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B E T H L E N F A L V A I

GRÓF THURZÓ GYÖRGY,

M AGYAR-ORSZÁGI NÁDOR.

Legnagyobb férjfiakat, kik a’ polgári állapot’ kór- 
mányján hírrel és dicsőséggel állottak, szült ezen Nem
zetség , míg léteiének örvendhetett* —  Ezek közül 
említünk mi éggyet, ki Ősei’ fényes sorában méltó 
az érdem’ csillogó koszorúját szép tetteiért élvenni, 
’s halhatatlan lenni a’ magyar égen. Ez Bethlenfal- 
vai Thurzó György. Született íö ő j-b en  September* 
ö-kán Létava várában Trentsin Vármegyében. Atyja 
Ferencz, ki Györgyünket második feleségétől Kata
lintól ama’ halhatatlan Zrínyi Miklós, Szigethi Hős’ 
leányától nyerte , mint a’ Történetírók feljegyzék, 
igen derék ember volt. Halhatatlan érdemeit ’s hasz
nos szolgálatit a’ Hazának , II-dik Maximilián ’s I l 
dik Rudolf Császár Magyar Királyok alatt tette *■ 
mint Kamara-előlülő ’s Fő-Udvarimester, * E5 jeles 
férjtiú fiának nevelést nem adhatott ; mivel a’ halál 
elragadta, míg György életének tavaszán a’ gyerme
ki-kor’ szárnyain ártatlan játékait üzté. De a’ mit
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Ferencz szeretett magzatjának nevelésére nem tehe
te tt, megtette azt Ghymesi Forgáeh Im re, a* ki tu- 
dományjaiért felette becsültetett ’s a5 Magyar Mágná
sok között első széket fogott. Melly nagy kedvellője 
volt Forgáeh a’ tudományoknak, ’s barátja a’ tudó
soknak, megmutatják a* Német-tudósokkal való leve
lezései. Tudományja emelte-fel őt Hazájában annyi
ra , mellyben e’ tájban ez igen bizonyos lépcső volt 
a* legelőkelőbb hivatalokra. E ’ kiképzett ’s tudomá
nyokban jártas férjfiú megvetette György* neveltetése’ 
talpkövét, m elly , mi helyesen volt eltalálva, a’ kö
vetkezés megmutatta. Szerencsés volt a* választás
ban, mellyet az ő árvája* tanítóiban tett. Gerstmann 
Bazil Sileziai, Sartorius Nicodem Beszterczebányai, 
Erhard M. Sem niczi, Primo János Galgóczi Pap a* 
Vág* mentében valának tanítóji. Vezérlésök alatt ne- 
vekedett György, ’s előmenetele nagy reményt ger
jesztett felőle a5 gyámatyjában. Ez okból nem ké
sett fiát azon tudományokkal minél elébb megismer
te tn i, mellyek egy polgári emberben megkívántat-? 
nak. Fiatal éveinek virágjában vala György, körül- 
övedzve szép isméretekkel, ’s Forgáeh elvégzetté 
magában, hogy tudományja’gyarapodására, a’ tapasz
talás’ megszerzésére őt Ernest Herczeg’, II-dik Ru
dolf Császár’ testvére* udvarába küldje, Elméne 
oda tizenhét esztendős korában, mint udvari nemes 
ifjú. Melly nagy mezeje vala itt Györgyünknek, 
hogy tapasztalást szerezzen a’ Herczegi udvarban ! 
kisded köréből egyszerre eggy idegen ’s meszszevi- 
lágba tétetve , ölelve ragadt m indent, a* miről elhi
tette magával, hogy az neki az ő fényes polgári pá
lyáján valahára szükséges leend. Sok nagy ’s értel
mes emberekkel megismérkedett, kik az ő tapaszta- 
lasat s előmenetelét nem kevéssé gyarapították. De 
a’ tudni-vagyó Györgynek nem volt sokáig szabad e 
Német udvarban tanulni az emberek* isméretét, mel-
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lyet eggy illy udvarban az ezerféle alakú hajlan
dók , egy figyelmes vizsgálónak ajánlanak. Anyja 
meghala, ’s kériteleníttetett mostani lakását elhagyni 
’s hazájába té rn i, mint eggyetleneggy örököse szám
talan jószágainak, hogy azokat kezére vegye, ’s kez
dett pályáját félbeszakaszsza.

