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Él Magyar, áll Buda még!



K I S -V  I C Z A I

V  I  C Z A  Y  J Ó ’S E F
Teki Torna "Vármegye’ és Szab. Kir. Kassa Városa’ rendes Orvos-Doctora’

É L E  T -R  A  J Z A.

Ö röm m el újítjuk-meg itt eggy Férjfiú'’ emlékezetét, midőn ennek 
igen hív képét *) Munkánk’ homlok-lapja elibe függesztjük; ki Kas
s á n a k  még nem régen nagy dísze volt, és a’ kinek neve itt szá
zadokig* fog tiszteletben, áldásban fennmaradni.

Kis-Viczai VICZAY JÓ’SE F, Torna Várm. és Kassa "Sza
bad Kir. Városa’ rendes Orvosa, huszon-öt esztendős korában téré 
haza Bécsbcl, hol öt esztendei szorgalma után a” Doctori czímet 
megnyerte; ’s szerencsés gyógyításai, kötelességének hű telyesí-
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tése, számtalan jótétel betegei körűi, mellyek szinte a’ vesztege
tésig mentenek, kevés holnapok alatt olly hírbe hozák, a’ mit 
mások minden nagy érdemek mellett egész élétekben sem tud
nak megszerzeni. A’ Városnak akkor még csak két Orvosa vala; 
most csak-nem minden egyedül Viczay által kívánt gyógyíttatni. 
Pitvara, korán reggel olta nyolczig, tömve vala azokkal, a’ kik 
segélyét kívánták. Akkor elkezdé kerengését, melly szinte délig 
tarta. Háromkor újra kezdé azt; hatkor rendesen kertjébe vonta 
magát, ’s az estvét a’ barátságnak ’s szerelemnek szentelé. Most 
még eggyszer járta-bé nehezebb betegeit, k i, a’ legtávolabb kül
városig, olly hűséggel a’ legszegényebb viskóba mint a’ leggazda
gabbak’ palotájukhoz, ’s akkor éjfélig tanult, ’s újra írá betegei
nek laistromát az úczák szerint, hogy valakit ne felejtsen. ’S 
ezen rendében megmarada napjainak végéig, mert az ő  betegei
nek száma, azért hogy itt megszaporodának az Orvosok, soha 
meg nem fogyott

Munkássága tovább terjede-ki Vármegyéje’ ’s Városa’ határai
nál. - A’ nehezebb betegekhez nem ritkán Falukra híVatolt-meg 
Orvosi tanácskozásra. Ment éjjel, nappal, ifjabb észtendejiben 
lovagolva, de úgy, hogy minden Státióa új ló várja; ’s nem rit
kán történt, hogy a’ ló kidőlt alatta. Magát soha nem kímélte, 
’s fő gondja betegei voltak, kiket a’ Városban elhagyott.

Soha ember a’ pénzt kevés’bé mint ő  nem szerette. Ingyen 
tette szolgálatjait a’ nem gazdagoknál; a’ szegényeknél nem csak 
a’ patikát fizette, úgy hogy e’ kölcségei esztendőt által két három 
ezer forintra mentek, hanem a’ hol Ínséget látott, marokkal szór



ta a’ pénzt a’ beteg’ ágyába. Ezt maga soha nem beszéllte: be
tegei hirdették-el, áldva jóltévőjöket, ’s csudáivá ennek nemes 
lelkét. Plurimum facéré, minimum de se loqui.

Ifjabb esztendejiben elkezde gyűjteni réz-metszéseket, csigá
k a t ,  ásványokat, pénzeket, de legfőbb szenvedelme kertecskéje 
vala, a’ Hernád’ bal szélén, a’ malmok’ szomszédjában. Itt pi- 
hene-meg eltikkadva fáradságos napi munkája ntán; itt élte éle
tének legkedvesebb szempillantásait, barátinak szent és zárt kö
rökben. A’ kik nem érték, ez a’ Remete-ház, ez a’ Kápolna, ez 
a’ Templáriusi R om, ez a’ térden-álló Szobor, könyörgő kezekkel 
m it jelenthet, felakadhatának az eggymást toló tárgyakon: a’ kik 
érték , megbocsáták a’ Kertészi-tudomány’ törvényeivel ellenkező 
hibát. Örököse, Tornai és Kassai Orvos Sihulszky Friedrieh Úr, 
tiszteli boldogítójának emlékezetét, ’s a’ kertet ügy változtatá-el, 
hogy tetteit maga Viczay is javallaná; ’s máshová vitetvén-által 
a’ könyörgő Aszszonv’ szobrát, annak helyén eggy elmés rajzo
latú  Templomot állíta, mellynek kuppoláját három fekete-márvány 
oszlopok tartják. Ezeknek közepekben áll a’ Viczay’ büsztje eggy 
három-szögű oltáron, Gróf D e sse w ffy  J ó ’s e f  Úrnak felírásaival:
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n.
A  jók d  jó t el nem felejtik. 

Szomor fű z '  levelek - 
Borítják hamvat vedrét 

A  Méltónak ,
’S  d  bús Emlékezet 

Nyögve vagy remegve,
É l mindég felette.

III.

© ír e jSttse, © u tí, int ttitti Btaub: 
tSíIrfirnB allrss íuaa ttfrr Ic6t, 

©inét pffan}f tv  öieöíS Dicjjte EauB, 
gfrjt int fit nur nocí eein © eiet, 

®nB fíDíB miatt é tié i t .

: Úgy hitte minden, hogy Yiezay e’ neki kedyes kertbe te- 
mettelé magát, és hogy hamvai az említett három-oszlopű Peri- 
pteron alatt somfádnak, de a’ dolog nincsen ügy; Viezay a’ Lu
theránusok’ temetőjükben akara eltakaríttatni, hol nagy-atyja Pé
ter, a’ Magyar Felekezet’ Prédikátora, ’s atyja Jó’sef, Abaiíj Vár
megyének és Kassa Városának Seb-orvosa , fekszenek. Barátjai 
pénzt tettek-öszsze, hogy a’ kedves Megholt’ sírja felett Egyiptu- 
szi ízlésben emelkedjék eggy Kápolnácska, ’s az már áll, de nem 
tellyesen elvégezve. — I. b. Keresztszeghi Gróf Csáky Emánuel, 
Szepes Földe’ örökös Ura, vál. b. t. Státus Tanácsos és Szepes 
Vánöégye’ örökös Fő-Ispányja, ezen valóban jóltévő Ember barát’
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és szép lelkű Férjfiú’ emlékezetét, e’ következő FelűI-írással óhaj
totta a’ maradék’ számára fel-tartani:

Simplex. Moribus. Fortunarum, Contemptor.
Dispensando. Salutem. Aegris.

Langvidis. Lenimen, Inopibus. Snbsidia.
Sui. Immemor. CoDcivibus, Yixit.

' ' Magnatem. Ciyem. Colonüm. Mendicum.
Pari. Complexus. Charitate.

-  Obiit.
Dignus. Hygeiae. Sacerdos.

 ................  .. , Publica. Flevit. Gaiamiías.
■BIoHiter. Ossa. Cubent.

Sic. Tult. Amicorum. Gorona. ■
Statque. Xumalus.

Boni. Memoriae. Viri. Sacer.

■ Azoknak, kik a’ Felejthetetlent ismerték, kedves lesz’ tudni, 
hogy a’ Kávé-ház előtt álló olasz-nyárfák, gesztenyék, juharok, 
sorbusok, Viczaynak kezével vágynak ültetve. Az eszes kiilönö- 
zéseket nem hiúságból, hanem ízlésből kedveDő ember nem tarlá 
magához illetlennek, kivenni a’ nap-számosok’ kezéből az ásót és 
kapát, ’s itt mindenek’ láttára tévé, a’ mit kertjében, elrejtve 
a’ mások’ szemei elől, mindennap csinált. Bár e’ fák’ susogása 
az- itt mulatókat a’ dicső Férjfi’ tetteire emlékeztesse

Lelke hevesen szerette a’ szépet, hevesen utálta á’ rútat, ’s 
nem szégyellé kimutatni érzéseit. Betegeihez sietvén reggelen
ként, mindennap felméne eggy házhoz, ott forró csókot nyoipa
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eggy tisztelt kézre, minteggy áldást kérve munkájához, ’s m ent, 
a’ nélkül, hogy eggy szót szóllott volna; de éppen ez a’ láng
lelkű Férjíiú, a1 ki ezt tévé, lángoló haraggal, irtózva fordúlt-el 
eggy embernek csak nevét is hallván, k it , némelly másokkal egy- 
gyütt, Ő is nem szerethete.

Teste’ alkotása erős volt, és zöm ök, alkalmatlan kövérség 
nélkül; termete középszer magasságú'-, haja s z ö g , szemei kékek. 
Ötven-negyedik esztendejéig minden hétben háromszor ferde-meg 
hideg vízben. Itala víz, és, a’ mit kárhoztata, de el nem hagy- 
hata , kávé. Nyaka télben nyárban kendő nélkül, inejje mindég 
nyitva. Éhséget, szomjat, hideget, meleget tűrt a’ csudálhatá- 
sig , ’s a’ legkeményebb télben is eggy köpenyegbe vonta 
magát. _

Született 1746. Martzius’ 25-án megholt 1810. Aprü. 5 ^  ’s  
benne, a’ nőtelenben, holt-ki nemes famíliája; eltemettetett 8-án. 
Koporsóját nem-esak az egész Város , de annak minden Hostátjai, 
sőt a’ közel-fekvő falukból is felgyűlt’ háládatos szegény N ép , 
nagy számmal kísérte, ’s soha Kassa embert inkább nem kesergett.

;   A’ Kiadó és a- Reá.



FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI

H e te d ik  F ü ze t.
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kát, mellyéken írejét gyakorolhassa j és hogy az első lépés e'féle tárgyalt’ eltökéllett vá
lasztása felé ez volna: lerázni magáról az aggódó és félénk elme’ alacsonyságát.
. Az .ember átaljában mindég kereste az alkalmat, bátor-szívúségének kinyilvánittásá- 
ra, és gyakran a’ csudáltatás’ vadászásában oily látományt elózményített, melly azokra 
nézve, kik a’ vitézséget 8nn-magáért böcsülni megszűntek , irtózásnak tárgya. Scevola tűz
be tartá karját, hogy Porzenna’ lelkét megrázkódtassa. A’vad-ember megsütöget; testét a’ 
kinzatásra, hogy a’ próba-órán ellenségén tapsolhasson. Méga’ Muzelmanis öszsze-mar- 
czongolja hisát hölgye’ szivének megnyeréséért, és vidámon jön feléje vértől lefolyva, 
hogy igy megmutassa, miként böcsülésére érdemes. Némelly Nemzetek a fájdalmakkal 
megküszdésben vagy velök-játszásban annyira vitték a’ gyakorlottságot, hogy vagy kész 
utálat vagy kegyetlenség; mások a' testi szenvedés' akármelly kis alakját legnagyobb go
nosz gyanánt tekintik, és Ínségeik közepettén minden valódi bajt a’ gyáva és csüggedező 
képzelődés’ rettentményeivel tesznek még keserűbbé. Mi nem tartozunk felelni sem egy.

vén , böcsüt sem teszünk erős vagy gyönge voltok felől, ’s azon gyakorlolságok- vagy ész
fogatokról, mellyek bizonyos Nemzetnek vagy kornak különösen sajátjai.

Valaki csak emberek’azon kiilömböző szokásait és sorsait öszsze-hasonlftgatta, meflye- 
ket nevelés-és szerencse szülnek meggyőződhetett arról, hogy helyezet maga egyedül 
nem teszi nektek sem boldog- sem' boldoglalanságjokat; és hogy a’ külső tisztelkedések 
külömbfélesége sem foglalja magiban , erkölcsiség dolgában való ellenkezéseit az érzemé- 
nyeknek. Kifejezik ugyan külömbféle cselekvésekben, az emberek’ jó hajlandóságát és 
ellenséges indulatját: de a’ jó hajlandóság vagy ellenséges indulat az emberi életben még 
is fő-czikkelye a'tiszteletnek. Foglalatoskodnak kulömböző munkákban, vagy megnyngosz- 
nak kiilömböző sorsokban: de szenvedelmektől indíttatván, majd-nem ugyan azt cselek
szik. Nincsen az ön-alkalmazásnak semmi olly kiszabott mértéke, melly az ő Hlendőségök’ 
követéséhez megkivántatnék; se, veszélynek vagy bátorságban létnek olly lépcsője, mel
lyen a’ cselekvésre különösen alkalmasok volnának. Bátorság és nsgy-lelkűség, félelem és 
irigység, nem sajátjai külön az emberek valamelíy Karzatjának vagy Rendének: nincs is 
semmiféle sors, mellyben az emberi fajból néhányon meg ne mutatták volna, hogy le
hetséges .haszonolni, tulajdonképpen vett őrleményben, Nemök’ tálentomait és virtusait.

Mi tehát ez a’ titokkal tellyes dolog, mit Boldogságnak hivunk, ha azt ennyi kulömb- 
féle állapotokban helyezhetni; és köriile olly környülállások — mellyek egygyik korban 
vagy Nemzetben ahoz szükségeseknek Ítéltetnék, — másikban viszont úgy tartatnak, 
mint kártékonyok vagy csak foganatlanok ? Az nem állati gyönyörködések’ egymásra kö
vetkezése; mellyek azonkívül, meddig foglalaloskodtatnak és társaságul szolgálnak, az 
emberi életben csak kevés pillantatokat töltenek-be. Fölösleg ismételtetve az illy gyö
nyörűségek csömörré és utálattá válnak; metssze’ űzetve, szélyt - szaggatják ’ azt az el- 
rendéllététf, mellyre fordittatniok kell; és az éjszakai villámláshoz hásonlólag csak arra 
szolgálnak, hogy még inkább besetétitsék azt.a’ homályt, mellyen elŐ-adandó alkalom
mal át-áttörnek. Boldogság nem nyugalomnak amaz állapotja, vagy a’ bútól-gondtól kép
zelt szabadosság, melly tőlühk távól, ■olly. sokszor tárgya kivénságinknak, de közelgőtö
kével unalmat hoz vagy lankadtságót, — a’ mi sokkal elviselhetetlenebb. magánál a’ tájda-
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okét, cselekedni minduntalan polgár-társaikra -r- tekintésből, és gyakorolni a’ törvény- 
szolgálta tásnak , elő-beszéllésnek, politziának és had-viselésnek afféle mívészségeit, miné- 
tóüektol a* nemzetek’ vagy emberek’ egész testezeténék szerencséjük, boldogságjak fel
függesztve van. Az illy pályán szerzett elme-erősségnek, és a’ rajta haladásban nyert éaz- 
beli gyarapultságnak tulajdoníthatták e* nemzetek nem-csak nagy-lelküségöket, és polgári 
’s katonai Igazgatódások’ felsőbbségét, sőt szintén a’ költés ’s literatúrai mívészségeit is, — 
mellyek pedig ő közttök csak alsóbb-rendű függelékei voltak eggy másképpen buzogó, ki- 
mívelt és megfinomított géniosznak.

Elannyira szokva vagyunk, személyes szerencsét gondunk egyedöl-vafó tárgyaképpen 
tekinteni, hogy szinte köz-népi országlásban ésolly Státusokban, hol az emberek’ külömb- 
féle kárzatjaik, hazájok’ igazgatásában részt venni meghívattatnak; és hol a* szabadság, 
mellynek Örülnek', az alatt-valók részökről kivántató vigyázat és munkásság nélkül sokáig 
fen nem állható: — mindazáltal azok felől is, kiknek (köz-népi szóllás-módszerint) nem 
szükség szerencsét vadászni, azt teszszíik-fel, hogy foglalatosságról agságoskodnak, és 
vagy magánybéli idő-tőltésekre adják magokat , vagy ízlést mívelnek (mint azt nevezni 

'méltóztathak) kertészkedéshez , építéshez, rajzoláshoz, muzsikához. E’ segítséggel igye
keznek eggy gondtalan élet* üres pontjait bétölteni , és azt a’ kényteienséget elkerülni, 
nieílyhél fogva lankadozásaikat Hazajofc- Vagy ember-társ oknak teéndÖhoítni szolgálattal 
kellene brvósolniok. ' '• . * — 1------

A’ gyávák és gonosz * indulatüak, ártatlan dologra fordítva, jó helyen állanak; és 
szerencsések, midőn ollyas foglalatosságot találnak-ki, milly ennél eleit veszik azon ter
mészet jök* következéseinek ', raelly csak vagy magokat vagy ember-társaikat feldúlná. De 
azok, kik boldog hajlandósággal, megfogható, serény észszel áldattak-meg, valóságos 
dőzsölésbe esnek, midőn olly mulatságjok akad, melly idejök’ fölösleg részét elfogja, és 
valóban mcgcsalatkoznak boldogságjokban, midőn el vágynak, hitetve, hogy valamelly fog
lalatosság vagy idő-töltés, még alkalmasabb lenne mulattatásokra, mint a’melly azon eggy 
időben ember-társaik’ szárfiára is jót eszközöl..

