat, 
Olykor tsete-patét' gondot-is okozhat, 

H a r m a d ik o m  a'm i nehezen oszlik-el ,
Két három ütéssel kis erővel bont f e l,

Az egészet tavak, folyó-vizek szélin 
Láthatod, 's mint gyermek egy szalma-szál élin.

2.
V é g é t  k e t t ő z t e t v e ,  minden gondolat, 
Felejdékenységből e l s ő m  kiragadhat,

Egy szak csüből, terjed m á so d ik o m  árja , 
'S a’ szívek'rejtekét, édesen eljárja. 

H a r m a d ik o m  könnyen oszlat segítséggel, 
Nem egy szorost bonta-fel már erejével,

A z  e g é s z  egészen sem tesz még egészet 
’S egészen , egészhez , könnyén hozzá férhet.

Bú-bor-ék.
Tói (kettőztetve erdélyiesea Toll,



Nyolczadik Füzet. Augusztusz.
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