Magyar-országba volt tehát ismét, ’s széles tu
dománya kitárta előtte a’ fényes pálya* arany ka- 
p u jit , a’ polgári legmagasabb hivatalokra. Elébb 
Marsz véres mezeje kecsegtette , ’s tüzesen kö
tött fegyvert Hazája* védelmezésére. Ruszkai Do
bó Ferencz , ’s Erdődi Pálfy Miklós alatt vívott 
a * győzedelem’ véres koszorújáért. Érdem ei, mei- 
lyeket a’ zászlók alatt szerzett, arra bírák II-dik Ru
dolf Császárt, hogy 1592-ben az Ország’ Ezredesévé 
tette. E’ méltóság vala azon lépcső, mellyen Thurzó 
olly magasra emelkedett. Hűsége ’s Királyához von
zó szeretete mind inkább vitte közelebb az udvarhoz, 
’s Királya’ szívéhez, ’s közelítésének minden nyoma 
királyi szelídséggel ’s kegyességgel fogadtatott. Se
besen csapongott Thurzó a’ hír’ szárnyain felfelé! 
1598-ban Császári, Királyi Tanácsos, 1599-ben F ő 
pohárnok, 1602-ban September’ 12-kén Fő-Com- 
mendánsa lett a’ Dunán innen lévő Magyar-seregnek 
’s Reszterczebányai határnak. Minden méltóságot tar
tózkodással ’s illő tekintettel fogadott, úgy annyira, 
hogy a' nép eléggé nem magasztalhatta. Felderűit 
azomban ama’ nevezetes lŐQ4-diki esztendő. Ez sze
rencsétlenségek* fonala volt Magyar-országra nézve ; 
Thurzónknak pedig olly időszakasz, mellyben az Au
sztriai Házhoz való hűségének legfontosabb próbáit 
adhatta. Ekkor törtek-ki tudniillik ama’ káros zűrza
varok , mellyeknek Rocskay István Erdélyi Fejedelem 
volt szerzőjök.
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A’ mit Bocskay az irtóztató pártütés’ véres útján 
kezdett Hazánk’ sebesítésére ten n i, azt Bethlen Gá
bor Herczegnek kellett volna, felingereltetve a Török 
Szultántól végrehajtani. De Bocskay egy nyugtalan 
’s ezer tatárt gondoló ember, katona tiszt Báthory 
Herczeg zászlóji alatt , azt vélte hütelen szívében , 
hogy a’ sors inkább választotta ’s hívta őt mint Beth
lent azon veszélyek' árasztására, mellyeket Bethlen 
forralt és koholt. Becsúszott a* Török udvar’ barát
ságába , és te tte te tt, ’s füstön , szélen épült just nyer
vén Erdélyországra; noha Váradon lakván Császári 
Királyi Tanácsnok volt, frigyet kötött a’ Törők kö
vettel Rudolf Királya ellen. E’ bűnös szándékát ’s 
hütelen elpártolását senki se sejdítette. Akkor fedez- 
tetett-fel, midőn Bethlen ’s a’ Temesvári Basa, kik 
Lippa várát kívánták elfoglalni, Basta György, Csá
szári Királyi Hadivezértől megverettettek. Bethlen 
tudniillik elvesztette nyalábját , itten eggyik ruhája’ 
gébjében levelek találtattak, ’s ezek között ollyanok- 
is, mellyek Bocskay gonosz szándékát illették ’s nap
fényre hozták. EV rettenetes felfedezés siettette a’ 
pártütés’ kitörését; mivel az elpártolt Herczeg épen 
e’ felfedezésben érte óhajtott pillanatját, ’s körülvéve 
békétlen seregétől fényre hozta gonosz plánját. Nyíl 
módra repültek rendelései, hogy minél számosabban 
érkezzenek zászlóji alá, ’s teljesedéséhez jusson pár
toló szándéka. Jóllehet a’ Császár’ Generálisai : 
Basta György, Gróf D am piere, Barbiano János Ja
kab , Belgiojosoi Gróf (az előtt Carthusianus Barát 
Romában) minden igyekezetüket arra fordították, 
hogy seregeiket, mellyek a’ gyakor vagdalkozásokban 
elhullának, szaporítsák, ’s a’ Herczeg’ erejét megtör- 
jék ; még sem hajthatták részökre a’ Szabolcs Vár
megyei hót Hajduvárosokat, mellyek saját interesszé- 
jókért készek voltak Bocskay oldalánál vért ontani. 
Ez az ó nemes hazaíiúságokat támadta-meg* ’s meg
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vívta azt saját Hazájok’ veszedelmére, minekutánna 
megígérte nékik, hogy Főispán’ hatalma alől őket 
felszabadítja; (ezt Rudolf i6o6-ban,*s a’ halhatatlan 
Mária Therezia 1746-ban erősítette-m eg), mivel ek
kor sebes patakként, minden gát nélkül esküdtek ré
szére , ’s ők valának, kik ekkor Magyar-országban a* 
legiszonyúbb kegyetlenségeket elkövették, ’s irtőztató 
tetteik által felülhaladták a’ pogány Törököket-is. 
Bocskay katonaságát derék vezérekre b ízta; ezek kö
zött Homonay Bálint, Pihédey Ferencz, Dengelegt 
Somogyi István, ’s Németh György voltak az előke
lőbbek ; ezek’ mestersége által alatta szolgáló Hajdú
jának ábrányját úgy annyira hajtotta hatalma’ járma 
alá, hogy ellene kezdeni semmit se bizakodtak, míg 
végre ön-kényjéből a’ hajdúk* főemberét Lippay Ha
last megölette, hogy ez hasonló kívánt nagyságra V 
hatalomra Bocskayhoz lenni. Elhatalmazott tehát 
Bocskay, ’s szeme* olly férjíiak’ elcsábítására szállon
gott , kikkel, mint eszközökkel élhessen bűnös czél- 
jának elérésére. Figyelme azomban *s igyekezete sen
kit olly buzgalommal nem "vadászott, mint Thurzó 
Györgyöt, ki hív alattvalója maradt a’ Királynak. Mit 
nem követett-el, hogy ez érdemes embert hálójába 
kerítse! Ismérte ő György’ mély behatásait a* polgá
ri dolgokba, ’s jól áltlátta, mennyit fogna általa nyer
ni. Nem volt semmi csalárdság, semmi ravasz cse
lekedet, mellyet elő nem vett volna Thurzó’ meg
nyerésére ’s szándékainak teljesedésére, mellyekkel 
az ábránydiság’ országában, ’s az ő éretlen poiiticá- 
jából folyó álmodásaival György* nemes tulajdonai 
ellenkeztek. Elővette a’ legdrágább ajándékokat, 
ezekkel kívánta a* nagylelkűt vakítani; de mesterke
désének minden maximáji foganatlanok voltak, visz- 
szapattantak, mint a’ falnak hányt borsó, a’ csábító 
beszélgetés, a’ mézes ígéretekkel tellyes beszéd’ 
szvádája illetés nélkül enyészett a’ levegőben. In-
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gat lan álla T h u rzd , mint a’ magas fenyő az erdő* 
szelei kozott, s hajthatatlan, mint ama’ szirt, melly- 
re a dühös szél csapott; a nagy kísértet’ rémítő zi
vatarja Királyához valő hívségét el nem tiporta. Men
nél többet ajánlott, ígért Bocskay; annál kevesebbet 
hajtott reá, annál inkább forradt szíve az ő Királyá
hoz, Lelke’ nagysága, politicai belátásai most ragyog
hattak leginkább, midőn a* szerencsétlen Honra a’ 
pártoskodás* fergetege csaknem végső veszélyt ho
zott, Híven adta kezét a’ hazaszeretett Géniuszának 
által, hogy ennek oldalánál Nemzetének javára Ma
gyar testvéreivel haljon, vagy győzzön. Nemes el- 
szánása ’s dicső választása vala ez a’ hazai szeretet 
buzgőságának, ’s elhatott a’ Császár fülébe, Rudolf 
elbámulván a* Grófnak illyetén akaratján, nem késett 
őt jutalmazni , kinek semmi része sem vala a’ Bocs- 
kay* fekete szívvel kezdett ’s folytatott játékában. 
Megajándékozta őt Orava Uradalmával, mellyel ed
dig 20216. magyar forintért zálogban bírt; 1606-ban 
M ártius\7-én áltvette azt. Thurző, mint örökös Fő
ispánja Arva*Vármegyének. Alig döntöttek azomban 
V  semmiség’ örök tavába eggy esztendőt Bocskay* 
szélveszes lépései, Thurzőnak igazságos oka volt is
mét hazafiúsággal tett nemes cselekedetéért jutalmat 
várni, *s a* kész Király tői elfogadni, R udolf a’ To
kai Uradalommal ajándékozá-meg , *s szabadságot 
$dott egyszer sm ind, hogy Grófi czímerét újólag dw 
szesíthesse, hogy e* díszjelek emlékei legyenek az ő 
szép tetteinek.