Ij ẑtott része. Becse csak ellenkező természetű ■
azok7 tapasztaltságáfa is átáÍB .̂Púsztán hajlándóságtól yezéreltetve, gondolkodás’ segítsé
ge ' nÜícff61, hn^Öíos;̂ lo ^ á i^ :iía r S fó l^ ^ ^ ^ jE ^ ^ ^  WM>é\P őí sokszor helye$s®a 
felváltják magokat; és a’ gerjedelmelc’ ’s érzemények’ kötelein kedv-telgsseí hordoztatva, 
örömmel élik a* jelen órát , az elmúlt’ emlékezete’s a’ jövendő* reménylése nélkül. El
mélkedésben , nem pedig cselekvési gyakorlásban vagyon az, mit Ők felfedezni képesek, 
hogy t. í. a" virtus ön-megtagadásnak és maga eránti keménységnek munkája.
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háládatlan házijára van szüntelen függesztve. De míg szemeit a’ mosolygó tájékon rész
vétel nélkül futtatja, távolról eggynehány kopár halmokat vesz’ észre, meliyekre Stet sen
ki sem teszi figyelmessé, azonnal úgy megillettetik, hogy szemei kénybe lábbadnak; 
zpert izén halmok’ honjának homok dombjaihoz hasonlítnak. Ettől fogva az egész szép 
és-gazdag tartományban csak ezen-másnak szemébe nem tűnő halmok gerjesztenek ben
ne rész-vételt, mindennap felkeresi azokat, hogy képzelődése nálok fogva hazájába annál 
könnyebben repíthesse őtet.

Minden külső érzéseink adnának állításom bizonyítására példákat, ha az magában is 
világos nem volna.

A’ tapintásból vagy illetésből származó érzet, meíly életünk’ megtartására olly szük
séges, nagyobb mértékben hasznos, mint kellemes. Csak a’ nemek’ eggyesűlésekor vágy
nak vele igen eleven gyönyörök Sszsze-kapcsolva. De ha a’ testi szerelem’ örömeitől azon 
gondolatokat és képeket, mellyek által a’ szív bennek részesül, elveszszük; azonnal el
vesztik legnagyobb édességeket. Ha ez úgymein volna , miért tulajdonítanánk a’ szemérem
nek, az ártatlanságnak, a’ kegynek ’s őszinteségnek olly bájoló erőt? Ezt még azok az 
elvetemedett aszszony-személlyék is tudják, kik a’ csábításból mesterséget űznek ; ’s ők 
sem csupán a’ szépség' kecseiben bíznak, ’s legveszedelmesebbek közzűlök azok, kik olly 
'virtusok! képét mutatják, mellyeket vagy soha sem bírtak vagy régen elvesztettek.

A’ ki az Ízlés’ örömeit csak Ínyének csiklandoztatásában keresi,' az lealacsonitjá okos
ságát , ’s gyakran lesz' oka mértékletlehségének szomorú következéseit tapasztalni.

Csak akkor lehet az íz-érzésből származó gyönyörnek eggy bizonyos becse, ha szebb 
és lelkibb örömöket mozdít-elő. A’ barátság édesebbé, a’ társalkodás nyájasabbá lesz’, 
ha eggy jól megrakott asztalnál a' megkoszorúzott pohár körül jár, ’s a’ felbuzdított 
élet-erő szebb gondolatokat’s elmés t réfákat szül. A’bor ha az élet-erőt csak mértékletesén 
hevíti a’ nélkül, hogy részegséget okozna, — a’ jókedvüséget vidámabbá, a’ képielődést 
elevenebbé, a’ bölcsességet kellemesebbé és szelídebbé teszi, minden tárgyakat mosolygó 
színbe öltöztet, az elmúltak’ és jövendők’ szomorú képeire fátyolt von, ’s nem-csak az 
elmúltakat Leilt' vizébe meríti, hanem a’ jövendőket is megszépíti. De kétség kivúl 
Anakreon és Horácz, az . élet’ örömeinek ezen bölcs barátjai, csak nagyon mértékletesen 
éltek vele; mert a’ mértéMetienség nem csak az örömet elő nem mozdítja , hanem in
kább .bánatra ádr ékot, ,t,.. .. ' ' . . .  ......

A’ szaglásból származó gyönyörök csak akkor- bájolók, ha eggyszer’smind a’ belső 
érzést is emelik és minteggy ringatják. Ha a’ Napkeletiek bizonyos balzsam-illatokat kü
lönösen szeretnek és dicsérnek, ennek az az oka, hogy az ezen illatokkal elteltt levegő 
képzelődéseket feleleveníti ’s édes álmodozásba meríti. —

A’ hallás’ gyönyöreivel hasonlóképpen van a* dolog. A’ fülemüle zengését kedveljük: 
de melly külömbség énekét eggy kalitkából, és a’ természet’ nagytemplomában, kivált al- 
konyodáskor hallani, midőn a’ búcsúzó nap’ utólsó mosolygása szívünket az édes bánatra 
olly hajlandóvá teszi. — A’ játék-színben mikor eggy Opera minden mesterségeket egygye- 
síta’ nézők’ szemeinek és füleinek bájolása végett , egygyik eleven érzés a’ másikat nyom
ban követi; ’s azt gondoljuk, hogy füleink sehol nagyobb mértékbén nem gyönyörköd
hetnek. De talán még mélyebben etandalodunk, ha a’ játék-színből haza-mentünkben eggy-
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3.

Próbák Socrates’ nevezetességeiből.

H a r m a d ik  K ö n y v .  •—*'M á s o d ik  R é s z .

Socrates úgy látszik a’ következendő beszélgetés által sem kévéssé serkentette tanitrá- 
nyit az é te lb en , italban, a’ szerelemben, az álomban ’sa ’ munkának valamint a’ hideg
nek’s melegnek ettűrésében való mértékletességnek gyakorlására. Tudván a2t ,  hogy tanítvá
nyinak egygyike az efféle vétkeknek nagyon neki adta magát, így szólta eggyszer hozzája: 

Mond-meg nekem Aristippus, ha két gyermekeket kellene olly czéllal tanítanod, 
hogy közzűlök egygyik alkalmas uralkodó , a’ másik engedelmes alatt-való legyen, mikép’ 
szoktatnád m in d  a’ kettőt? Ha tetszik beszélgessünk a’ dologról ’s kezdjük-el az elede
len mint első soron.

Aristippus. Nem bánom; ’s az eledel az én ítéletem szerént,is első helyet érdemel; 
mert a’ né lkül nem is élhet az ember.

Socrates. Ha tehát enni akarnak ’s'az evés’ ideje jelen van , kétség-kivűl illendő min- 
deniket az ételhez ereszteni,

Aristippus. TJgy vagyon , illendő.
Socrates. Mellyiket kell a’ kettő közzúl arra szoktatni, hogy mikor szorgos munkái

vágynak, azokat minekeiőtte ennék, véghez-vigye. ,   •
Aristippus. Kétség kivől a z t, a’ ki uralkodásra nevettetik, hogy a’ polgári közős dol

gok az ő puhasága miatt hátra ne maradjanak- - r■* . -
Socrates. Mikor pedig inni akarnak, akkor is nem ugyan annak kell e a’ szomjúság’ 

eltürhetését kötelességévé tenni?
Aristippus. Igen is. :
Socrates. Hát azt mellyiknek teszszük kötelességévé, hogy az álomban mértékletes 

legyen, tud jon  későn lefeküdni ’s korán felkelni; sőt egész éjjel is ébren lenni, ha a’ 
szükség kívánja?
- Aristippus. Azt is ugyan annak.

Socrates. Viszont a’ szerelemben-való maga mérséklésre nézve is , mellyiket kellene 
úgy nevelni ,  hogy a’ szerelem miatt tiszti foglalatosságaiban ne gátoltassék?

Aristippus. Ugyanazt.
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’s darabos eleinten; utóbb pedig mikor eggyszer az ember a’ telire -felír, szintén olly 
kellemessé lesz', a’ miilyen vesződséges előbb volt.

Epicharmvs is így szóll: Az Istenek munkáért, és fáradságért adnak mindent. Másutt 
ismét, ezt mondja: Ne keresd, óh rest, a’ lágyságot, külömben kemény.fáradságot találsz.

Hasonlóképpen szóll a’ bölcs Prodikus is Herkulesről írott könyvében, mellyel . 
mindeneknek mutatni szokott, a’ virtusról; mellyben a’ mennyire emlékezem így ír.

Mikor Herkules a’ gyermeki korból az ifjak’ korába lépett— mellyben ezek már ma-, 
gokra hagyattatván kimutatják, ha vallyon utóbbi életekben a’ virtus’ útján fognak é jár
ni, vagy a’ vétekén— eggy magános helyre ment ’s ott leült; kétséges lévén, mellyiket 
válaszsza ezen két útak kSzzfil. Ekkor úgy tetszett néki, mintha két jeles és nagy termetű 
aszszonyokat látott volna maga felé menni. Az egygyik kBzzúlók díszes tekintetűnek’s ne
mes mivoltának látszék lenni; testi ékessége tisztaság vala, szeme szemérmes, maga
tartása illendő ’s öltözete fejér. A’ másik kövér testei és finom bőrrel, fejér és piros szín
re festett arczulaltal, mesterséges sugárságú termettel, meszsze kitárt szemekkel’s ollyan 
öltözettel, melly kecseít a’ lehetőségig által-látszatta; szünet nélkül nézegette magát ’s kö- 
rűl-tekingetett, ha látja é őtet valaki; ’s gyakran a’maga árnyékát is szemlélgette.

Mikor Herkuleshez közel érének , az elsőbb az előbbi mód szerént folytató menését; 
a’ második pedig ezt megelőzni kívánván,. Herkuleshez fúta ’s így szollá :

„Látom„ kedves Herkulesem, hogy kétséges vagy, mellyik útját válaszd az életnek. 
Ha engemet Barátnédnák fogadsz, én téged’a’ legkellemesebb ’s legkönnyebb útra vezet
lek; minden örömökben részeltetlek ’s életed minden aggságtól ment lesz’, sem háború 
sem országos foglalatosságok nem fognak bajt okozni; minden gondod abban fog állani, 
mikép’ találhass jó izü ételeket ’s italokat, mivel gyönyörködtethesd szemeidet és füleidét , 
mikép’ lehess kellemes illatoknak ’s édes érzéseknek bőségében, melly szeretőkkel kós
tolhass legnagyobb, gyönyörűséget, mint. elhassál leglágyabb ágyon ’s mikép’ tehess mind
ezekre minden fáradtság nélkül szert. Ha talám az ezekhez juttató eszközökről aggód
nál, ne tarts attól, hogy testi vagy lelki sanyarúság és vesződség által szeréztessem-meg 
ezeket veled. Nem, a’ mit mások munkával keresnek, azzal te szabadon fogsz élni’s 
nem lesz szükség semmit, a’ minek hasznát veheted, magadtól megtagadnod; mert az

„A szalom , monda HerknW? midőn' ezt haltá^kinek hívnak tégedet?
„Barátim, felele ő, engem Boldogságnak; ellenségeim pedig kisaebbitésbííl Vétek- 

nek hívnak." •
Az alatt elérkezék a’ másik aszszony, ’s így kezde szóllani: „Én is hozzád jövök Her

kules , esmerem szülőidet, valamint gyermekségedben kitetszett természeti indulatodat ’s 
neveltetésedet is;-azért reményiem, hogy az én útamat választván mind magadnak dicsé
retes és- felséges tettekkel szép hírt-nevet szerezni, mind engemet azok által magasztalni és 
dicsőíteni fogsz. Nem kívánlak én téged’ örömök’ álnok ígéreteivel hitegetni ’s megcsal
ni, hanem a’ dolgot a’ valóság szerént ’súgy rajzolom elődbe, mint azt az Istenek rendel
ték. Az Istenek semmi szépet sem adnak az embereknek munka és fáradság nélkük

„Ha az Isteneknek kegyelmekbe akarsz lenni, tisztelned kell őket. Ha azt akarod, 
hogy Barátid szeressenek, jót kell velek tenned. Ha valamelly polgári társaságtól tiszteltet-
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Szíved boldogítson engem,
Nem illy vágyok, nem a’ Haza; 

’S ha szereíem-dalom' zengem 
Azt csak csókod jutalmazza! 

Eszti csendes mosolygással 
Vette heves szavaimat;

’S eggy édes lágy ápolással 
Kölcsönözte vallásimat.

A’ mint eggy nem-vélt jelenés 
Előttünk alá szárnyala-,

Eggy Amazon Fél-isten és 
Ez volt a" Haza’ Angyala.

Mint galamb az 3lyv’ láttára 
Eggymástól széjjel riadtunk,

’S tekintvén fény-pompájára 
Néki tiszteletet adtunk.

Eggy Heroica nézéssel 
Mind kettőnket megtekinte ;

’S méjre ható hang-ejtéssel, 
Engemet ekképpen inte:

Gyáva szülött hogy Honnyodnak 
Édes ölébe elhamvadj,

Hogy bölcsőt nyújtson porodnak, 
Csak arra is méltatlan vagy.. 

Hát léted’ csendes árnyéka 
Hazád, ’s ennék szeretete 

tÍn-kényeidnek játéka,
’S illy megvettetett lehete ? 

Nem, szívedet felforrása 
Illyen bábbá ne lágyítsa,

’S Esztid’ bájos mosolygása 
Hazádtól el-ne csábítsa 1- ,

Jer! a’ Honn’ Szent Oltárára 
Aldozd-fel vélem szívedet,

’S az Emlék’ ércz-táblájára 
Feljegyeztetem nevedet.

Mellyem’ fent-érzés töl.té-be, 
Mennyei láng ömle belém ,

’S érzésim felhevültébe
Itt van a' szív ! ezt felelém. 

Esztit sohajtni h a llo ttam ,
’S a’ mint h á tra  tekintettem , 

Lábaihoz tán torodtam ,
O tt term ett Á m or felettem. 

Mosolyogva fenyegetett
Felvont nyilával , kebelem 

Szőkén alig lehelhetett,
Lángra gyulván a’ szerelem. 

E m itta’ hív kedves v á ra , -  *■ 
Ott a’ köz-szerelmü H aza , 

Adóssának válaszára ,
-Hogy szívét k inek  adózza.

Eggy férjfias tök élléssel,
A’ mint m agamhoz eszméltem ; 

Vidám ifájdálom érzéssel J...
Mind két Kedv esem szemléltem. 

’S neki iásúlt indólattal 
A’ szívemét kirántottam  

Mcllyemből, ’s eggy gondolattal 
Két részékré tóakasztottam. " 

Egygyik tiéd H azám ! a’ más 
Esztim’ birtokába mégyen; 

Kettőtök között választás 
Hazafi szívben he légyen ! 

Keblem érezvén fájdalmát 
Almom e ltűn t,  felébredtem ,

’S szívem é p ; d e  indulatját 
Két részre osztva  érzettem. '

Édes Albert.
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A’ M e 1 a n e h o 1 i a.
Angoly fíyelvbU (John Ogüvielol) szabadon fordítva.

Áldassál felíengzŐ Ideák’ kút-feje . £ ’ Nemzetek* Büszke Királynéjagőggel
Baj-hatalom! ki a* határ nélkül vadon Szórta-szét táborit Nap-keletieknek:

. Téreken szállongol Örömest, ’s éjjenként ’S semmiségbe rohant.~Vedd szívre: az öröm’' 
Bókolsz halavány Hold’ fényinél szabadon. — Rózsái kebleden a’ mikor feselnek.

O a1 kalauzod , míg rezgő súgárit A’ hiű Negédnek rövid tarka álma
Lugas’ szent homályin ált* szökdécselted; Bár fénylő homlokát borostyán keríti;
O Istennél engem is víg zsámolyodhoz , Csilapodott elme e* gőz várt leiíQnfyté&uz k ' > 
Meííy tán Hecfá* felhős, csúcsát ékesgetíV ’S Idő’ dér szelleme Viofdre teríti.

De raond-meg: Lybia’ kietlen pusztáin Mint felvetteténdő Várak’ fala alatt
Lebegsz é ? vagy magány-partokat keresel? Kaján alant-ásók lappangva dolgoznak 
VagjTaz Andeseknek s2Írtos hegyén lakván Ügy váratlan órák lopodzva, hallatlan 
Ott aisz és Sphaerai zengéseket lesel ? Nevekre ’s Pompákra vég pusztítást hoznak.

Vagy eggy függő szikla* meredekes ormán Rajzoljon ecseted Caesart képzet* tükrén 
Alíván. Ég övedzet’ csendes morgásait Legdélibb formában Öntve, ’s mint remeknek
Fül-heggyel halgatod? vagy mohos sír’hantján Finom vonásira Kupidókat hints bár .* - 
Várod a’ fájdalom’ epesztó jajjait ? Eggy két czirmos vonás véget vet e’ képnek. —

Csitt! egy hörgő viszsz-hang veri a’ füleket Tűri fényt lobogó kócsag tollak alatt
’S éjj’ homály szŐnyegi ég* sarkát burkolják! Gond gyilkos müv-szere maiTZojigsok̂ styéket 
Ég7 kék bot^án ösznafc hémpíáygóiétíy testek Szemfény-vesztő  ̂sisak’ csiiíogási között 
’S lelkünk7képzeti aYSphaerákatfelraáíják ! — A’ dühös Erynnis gyötör hív mejjeket — 

Lépésim* ezüstös Hóid* fényein yezérld! A* szerelem’ zászlós salka (a) kis serege „
Hol eggy rozzant vár csak magán feketéink, Tegzes Ámor* nyila’ sebeit megvetve 
’S barna mohtól kormos tornyában vad bagjok Tombol, míg az alatt irigység’ férgének 
Borzasztó hangjokkal vándort nemkéméllik. Mérges fullánkjától rogy földre terítve. 

Vezess hóltakat is rémitŐ térekre , \ Eggy kiszáradt Nyár-fa’mohos gallyán függve
Hol fene tigrisek friss vért szomjuhoznak, Holló képben néztem a* vonagíó vétket, —- 
A’ hol hajdan Bábel dicsőn állott, ’s mostan Röppenve simúl-el az Ég’ kék boltjáról 
Vad kegyetlenséggel hyenák oroznak. Setét fellegekben lelvén menedéket
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’s alacsony épületben'; a' tisztes Doboló’ tövében voní-meg magát, csak - hogy Neven- 
dék-papjaínak alkalmas lak-helyet nyújtson. Ó állapította-meg a’ Szatmári, már felállott 
Gymnasium’ ’s Lyceum ingadozó léteiét

Gondjai kihatának gazdasági intézetekre is. Köve 5 és re gyújtó példaként ragyoga eb
ben O. Gyapjas nyájait Híd-vég* ’s Komló áldott téréin meg nemesít vén, újakkal váltatá- 
fel Tisza-Nánai Uradalmának h) több rendbeli épületét. Sarudon (Hevesben) a’ roskado
zó, 's távol-lévő papi hajlék helyett, újat 's alkalmatost emelt; ’s Zsérczen (Borsodban) 
példás vailásbeli türedelemmel, Helvétziai vaüású Jobbágy-feleinek, l8a3-ikban , tem
plom-helyet, ’s építési segédet nyújtott. Ki nem fog Jobbágyainak szívéből szakadni a’ 
Nemes, ki önnön jövedelmei’ csökkenésével is, ápolá, segíté azokat; ’s a’ haszon-bérlé
sekben azoknak elsőséget engedett. Nyavalyában sínlődő Alattvalóéinak könnyebb épülése 
végett, Uradalma’ kebelében, kész pénzel, telekkel, ’s élelembe!! szerekkel tulajdonából 
jutalmazott Orvost tartott; az Árvák’, Özvegyek’ ínségeit enyhitgeté; ’s némeliy részben 
rokonainak boldogításokról sem felejtkezék-meg. A’ Szent-Jobbi (Biharban) Apátság’igaz
gatását I8a4-dik év’ felderültével vette-által Ö; annak elallyasodott malma helyett, jöve
dét mesebbet állított; ’s a* Szent-Jobbi vár ’s Monostor1 omladékaiból, a’ Berettyó medré
be sodrott köveket, abból kitisztítat  ̂A’ Szatmári új Püspök-palotánfk derekát, *s csi
nos homlok-részét ,mint építési tudományának, ’s nemes ízlésének csalhatatlan bizony
ságát, eggy pár’tavasz ’s nyár alatt felépítteté; *s arra sajátjából is, több ezernyi segedel
met áldozott. Ki képes elő-számláini azon áldozatokat, mellyeket e’ Fő-Pap, kizárva Ön
hasznát, ’s a’ dícsekedés’ póriságát, sírjáig tett. Nem feledé-el a’ Jézus’ Társasága’ Szer
zetét sem. Annak, ’s voltaképpen, a Lengyel-határ-széleken virágzó magyar-születésű 
Tagjainak neveltetésökre, évenkínt, több százra hágott segédet nyújtott holtáig. Különös 
Intézetben neveltető az árva, ’s vagyontalan Ifjakat; eledellel ’s ruházattal iártá azokat, ’s 
a’ szelíd tudományok’ ’s szép művészetek’ ajtajit,. sók szegény ’s nyomorult előtt 
megnyítá.

Ennyi gond-özönök, munka-súlyok, ellankaszíák végre Kovách Flórián’ ere
jét ; hanyatlása közelite: ’s Ö bátor lélekkel siet Szabadítója’ éleibe. Sejté már: hogy el
váló órája lehalad. Még eggyszer tesz’ vallást a’ Catb-. hitről, a'Tridenti Sz;Gy&meéel 
czikfcelyei szerint turcdelme zíwel % ad el a makula nálkS-valő Bárányt; ’ ti zta 
íelke, i8a§-d’ik"évién, Ijéczember* lí-ikén , estvéli ÍÖ' Őr^ToF/Szálmáíon testétől még- 
fáit. Holt tetemei, raéltóságáhbz illő aisz-rendél, ugyan ott takaríttatának-el.

Tek. N. ás Yitézlö Bábái BayJó’sef Úr, Borsod, Heves, ’s Bákés Vármegyei TáBIá- 
Biró, ’s a* megürésűlt Szatmári Piisp»kség’ uradalmi PraeFectusa; Bábái' Bay Veronika , 
T. Kis-Alacskai Bukovicá AntálVTábla-Bíró’ Úr élete' párja; YBábai Bay Julianna, T. 
Szmertnik Jó'sef’ Tabla-Bíró’ ür’ Házas-társa, következő sír-írással tisztelék-meg, Püs- 
pök-bátyjok’ nyugvó hamvait
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MÉLTÓSÁGOS ÉS FŐ-TISZTELETŰ '

N A G  Y - D A R Ó C Z I  K O Y Á C H  F L Ó R I Á N ,
SZATMÁRI PÜSPÖK, ÉS SZENT - JOBBI APÁT ÚR- 

TETEMEI NYUGSZANAK E’ SÍRKŐ MEGETT 
MDCCCXXV.X-eerXl-ki. VÉGZETT, EXXI. ÉSZT. VIL HÓNAPOS, ÉS VII. NAPOS.

ÉLET-PÁLYA UTÁN.
A- HAZA’, PÜSPÖK-MEGYE’, TUDOMÁNYOS CSÍNOSODÁS’, ’S EMBERISÉG’ 

SZÍVES ÁLDÁSÉTÓL,
’S ROKONINAK KÖNNYES SOHAJTOZÁSAIKTÓL KÖRÜL-LEBEGVE -.

KI DIÓS-GYŐRT, MDGCLIV. MÁJUS’ ÍV. SZÜLETÉSÉVEL, 
JÁSZ-BERÉNYT.MINT KÁPLÁN IV. BORSOD-NOVAJT, MINT ELSŐ PLEBÁNUS V.

EGERT, MINT EGYHÁZI TÖRTÉNET ■ ’S TÖRVÉNY-TANÍTÓ XII.
NAGY-KÁLLÓT, ÉS SZABÖLCSOT, MINT FŐ-ESPERES II.

A,’ SZATMÁRI MEGYÉT, MI^T-ELSÖ NAGY PRÉPOST, >S HELY-TARTÓ XVII.
MINT PÜSPÖK, MAJD IV. ÉVIGLESL . ...

Apostoli buzgóságával, lelkes oktatásaival, ’s élete’-
*s bölcs atyai kormányával, jó-tétivel, kegyeivel,.

Kesergő T estvér  ~  R okon i:
BABAI BAY JÓ’SEF, VERONIKA ÉS JULIANNA.

X ovách F lórián , .Istenéhez, Nemzetéhez, ’s Királyához hű volt Buzgó, roken- 
érző, példára gyújtó, nemes adakozó, könyörülő , tiszta lelkű, bölcs, jó Feteba'fát.szí- 
ves Rokon, nagy Pap, illendőségig takarékos, Káládatos," mehnyLétáem-dísz 1 halhatat
lanná, tenni nevét Bizonyítják ezeket a’ Hon’ ’s Vármegyék’ Köz-gyüléSein , magas dísz- 
s*él megfutott követi pályáji;’sazon bizodalom, meiiynél fogva a’ mind a’ Ciceró’, mind 
Ácpád’nyeIvón eggyaránf ékesen-szólló e" nagy Pap, ’s jó Hazafi F ló r iá n t , több izben 
választó a.’ Szatmári Káptalan Képviselőjének; meíly tiszteinek, minden" alkalommal, 
nemesen is felelt-meg. Magyar vendég-szeretése, távolt volt a’ pazarló vesztegetéstől; ’s 
társasági élete- módja,. leereszkedés,, nyájasság, ’s épületes oktató példa volt mindenkor. 
A’ Panaszosok’ ügyeit elintézni fő gyönyörűsége, ’s a’ babonaság’ gyomait kiirtani fő fog
lalatossága volt. Békességes-tűrése csudálatra méltó;•’* ezt, az Ötét több évig kínzó láb
fájdalmaknak csendes szén védésé, .nyíltan valja. Élete’ fogytáig tiszteié a’ Boldog Szüzet; 
ehez tett könyörgésé után tétté" áldozatját az Egek’ Urához. Hoszszabbnak lennem 
-ca.ak nem lehetetlen,..

Oszlopodat, hű-érzéssel emelé-fel Szatmár K ovách  F lór ián  ! Én viszsza-zén- 
gém sóhajtásait a’ bánatnak, boldogúlt Földim ’ hamvat felett; ’a csendes nyugtot ohaj-
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az alattomos kereskedésre rétéit egész adót is ,  *) melly csak a’ lopva-kereskedőt gazda- 
gítja, Továbbá veszt annyiban is, hogy azon portékát, mellyre szüksége van, drágábban 
kéntelen fizetni, és a* tilalom’ feltartására-nagy kölcségeket kell neki tenni. **) Ha a’ 
mostík nincsenek elegendő számmal, úgy a’ tiltott kereskedést nem akadáíyoztathattyák-' 
még; ha pedig nincsenek jól fizetve, akkor megengedik magokat megvesztegeltetni, vagy 
magok űzik azt.

3) A  Tolvaj kereskedés' behozása, melly akkor systematice rendelődik-el, systematice 
fizödik, a* IS ép* erkölcsét megvesztegeti, és ha egyszer béhozódott, oliyan portékákra is 
kiterjed, mellyek annak nem voltak az előtt tárgyai.

A  4) A  Nemzeti munkásság' megcsdkkenése; minthogy t). a’ hasznos foglalatosságoktól sok 
emberek elvonódnak’s Vám-fel-vígyázókká tétetnek 2) Mások a’ szántás-vetés ’s kéii mun
ka helyett, az alattomos kereskedésre adják magokat ***) 3) A’ Vám megadásának el
küldésének ’s a’ t  sokféle formalitással, a’ kereskedő ’s fabrikás idejének eggy részét el
lopják. E' sokkal fontosabb , mint az ember első tekintettel gondolná, mert az idének ha
mar használásától fiigg minden. Az Anglusok által-látták ezt. és a’ munkának felosztása, 
a’ sebes posta öszsze-köttetés, útazás-, sebes munka, szállítás ’s a’ t. által véghetetlen sok 
idő kéméllés hozódott-bé; -V munkára és febnkai dolgozásra fordított költség’' /ele, arra 
megy-fet, a’ mi az embernek ?4 óra alatt az élelemre és ruházatra szükséges. Itt nincs 
miért takarékoskodni. Be ha azon idő alatt két annyi készítődik, akkor annak a’ fele, az 
adótól és költségtől egészszen ment. Mind a’ mellett is hogy az a’ kenyér, mellyet az 
Anglusok esznek, drága, még is sok ágakra nézve, olcsóbban dolgoznak mint mi, mivel 
ők 365 nap alatt annyit dolgoznak , mint mi 2000 nap alatt. Azon idő alatt, míg bizonyos 
számú munka elkészül csak 365-ször eszik a’ drága kenyeret, mi pedig dOOG-szer az ol- 

■ esőt, és a’ kenyér' hegye, mellyet mi a’munkaalatt megettünk, utóljára is többe'-van miné- 
■künk , mint az, mellyet az Anglus a’ maga munkája ideje alatt megett ■♦***).

S) A  íivilA megcsSkkenése, részszerént azért, mivel benn az Országban minden drá
gább lesz’, részszerént azért, mivel az Ország-lakosának, a’ ki a’ kivitt portékáért, csu
pán csak kész-pénzt kaphat, a’ kivitelbe kevesebb haszna van.
-... 6) A  .Tereh-vitel-lémek megdrágulása. És a' mim a' -kereskedésnek megesMéíiiiiSi ga Ttíír" 
jósok és fuvarosok viszszaijSVeí is kapnak terhet,- természetesen sokkal kevesebb fuvar- 
bért kérnek , mmtba ez meg nem történik, mivel akkor a’'fe#eh-vitel a’ viszsza-téréá’ köl
tségét is viseli. TTá az Orosz-birodalom, az Angoly portéka ibévitelét megtiltja , : úgy az
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nyira nem értették , hogy azokat még azután száz esztendeig is magyarázni kellett az osko
lákban, egyszer osztán közönségessé lett az új nyelv; azelőtt az Olasz írók, ha Deákul 
nem, föb’nyire a* Provensei nyelven írtak. A* Német Császárság* virágzásakor pedig, ki
vált az Ottók alatt, a’ Német nyelv volt nállok a’ jobb társaságok’ nyelve. Azokba## 
Tartományokban, a’ mellyekben a’ Görög nyelv uralkodott, kissebb ellent-állásra találtak 
a* Rómaiak, mint másutt; mert Karthágó* elrontása után ő köztök is csak hamar közön
ségessé lett .az a’ nyelv, nagy politicával bíró vezéreik pedig mindenütt a* hová érkeztek ’ 
a* Tudós Görög Férj fiakat keresték, azoknak hízelkedtek. Mára* Németekkel, Olasz
országon kívül, semmire se mehettek, sőt utólfára ott is ezek vettek rajtok erőt. Talán 
a’ Parthusokkal is azért nem boldogulhattak. Gall iával is tíz esztendeig kellett Caesár- 
riak vesződni; mert annak is csak igen kicsiny része volt Görögös. Talán á' Dánusok 
sem hódoltathatták volna meg Angliát olly könnyen, még pedig két ízben, ha a’ két 
Nemzet’ nyelve elannyira nem hasonlított volna egymáshoz, hogy a' Kanüt által a’ Dá
nusok’ megtérítésére küldött Anglus Papoknak predikállását a’ Dánusok megértették. Rit
ka történet ád a’ Históriákban a’ nyelv* befolyását vi’sgáló Filozófusnak nagyobb okot 
a’ gondolkodásra, mint a* Normannok* példája. A* hideg Északnak ezen fijai Franczia 
Ország’ északi partján megtelepedvén, nem csak. egészszen felvették a* Francztá nyelvet 
igen rövid idő a&tt, hanem azt Tudósok* é$ írók’ nyelvévé is ők tették leginkább, a’ 
nélkül, hogy erős vitézi Nagy-lelküségekbŐl legkissebbet is vesztettek volna. Onnat An
gliába által-szállván, kevésbe múlt, hogy azt az Országot is Francziává nem tették. aOO 
esztendeig a’ Franczia nyelv volt ott nem-csak az .Udvari, hanem az Ország-gyűlési, a*