Elérkezett az idő , hogy Thurző egy fényes szol
gálatot tegyen Hazájának, *s érette polgártársai’ ezer 
tapsaitól körülvéve fogadja-e! dicsőségének teljes ko
szorúját. Mátyás Fő-herczeg kénszerítette Rudolf Csá
szárt letenni az Ország’ kőrmányját, ki Ticho de Bra- 
he híres egész’ (Astronomus) oldalánál azt épen nem
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folytatta, s tele a’ szomorú jövendőnek várakozásá
val, mellyet, mint mondják* Ticho barátja a* csilla
gokból vert fejébe, hogy t. i. eggyik fia megfogná 
ölni, palotájába zárkózva Prágában ült. Mátyás Cseh
ország’ Királyává választatván 1608-ban Junius’ 24- 
kén Prágában figyelmesekké lettek a’ Magyarok-is, ’s 
Mátyást kívánták Királyoknak tenn i, minekutánna Ru
dolf neki minden just Magyar** Morvaországra ’s Au- 
striára nézve áltengedett volna. De mennyit kellett 
még e’ czél’ végrehajtása előtt rendbeszedni! A9 Ha
zában sok rendetlenségek voltak m ég, mint megmeg 
annyi szomorú maradványjai Bocskay’ pártütésének, 
mellyek a’ Hont nem kis veszedelmekkel fenyeget
ték. 46. esztendeig vala a* Nádorispáni szék üres. 
A’ Rendek között semmi eggyesség sem uralkodott, 
’s a’ béke csak azon gyenge talpkövön állott Hazánk
ban , mellyet a’ Bécsi eggyezés rakott II-dik Rudolf 
alatt, hol a’ Protestánsok Religiójok’ szabad gyakor
lását , ’s templomokat nyertek Magyarországban ; de 
panaszaik le nem voltak csillapítva. E ’ mellett egy 
súlyos gond fárasztotta még az egyenetlen Rendeket, 
a’ korona, Hazánk’ fő kincse nem volt közöttük. Ki- 
vül az Országon vala a z ; ’s I-ső Ferdinándtól vitet- 
vén-el hajdan, most II-dik Rudolfnál volt Prágában. 
E ' kérdés támada kozttök : ki fogja már közülök ef 
nagy kincset, mellyet egykor a’ dicsőült István nyert 
és hordozott, viszszahozni ? A’ választás eggyező aka- 

* rattal Thurzóra szállott, ki mint Generálisa egy Ma
gyar lovasságnak az Ország’ nevében menjen Cseh
országba , ’s Rudolftól a’ koronát viszszavegye. E ’ 
parancsolat’ ’s kötelesség* végbenhajtásában szerencsél
tetett, a’ koronát viszszakapta. 1608. vala azon em
lékezetes esztendő , mellyben a’ koronát 56 . esztendős 
számkivetése után viszszatérítette, ’s az epedő Ren
deknek Po’sonyban pompásan általadta. Melly nagy 
örömmel fogadtatott Földijeitől illy jeles szolgálatja
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után ! De Hazája öröménél nem állapodott-még, ha
nem Thurzó nemes törekedését ném Sokára fényesén 
jútalmazta-meg. 1609-ben a’ hálás Nagyoktól Ná« 
dorispánnyá választatott, minekutánna ez Illésházy 
István után kiürült. E ’ felemeltetése által a’ polgári 
méltóságok’ legfelsőbb ’s csillogóbb polczára volt mél
tó az Ország’ szava szerint, ’s a’ választott Király I l 
dik Mátyás az új Nádorispánt hivatalában megerősí
tette. Voltos a* Királynak fontos oka Thurzó* válasz- 
tatásán megnyugodni; mivel ez volt a z , ki Illésházy 
oldalánál a’ pártoskodó Hajdúkat, ’s Schilachi János 
álmodott Királyokat túl a’ Tiszán *s a* Duna* környék 
kein rendbeszedte, minekutánna e’ békétlenek azon 
frigyben ’s eggyezesben részt venni nem kívántak , 
melly Bécsben köttetett, ’s Bocskay’ pártoskodásainak 
határt vetett. Thurzó vala az továbbad, ki Mátyás
ért, míg Főherczeg volt, i 5 zászlókat nyert a’ Haj
dúktól, mellyel diadalmasan ment Cseh-országba* Fel
emeltetése tehát a’ Nádorispáni méltóságra érdemlett 
bére volt tetemes fáradságainak, mellyeket az Ausz
triai Háznak te t t ; ’s ne csudáljuk, ha a’ Magyar tör
ténetek beszéllik, hogy ő 2-dik volt Illésházy után, 
ki a* Protestánsok közül e* magas ranggal megtisz
teltetett. Ez egy csalhatatlan jele ’s bizonysága an
nak , melly igen becsülték e* korban a’ való érdemet 
dicső Őseink. —~

A’ Po’sonyi Ország-gyűlésen végbement beiktat- 
tatasa e’ méltóságba, 's nem vala most már szoro
sabb gondja, mint hivatalának az öszszegyült Ren
dek között megfelelni. — A’ hütelen Törökök a’ 
Hazát pusztították, meghatároztatott tehát, hogy a’ 
nyugalom tőlök 30000 talléron vásároltassék-meg. E ’ 
mellett rendelések tétettek a’ megfogyatkozott seregek' 
hétöltésére, ’s rongált várak* megerősítése felől. Egy
szersmind meghagyatott Thurzó Nádorispánnak, hogy
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a^on f a  koronát birtokába vegye, mellyeí az örökös 
nélkül kiholt Böc$kay bírt# E ’ korona vasból volt 
készítve, külsője arany abroncsokkal, ’s drága kövek
kel ragyogott. Ezt a* Török Nagy-Vezér Császárjár 
n^k nevében adta Bocskaynak a9'pártütő Piendek’ je<r 
lenlétében Rákosmezőn azon csalárd állítással: hogy 
az a’ Constantinápolyi Görög Császárok’ elfoglalt kincs- 
tárjokban találtatott. Ez alkalmatossággal egy  ̂ zász
lóval? királyipálczával s karddal-is megajándékozna,, 
Mellemet e’ koronát Bocskay’ fejére kívánta tennie ’s 
őt Magyar-ország’ Királyává nevezni ; de ő ezen mé\- 
tóságot kerülte, mintha fontos okai volnának arra , 
hogy ezt teszit; a’ koronát azomban megtartotta, ’s 
minden kincsénél felyebb becsülte. —  E’ koronának 
kellett most Thurzó’ kezeibe ju tn i, ne talán olly pm* 
bér nyerje-meg, kinek fekete szíve kész vele viszsza- 
élni , ’s a’ közjónak boldogságát háborítani. Thurzó 
minden igyekezetét arra fordította , hogy e’ korpnát 
felkeresse, ’s Homonay Bálint örököseinél reáakadt, 
ki azt Bocskaynak minden kincseivel elragadta volt, 
púnekutánna hasztalanúl törekedett Bocskay qtán Er̂ - 
dély-prszági Herczeg lenni. 1610-ben Junius 3o-án 
Thurzó e* koronát őrizetül az Ország’ kincstárjába 
tette-le.