. Törvénykezési, a* becsületessebb Társasági nyelv ; mert a’ Gyermekek az oskolákban 
arra taníttattak, nem is szabad volt nekik egymás köz’t Anglus nyelven beszéileni, hi
vatalt senki Franczia nyelv’ tudása nélkül nem viselhetett. Az akkor írott Franczia mun
kákról töb’nyire meg se lehet határozni Angliában írták é vagy Franczia-országban. I-ső 
Eduárd idejétől fogva tusakodni kezdett az Anglus Nemzet’ erős karaktere az igazga
tás* igyekezetével, ’s jobban-jobban gyarapodván a* városi Közönségek, itt is (mint má
sutt is mindenütt megszokott történni) annyira erőt vettek, hogy ezeknek KépviselŐji 
III-dik Eduard alatt a’ Franczia nyelvet az .Ország-gyűléséi ő l,’s Törvénykezéséből dgy 
Wontották^ b o g ia k  nemafy formulái marÁak-meg mind ez ideig belólle , ki is szo
ríthatta k mén FS Nemesség és Fé Papság tudta az Jnglm rychd is Ekkor léíetett-
le Anglia Nagyságának talp-küve. *A’ már elébb meghódoltatott írlandiának is Angiassá 
kellett lenni; a’ Cumberlandi Herczegség bírása által a’ szomszéd kis Scotiában az An- 
glus-nyelv udvari nyelvé lévén: idővel ezen Országnak is szükségesképpen öszsze-keilett 
a’ nállánál hatalmasabb Angliával olvadni. Mármost az a’ nyelv, a’melly olly közel voít 
#b©z, hogy a'* Fold’ színéről eltöröltessék, minden Európai, sőt az egész világon lévő 
minden nyelvek felett/legszélesebben uralkodik, ’s legtöbb ember által beszéltetik,* még 
a’ Khinai nyelvet sevé vén-ki; de ícülöraben is ebben a’ Birodalomban éppen a’ Nyelv te
szi a’ rothadás’ magvát; mert itt, más a’ Nemzet’ nyelve, más az Udvaré, melly azt utá
latba tartja: természeti következés tehát, legalább némelly írók’ vélekedése szerént, hogy 
a’ Mennyei-országvalamikor akkor, ismét annak a’ legelső ellenségnek prédája légyen, 
a* melly hozzá fér. Efféléket sokat lehetne a’ Históriákból beszéileni, de Sapienti putri#
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ez az igen tudós, és minden katona viselt emberek közt, ha talán az’eggy Horátiast ki- 
veszszük, legnagyobb Poéta,.TIrrá lett. Midőn a’ Nagy Fejedelmekről úgy gondolkodom 
mint Poétákról, egyszerre jut.eszembe az Anglus Alfréd és a’ Török Sulimén , a'kiket 
a’ Históriában majd 7 száz esztendő választ-el egymástól. Alfréd, ez az Anglűsok’ 
Fridrikje, Nagy Károllya, Mátyássá, vagy talán mind ezeknél is nagyobb ember j még 
13 esztendős korában a’ betűt sem esmerte. O volt a’ legelső Nemzeti Poétájok az An- 
glusoknak (ha a’ fellyebb említett hasonlóképpen Királyi vérből származott Aldelm Püs
pököt kiveszszük) Deákúl úgy beszéllett Alfréd, mint a’ maga született nyelvén, jól ér- ‘ 
tette a’ régi Görög Poétákat , hatalmas Orátor, éles .Philosophus, nagy Mu'sikus, nagy 
Mathematikns, nagy Építő-mester,' nagy Hadi-vezér, eggy szóval minden nagy volt- 
SÓIímaiít a- Magyar, csak úgy képzeli magának mint barbarust, mint vért szomjú- 
hozó hódoltatót; de a’ maga Nemzete úgy tiszteli ölet, mint eggy bölcs embert*). 
Csak H-dik Mahomedet, a’ ki Stambult megvette, nevezik a’ Törökök hódoliatinak . 
(Alfatih) Soliman a’ ki fegyverrel is mind szárazon mind vízen a’ legmagossabb pontra 
vitte a’ Birodalom’ hatalmát, a" kinek Hajós-seregi a’ Keresztyének’ Hajós-seregit sokszor 
eltörlötték, ’s még az Indiai Tengereken is verekedtek av Portugallusokkal, csak Törvény
adónak (AlKanuni) neveztetik áltatok ; ’sügy látszik, hogyájvalamint Napóleonról írják) d 
is ezt a’ nevezetet tartotta legnagyobb dicsősségének. M.kor legelőször Magyar-ország felé 
elindult, útjában eggy igen derék, és szép Hídhoz érkezett, mellyet Mustafa Basa az előtt 
kevéssel építtetett vala, és a’ melly mind e’ mái napig Musta& Hídjának neveztetik; meg- 
állapodika’ híd’ végén , dicséri azt, ’s mondja Mustafának: engedje meg, hogy az a’híd, 
az S nevéről Soliman hídjának neveztessék. A’ Basa irigyelvén azt a’ kis dicsösséget a’ 
Császárnak, kikerülte az egyenes feleletet. Akkor a’ Császár, mint a’ Német mondja, 
igazán a’ kengyelből (aus dem Stegereif) egynéhány verseket mondott, napkeleti módon 
allegóriába tévén ki, hogy a’ dicsősségre, ’s becsülletre nem csak eggy út van (Ila a' ri'sik 
Jutnak tőUei, magukhoz, intenek a'JMiomok ’sa’t) éa hogy szebb dolog a’ vízbe fúlni,mint 
az Hlyen embertelen ember’ hídján által-menni,’s azzal a’ habok közzé beugratott, ’s 
á* sébes vízen, Hazánk’ veszedelmére, szerencsésen által-úsztatott. Az ő idejében élt Sidi 
Ali Egyiptomi Admírál, nagy Mathematrcus és Poéta; ez is, mint ő. előtte PirfKéisz só- 
kai hadonászott' az Indiai Tengereken, móljára a’ szélvészéi állal megroncsolt hajóit el
adván , hajóz népével egygyűtt, mintegy második Xcnophóh, a’ szárazon gyalog haza 
ment Constantinápolyba. Ezén útját pedig vérsekkéi elegyítve megírta. Valamint Alfréd 
legelső Poéta volt a’ maga Nemzetében, úgy a’ Provensál Poéták közt (g’ kikről alább 
lesz’ szó) legelsőnek, ‘s legrégibbnek esmertétik Vithelm Poitiersi Uralkodó ferczeg; 
megírta a’ maga történeteit, midőn a’ Keresztes-háborúból liOa-ben hazaérkezett. Don 
Óienes Portuga!!iai Király is legelső a’ maga Nemzete’ Poétái közt, a’.kiket a’ História 
ismér.Mikor Don Dienes Portugalliába született, már akkor Castiliában híres Poéta volt
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lettek; kiesebb rendi Rilterek is voltak illyenek (mert meg kell jegyezni, hogy a’ régi Fő
nemesek, az uralkodásra jutott házakkal atyafiságban vagy sógorságban voltak; az ural
kodik tehát, sőt a’ Császárok ’s azoknak Sjaifc is nem gyalázatnak, hanem becsületnek 
tartották forma szerént, ’s grádicsonként a’ Ritterségre felvétettetni, még pedig sok szérr- 
vedések, és próbák után). Sok Fejedelmi Aszszonyságok, még Apátzák is tudtak Deákul 
és Görögül jól. Roszvítha nevű Apácza igen jól követte Terentiust 6 Comoediában; ezt 
Görög és Deák nyelvre Gerberga Abbatissa tanította. Az I-ső Ottó Császár Testvérié
nek, a' Bavariai Herczegnek Henriknek Leánya, és a’ Svecziai Herczegnek Felesége, 
Hedvig, Deák és Görög nyelvre tanította a1 Férjének eggy attyafiát, a’ ki azután Abbás 
lett. ’s mikor elbúcsúzott tőlle, eggy Horatiust ajándélíbzott neki, ’s ajánlotta, hogy azt 
szóf|aT«Íatösan Olvasgassa a’ Klastrombán. A’ mai tudós világban sokan 'vágyhat é ifljta 
Dámák, Anglián kivfll, nem tudom. — A* mostani Ráczok esmeretes Anacharsisa Euró
pának minden Tartományait tudós fővel keresztül utazván, Angliában vette észre, még 
pedig az Aszszo&yok’ társaságiban, hogy eggy szót se tud Görögül; ott kezdett osztán 
tanú!ni eggy Fő-aszszonyságnak vezérlése ’s út-mutatása szerént. Az illyen dicsősség csak 
öllyan Aszszonysághoz illik, a’ kinek más kötelessége nincsen; más volna, ha a’ fijak’ne
velése kívánná, mint Angliában, a’-hol eggy Parlamentális Tag sincs,- a’ü  a’ Görögös 
R'óniáfEiteraturánafe titkaiba be nem volna avatva; talán ott is meglehetne az ölíyan tudós 
nevelés az Anyák nélkül is; nállunk nem is mó'di; itt más dolog van. Láttam én eggy 
Fő-nemes Űri-aszszonyt, a’ ki mellett a’ kertben két felöl két Szoba-leány vart az á 
igazgatása szerént, eggy gyermekét szoptatta, a’ másiknak a’ fejét íUsttlte, harmadikat 
ímídkoztátta , a’ legnagyobbikát á’ fákra csimpajkodzásért, kúszásért, pirongatta; jön a’ 
Szakács, rendelést vár az ebéd felől; az Ur nincs itthon , jön az Ispány, beszéli! micsoda 
báj adta-elő magát a’ nagy dolog időben, parancsolatot vár ; jönnek a’ vendégek vagy 
Hivatalból , vagy látogatóul ’s a’ t. Láttam ollyat, a’ ki 75 esztendős korában újra kezdte 
árván maradt unokáji, ’s unokáinak gyermekei körűi azt a’ kötelességet, mellyetöo eszten
dő előtt már egyszer híven elvégezett. Ez a’ szép, és igazán aszszonyi dolog! Az igaz, 
hogy a’ melly aszszonyságnak egyéb ’ dolga, nincs, jobb annak a’ tudományok körül 
forgolódni „ mint fijatalságában bmálkodni,- tetszőskedni-, vén ,korában kártyázni ! De) a-’ 
(udon.ányosKotfáíbán ánnyirá Bujittodtsk töb nyíre a’ Nagy-Dámák,'hogy minden örök, 
s'égek utérina veszett. A’ többek Sztfv'szép és tudő's Madame Hovliers a’ Ricovrati ’s 
Árlesi Académiáknak tagja) a’ Filozófiában á’ Gassendi’ Tanítvánnyá; az Erkölcsi Idiiliák- 
nak híres szerzője, mind a’ mellettdsliagy fedhetetlen erkölcsű személy volt, V szép Jó
szággal bírt, ja’ XÍV-dik Lajostól tudás munkájiért nyert pensiójáftéíkülcsak-úgyánnagy . 
szorultságra jutott volna: Mert az ő házában szintén eggy kis Akadémia volt, a* legtudó- 
süfer, >’s leghíresebb írók ott gyakran öszsze-jöttek p. o. a’két Corneillé , Qvinault, Me- 
nagius ) ’Flechier ’s a’ t. (sokan a’ legnagyobb ürak is) ott olvasták munkáikat, ’s töb’nyire 
a’ Ház-ásáízohya iíélleté-alá bocsátották,’s azt, ha mindenkor nem követték is, mindenkor 
dicsérték1, mert födött is hozzá, jól is Vendégelt. Még roszszabb Gazd’-aszszony volt a’ 
Marsai Coligni’ szépségéről, tudományáról,' és Poésisáról híres Leánya, Campániai Gróf 
de la Siisének felesége; ez elválván Térjétől, gazdag örökségén már virágzó idejében ál- 
tal-esett, ’s mindene a’ hitelezők’ kezébe került. Még az ágyban feküdt , mikor a Szoba-
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Polykletus’ útazása, vagy Római Levelek.
(Folytatás.)

Nyolczadik Levél, Polykletus Theophaneshez, a* második Archonhoz. 
istenek. <— Vallás. — Templomok 's a? i.

M elly nagy köszönettel tartozom néked, érdemes Archon, az Athénéi Isteni tisztelet
nek Kormányozója! Már eddig is tapasztaltam jó foganatokat azon buzgó imádságok
nak, mellyeket érettem Minervához bocsátottal. Ezen Istenné’ közben-járására megenyhül
tek bajaim, a’ mi több itt a'hol csak üldözőket vártam, jó barátokat is találéfe^^Hpn-

helletemig szentelve lesznek  ̂melly édes tméktek szolgálni, titeket tisztelni!
Azon oktatás, méllyét elbucsuzásomkor adtál, nem ment Báliam feledékenységbe. 

Míg az Atyám a* Kómái polgári igazgatásnak természetéből kívánja ezen birodalom nagy
ságának okait kifejteni, te más úton az égben akarod azt felkeresni, a’ mit á’földi élet
ből meg nem lehet magyarázni, ’s a’ minden hatalomnak forrásához.felemelkedvén ki
nyomozni, ha vallyon nem valamejly .más nemzetekénél tisztább Isteni tisztelet tette é a3 
Rómaiakat méltókká arra a’ mindenható, védelemre ,, meliynek segítségével uralkodások 
olly szépen virágzik.

A’ Római Isteni tisztelet belső mivoltában, megegygyez , a* miénkel; mert a1 mint te 
nékem mondottad az Istenek igaz tisztelete nem azon nevekben áll, mellyeket nekik adunk y 
hanem az erántok.való belső imádásban, fiúi félelemben, és azon Sz; törvényeinek,

' lyeket ők az embeM*e|jj^|||gj}|^^ 
tetejétől MítMk a'halandók’ lelke**; me6I>o ,A}al rz.a eróte W kr.el, ha bérnek el- 
lyan tulajdonságokat gondolnak ,mellyek azigazsággal ellenkeznek, ’s kegyesen fogadják 
azon tiszta, szívből származó kódolásokat, mellyek trónusaikhoz külömböző útakon já

sz én  tekintetben Görög-ország talán felyül-haladtatik Kómától i hoí a’ vallás nyil- 
^^ságosabban ’s felségesebb formában, vagy inkább úgy- rmutatja-ki magát, a’ miilyen 
nálunk akkor lehetett, mikor tőlünk Itáliába által-ment. Az Árkádiabéliek, Oenothrus, 
a’ .PalIantinusok Evander alatt Honni Isteni-tisztelétjeket Eatiumba bévitték, és azt Albá- 
ból, Rómába plántálta-által Rómulus, kiről, a’ Történet-irók azt mondják, hogy városá- 
nak fundáláíákĉ  HerkuIesnek. Görög, egyéb Isteneknek pedig Albai szokás szerint áldo
zott. A’ jótéteményeknek legnagyobbikát tehát a’ Római nép neki köszöni. ÍSuma jobban 
kiterjesztette, ’s rendbe-szedte azt Isteni-tiszteleti szer-tartásokat; az Innepeknek nagyobb, 
fényt, ’s az áldozatoknak nagyobb pompát adott, az egész Isteni-tiszteletet lelket eme- 
F. M. Or. Minerva 3. Kegyed. lSS7. 41 . ■
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/(6a-dtk esztendeiébea Itáliát eggy rettenetes pestis pusztította, Aesculápiusnak Rómában 
Istenitiszfelet rendeltetett, ’s számára a1 Tiberis’ egygyik szigetén templom építetett.

Az újj Istenek’ szaporodásához e’képpen a’ Rómaiak kicsinyenként hozzá szokták, 
’s azokat olly esztelenül roegsokasították, hogy még az esniéretlen Istenségeknek is tem-

szembe-tűnik. A’ megvilágosodott Rómaiak magok is mosolyognak azoknak sokaságán; 
azt szokják mondani, hogy Városokban, az élet nélkül valóknak népessége nagyobb, 
mint az élőké, és hogy abban töb’szer lehet Istent mint embert találni. Ezer váratlan 
környiilményék szüntelen eló-raozdít ják ezen ártalmas szaporítást, mellynek megszűnését 
nem könnyen lehet remény leni.

Midőn Tátius Király Róma csatornáit tiszlogaltatta, azokban eggy esmeretlen Isten
ségnek álló-képe találtatott; minthogy senki-sem tudta miilyen név alatt keljen azt imád

ná v alatt tisztel tetett.
TüUus Hostilius látván, hogy eggy ütközetben seregei az Albaiak elpártolása miatt el- 

halaványultak, a’ hal a vány Ságnak (Palior) templomot ajánlott’s tökéiietesgyözedelmet nyert.
• .Midő̂ n ~ 'Rőffia

: á^pálalÉ-éÍ0aáfellr,':^en. 'S á i^ . 'óMélezetére. a? ikmevetés, Istenének (Ridiculus) eggy 
kő-kép áliítatott-fel.

A’ Callusoknak Rómába béütések előtt kevés idővel a’ Vesta szent ligetéből eggy 
szózat azt jövendölte, hogy a’ város eggy idegen nép által él fog foglaltatni, ha annak 
falai sietséggel magasaVra nem építetnek; de ezen jövendölés’ fontossága csak a’ szeren
csétlenség megtörténése után vétetett észre; mindazáital, hogy annak emlékezete fenn
maradna a’ szobás’ Istene ezen név alatt Aius Locutius eggy templomot nyert. Az Oráto- 
rok ezen Istent szokták segítségül hívni.

Á’ Rómaiak a’ virtust, a’ segedelmet, a’ gyözedelmet, a* szabadságot, az egygyet-éctést, 
az igazságot,, ’s-a’ sorsot is Istenségekké tették. Nálok a’ boldogságnak, a1 történetnek, 
az egésségnek, a* béke-szerelésnek is templomok vagyon, a’reménynek pedig több is mint 
eggy. A*. kCTeskedés.;aybü|||  ̂ - ■
telezte é̂sék alkalmatosságával bizonyságul, ’s legszentebb esküvésnek az tartatik, melly a’ 
OTupiter̂ Fidíüst hívja bizonyságüí. ' - :;;;b'Vbri'': r'.̂ -T. "■ . •; .•}.,.....

Találtam Rómában ölly tanult embereket, kik az Istenek’ illy szertelen sokaságá
ban, megbótránkozván, azoknak tiszteiéi érői lemondottak, ’s lételeket tagadták, sŐtmég'a’ 
legfőbb Istenségnek, léteiét is megtámadták, ’s kételkedtek, hogy az eggy Ííapoh kívül 
más Istenség volna. így a’ babonáskodás az embereket az istentelenségre vezeti, ’sb en
nek a’ költött Istenek béhozása az igaz Istenség eráht való tiszteletet is kiírtja. ■

; Itt Rómában az ember mindjárt születésétől fogva az Isteneké, kik őtét életének min
den lépcsőm kés Alig-fóg n̂tatifc már is Vitumus és Sentinus Istenek neki életet és 
érzést adnak ; a’ Natio nevü Istenné születését segíti,.ííundma Őfet kilenczedik napjáig ve-, 
zéti , midőn szüléitől aeveí kap, ;fagitánus sírását szünteti, -Eduzus enni, Potina inni tá.-‘ 
jdtja,.; Paventia félelmét enyhíti, Össiíago csontjait erősíti; Virginicuris és Hymaeneu  ̂
apródoriként iíjóságából a’ megházasodásáig késérÖc, ’s Senius az Öregséget segíti visótóiií 

- • ^ í r ' 7 ' ^ b
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ná tusnak és a1 Nép-szószőllójinak megegyezésekkel. A’ ieghíresebbik, és egyszer'smind 
iegpompásabbik a* Capitolumi Jupiteré, melly azt mutatja, hogy minden vaíiású, és min
den nemzet ségö emberek’ lelke, az egygyetlen eggy Istenhez, a1 természet’ Terem tőjéhez, 
és. Attyához igyekezik felemelkedni. Ezen Jupiter nem csak legelső Istenek a* Rómaiak
nak, hanem azt külSmböző nevek alatt is tisztelik sok templomokban, mellyek külömbféle 
alkalmakkal építettek. Legrégibb templom Rómában az, rtielly a* vivő Jupiterének hí vat
tatik (Jupiter Feretrius) ez a’ Capíiobria&Jialroóri áll, és egész hoszszasága csak tizen-Öt 
lábnyi. Benne minden arra az időre mutat, mellyben a’ város még kezdetében volt, és

x^^^faIa.j^ÉÍÍte^^adalbaD.-megöletett ..fejedelmének fegyvereiifelaggatta, *Rzén ere- 
deíéyel' Íöegégygyező mód szerént ide vitelnek mint ajándékok a’ " fejedelmi.; prédák 
(spolia opima) az az ollyanok, mellyeket a’ Fő-vezér az ellenséges fejedelemtől saját kézé- 
v.el a’ harciban elvesz, és meg van mutatva, hogy ezen megtiszteltetésben inég csak két 
Római Fő-vezérek részesültek. Midőn eggy ütközetben a1 Római sereg megfutamodott Ro- 
mulus a’ futást-gátoló. Jupitert (Jupiter Stator) hívta segítségül, és a’ győzedelem után ezen 
templomot építette a1 Palatínus domb* alján. A’ Látiumi Jupiter (Jupiter Latjai is) a’ Lá- 
.UgwiiAZ n.ép,ek^z^e^zSvejkez^»én^k.íemhákM^^4^sz^etíkvA?Jcâ yTar,quHiiuselih'ék _
tiszteletére nagy ínaeplést rendelt, melíyrői ezen 4? népecskék’ követjeí közzűl ki-ki. vitt 
haza magával az ezen Istennek áldozott biká*-húsából eggy darabot. A* győzedelmes 
Jypjter.TempIoína (Jupiter victor) azon fogadásnak következésében épített, mellyel Papi- 
eíüs Cursor a’ Gailusokön , és Samniteseken nyert győzedelme alkalmával lett.

Jíinó hasonlóképpen több oltárokat számlát Rómában. Mint Pronuba a’ házas aszszo- 
nyokat védelmezi, ’s mint Cinxia a* férjeknek segíti meny-aszszonyaik övét megoldani. 
Júnó Lücinát a’ vajúdóaszszoriyok hívják segítségül, Júnó Matronaa’ házi-gazdáságra vigyáz , 
Júnó Jugá a’ házasságot teszi szerencséssé , Júnó Moneta az országnak az ő templomában 
tartott pénzét oltalmazza. Az Aventinus dombon a’ Királyné Júnó’ temploma (3unó regi
na) emelkedik-fel, mellybe Camiílus Júnó képét Beji városából vitte által.

Mársnak Főtemploma a’ város’ kerítésén kivül van. Midőn valamelly Hadi-vezér a’
. hadi-sereghez akafv.inf^ ŝii^^dme êlpilvé»k:áj Í̂6tó.Bi '̂4ácdá :̂ó*®«S'en‘:ímegrázza ezen

• =
A’ had-ísténének gyermekei Beiionáról sem felejtkézhettek-el* Énnek számára :a’̂ ké

ri lésen kivül a’ Carmentalis kápuhoz közéi van eggy pompás templom építve; ott fogadja-*, 
el a* Senátus az oliyan követeket, kikel Rómában fél beereszteni; ott kérik a* győzedel
mes Hadi-vezérek a* triumphus’ dicsősségét, minthogy míg hadi-vezérségek tart, Rómában

-' V Jádusz.Itáliának legrégibb esm eret es fejedelme még most is szüntelen tisztellelik átlói 
a5., néptől, .mellyel S2öllő - és gabona - termesztésre, ’s kenyér-sütésre - tanított, ’s az Iste
nek’ számára oltárokat készítni oktatott. Ó ennyi jótéteményeiért az Istenek közzé szára- 
láitatott ’s a1 jeles innepeken főképpen segítségül hí vatta tik. Mint az elmúltaknak, és jö
vendőknek mély eszű vi’sgálója , a’ millyennektartatott, kettős ábrázattal festetik. A* há-

Januáriusznak neveztetik. Templomát, melly a’ Fórumhoz közel van Rómulus építette:.
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egykor eggy róka, meílyet -eggy gyermek elszalasztott, történetből a’ képeket sneggyuj- 
totta. A’ kakas is igen kedves áldozat az Istenek előtt.

Altaljában véve a’ Rómaiak’ Isteni tisztelete hasonló a’ Görögökéhez, ’s ritkán lehet 
valamelly nevezetes külBmbséget közöttök találni.

ügy látszik ugyan mintha némelty a’ helyhez alkalmaztatott szokások, ’s régi csak
nem megmagyarázhatatlan hagyományok ezen nép’ vallására különös béllyeget nyomnának; 
mindazáltal az eredeti vonások ebben is ugyan azok, mellyek a’ Görögökében vaj»ynak, ’s 
a' Görög ember a’ Római templomokban a' maga hazája’ Isteneit véli tisztelni, mihelyt az 
Isteni tisztelet' szencségétől el van foglalva ’s a’ mellyékes környillményekre nem ügyel. 
Az Istenek, az áláiáatok ’s a’ hit ugyan azok, csak a’ régulák aprólékosabbak; a’ mi szüksé
ges következése a’ jövendölés-mesterségnek', melly a’ Rómaiaknak minden beszédekbe, 
cselekedetekbe, és szokásokba béhat.

De a’ nagy veszélyekben, mellyek az országot gyakran végső romlással fenyegették, 
a’ Rómaiak eggy különös Isteni tiszteletbeli cselekedettel külömb»2tetik-meg magokat, 
melly Görög-országban példa nélkül való , melly szerint t. i. azt fogadták, hogy minden 
házi barmaiknak a’ következő tavaszszal leendő szaporodását az Isteneknek fogják áldozni. 
De ezen rcndkivul-való áldozat esaka’ Senatosnak, és a’ népnek engedőimével mehet vég
hez. Az iííyen Tavasz szent tavasznak hívatlatik (Ver Sacrum) ’s az utolsó Fabius Maximus 
Dictátorsága alatt volt a’ második Punicus habodnak szerencsétlen idejében. Az iliyen ál
dozatoknak gyakori tétele a’ fenyegető veszedelemnél könnyen még nagyobbat okozhatott, 
’s az Isteneket inkább ingerelhette,. mint engesztelhette volna; mert mi módon lehetne 
őket az A jótéteményeiknek semmivé tevése által tisztelni.

De hát azt a’ kegyetlen áldozatot millyen névvel nevezzük, mellyel a’ Rómaiak ollyán- 
kor véltek az Istenektől fegyvereiknek szerencsét nyerni, midőnmegmenekedhetések eránt 
kécségbe-esíek. Bátorkodjam e néked megmondani hogy Rómának eggy piaczán a’ Gal- 
lusok közzűl eggy férfi, és eggy aazszony, ’s a’Görögök közzül is eggy férfi, és eggy aszszony 

-mindenek’ láttára megáldoztattak. Hlyen iszonyú áldozat, melly Taariának vad lakosaihoz 
illenék, Rómában több Ízben is ment véghez; az Róma kezdetétől fogva szokásban, volt, 
ezen Nemzet’ legszebb virágzásakor is, eggy Paulu's Aemifius, eggy Marcelfus’ idejében is 
helyet talált,-s csak ez előtt kevés esztendőkkel tőröltetett-el a’ Senátus által. Mikép’ vi
hettek ezen küiömben felségés gondolkozású nagy emberek illy utájatos vallásbéli cseleke
detet, ’s a’népnek képzelt javára illy undok vétket-véghez ! így lesznek az emberek a’ lég- 
-szentebb dologgal való viszsza-élés által az emberiség’ nevében hóhérokká ’s az Istenek’ 
nevében Isten-káromiókká.
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Egy tekintet a* Magyar-országi Cultúrára a1 Xl-iki Században.

H ogy Magyar-országon már a’ 11-dik Században 1. nern-csak a’ barom tenyésztés és 
tartás, ’s nem-csák a’ mezéi gazdaság , úgymint, föld-naívelés szántás,vetés, szőiő-plán- 
tálás 7s a’-.i.'. divatban volt; sejdithetni azt csak'azon intézetből is l) hogy a* Vármegyék 
katonáiknak minden napi zsold helyett élelmekre bizonyos mívelhiváló földek voltak ren
ddel ve *s adva; mellyeket mívelni vagy míveiietni nekik ikbtelésiég«kBen;álk>tt. Sejdithetni 
>2) azon rendelésből, melly szeréiül a5 birtokosok gabonájokbót, b©rdkbói<,lis,'̂ tfnpfcaik- 
bóí a’ tizedet természetben tartoztak kiadni. Hogy pedig azon kívül —

2. több-féle hasznos és szükséges kézi-mesterségek is divatban voltak’s gyakoroltattak , 
világos azon régi Ok-levelekből, mellyeknél fogva elsőbb kegyes Királyaink a* Keresztyén 
vallásnak gyarapítására, ’s a’ nemzeti cultura’ elŐ-moísdítására Monostorokat, Abbátziá- 
kat  ̂ Praep.ostságokat áüítqttak-fel, és azokat királyi módon nem csak fekvő jószágokkal , 
hanem kiilömb-kQlÖmbféle ingó-bingókkal is megajándékozták , a’ honnan az lett, hogy 
mindenféle fennáilhatásokra szükséges dolgokkal bírtak, p. o. a’ Péts-Váradinak Baranya- 
Várniegyében, mellyel Sz. István fundált , ’s gazdagon megajándékozott, 110 vintzlér- 
jén, 36. szántóján, ?s 12. méhészszén kivül, volt még U l6 szántó-földje; ezek mind- 
öszsze 41. Falut tettek, mellyek minden termékeikből tizedet adtak az Apátságnak,t 
A* Sz. Anián Tihanyi Abbátziájának András Király már eggy 34. daráiból állott Ménes 
adhatott ’s adott.

Kálmány alatt pedig még jóval fellyebb kellett hágnia a’ föld-mívelésnek ’s culturá- 
nak ; mert külömben meg nem foghatni, hol vette volna Almos Herczcg azon temér
dek sok jószágot és vagyont, mellyel a’ Dömösi Prépostságot megajándékozta. Ugyan 
is az ő adta Ok-levél szerént birtez a’ Klastrom Falut, mellyekben ?6l. részént Jobbá
gyok, résként szolgál laktak , bizonyos csapatokra felosztva. Ezen 59 Falu adott esz
tendőnként a’.Klastromnak, a* rendes tizeden kívül 1522. köböl (cubulus) búza lisztét., 
4 hízott Ökröt, 1522 juhot, 30. kövér örüt, 50. sertést, 70 ludat, 120 tyufcbt , 81 kő-sót, 
1522. akó sert, 175. akó méh-sert ;

A’ Királyok’ ’s Herczegek’ Ok-leveleikből látni azt is, melly sók-féle mester-emberek 
találtattak már akkor az Országnak minden részeiben.

Adott Sz. István a’ Péts-Váradi Apátságnak fazekasokat, molnárokat, arany-mívese
két vagy ötveseket, bodnárokat, tímárokat, ácsokat, kovácsokat, kép-faragókat, kenyér, 
sőt édes csemegê  Sütőket is. A’ Sz. Márton-hegyi Apáturságriak is meg voltak adya több
nyire a’ most nevezitek V azokon kívül még méh-ser főzőfc , csizmadiák f"’* tímárok is;
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A’ MüVÉSZSÉG’ BARÁTJAIHOZ.

I  Magyar Tantheon. Az 1825. 1826. 1-827. Pozsonyban tartott 
Ország-gyűlés'' emlékezetére. Részenként kiadta Ponori Tkewrewk Jo’sef, Magyar-or
szági és Erdélyi Mes Ügyész. '

II. Malerische Reise auf dem Waagflusse in Ungern. Von j iV s
Freyherm von Mednyánszky. Mii zmölfAnsicTiteri. Pest, int Verlage bey Conrad Adolph Harileben. 
I826- gedracht bey Ant. Siravss. 123 lap. k. . " ■ ----

III. Téweyhundert liter und secfttig Donau- Ansichten nach dem 
Laufe des Donaustromes von seinem Ürsprunge bis zu seinem Aus- 

jlusse in das schwarze Meer. Sammt einer Donaukarte. Ha-ausgegdm
von Adolph Kunike, Historienmaler und ínhaber eines Irihogrophiscken Instítuies. Segleiiet mii einer 
topographisch - hrstorísch - eihmographisch -pittoresken Beschreibung vonBr. Georg Carl Borromdus . 
livmy, emeriiirtem Proféssor dér classischen Literatur, dér Phüosophie und dér hislorischen Wis- 
senschaf 'en, MHglied dér k. k. Sociei'dt dér Wissenschaften zu Prag, dér h. k. landwirthschafts- 
gesellschaften zu Wien, Prag , Brunn , Klagenfurt, dér kSnigL grossbritt. Socielat dér Wissen
schaften zu Göitíngen, dér kön♦ preuss, Academie dér nützfíehen Wissenschaften und Kiinste zn 
Erfurt, u.s.w. Wien, lei Leop. Grund, l8a6. — Atlász formában , kiterített egész ívben, min-

Nro I. — E’ profd-arczokat igen. nagy gonddal és igen nagy szerencsével rajzolta ié , 
metszette is Báró Lütgendorf Ferdinánd. Nem azon törekedett, hogy a* fejnek az ideálo
zás által, több nemességet V kedvességet adjon, a’ mit az első rendű Mivészek mindég

hogyan őket a*. tükör kápja-fel; s a* ki azon gondra tekint, mellyel Lütgendorf minde- 
nikének nézését, haját, ruháját, álmélkodást érdemlő külömbözésekben adja, érzem 
fogja, hogy az arczok tellyesen elvagynak találva; V így Lütgendorf, ’s Ponori, ki Őtet 
tanácsolgattá,. a’ most és'később élőknek szíves köszöneteket érdemlik. Az arcz magán 
hordja a1 mit az ’ emberről;mondhatni, *« gyakrabban mint a’ figyelmetlen gondolná; ’s 
ezen állításnak való voltát hány fő bizonyítja itt! ide értvén némelly kép mellett még á’ 
haj-fésülést, Öltözetet, és kéz-írást; mert a’ lelkes Kiadó a’ képek alá kinek-kinelc lüféf
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Mondd, hogy atyád még él, mert még él szívednek , 
’S vége az halálban nincsen az életnek.
Mondd, az a’ szebb és jobb kezdetét olt veszi, 
Hol porond-hajlékát a’ lélek leteszi. \
A’ mit eggy szép álom feste Sápiénak^
.S Plátó ’s Virgil költött, nézzd te is valónak;
,S, meglát'd a" Szív csudát, ’s'igén nagy csudát tész’ 
És hogy az nem roszszabb birtokunk mint az Ész *).

Úgy van; inég él atyád, barátja lelkednek, 
Körülötted lebeg, 's tanúja tettednek, 
tát midőn sírsz, hogy bár Zsigmondiéi eredtél,'
Ki Erdélyt kormány iá, még, semmit nem' tettél;
’S bár 1 eleki Károly volt anyádnak atyja,
Hevedet .csáF'véfeio fénye ragyöglatjá, ~ '
Nem az ön-maga;dé! Lát, ’s öriit 'SarsánákT 
Hogy illy fiai a (Iá hazának ’s ionjának. ***"-' '
Sírj, ’s ha barátodnak intését tűrheted,
Szeressé a’ ragyogást, ’s valljad hogy szereted, 
így sírt, ’s nem titkoló nagy szíve’ sírását,
Ki a’ Marathoni Vezér’ ragyogását, - 
’S a’ ragyogást csak a’ tettért irigylette, - 
’S később éhe ’s veszte 'által-érdemiette.