Melly buzgón fáradozott Thurzó a’ Haza’ javá
nak előmozdításán, a polgári csendes élet’ napjaid 
h a n ; szintúgy szorgoskodott a* békétlen villongások’ 
lecsillapításán-is, mellyek a’ Hazát hellyel, közzel za
varták. Tele volt az, e’ szomorú időszakaszban a’ ki- 
ontatott vér’ párolgásával, mezei holt testektől fejér- 
le ttek , perzselt falui fájdalmas érzést támasztottak a’ 
bámuló vándorban; gyilkolás, öldöklés uralkodott még 
a’ Nagyok között-is, ’s rettenetes alakban dúlta a’ Ha
zát. Nevezetes erre nézve azon szoros vizsgálás, mel- 
iyet Thurzó Csejtén , vagy Csachticzon Nyitra Vár-
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megyében *161 o-ben végre hajtott, hol érdemlett bün- 
tetésöket vették azon személyek, kikkel Báthory Er
zsébet mint eszközökkel é l t , a’ maga várában 6oo leá
nyok* megöletésében. Melly irtóztató géniusz lebegett 
ezen időben Hazánk fe le tt, e* szomorú eset elegen
dőképen bizonyítja ! —

Minden cselekedeteiből, mellyeket Thurzó mél
tóságának magas polczán végrehajtott a* Haza* javára, 
mély belátás, okosság, a* dolgok* bölcs megfontolása, 
a’ magamérséklés sugároz. A’ vallásnak forró tiszte
lője volt, buzgódott a*Protestáns vallás mellett, mel- 
lyet afc ő famíliája követett. II-dik Mátyás megerő
sítette a Protestáns vallás* hasznára Becsben 1606- 
ban Augustus’ 6-kán tétetett végzést; ezt Thurzónk 
tellyesíteni szorgalmatosan igyekezett. lő io .  Zsinatot 
tartott Zsolnán , méliyre minden Agostai-hitű Gró
fok , Bárók és Nemesek hivatalosok valának.

Hét esztendők ama’ tanújelek, mellyek századok 
múlva-is fogják h irdetni, melly méltán ülte Thurzó 
Nádorispáni székét. Tovább folytatta volna még ne
mes törekedéseit, *s élete a’ Hazának, a’ Királynak 
lett volna szentelve; ha a’ halál az örök álom’ homá
lyos országába nem hívta volna 1616-ban December* 
24~dik napján. Nyúgodtan ’s fényes tetteivel ragyog
va mint a* jótévő, ’s hanyatlani kezdő nap nézte az 
árnyékvilágot, ’s nem félt az elválás* borzasztó órájá
tól , sőt inkább vidámon kezdett Teremtőjével fogla
latoskodni, kitől léteiét vette, ’s azt felebarátjai’ hasz
nokra fordítani igyekezett. Elválása példás ’s épüle
tes vala, érzékenyen , de nem elkeseredve tanítá a* 
körülállókat, kiknek szemei zápor gyanánt hullaták 
a banat* könyjeil; mint kelljen egy Keresztyénnek 
a’ halál’ keserű poharát remegés nélkül ü ríten i, ha 
pályafutását itten alant elvégezte! —  Esztendővel
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elébb, mint sírjába alkonyodnál: , reáemlékezvén a’ 
menyjei kinyilatkoztatásnak esen szavaira: »Tégy 
rendelést házadról, mivel meghalsz te és nem é lsz !” 
számos jószágairól rendelést tettV Testamentornát 
II-dik Máty ás Pozsonyban 1 6 i5-ben Januárius* 19- 
kén királyi szavával erősítette-meg. így süllyedt 
e* nagy ember izzasztó munkáji után a’ főid* bideg 
ölébe megpihenni! Holt teste a* következendő esz
tendőben Februárius* 19-kén fényesen temettetett-el 
Biccsén Trencsin Vármegyében. Felette Abrahámi- 
des Izsák tartotta a’ szent beszédet, ’s hathatós ékes- 
szóllással magasztalta halhatatlan érdemeit. Zavodsz- 
ky György pedig hív tanácsnoka a* dicsőült Nádor
ispánnak e* szomorú versekkel követte alvó helyére :

Sotstitium brumale fű it , cum Pannóniáé Sol 
Thurzo Palatínus, Pátriáé Páter occidit. Eheu 
Instat naufragium, serva nos Christe Redemtor!

E* derék Grófnak képe az Árvái várbeli Tem 
plomban természeti nagyságában márványból van 
kifaragva, *s jeles írásokkal ékesítve, mellyek a* 
jámbor Vándort e* nevezetes férjfiúnak cselekede
teivel ismertetik-m eg. Nem meszsze ezen, édes 
érzést *s tiszteletet gerjesztő bálványtól láthatni 
a’ falon azon sisakot , mellyet v iselt, azon buzo
gányt , mellyet Hazája* védelmére nem eggy ízben 
emelt.

Maradéki számosak voltak. Kétszer közelített 
a* szerelem* rózsás lánczán Hymen* édes oltárá
hoz. —  Elébb 1585-ben F o r g á c s  *S ó f i á v a l ,  
utóbb 1692-ben C zó  b o r  E r z s é b e t  Kisasz- 
szonnyal. —  Első házasságából három gyermeke 
v o lt, nevezetesen: Ferencz fia, 'Susdnnn és Judiih
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leányai. —- Másodikból pedig kilencz. Fiait János- 
nak és Imrének, hívták. János életének reggelén 
xnúla-ki. Imre pedig W ürtembergában tanúlván , 
a* Szász Választó Fejedelem’ megegygyezésével a’ 
Magnificus Rector’ méltóságát nyerte-el az Egye
temnél (Universitas), ’s a’ Thurzói nemzetséget to
vább szaporította. —  Leányait: Borbálának, Ilo
nának , Mária - Annának , Katalinnak , Annának , 
Erzsébetnek ’s ’Sófiának hívták. —  Borbálát Mo- 
nyorókereki Gróf Erdődy Kristóf, Ilonát Gróf Illés- 
házy Gáspár vette feleségül.
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1 .