Két út viszem oda, a’ hova szíved vágy;
Ne nézz csak vakító példát; nézzd, ez mit hagy. 
Homály is adhat lényt, és a’ házi élet,
Ha érdemek védik és a’ köz ítélet.
Feledve lesznek majd hazánk' sok Nagyjai,
Nem soha Festetics , soha nem Ráday.

Néked osztály-részül az a’ fényes juta,
Mellyen sok rósz’ kényén, sok jó vészszel fitta, 
Járd, de a’ Szirének ellen óvd fiiledet,
Ne tagadd-raeg soha csillámért tisztedet.
Haladj-elő, ’s bonts, homályba másokat,
Nyugtod mtdja-felnl lármás; halálokat.
De bukj is, ha hagyja szíved’ szent érzése. 
Atyádnak, kit siratsz, erre hí intése.

Kazisczt Fzmncz.
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ván Véradót, Cramnalc testét néhány gallyal tafearám-ba; ’s az olfa szerte bolygók a’ 
kietlenben, ’shála az Úr nevének, hogy feltalálhattalak.

Az érzés’ iszonyú hóhérlási között, tántorgott most viszsza Valkó. Gyilkos én ! én 
Bltem-meg Gáspárt, Tejemet, az ártatlant!!! ' - .
,« Atyám te ! felsikoltott Ilka; ’s kedves Gáspárja’ nevének szíves említésével, száz lelke 
is kiszakad tt belőle.

A’ legkeservesebb Ínségekkel küzdött árva Haza végre, megpihent IV-dik Béla’ visz- 
sza-jöttével. Valkó lelki-ösmérete’mardosási között, épűletleníil hagyá-el á Kedvesei sír
jává vált vár-omladékot, Bekénynek pedig ott nagy darab erdős vidéket ajándékozd, 
mellyet máig. is Bekény-gaílyának nevez a’ Nép, mint szinte Gáspár sirhalmátis, 
GSSpár süllyedésének.

Valkó’ vára, gyász-omladék mott. Csak nevét tartá-fel az emlékezet

1 ö.
Polykletus’ útazása, vagy Római Levelek.

. Nyolcladik Levél. Polykletus Theophaneshez , a’ második Archonhoz, 
A‘ Papi-rend. — Külilmlféle Papi-egygyesüUték.—  Fő-popok. ’i

. rodtak. Rómában a! .papokat úgy lehet nézni: min* eggy- nevezetes felékeZeteta’peígári- 
térsáságban; roindazáltal nem tesznek azok a’ többi polgároktól külön választott oíif'ájyti, ' 
mint Görög-országnak csak-nem minden tartományaiban. Ezen népnek polgári alkotmá
nya szerint semmi sem óldozhat-fel eggy tagót-is a’ haza eránt váló kötelességek alól, ’s 
.ínja felől ugyan ezen Intézet’ következésében az Országnak eggy tagja sem gátoltatik a' 
tisztségek grádicsán mindég fellyebb-fellyebb menni. Mindén felsőbb tisztviselőnek nyit
va van az út a’ fő-hadi-vezérségre, valamint £  hadi-vezérnek-isa’ polgári fŐ-tisZtségekre. 
Csak az nygpheti-el a’ papságot, a’ ki előbb a’ hadi-seregeknél szolgált) de ellenben a' 
papság nem akadályoztat senkit más felsőbb; hivatalokra lépni, mert minden nap lehet 
látni ollyanokat, kik a’ papságból polgári Hivatalokra mennek-, .sőt némeliyek , mint papi 
mint polgári hivatalt egygyiltt is viselnék." Az egygyik utóbbi Cyűlés* al......................



1





lyák~, ’s ezekbőI titkos dolgokat következtetnek. Ha megbetegfilnek, minden tiszti fogla
latosságok megszűnik; a’ ki az emberiség bajait szenvedi, az nem érdemes többé ar
ra, hogy az Istenektől tudakozódjék. A’ papoknak ezen egygyesülete sokszor tárgya 
volt a’ megvilágosodottak csúfolódásának, a’ sanyaTÚ erkölcsű Cató azt mondotta, hogy 
nem foghatja-meg , miképp nézhetnek két Augurok egymásra a’ nélkül, hogy ne nevesse
nek. De a’ pap csak-személyére nézve vesztett valamit régi tekintetéből, az ő semmit 
nemérő, de a’ népnek mintegy természeti szükségévé vált bölcsessége, csak-nem min
den Rómaiaknak ’sinór-mérték .gyanánt szolgál.

Az áldozat-nézők vagy* Haruspekszek kevesebb fontosságú egygyesűletet formálnak-, 
jól-lehet foglalatosságok, az Augurokéhoz igen hasonlít. Ők tudniillik a' jövendőt az 
áldozati barmok’ belső részeinek megnézéséből jelenlik-meg, ’se’ végre a' belek’ formá
jában ’s a’ belső résiek’’remegésében találnak jelenségeket; - eggy szóval a’ megáldozott 
barmok’ belső részeinek vi’sgálásából azt hozzák-ki, a’mit az Augurok az eleven állatok 
mozgásából; mind a’ két rendbéliek mesterségének egyenlő fundamentoma ’s egyenlő 
foganatja van. Az áldozat-nézőket görbe botjokrói (lituus) , • rövid-ujjú- köntösökről ’s 
szakáílaflanságokról lehet inegesmemi. Legtöbb-közöttök a’ suir.imis aruspr-í.

A’ szent dolgok’ tíz emberei (decemviri sacroruro) eggy ollyan papi egygyésüíéfel for
málnak , mellynek legfőbb foglalatossága abban áll, hogy az országnak veszedelemben 
forgásakor a’ Sibyllák könyveit vi’sgálják ’s ollyan áldozatokat visznek, miilyeneket sk~

’ kor az Istenek kivánnak. Eredeteket méltó megemlíteni. Az utolsó Tarquinius uralko
dása alatt eggy esmeretlen aszszony a’ királyhoz ment, ’s annak jó drágán kilencz köny
veket árult, metlyek az ő állítása szerint telő voltak jövendölésekkel. Midőn ajánlása el 
nem fogattatolt, három könyvet elégetett, ’s eltűnt. "Nem sokára azután ismét megjelent 
’s a’ még meglévő könyvekért ugyan annyi pénzt kivánt mint elébb a' kilenczért; ’s ek
kor is eligazittatván, ismét három könyvet a’ tűzbe vetett, ’s a’három megmaradottakat " 
viszont az elébbi nagy áron akarta adni. A’ Király az Aszszonynak ezen szokatlan maga- 
’fteétfetőnTálmélkodván, tanácsot kért á’ jósolóktól, ’s azoknak tanácsára sietséggel megvá- 
sárlotfá' a*' iáég 'megmaradóit jövendöléseket , ’s nagyon sajnálta hogy azoknak legnagyobb 
részét elhagyta veszni. Ezen kincs’ őrizésére eleinten két híres Fő-nemesek rendeltettek 
’s ezek mellé két alsóbb rendű szolgák adattak; de Róma városának 38‘ö-dik esztende
jében tíz papok választattak, öten a’nemesek, öten pedig a’ polgárok közzűl, kiknekfő 
foglalatosságok a’ Sibyllák’ könyveit őrizni, ’s azokat a’ Senátus parancsolatjára megkér-, 
dezni. - . ■ -

A' szent vendégségek három férjfiai (triumvir! epulónum) a’ mint már nevek is • je
lenti, az Istenek’ innepein ezeknek számokra adattnf- szokott vendégséget rendeiik-el. 
Ezt' sokáig a’ pontifexek cselekedtek; de utóbb midőn ezeknek foglalatoságaik igen meg
szaporodtak , Róma városának 557-dik esztendejében három különös papok választattak 
a’ végre , hogy az innepekre ügyeljenek ’s azokat a’ legillendőbb pompával szenteltessék-meg. 

Az eddig elő-számlált négypapiegygyesületek ugyan annyi társaságokat (collegía) tesz- 
I -V úgy nézettetnek mint, a’ Római Isteni tisztelet’ elrendelői. Minden egyéb-paf’sk 

Ka szírien BeK̂ siáfptJieji tartatnak is, még Is csekélyebb szolgálatban foglalatoskodnak* Ezek-
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Az ifca-ki iSíckolsbur̂ i kékedé? 23-ik oonfíának ereiénél focyá'IÍ-ík Ferdinánd Ki
rály, &á%Í5Ítv_án a’ Várat, az
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lem annak megkegyelmezett, ’s azt a’ maga valóságaiba meghagyva a* Státus Rabjai’ Fé
nyi tŐ~helly ékké rendelte, és a’ fegyver-házat ezen czélra fordíttatni, *s készíttetni paran
csolván, azólta itt szenvedik méltó büntetéseket némellyek azon szerencsétlenek. köz- 
zűl, kik a’ Haza, Király ’s fennálló Törvények ellen vakmerőén yétvén, szent köte
lességeik’ megtapodásával magokat méltókká teszik arra, hogy bűnös tetteik miatt rab-igá
ba nyögve, elkövetett kárhozatos cselekedeteikért lakóijának. A’ Polgári és Katonai kar
ból való Státus rabjain fcivűl ide küldődnek az alsóbb rendű Katonák közzűl is nérael- 
lyek, kik elkövetett tetemesebb vétfségeik miatt bilincsbe való várbeli munkára bünte-

A’ régibb időkben is sok szerencsétlenek siratták itt bal sorsok1 roostohaságát. Neve
zetesen Taraszovics Rasilius Munkátsi lX-dik Orosz Püspök, a’ ki I-ső Rákóczi György 
ellen elkövetett titkos fondorkodásai miatt 1640-ik észt. a’ Klastrom Temploma’Oltára 
mellől erőszakosan elhurczoltatván ’s szinte három esztendeig a’ rideg tömlöcz minden
féle alkalmatlanságait szenvedni kéntelenítetvén a’ Il-ik Ferdinánd maga közben-vetésére 
bocsátódott szabadon *). Itt nyomorgattattak azok a’ Református Prédikátorok is, kiket 
l6?0-ik észt. Báthori ’Sófia Fejedelem Aszszony, a* Roroano-Catholica vallásra Férje’ halá
la után .viszsza-térvén, nagy % sáed^ & ^ ^ álUí min
den kjgöndőlható náódon sanyargattatok **). • :

Itt tartotta fogva lí-ík 'Rákóczi Ferencz is. l?06-ik'észt. Generális Forgács Simont, 
néki tulajdonítván, hogy Generális Bonafouxtól, Esztergom Staremberg által (a’ kinek 
háta megett minden élés-házakat a’ parancsolat szerént elkelletf; volna foglalni) elvéte- 
tett ***). Itt töltötte búsan fogsága zordon napjait Gróf Kohári István is 17a0-ik észt. ’s 
itt írta komor óráiba azon Magyar lelkét és érzést kifejező Verseit, mellyeket az l8&3-dik 
észt. Szép Literatúrai ajándék SÍ—26 lapjain olvashatni. ■

A’ mi a* Vár’ mostani eirendeltetését és szerkeztet és ét illeti; e’ 4 fő osztályokra van 
felosztva, úgymint; a) A’ Várbeli Fő-igazgatói kormányra, (Festungs-Commando). b) A’ 
Vár őrző-sereg’ kormánnyára, (Bewachungs-Commando). c) Az Építő intézet* osztályára, 
(Local-Fortifications-Direction.) és d) Az élelemre ügyelő Hívatai’osztályára; (Verpflegs-Amt).

. A., A1 Várbeli- Fő-iga_zgató|J^rmái .̂álf: eggy, . -  .
íis TelügyélŐ eggy Káplánból (Fe-
stungs-Gapelían), a* ki mindég a’ FVanciscáhus Atyák’ Szerzetibőí való; eggy Fő-orvosból 
(Öber-Árzt), és eggy Ál-orvosból (Unter-Árzt. — A? Commendáns’ ****) közvetetíen 
felügyelése alatt yagynak, a’ most legközelebb. elŐ-számláltXiszt-viselők’s néki tartoznak 
egyenesen minden történetről jelentést tenni. A’ Comroendáns maga, függ á’ Bécsi Fc- 
Hadi-Tanácstól (Hofkriegs-Kalh) és a’ Budai Fő Hadi-kormánytól (General-Commando).
A* Fő-és Al-orvos fe!vigyázások alatt lévő Kör-házba, vagy Ispotályba, nem csak a’ Várhoz 
szorossabban tartozók., hanem a’ Várhoz közelébb eső quártélyokba fekvő Huszárok , 
Szabadságosok, elnyomorodtak (Invalidusok) és a’ Verbungs-Commaridónál lévők is, ha
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A* Magyar veié-meg alapját ez Országlásnafe, 5 hoza Törvényeket, megállapítá a! 

jussokat, ő teszi a* legnagyobb részt, és ti mégis panaszkodtok ellene. Közietek, szint
úgy ezer meg ezer nemesek, gazdagok vágynak, és kik alsóbb rendűek, nemtelenek, 
szegények, határok közzé szorúltabb élet-módúak e? egésségtelenebb levegővel, vízzel, 
nehezebb munkával élnek e? kevesebb jussokkal bírnak e, több köz terheket viselnek e ? 
mint Borsod, Heves, Szabolts, Szathmár, Bihar, Békés, Csongrád, törzsökös Magyar Lako
sai, kiknek Ós Apjaik Árpáddal jötfek-ki, alatta katonáskodtak, kiknek ígasság szerént 
mind Nemes embereknek kellene Ienniek, mert Magyartól származni, törzsökös Magyar
nak, lenni,. még is nemtelennek tartatni majd nem képtelenség, de ah számtalan meg- 
sirathatatlan politikai ’s fizikai rázódásokon esvén által Édes-Hazánk, kitudja, hogy ’s 
mikor , elmaradtak velek egyenlő társaiktól; most már veletek eggy rendbe állanak> 
még is senki Hazáját buzgóbban nem szereti mint ők. A’ köz-jóért áldozni minden bölcs 
Felsőbb rendeléseknek engedelmeskedni készek , vidám lélekkel bírnak, tudván, hogy min
den az Istenen áll, ő aláz, ő magasztal; tudván, hogy az alatson sorsúba, nem zúgo
lódni, de helyh e zt etés é vei megelégedni, vidám lélekkel foglalatoskodni, éppen olly nagy
iéi ek , jele , mint a* fényes hivatalú hatalmasba el nem kevélyedni, de ember-barátnak 
lenni;, tudván* hogy Istep e|étt lévén  ̂mind a kettő T egyenlő részre tart
hat számot, a> boldog Öráké̂ valóságbav *

Nincs több Magyar e’ földön csak mi, mi teszszük az egész Magyar Világot, Északi 
Á’siának az a* része honnan kijövénk, úgy marada, mint Nyári takarodás utána’ Tar
ló, láthatta ki utánnunk azon Tájékon megfordúlt, kik jöltek-el ’s kik maradtak olt, hí
rűnk, nevünk eltöröltetett Á’siában. Szegény Körösi (hamég él, Isten vezérelje)! Ö mon
dom úgy keresi a* Tatár fajok köztt a’ Magyart most, minta1 kisleányka a’ kopár liba pá
zsiton, a1 négy levelű szerencse Lóherét, halván rólla beszélleni szerető ’s máikás Nén- 
nyét. Miért irígyliiek hát szerencsénket, hogy ez Ország, Nemzet, Törvényes alkot
mány, szóval minden, minden ittfú-fa Magyarnak neveztetik? miért kedvetlenkedtek 
hogy a’ Magyar Vice-ispánt, Szolga Bírót meg kell süvegelnetek? Miért irígylitek, hogy 
nyelvünknek különösen kedvezvén az Ég, épen, tisztán ’s egészen megmaradt ’s az. itt ta-

v, Bár nagyobb
legyen is. itt é’ szűk körbe föídi dicsőségünk, legyen nem tagddjuk eggy kis nehazcfibüsz- 
keség bennünk, ’s néha uralkodó hangon találjukis kiejteni szánkból: „Magyar vagyok!” 
Ha azon Olasz Operánál, rnellynek Florentziába tapsolnánk , ’s azon Német szomorú da
rabnál , rnellynek Drezdában néhány könnyeket áldoznánk, iühon nem Nemzetinyelven ■ 
adatván-eló, ásítunk’s hideg vérrel vagyunk; ha talán, némely vastag Mag)* a' Pesti pom
pás jidzó Paio'.a melleit elmenvén, egygyet sóhajt ’s óg)' nézi azt, mint hajdan az idegen Iste. 
neknek szentelt magas berkeket, Templomokat és Oltárokat nézte az igaz ’Sidó Júdeábán , 
mind ezekért ne ítéljetek keményen idegen nyelvű lakos-társak. Hiszen ha nem fényietek 
is ti itten, ’s Nemzetet nem tesztek is , de Ábrahámba mint minden hivők Atiyába meg
vagytok áldva, megsokasita benneteket a’ Jehova mint az Égnek tsillogait, Európa Észak- 
nyugoti oldalát birjátok, a' finom Lengyelek, a tisztes Csehek és mások, vér szerint atyá- 
tokfiai, halaim::. Országió Nemzetek, Német-ország maga elég volna eggy pallérozott vi-
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K Ö N Y - V - B Í R i L Á S .
Handbuch dér ungrischen Poesie, oder: Auswahl intaressanter, chronologisch geord- 

neter Stücke aus den vortrefflichsten ungrischen Dichtern, begleitet mit ge- 
drangten Nachrichten von deren Leben und Schriften; nebst einer einleitenden 
Geschichte dér ungrischen Poesie ; einer Sammlung deutscher Übersatzungen un- 
griscber Gedichte, uadeinem’Verzeichniss.e dér im Werke vorkommenden weni- 
ger gebrauchlichen Worter. Für jene sowohl, die béreits einige Fortschritte in 
dieser Sprache gemacht, als fiiralle Frcunde dér Literatpr im Allgemeinen, und 
dér ungri«di®,;BM^eM8^í“ fíP'^®b}níIííng^n!Ít f t í l iü s  F é n y  éry  heraus- 
gegeben von F ra n z  T o ld y . — Erster Bánd. (Titel, Vorréde und Einleituug 
konnen wegen Mangel an Zeit erst mit dem zweiten Bande nachgeliefertwérden.) 

Pesth und W ien, in Commission bei G. Kilián und C. Gerold. Áusgegeben im 
August 1827. Gedruckt ín Pesth bei Trattner; igencsínosan, sűrűén, de szép 
és egészen új betűkkel. —

E z  az a’ czEm, mellyet a' Munka’ borítékjára nyomtattata a’ tudós Kiadó, minthogy a’ 
Nyomtató’ kdsedelme.rn.att az Czun, az tló-beszéd is a’Bévezetés, a> Pesti Vásárra 
meg nem jeTeniKelénék', és mind ezek csak a’ második Kötettel fognak kiadattatok Reeen- 
sens nem bocsátkozik-ki itta’Munka’ szoros megítélésére j annak ideje akkor lesz’, midőn 
a’ második Kötet is meg fog jelenni; de siet ennek elkészülését mind azokkal tudatni , kik

dessék. Most légyen elég elmondanunk, hogy a’ Könyvben mit találnak.
Lap 3. Alterthümer dér ungrischen Poesie, oder Zeitrauni von König Johanni ’s ez 

megyen a’ 14-dik lapig. Ez áll négy Énekből: i. Hymnus Szent Lászlóra. Úgy látszik, ezt 
éneklé a’ Magyar Anya-szentegyház már 1195, midőn a’ nagy Király a’Szentek közzé íra
tott, de eggy későbbi, nékiink igen régi imegigazitás után. 2. A’ Révai által is közhitt 
Emlékezzünk Régiekről... 3. Házasok’ Éneke eggy 1503, esztendőbeli Kéz-irat után. 4. Feddő 
Ének ; amaz a’ Mátyás’, ez a’ U. Ulászló’ vagy IL Lajos idejéből. — Tiszteleles régiségek, 
’s a’ legelső négy sorú strophákban, de rím nélkül.
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_  35 — 65. Gróf Zrínyi Miklós..
_  66 — 74. Báró Liszli János.
— 74 — 78fBjsniczky Péter.
— 78 — 95. Gyöngyösi István.
— qS — 104. Gróf Kohiry István.
_  10g _  10?. Ráday Pál.
_  IÖ7 — 115. Báró Amadé László.
— 116 — 137. Táblái Ferenci.
— 1Ő2 — 144. Bessenyei György.
—' 145 — 154- Báró Orczy LSrincz„
— 155 — 160. Barcsai Álruhám.

■ 161 — 174- Anyós István Pál
— 174 — 180. Horváth Idám.
— ISO — 1921 Dugonics, András.
—  102 —• I99. Baráti Szabó Dávid.
— 199 -  203. Répás József.
— 203 — 212". tévői miós.
— 212 — 218. Gróf Ráday Gedeon.
— 218 — 225. Szent-Joli Szabó László.
— 226 — 230. Batsányi János.
— 230 — 243. Dayka Gábor.
— 243 — 253. Verseghy Ferenci.

-— 254 — 258. Gróf Gvadányi János.
—  258 — 268. Virág Benedek.
— 268 — 293. Csokonay Vitéz Mihály.
— 294 — 349. Kisfaludy Sándor.

Minden Kalló’ darabjai elótt annak Élet-írása, áll, nagy gonddal gyűjtőit, figyelmei 
érdemlő, és eddig vagy épen nem ismeri, vagy hibásan ismeri tudósításokkal. A’Szerző 
szabadon hallatja ítéleteit, de a’ mint igaz ítél óhoz illik, hízelkedés és személyes idegen- 
ség nélkül. Ezen elsőbb Kötetében, a’ mennyire az elkészülhetett, csak a’ Versesete
ket adja; nem vetvén-meg a’fordításokat is, hol a’ Költőt legalább Nyelve és Technikája 
jegyzi-ki. A’mi az Olvasót mind a’ Költővel mind a1 Költéssel hozza szorosbb ismeretség
be , az a’ második Kötetben fog jönni..

Ha valaha jelent-meg Könyv közöttünk, mellyen Olvasóink, kiknek száma mégmin- 
dég igen kicsiny, kapva-kaptak, úgy e’ szerencsét ennek Óhajtjuk.. Aestheticaileczkézések 
még senkit sem tevének Poétává; de jaj annak, a’ ki Verseket e’ leczkézések értése ’s a’ leg-

egyedűi azoknak kívánja részvéteket, a* kik verseket írnak, hanem mind az azokat , a’ kik 
látni akarják, mint emelkedék Nyelv és Mesterség nálunk az: alsóbb jpolczokrői a’ fenteb
bekre, hogy végre azon Nemzetek’ sorában, mellyeknek a’ környiilállások korábban en- 
gedék-meg a’ kifejtést, magához, méltólag állhat-meg, ’s az idegeneknek is magára von
hatja figyelmét, , s

A’ két ezüst forinttal kihirdetett elő-fizetés a’ két Kötetre November’ 20-káig fennáll. ■
óeg; -  ., . - . .  KaZI.VCZV l'rVFKCZ,
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Horátz’ levele Pisóhoz és annak fijaihoz.

H a  ki ember-főhez ló-nyakat festene,
Mindenütt más tagot rakna, mint kellene,
’S toliakkal keverné, ’s rút hal’ formájával 
Azt, a’ mit fenn kezdett szép leány’ arczával:
Rém nevetnéteke, Barátim, müvére 
Midőn. kél kedéssel bon* „ázásáé ?

Elhigyjéteh, Pisék, hív iöássa é’ képnek,
A’ vers, méllyben ollyan zavartt tárgyak lépnek 
Élőnkbe, mint beteg’ álmadozásai.
Hol a’ fő ’s a lábok nem eggy test’ tagjai. —
Úgy de a’ kik képet vagy verseket írnak,
Akármit költeni örök jussal birnak.

Tndjük, ’s azzal mi is szoktunk dicsekedni 
’S készek is vagyunk azt másnak is engedni;
De nem, hogy szelídek ’s vadak.vegyüljenek, 
Bárány tigrist, madár kigyót szeressenek.

Sok munka van pompás kezdettel hirdetve,
’S rá eggy hét bársony folt, hogy ragyogjon, vetve,

’Seg^y 1pT[ak’B:\  «iv ín  ány, H b W  nagy vizével; 
Szép, de nincs jé helyen: talán-a’ kép-íré
Gziprus-fát is írni nagy elmével bíró; .........
Mit használ ha festést eggy hajő-törős l é r ,
’S bért azért, hogy kára rajzoltassák , igér'!
Izzad a’ fazekas: nagy edényt vársz tőle,
A’ munka kész; ’s eggy kis bögre lelt belőle, 
írj akármit akarsz; csak eggy egészt tegyen 
A’ mit írsz, ’s magával megegygyező Jegyen.

Barátim , az legtöbb költőknek -Hibája ,
Hogy megcsalja őkét szépség’ ál-orczaja.^
Eggy röviden akar írni, s homályos lesz’ ;
Mást a’ sok simítás lélektelenné tesz’ ;

¥■ M. Or. Minerva 3. Kegyed 18ZT.
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Amaz magasra vágy ’s felpuffad írása; .
Ez mász, hogy szelekkel ne vívjon járása;
’S a’ ki, ne mondassák, hogy másoktól tanul, 
Eggy dolgot forgatni akar hallatlanul,
A* tengeri Delfint erdőbe helyheti,
’S a’ Nereist Vadkan’ hátára ülteti.
A' hibától-félés, bölcs mesterség nélkül 
Regulák mellett is hibára hibát szül.

Emil’ oskolája körűi eggy kép-metsző 
Eggy avagy más részben méltán lehet tetsző, 
Csinálhat remeknek beillő körmöket 
’S a’ rézen lobogni látszó haj-fürtöket;
Még is kontár, ha nincs a’ dolog’ veleje,
Szép egészt formáld mesteri ereje.
Én bogy-ha magamat költőnek vallanám,
Illyen művész lenni szintúgy általlanám , , 
Mint fekete hajjal ’s szemmel ékeskedve 
Olly rút ábrázattal bírni, mint a’ medve.

Válaszszatok, ti , kik borostyán ágakat 
Vártok, erőtökhez mérsékelt tárgyakat;
’S elébb, mint kezdetek akármiről írni, 
Vizsgáljátok, mit tud vállatok elbírni.
A’ tnelly munkát bölcs ész fontolva czélúl vesz’ , 
Abban értelmesség, jó rend ’s szépség is leszT.

A’ rendnek az, ha nem csalatom, érdeme , 
Hogy a’ minek most van kelete ’s kelletne,
■Csak azt illeti most; sokat halasztva r e jt,
’S akkor adja-elő, ha illő helyet sejt.

A’ szó-rakásban is ízzel V észszel bíró,
’S kényes szedegető legyen a’ vers-író.
Sokszor már az által a’ mondás szebbé lesz’
Ha ravasz helyhezés szokott szót újjá tesz’.
A’ hol ujan taláitt dolgot kell festeni,
Szabad nem hallott szót kéjünkre költeni;
Csák a’ kéj ne sértse a’ szép szerénységet 
’S fog a’ nem rég’ csináltt nyerni kedvességet, 
Ha Görögök’ tudós nyelve volt forrása ,
’S jó módjával esik megbonnosításá.
Mert Caeciliusnak ’s Plautusnak mért adna 
A’ Római, a’ mit tőlünk megtagadna?
Ha én gazdagodom, mért irígyeltetem,
Holott JSnniusban ’s Cátőban sejthetem,

.Hogy Őseink’ nyelvét szokták bővíteni,
S képzeteiket uj névvel jelenteni.
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Szalad volt ’s mindenkor szabad lesz’ az olly szók’
Kiadása, mellyek uj vertt pénzek — de jők.
Mint a’ fák elnányják időről-időre 
Leveleket ’s szebbet hoznak jövendőre,
Úgy az ó korbeli szók is elhullanak,
’S az újak ifjanként frissen virítanak.
Mi ’s a’ mink van halál-adózói lenni 
Tartozunk. Bár ezer nagy hajót pihenni 
Dühös szelek elől tág kebelébe hív 
Eggy hegyből vájt öböl — Királyi dicső mív — - 
Bár a’ tó , melly elébb volt békák’ tanyája,
Most a’ termékenység ’s bőség szép hazája;
’S a’ folyó, melly pestis volt a’ mezőségnek,
Most más úton enged a’ bölcs mesterségnek:
Mind ez múlandó mív, ’s az idők’ zsákmányja:
Sokkal inkább a’ nyelv’ dísze ’s ragyogványa.
Sok elenyészett szó nyer még új életet.
Sok e l e n y é s z m o s t  bar nagy tekéntetet,
Mihelyt a szokásnak parancsolja kénye,
Mellytől függ a’ beszéd ’s nyelv minden törvénye.

'Melly versel kell hadat ’s bajnoki tetteket 
Im i, adott arról Homérus remeket.
Az egyenetlenül páros vers nemébe 
Elébb azok, kiket kínos kelepczébe 
Ejtett a’ szerelem , zárták keserveket 
’S utóbb boldogok is öntötték szíveket.
De gyenge hangjait elsőbb ki kezdette 
Bizonytalan ’s a’ per most is foly felette.
Archilochust harag, mint mérges nyilával, 
Fegyverkeztette-fel saját Jambusával,

ftSSStL*.
Mivelést rajzolni legjobban illenek,
’S beszélgetni ’s lármát győzni termettének.
A’ lantnak Istenek’ ’s vitézek’ tettei 
’S gyors bajnokok’ ’s lovak’ .víg gyözedelme?
Hírét ’s a’ szerelmet egygyfitt a’ tréfával 
Engedte a’ Múzsa zengni szép hangjával.

Minden vers-nemnek van saját színe ’s hangja:
Mikép’ illet engem a’ költőknek rangja ,
Eltalálásokban, ha vagyok járatlan,
’S inkább mint tanuljam, maradok tudatlan.
Nem szeret a* nyájas darab olly. pompába 
Öltözni, melly ülik a’ Tragédiába,

46*
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’S a’ tárgy, melly rajzolja Thyestes’ ebédét 
Csömörli a* köz-nyelv’ ’s víg játék' beszédét, ,
Ne legyen helyétől egygyik is megfosztva,
Meliy neki a' sorstál itiőkép’ van osztva.
Azonban Thalia felviszi szózatját
Néha ’s Chremes fennyen dörgi káromla-tját;
’S a’ tragödia is ha bút keli festeni,
Társalkodás’ nyelvén kíván beszélleni;
Telephus és Peleus, mint szerencsétlenek 
’S hazájokon kívül bolygók, kéntelenek 
A’ más-fél lábnyi szók’ dagályát elvetni,
Ha panaszok akar szíveket sebhetni.

Nem elég, hogy a’ vers szép ’s hibátlan legyen, 
Édességével is szükség csudát tegyen,

Mint mosblyögva néz a’ mosolyodókra 
Az emberi orcza, úgy sír a’ sirókra,
Könnyét hullassak e ? tégy  bús elébb magad 
Telephus és Peleus ’s fájdalmad rám ragad.
Ha sorsodat nyelved nem tudja követni,
Úgy vagy ásíttani fogok, vagy nevetői.
Gyászos ábrázathoz gyászos szók illenek,
Haragoshoz ollyak:, mellyek rémítienek,
Játszóhoz enyelgők, ’s ha kinek nincs kedve, 
Szóllása is legyen elkedvetlenedve. .
A’ hánykép’ eseti változnak éltünknek 
A’ természet annyi érzést ád szívünknek,
Örömöt kóstoltat, ingéfel boszszúra ,
Vagy kénszerít főidig nyomó nehéz búra ;
’S úgy kell néznünk a’ nyelv' érthető hangjait, . __ •.
Mint a’ belső érzés’ külső tolmácsait;
’S a’ iti máskép’s mást mond , mint sem indulat ja 
A' fő ’s al-nép’ csúfját az méltán várhatja.

Sok függ attól, ki az, kit versbe foglalunk,
Isten szóllamlik e , vagy vitéz általunk;
Értt ősze, vagy ifjabb kor heves bohója,  .......
Tisztes aszszonyság e , vagy hív szolgálója;
Utaze, mint Kalmár,' vágy űz gazdaságot,::
Á’siát lakja e , vagy Görög-országot. A

Tárgyat köz-hírből végy, vagy bár költs kényedre, 
Hihetőség iisse bilyegét mivedré. .
Achilest fested e? hogy kedvessé tegyen ,
Gyors, heves , haragos, kérleletlen legyen;
A’ kötelességet ’s a’ törvényt nevesse,
’S -)í kényen nem járói kardal fenyegesse:
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Medea legyen vad, Iiion hitetlen,
Jo szép, lno lágy, Orestes kedvetlen.

Ha tőled alkotott személyt fogsz játszatni,
A’ miilyennek kezded legelöl mutalni,
Láttasd azt ollyannak végig a’ munkában 

- ’S egygyezzen magával egész mivoltában;
Nehéz a’-gondolttat valóvá csinálni 
’S külön természetet közősből formálni.
’S könnyebb személyidet Iiiásból venned ,
Mint ujdon ujjaknak teremtőjök lenned.

A’ másoktól vett tárgy sajátod fog lenni,
Ha sem mindennapit ’s hitványt nem mersz venni, 
Sem a’ vettet szóról-szóra nem fordítod,
Sem a’ követéssel, úgy bé nem szorítod 
Szűk helyre magadat, hogy bár kedved lenne 
Kijőni, a’ szégyen vagy rend rabbá tenne.