Felkiáltás a’ Haza’ ügyében.

Jl/rezni tudni! ebből áll a’ Pallérozódás; akar
ni készen len n i! ebből áll a' Hazafiúság.

Ti ! kik a’ Haza’ csorbáit fájlaljátok; Ti 
nemes L elkek! kik a' fáklyát legelői vinni ke
zetekbe ragadtátok; Ti Hazabak! kik orvosló 
irományitokkal mind magatokat, mind a' saj
tókat fárasztjátok: kinek beszélitek érzékeny 
szívek ? — A’ Hazának ? a’ hegyeknek? a’ té- 
reknek ? a' folyóknak ? a' falaknak ? — Jaj ezek 
nem éreznek , ha bár angyal nyelven szóltok 
is hozzájok! kérés, intés, fenyegetés, irtódzás, 
esdeklés, morál, virtus, vers, próza, m ese, 
parabola, szatíra, predikátzió, imádság , mind 
haszontalanok! — nincs szívek érezni! — nincs 
kezek megtenni!

Vagy a* Hazafiakhoz szóltok? óh ezek a’ 
Haza'terheitől úgy elvagynak foglaltatva, hogy 
még a' magok’ kipihenésökre sem nyerhetnek 
időt; ha pedig még enyh óráikban is a ti pa
naszaitokat hallják : kétszeresen vérzik szívek 
a* Haza’ terhétől sújtoltatva !

Vagy a' boldogoknak beszéltek ? óh ők 
gondjokat tudják magoknak v iseln i, — kerülik 
ők a’ boldogtalanság’ műhelyét, — fáj a' szívek 
ha koldust látnak , ’s inkább bezárják előtte 
ajtójokat, — nem szeretnek ők a' siralom' völ-
F.  M.  OR.  M I N E R V A  2. N E G Y E D  1829. 18
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gyére esak pillantani-is, m ege légesznek azzal, 
ha megbízottjaik szakaszonként kiviszik hozzá- 
jok a' préslést! — A' kiknek hallani kellene 
barátim szavaitokat, azok nem laknak itt; a' 
kik pedig itt laknak, azoknak könnyebb volna 
nem hallani.

Ha a’ nemzeti Folyó-drásokat olvasom: jé! 
melly temérdek gondözönben érzem magamat, 
midőn a’ magyar elmék' rajozó ideáikat meg
testesülve látván, álmélkodom, pihenek, ’s ma
gamon kívül ragadtatom! — Minden szó a' jó
zan elme* szava, és minden tétel a' józan Filo
zófia', tétele ! Úgy látszik , mintha ég föld fri
gyet kötve indulnának a' tirann élőit’ megrög
zött édes járma ellen , 's a' természetnek ama' 
neveltetésünk által elcsikartt ártatlan együgyű 
tiszta jussait akarnák viszszat örvény élni ! —■ 
Látom a’ Tudóst a' tudományiakban, a' Nevelőt 
a’ nevelésiekben, a' Törvénytudót a’ törvényi
ekben , a' Kórmányozót az igazgatásiakban, a" 
Tanítót az oskolaiakban, a’ Nyelvtudóst a' filo
lógiákban , a' Hazafit a' polgáriakban , a’ Ma
gyart a' nemzetiekben, az Embert a’ keresztyé
niekben felszóllalni, javítani, remekelni! min
dent látok az egy orvosláson kívül.

De ha a’ szó csak a' Haza’ légjén elenyé
szik , és azoknak füleikbe nem hat, a* kiknek 
kellene; ha a' sok szónak sincs több haszna a’ 
hallgatásénál; rakjuk-le hát fegyvereinket, pi
henjünk , henyéljünk, mulatozzunk; — mi
nek őrizzük a' Hazát, ha azok nem őrizik , a' 
kiknek leg-jobban kellene , és a’ kiknek egy 
jelenlétek hathatósabb volna sokónk’ szájánál, 
karjánál, pennájánál ? A’ melly méhkason a' 
tolvaj méhek erőt vesznek , úgy bóldogítja-ki 
magát, hogy a' rablók közé állván, velek egy-
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gyiitt prédálja önnön honját. Felséges példa 
a* nem követésre!

Ha szabad minden Hazafinak a' maga ja* 
vallatját béadni, az én javallatom rövideden 
tehát csak abból állana, hogy ne fáraszszuk ma
gunkat haszontalan se az írással, se az olvasás
sal ; hanem éljük-át zavaros rövid életünket a’ 
mint élhetjük. A’ ki fortélyokkal boldogúlhat, 
és elég okos a’ mások gyengeségeiket gazdag 
uzsorával a' maga alattomos hasznaira fordíta
n i , ám boldoguljon; a’ ki pedig nem bóldogúl- 
liat, tűrjön, szenvedjen, kínlódjon; — a’ ter
mészet' millióm ajándékait használatlan enged
je elreppenni, a’ maradékra azt az örökséget 
hagyván, hogy ő-is a’ mint tud, úgy boldogul
jon , ez lévén vezérszava: Mundum, quo vádit, 
vadere sinas , úgy hogy ha minden jussai legá- 
zoltatnának, ha a’ falatja szájából kicsikartat- 
nék-is , tanúlja-meg azt hideg vérrel elszenved
ni , és egy darab fához hasonló bóldog lenni! 
— így tehát már készek vólnánk a' Haza' hól- 
dogíttásán verejtékező igyekezetünkéi, ’s töb
bé ezen tárgyban pennát se kellene fogni, és 
én-is bézárnám örökre ezen elkezdett soraimat.