Kezdetén munkádnak ne vágj nagy feneket,
Ne kezd úgy^ költő az éneket;
A’ híres háborút fogom énekelni 
’S Szavának a* gőgös mint fog megfelelni,
Mit ád, hogy Ígérni oily tár szájjal szeret?
A’ hegyek vajúdnak, ’s kölykeznek egeret.
Melly sokkal bölcsebb az, a’ kinek munkája 
Minden szépségeknek tűköre ’s példája.

„Mond-el, Mu’sa , ama’ férjfi’ eseteit;
Ki sok nép’ városit látta ’s erkölcseit,”
Nem lobbant oliy lángot, mellynek fiist a’ vége; 
Füstből lesz’ itt a’ tűz’ tartós fényessége;
Hogy utóbb a’ sok szép eltöltsön csudával — 
Ántiphates, Cyclops , Cbaribdis, Scyllával.
Ő ha Dioneüest.késén útjára.
Nem tu t S  neuu’ Ü SS f .nívóra;
Sém.a’ hadat, mellyel harczolták Trójánál,
Nem kezdi Lédának iker-tojásánál:

■ A’ dolognak siet kimenetelére,
’S a’ hallgatót tüstént rántván közepére ;
Mindeneket úgy fest, mint tudva-léyőket,
’S el mellőzi a’ szép fényt fel nem vevőket;

költ, úgy tud-hamist igazzal tetézni,  ̂
sok részt éggy szép égésinek kell nézni, 

ki szép játékot tetetsz-fel felőled ,
Halljad mit várok én, mit vár a’ nép tőled..
Ha olly halgatókra van kedved szert tenni ,
Kik ne rés teljenek végig veszteg, fenni:

’S úgy 1 
Hogy a’
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Fessd mindenik kornak híven erkölcseit,
’S nyomd-ki a’ tündér'szív’, ’s idő' bilyegeit. ^

A’ gyermek, kit csak most kezd hordozni lába , 
’S ki most önt hangokat érthető formába;
Szeret hasonlókkal játszani, hirtelen 
Haragszik, megbékéli, ’s változik szüntelen.

A’ serdülő ifjú, megválván végtére 
Mesterétől, siet élni tetszésére,
Lovazni, vadászni, koszorút nyerni vágy,
Szive minden roszra, mint a’ viasz olly lágy; - 
Pénzét széria, makacs, ha intetik jóra,
A’ hasznost legutóbb veszi gondolára;
Magasra lát, kíván heves gyuladással,
’S  kedves tárgyát tüstént felcseréli mással.

A’ férjfi-kort más ész vezérli ’s más elme, 
Esmeretség, főbb polcz, ’s kincs minden figyelme; 
Rendet szab éltének , ’s vigyáz ne mtveljen 
Semmit, a’ mit utóbb változtatni kelljen.

Az élcmedettet sok baj környékezi,
Vagy mivel a’ kincset szüntelen éhezi,
’S szegénységtől tartván fél élni a’ készszel,
Vagy mivel mindent tesz’, hideg ’s félénk észszel. 
Lassú, rest, sok időt kívánó ’s ígérő;
Komor, panaszkodó, azt a" kort dicsérő ,
Melly néki mosolygott hajdan mint gyermeknek,
’S kemény dorgálójok a’ nevendékeknek.

A’ jövendő idő sok jót hoz' számunkra,
’S a’ múló elragad sokat fájdalmunkra,
Hogy hát aggott Öreg’ alakját ifjúnak,
’S gyermekét ne adjuk meglett férjfiúnak, 
Vigyázzunk mindenik kornak sajátjára 
’S tartsuk mindenikét a’ maga számára.

A' játékban vagy szem előtt hímeztetík 
A’ mivelés’ tárgya, vagy elbeszéltetik.
A’ mi a’ fül által száll-Ie a’ lélekre,
Bádjadtabban szokott hatni a’ szívekre,
Mint a’ mit ama’- hív tanú a’ szem szemlél,
’S a’ néző magának maga beszélni vél,
De még sem kell mindent a’ színen mutatni,
Sok van, a’ mit illik szemmel nem láttatni ; 
Hanem beszéltetni ollyannak szájával,
Ki tanúi hitelt nyerjen szép hangjával.

, #agát se Medea gyermek-öldöklésbe 
Se szörnyű Atreus ember-hús főzésbe
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Szem előtt ne ártsa, se hogy sebhessenek 
Progne Madár, Kadmus hígyá ne legyenek.
Az illy elő-adás bennem elhivőre 
Nem talál, sőt számot tarthat gyűlölőre.
.. Hogy a' játék bájos erőre szert tegyen,
O t felvonás, ne több, .kevesebb se legyen, 
Istenség se oldja otta* csomót benne,
Hol oldani ember elégséges lenne.
E^gy tárgyról negyedik személy se beszéljen;
A kár résztvevőnek jussaival éljen;
'S a’ felvonások köztt csak ollyan játéka,
Legyen, miilyent kíván a’ költő’ szándéka ; 
Kedvezzen a’ jóknak ’s legyen tanácscsal hív,
A’ haragot oltsa, szánjon, ha kény ’s tiszt vív,
A’ mértéklés józan asztalát javallja ,
’S a’ bölcs törvényt ’s csendes békét magasztalja, 
’S  titkot ki ne mondjon, ’s Isteneket kérjen,
Hogy bffszkefíe ITO T jőkra aláás térjen.

Á síp, melíy éleszti a’ kart zengedezve, 
Hajdan nem volt harsány ’s nem volt megrezezve 
Vékony szál ’s kevés lvuk csak gyenge zengéssel 
Közlött lelket a’ nem nagy számú gyűléssel,
’S eleget tett, míg még a’ színt körülötte 
Kevés, mértékletes, ’s jámbor nép töltötte.
De hogy ez nagy Földet nyert sok diadallal 
’S  a’ várost keritni kellett szélesbb fallal,
’S szabad volt pompásan egymást vendégelni,
’S  Geniusát borral nap-esti^ kérlelni;
Az ének ’s muzsika, valamint mindenek, 
Zabolátlanabbak ’s pajkos’bak lettenek.
Faluból, városból, főbbek ’s nemtelenek 
Gyülevész sereggel egygyüvé mentenek ?
A’ Síp hát egygyűgyíí hangját czikörnyázta,
A’ táncz buján mozgott ’s ruháját czifrázta,
A’ csendes lant számos’b húrokat pengetett,
’S a’ költő is ezek’ nyomába sietett,
A’ kart magasabban repülni szoktatta 
Énekét szokatlan szákkal rohantatta,
’S jövendőt nyomozó szép ’s bölcs mondásait 
ügy adta, mint Delii titkos válaszait.

A’ ki kezdte Bachus' dicsőítésére 
Azt a’ játék-vívást, roellynek bak volt bére,
Nem soká máskép is mulatott másokat ‘
’S játék-színre vivén víg Szatirusok at
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Elébbi sanyarú módját enyhíteni 
A’ komolyhoz tréfát próbált vegyíteni.
Mert a’ durva népnek, midőn a’ bor mellett,- 
Innepen megheviüt inger ’s újság kellett.
De hogy a’ Szatirus’ csúfja ’s hahotája 
Meg ne sértsen tartson mértéket tréfája;
'S  ha meily Isten ’s Vitéz, , ki elébb bíborban 
Tündöklött, jelen van az enyelgő sorban, 
Korcsmán dőzsölőkként beszédét ne ejtse,
Se mászkálni félvén, felhőkbe ne rejtse.
A’ szomorú játék, alatsony dolgokat 
Megvetvén, mint hozzá nem iílő tárgyokat,
Mint a’ tisztes aszszony; kinek; ellenére 
Innepen tánczolni kell mások’ kényére, 
ügy mulat kéntelen 's  szemérmes orczával 
A’ durva Szatirpk’ csintalan nyájával,.
Én Szatira iró ha kívánnék lenni.
Nem csupán parasztos szókat fognék venni,
’S nem járnék olly alatt víg enyelgés végett,
Hogy a’ fül nehezen tenne kiilömbséget,
Davust e, vagy ama’ gaz Pythiást hallja,
Ki vén urát ezer tallérral megcsalja .
Vagy Silenust a’ ki ha nem legfőbb is bár,

-Istent nevelt, "s annak társaságában jár.
Csupa szokottszókból eggy qllyuj mív lenne, 
Mellyetr kikj könnyen készülőnek venne ;
’S ha próbára kelne a’ könnyű munkában 
Fáradna, izzadna, ’s kínlódnék híjában.
Olly fontos a’ szókat tudós rendbe venni?
Olly becsessé lehet az avultat tenni 1 

Ha már a’ Faunusok a’ színre léptének , 
Tanácslom arra is jól figyelmczzenek,
Hogy se fő városi urfiak’ módjára 
Ne vágyjanak csinos nagy világ’ hangjára;
Se magokat mocskos trágár beszédekkel 
Ne utáltassák-meg jó izlésüekkel.
Mert csömörlést okoz az illy tréfák’ szava,
Annak a’ kinek van lova’s atlya ’s java;
A’ ki nem mindent tart koszorút érőnek,
A’ mi tetszik holmi dió-'s bab-vevőnek.

Rövid Syltabának ha tüstént nyomába 
Hoszszúlép, limbus lesz’ a’ vers’ Hlyen láb*,. 
Gyors láb ’s azért a’ vers, mellyben hat tétetik 
Hármasnak Trimeter’ nevén, neveztetik.
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Görögök nyomáról hogy elmertek térni,
Mertek honni nemes tetteket dicsérni,
’S a' Színen Római Bajnokot Romában 
Láttatni polgári vagy hadi ruhában.
’S nem is volna hiresb’ Latiujn fegyvere 
’S kormánya nyelvénél, ha olly sok embere,
Ki verset faragni tanúi köz szokástól 
Kém félne , mint ti iz tő la ’ vers gyalulástól.

Ti óh Pompilius’ jeles unokái 
Legyetek keményen vádoló birái 
A’versnek, mellyet sok törlés nem jobbított, -
’S akarmelly kis rögtől tízszer nem számított.

Minthogy Demokritus áz elmét dicséri,
A’ mesterséget csak szolgának esméri, .
’S eltilt Helikontól, minden nem részeget 
Már lelünk, ollyakból eggy egés'z sereget.
Kik hoszszú körmöket ’s szakáit hagyván nőni 
Félnek az emberi társaságba jőni,
Vélvén,. hogy akarmelly híres nagy költővel 
Eggy fő rangban vágynak, ha bírnak olly fővel, 
Licin’ borotvája, mellyet nem tett széppé 
’S három Anticyra sem lehetne. éppé.
Balgatag én! minden tavaszszal belőlem 
Mért irtom az epét! Mi nem telnék tőlem?
Holott az epésség nagy elmének jelé!
De ha már úgy szoktam, nem törődöm vele.
Azt teszem hát; a’ mit a’ köszörií-kő tesz’,

' Mellytől bár élé nincs, a’ vas élessé lesz’ :
Ha verset nem írok , megfogom fejteni,
Miből készül a’ vers, mint kell azt költeni,
Mi illendő, mi nem benne, a' hibával 
Ki mit veszt, ki mit nyer a’ jeles munkával.

Érts! ez a' jól-irás legfőbb regulája 
Mit ’s mint érts, megmondja Socrates’ bölcs nyája. 
Ha-hogy gazdag az ész jól értett dolgokkal, 
Könnyen párosítja a’ szókat azokkal.
A’ ki tudja, mínl kell jó hazaíi lenni 
’S gyermek’, barát’, testvér', ’s gazda’ tisztjét tenni, 
’S had-vezért, tanácsost ’s birót jóvá mi tesz',
Az minden személynek igaz festője lesz’.
Nézz, a’ világnak is élő erkölcsére ,
’Stégy szert, bölcs himező , természet’ nyelvére.
A’ mellv darab híven festi az életet
Ékesség ’s mesterség nélkül dicséretet; ............ j .



I^ S tó r tT fi ja ! ’ tegyünk próbál y e l e ^
„Mi marad, ha elkel félforintból fele?”
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;y olly játék, melly ád leczkét az élőknek.
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Mit felfalt, életben ne húzd-ki gyomrából;
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O a’ SosiusoV erszényét hizlalja
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Ha ki a* Tett intést mindég elfelejti 
’S azon szá' Írását mindég roszszul ejti;
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Valamint a’ lantos méltán ne v e tte ti,
Ila eggy hang általa mindég elvéttetik,
Úgy tLhörilus nékem a’ sok-vétkü költő s_
'’S nevetve csodálom, ha eggy két jó vers jő, ;
’S bánom ha ILemcrus néha szutmyadozik,
Bár könnyen szunnyadhat, ki hoszszan dolgozik.

Az írtt képhez a’ vers annyiban hasonló,
Hogy némellyik közel, másik távol szép V jó ; 
Egynek homályos hely ád nagyobb kellemet,
Más fényt szeret ’s nem fél bár melly éles szemet ; 
A zt, hogy tessék egyszer kell csak tekinteni,

_ Ez, ha tízszer nézzük akkor fog tetszeni.
Oh te , ki testvérid köztt legidősebb vagy > 

Bár jól indulsz ’s reád atyád’ gondja is nagy, 
Siess a’ mit mondok, jól elmédbe .venni; .
Hogy sokakban elég szenvedhető lenni.
Sok szószólld ámbár nem ér Messalávaí '
’S nem bír Casceliius' nagy tudományával;
Mégis kedves, de.a' középszerű költő 
Istent, embert, kalmártboszszúsággal töltő.
Mint a’ vendégségben rósz’ muzsikájával 
Kesernyés mézével ’s dohos olajával 
Megsértne a’ gazda , mert vígan tarthatna,
Ha bár mind ezekből semmit nem adatna;
Úgy a’ vers is, mellynek czélja vidítani,
Rósz’, ha nem hibátlan, *s szokott hoszszontani.

A’ ki a’ Campusi bajnok-játékokat 
Nem érti, próbálni nem meri azokat ;
A’ discust, karikát ’s lapdái nem iUeri,.. v
A’ tudatlan ’s magát t i  nem névetteti:
’S a’ ki nem tud hozzá, írjon e verseket?
Mért ne? hiszen neme számlál nagy neveket, 
Van néki ezrekből álló jövedelme,
Nincs becsületének mocska sem sérelme?
Ám írjon; de téged ügy bír szíved ’s  eszed '
Miaerva’ jruczczárá hogy ezt te nem teszed; ........
’S ha. meg is vágysz utóbb lenni vers-íróvá i : 
Tedd Atyádat, Maecust, tégy engem biróvá;
’S tartsd a’ mit készítesz költői' tnzedhen - 
Kilencz esztendeig fogva szekrényedben.
Nálad: jobbíthatod ;a’ mi benne nem jó , ; . 
Viszsza soha nem-tér a’kirepített szó. 1:..= : .•
...Qrfeus,  az Istenek’ szenf híve, versekkeí 
Az erdőkben szélivel bolygó emberekkel
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’S minthogy mind ezekre unszolt a’ vers’ bájjá ; 
Hírt ’s dicsőséget nyert a’ költők’ szent nyájjá.

’S^BelTtw Sí'leíefrV teB'^éd&ekre.
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Mert mint azt, a1 kínét riihe , hold-korsága, 
Nyavalya-törése van, vagy sárgasága;
Úgy kerülik a’ rósz’ költőt az eszesek
’S csak gyermekek veszik körül ’s más szelesek.
Ha ez midőn futkoz , orrát fenn hordozva,
’S verseket buffog-fel magát ’s mást kínozva, 
Ama madarászként, eggy kútba puffánik 
Ki rigókat lesvén veremre bukkanik:
O ltson , kiáltson bár: jertek segítteni,
Ne próbálja senki őtet kimenteni,
Annak, ki kihúzni akarná kötéllel,
Azt mondanám: hát ha önként vív veszéllyel, 
’S bohó Empedokles’ gyászos halálára 
M utatnék, ki, vágyván Istenek’ rangjára, 
Leugrott torkába a’ tüzes Aetnának,
Legyen szabad veszni a’ rósz’ poétának.
'Valakit életre kénteleníteni, , .
Szint-ollyan erőszak mint mást elveszteni.
Nem egyszer tett ő így:’ nem él huzzák-ki bár, 
A’ hírésen-halást úgy megszerette ntár.
Úgy sem lehet tudni, lantját mért pengeti,
H a csak bús Nemesis azért nem bünteti,
Hogy vagy megmocskolta attya’ teteméit,
Vagy vaiamelly szent hely látta fertelmeit.
Elég az, mérgesen dühödik bal kedve,
’S  mint a' vas-rekeszből kirontó vad medve, 
Ö rült hangon ’s módon tett olvasásokkal 

' Kerget tanulttakat tanulatlanokkal;
’S  ha kit megragadhat, azt által-kapcsolja, 
Verse’ hallására halálig unszolja,
’S addig Szívja vérét , 'atáfmélíy akadály 
:Áll ellent, míg torkig nem telik, mint nadaty.

1585
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