D e , két óriási ösztönt látok előttem , a’ 
melly engem nem csak a’ mások' írásbeli buz- 
góságok' meghidegítésétől e lt ilt , de még maga- 
mat-is a' háládatlanság’ örök vádja alatt írásra 
kénszerít; eggyik a' Hazafiúi kötelesség, — má
sik a' maradék' áliapotja és ítélete. — Amaz 
kívánja, hogy a’ Hazában ingyen élő tag és he
re senki se legyen, hanem kiki tehetsége sze
rént a’ Hazának szolgáljon , és háládatosságát 
el-ne múlaszsza; mert a’ Hazának nem csak 
fegyverrel lehet szolgálni, hanem pennával-is, 
és jó néven veszi mindentől, a' mivel és a' men

ts *
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nyivel b ír, értékéhez mérséklett szolgálatját; — 
emez pedig azzal vígasztal, hogy a’ maradék 
fáradhatatlan munkáinkat és irományainkat lát
ván , soha se fog bennünket hidegséggel, tudat
lansággal , pallérozatlansággal és henyéléssel vá
dolhatni , ha bár olly szerencsések nem lehet- 
tünk-is , hogy őneki egészen boldog Hazát hagy
hattunk volna. — írjon tehát k ik i, a’ ki csak 
szépet és.jót írhat a' Haza' tárgyaiban, járjunk- 
el méhekként a' tudományok’ virágos meze- 
jek re , és ki ki azon virágokra szállván, mel- 
lyekhez kedve van, szedjünk kincset,gyűjtsünk 
gazdagságot, és boldogítsuk a’ Hazát ’s maradé
kot , még a’ mérges füvekből-is mézet szede
getvén.

Minthogy pedig minden író csak arról í r , 
a' mihez ért, és a’ mi az ő czéljára tartozik, (a' 
mint mondják, szén-égetőnek tőkén a'szem e), 
tehát ebből nyilván világos, hogy még eddig 
minden érintett tárgyak vagy értekezések csak 
részintiek , mellyekből majd annak idejében 
egy tökélletes egészet lehet csinálni. Ne-is fáj
lalja azt eggy író-is , hogy az ő javallata tüstént 
nem tellyesíttetik; mert úgy örökös tellyesít- 
téssel foglalatoskodnánk, sőt néha eggyikkel a’ 
másikat gátolnánk. Plánum szerént kell min
den bölcs intézetnek végbe menni, és akkor 
egy költséggel tíz annyit meg lehet tenni. —  
Elég még m ost, ha írómánnyaink olvasókra és 
kedvellőkre akadhatnak; igen-is sok, ha a’ gon
dolatok érlelésekre , ’s öszszepontolatjokra 
szolgálhatnak!

Hlyen gondolatoktól élesztetvén, bátorko
dom en-is a Haza'javára czélozó észrevételei
met benyújtani, és a’ több érző szívekéivel 
egygyesíteni; úgy gondolván : hogy több szem,
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többet lát , és néha a’ rósz tanáes-is segíthet 
a’ jobbnak tökélletesítésére ; legalább köteles
ségemnek eleget teszek , ha jó szándékomat a' 
Hazának bebizonyítottam.

Mikor a’ Haza’ bóldogításárql, ’s az ezt 
tárgyazó intézetekről van szó ; legelőször-is 
a’ czélt kell meghatározni , és úgy osztán az 
eszközöket ahoz mérsékelni. Mi hát a" fő ezél? 
erre három kérdés adhat feleletet, t. i. 1.) azt 
akarjuk e , hogy a* Haza csak addig legyen bol
dog, míg mi élünk, a’ maradék-is boldogítsa 
magának, ha akarja? vagy 2.) hogy a’ Haza 
csak bizonyos időkig, csak egynéhány százado
kig álljon fenn, azután mint más régi roppant 
Birodalmak, ez-is a semmiségbe viszszatérjen? 
vagy 3.) hogy a' Haza örökké virágozzon, gya
rapodjon? A’ kérdés lélekben járó , — nem tré
fa, — és nem ok nélkül válik önként három 
részre; mert valójában ezek közül valamellyik 
határozza-el, mi tévők légyiink, bizonyos lé
vén áz, hogy mind a’ három esetben más esz
közökhöz kell nyúlni, és a’ czélnak, ’s az esz
közöknek eltévesztésök vagy elcserélésök olly 
labyrint, a’ melly roszszabb a’ czéltalan életnél.

D e, — ha meggondoljuk Eleink’ drágába 
kerültt megtelepedésöket, Őseink’vérengző há
borúikat , ’s jussaik' fentartásokért elkövetett 
rettentő áldozatjaikat; ha megtekintjük rendít
hetetlen Kormányainkat, tántoríthatatlan Tör
vényeinket, hatalmas Intézeteinket, örökös 
Fundátzióinkat, ’s nagyot ígérő Ekklé'siáinkat; 
ha figyelmünk alá veszsziik eggyes Polgártársa
in k at, ezeknek iparkodásokat, szerző, gyűjtő 
munkásságjokat, a' maradékjok’ boldogságáról 
való gondoskodásokat , és ininteggy az örök 
időkre czélozó építéseiket, teremtményeiket;
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ha megítéljük .íróink' és Szerzőink’ fáradhatat
lan munkásságjokat, a’ Haza’ boldogságának 
minden titkos szegletecskéit felfürkésző sze- 
rénységjeket, ’s az eddig csak a' pium deside- 
riumok' országjokba szájnkiűzött felséges ideái
kat; úgy látszik, maga a' dolog szóll, ’s min
denek egy szívvel, lélekkel a harmadik kér? 
désre vokszolnak, ’s azt kiáltják nyers hang? 
ga l: hogy a’ Magyar Hazának, az örökkévaló
sággal truczczolni k e ll!

Tudjuk hát mi a' czél ? tökélletesen! Most 
már egy lépéssel odább lépvén, az a' kérdés 
következik önként: hogy megeggyez e ezen czél? 
bán minden Hazafi, vagy valakinek kifogása 
van ellene? Mert ha nem minden tag egygyez- 
meg beniie: akkor ismét híjába kezdünk a' do
loghoz , -— szinte olly sikereden és nevetséges 
lesz minden igyekezetünk; mintha a' czélt és 
eszközöket cseréltük vólna-el, ’s a' legnagyobb 
buzgóságunk , veréjtékünk, csak fanátizmusúl 
tulajdoníttatik. Ha a' czélban nem minden Ha
zafi eggyezne; akkor szakadás vólna a' Hazá
ban, és az ellenkezők, minden kérdésen kívül 
nem Hazafiak, hanem csak a’ Haza' vért szopó 
nadályai volnának; — ha pedig minden Hazafi 
megegygyez a' czélban; akkor esküdjön-fel a' 
Haza' oltáránál , minden vagyona’ elvesztése 
alatt Hazafinak, —; és illyen készülettel hoz
zá lehet fogni a' czélhoz.

Czélt érni, eszköz nélkül lehetetlen. A' 
hozzáfogásban tehát, legelső lépés az eszközök’ 
meg-határozásai. — . Az eszközök terhekkel 
vágynak párosítva, mellyek mindazáltal annál 
könnyebbek, mennél több vállakra eloszlanak, 
úgy hogy, ha a teher alá minden Hazafi vállat 
v et, az tehernek sem látszik. — Hogy pedig
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a' teher alá minden Hazafi tartozik vállat vet
ni , az onnan bizonyos: mert ő Hazafi, akarta 
a' czélt, tehát akarja az eszközt-is, ha élni akar; 
de kiilömben-is, mi lehet édesebb eledele a’ lé- 
lekesméretnek azon nyugtató érzelemnél, hogy 
mi a' mi’ tejét szopta Anyánknak, a' melly min
denünket adta , személyünket, vagyonúnkat, 
bátorságunkat v éd li, minket ezerekkel gazda
gít , mi , egy két fillérkével é letet, egésséget, 
megmaradást és boldogságot szerezhettünk? Mi 
lenne úgy a’ Hazából, ha minden Hazafi elszök
ne , midőn a' közteherről van a' szó? vagy mi 
volna nemtelenebb, mint álnoksággal é ln i, a’ 
többi Hazafi’ buzgóságát a’ maga hasznára for
dítani, abból u'soráskodni, csak a’ haszonban, 
’s nem a’ terhekben-is részesülni ? ez nem egyéb 
volna a' nemes vérútálta csalásnál. —

Ha tehát a' Hazánkban hibát érezünk, és 
a’ labyrint' kigázolhatatlan kelepczéibe hova to
vább bényűgöztetni véljük magunkat; azt kell 
már most kifürkésznünk, hogy ez a' baj onnan 
származik e , hogy a' czélok' eszközeiket elté
vesztvén , eggyik ezé 1’ elérése végett a' másiknak 
eszközeihez találtunk nyúlni? vagy onnan, hogy 
a’ czélban nem minden Hazafi eggyez,? vagy on
nan , hogy az eszközöket nem minden váll akar
ja emelni? vagy nem mindenik eggyeránt nyom 
e ? és a’ harmadik kérdés helyett, nem az el
sőt érjük e el ?

Valamint csak a' inozdúlhatatfan kőre ala- 
púltt épület lehet örökös minden zivatarok’ vé
szé lyi között; úgy csak egyedül a’ kivétel nél
kül tiszta és igazságos erkölcsi nemes lelkűsé- 
gen eggyesedett társaság lehet állandó minden 
kísértetek között. De ha a' társaság leikébe csak 
legkisebb helytelen vonás és nem igazságos ki-
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vétel bécsúszamlik, a’ melly idővel több kivé
telnek alkalmatosságot szolgáltatván, végre a’ 
legborzasztóbb viszszaéléseknek helyet adna, 
mint a' világ’ kezdetitől fogva m áig; úgy má
tól fogva a' világ' végéig, az illyen társaság ma
ga magát emészti, veszedelme’ magvát ön ma
gában hordozván, -— létele csak századokat,— 
ezredeket csak a' híre számlálhatván.

Igaz, hogy vágynak nagy lelkű Hazafiak, 
kik sokszor három, négy magokat kivonók' he- 
lyeit-is bétöltik ; vágynak , kik a' m ellett, 
hogy életök’ mécsét a’ Haza' kormányjánál a' 
terhes hivatalokban égetik-el , még a' külső ter- 
hekre-is kitekintenek , ’s szörnyű áldozatokat 
tésznek ; vágynak nemes Lelkek , kik sokszor 
életűket, kedveseiket, ’s mindenüket a’ Haza’ 
boldogságáért koczkáztatják; de midőn az ál
tal a’ kivonók még jobban hízlaltatnak, a’ ba
jok még jobban nevekednek, az erő még in
kább fogyatkozik, és végre nem győzvén a’ terű
nek sokát, megcsügged, lerogyik, engedni kö
teles. Mi haszna van hát a’ buzgó Hazafiúság- 
nak? és mit nyer, a’ ki magát különösen czé- 
gérezi ? nem kinevettetést e ? — Hlyen állapot
ban volt hajdan Jeremiás , midőn a’ Hazája’ ve
szedelmét jövendölte, és fájdalmában már vég
re sírni se tudott, úgy látta a' Haza' végpusz- 
túlását, és még se hittek n ek i, míg meg nem 
l e t t !

Ha a' természet mindenben bizonyos tör
vény szerént munkállódik, a’ melly örökkön 
örökké ugyanaz, és csalhatatlan marad, ’s ké- 
telkedhetetlen igazság és tapasztalás, hogy 
ugyan azon okok, örökkön örökké ugyan azon 
míveleteket-is hozzák-elő; ha az egész természet’ 
alkotmányja, rendje, és létein? nagyban mint
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kicsinyben csak az aequilibriumon állhat fenn, 
és nem szenvedi , hogy eggyik mérő serpenyő a* 
másikat lenyomhassa, hanem maga magát egyen
letbe hozza; •— ha bizonyos a z , hogy az igen 
megerőltetett természet végtére törvényt ront, 
és csak azért engedi magát erőltetni, hogy az 
egyenletet annál dühössebb orkán" módjára visz- 
sza szerezhesse; — ha nyilván van az, hogy 
a" jó idő után rósz, a" rósz után jó ,  a’ nagy 
csendesség után nagy zavar, a' nagy zavar után 
nagy csend szokott lenni, és ez a’ rend bár med
dig késsen-is, de elébb utóbb csalhatatlanul bé- 
kovetkezik; ha szemeinkkel látjuk, hogy még 
ollyan dolgok-is megtörténhetnek, a" mellyek. 
még soha se történtek, mennyivel inkább, a" 
mellyek már megtörténtek; ha igaz a z , a’ mit 
a’ Keresztyén Vallás" felállítója , az Idvezítő Űr 
Jézus Krisztus, a" jóltételről, a’ jutalomról, és 
a" mértékről tanít; úgy hát kétségen kívül való, 
hogy a" Haza" alapja" letételében, ha ugyan azt 
örökössé és rendíthetetlenné akarjuk tenni, a" 
legnagyobb Isteni félelemmel, igazsággal, szent
séggel , ártatlansággal és előrelátással kell fog
lalatoskodni. . Láttunk már, hallottunk és ol
vastunk sok hazai lángokat, mellyek a’ vissza
élést máglyákon pörkölni kívánván, bűnöst és 
bűntelent egyré pirítottak, "s a’ Hazát egy har
madik kézre juttatták ! így volt eleitől fogva , 
valahol csak a" legszentebb törvények viszsza- 
éléspe fordíttattak , és a’ legbölcsebb Fejedel- 
mek-is ki játszattalak ! — így lesz örökké, va- 
lamig a" Törvény’ szentsége , csak legkisebb 
igazságtalanságra-is és viszszaélésre fondorítta- 
t ik , ’s kivétel megengedtetik! Köz a" Haza, 

• köz a’ törvény, köz a’ haszon, köz a" tereh , 
köz a’ béke, köz a’ háború, köz a’ jó , köz a’
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rQSK; hogy tegyen hát két annyit, a' kinek 
feléuyi van, és semmit, a’ kinek két annyi van?

Mi volna könnyebb, mint ollyan áldott 
Fejedelmek a latt, a’ kik nem csak bennünket 
hátráltatni nem kívánnak; de sőt önnön bol
dogságunkra kézen fogva vezetni akarnak, né- 
kiek engedvén, egy kis áldozattal véghetetlen 
kincset, örök talp követ szerezni magunknak ? 
Hiszen ha magunk megeggyezésünkkel-is mil
liomokat eszközölhetnénk ; bizonyősan a’ Feje
delmünk' segítségével miliárdokra gyarapod
nánk! Vagy abból áll a' Hazafiság, akármelly 
nagy kiucset-is megvetni, ha az egy kis áldo
zatba kerül? és jó gazdaság az, 10 forintot ki 
nem adni oda, a’ honnan esztendőnként 1000 
forint lenne a" gyümölcs? Ne vádolljunk sen
kit , ha a' Hazánkban sebeket erezünk, magunk
ban keressük mind okát, mind orvosságát. — 
Szent a' törvényünk, szent a’ Constitutiónk ! 
de épen ebből az bizonyodik-meg, hogy a z , 
nem kárunkat, hanem javunkat akarja. Ha pe
dig a’ Constitutiónk azzal ellenkeznék, a’ mi 
javunkra vall, akkor az volna legnagyobb el
lenségünk, a' miben menedékünket reményiet
tük, Nem a’ betű’ értelmét kellene nézn i, ha
nem a’ mondás' lelkét. Hiszen lehetetlen ol
lyan általános polgári törvényt szabni, a' melly 
ininden örök időkre kivétel nélkül szolgálna , 
sőt az a' törvény, a’ melly ezelőtt csak 300. 
esztendőkkel élet és idvesség v o lt; ma már 
ugyan az a’ törvény mondom, lehet a’ legke
gyetlenebb halál és gyilkosság. Az idők változ
nak, az ember érik, és örökké előbbre halad; 
’s hát már a' megért kort-is ama régi bőcsőkor- 
béli törvények kötelezzék ? Próbáljunk ma egy 
eke ellopásáért valakit felakasztani, mit szót!
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a' lélfekesméret ? pedig Hazánk’ első századjai- 
bán, ez igen szükséges és hasznos, sőt elkerül
hetetlen Artieulus volt. De ina már ezt nem 
szóról szóra kell érteni, hanem csak a’ lelkét 
használni, hogy t. i, a’ mi a’ közjónak kárára 
van, azt meg kell gátolni; mert az a’ törvény 
akkor illy okból hozatott. Nem ellensége hát 
a' mi törvényünk semmi intézetnek , a’ melly 
nékünk boldogságunkat eszközölheti. Vagy az 
illyen intézeteket, Nemesi jussaink' ’s privilé
giumaink' megsértéseinek tartjuk? igen-is azok, 
a’ mennyiben a’ nem követések rövid időn min
den jussainktól megfosztanak. Én azt gondo
lom , hogy a' Nemesség és nemes v ér , uiég ál- 
dozatokra-is készen van minden órán; annyi
val inkább a' maga örök boldogságának megál
lapítására nem vonakodik egy kis segítséggel 
a’ közjón könnyebbíteni. De hát van e haszna 
a’ makacsságnak, és a’ passivitás nem tíz annyi 
áldozatba kerül e ,  mint az activitás?

Ha jó a' törvényünk, telyesítsiik; ha pe
dig nem jó ; csináljunk jót és éljünk vele. Mi
nek teszsziik e’ külömben-is bajos életet még 
erővel és mesterséggel-is bajosabbá? Hiszen nem 
élünk Örökké, csak ideig óráig való polgárok 
vagyunk, semmi szerzeményünket el nem visz- 
szük magunkkal; mért nem tudjuk hát rövid 
pályánkat ró'sákkal béiiltetni, és mind magun
kat , mind másokat boldogokká tenni ? vagy ha 
magunk nem akarnnk, legalább másoknak ezt 
engedni ? Nincs szebb, mint e’ világon a' ter
mészetnek minden lépten, nyomon, minden fű
ben , fában reánk várakozó ártatlan örömei kö
zött munkás kezekkel é ln i, hát mi erről tudni 
se akarunk ? Óh kedves Hazám ! részre-oszlás, 
szakadás van kebeledben! két részre szakadtak
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a' polgárok , az érzők’ és az érzéketlenek' fele
kezetiekre! forrnak az indulatok, hevülnek a’ 
szenvedelmek, ellenkeznek a’ kények, munkál- 
lódik az Antagonismus; boldog, ezerszer bol
dog H aza! ha mind ezek a' te örök lételed' 
alapjára munkállódnak!

Szólljak e még többet? előadjam e a' ba
jokat in concreto ? Cassandrae quia non credi- 
tum e st , ruit I lio n ! Uraim ! a’ ki boldogul él., 
a’ ki a' gazdag asztalok mellett a’ hízelkedők' 
víg társaságjokban, ’s a' bútfelejtő nemes bo
rokban szerencsés részesülni; az nem tudja mi 
a' baj ? és azt gondolja, hogy az éhező szegény 
i s , vagy szihte boldog mint ő , vagy mint a'féle 
barom, boldogságra nem-is való. De a’ ki a’ 
megvettétett szegény sorsúak között mindenna
pos, és érzékeny szíve mind őket, mind a’ Ha
zát átöleli; lehetetlen ennyi látvánságra némán 
vesztegelni!

Tele van a’ Haza kitanúltt, pallérozott, és 
elkészültt ifjakkal, — mind kész emberekkel, 
a' kik lótnak futnak, élnek halnak, esdekel- 
nek a' hivatalért , és egymás’ szájából húzzák- 
ki a' kenyeret; de mivel a' hivatalokat csak a' 
tehetős gazdagok’ fiaik foglalják-el, a' kiknek 
módjok van útakat csinálni, vágy több eszten- 
dőkig-is ingyen szolgálni ’s várakozni , holott 
hivatal nélkül is elélhetnének ; a’ legbecsületes- 
sebb szegény legények elhagyattatva, csak a’ 
kegyetlen providentiával küszködve, elvénfil- 
n e k ! —— Hát illy  álnok Syrenek az oskolák, 
hogy a szegény ifjút a’ munkától nagy ígéretek
kel elcsábítván, ifjúságjok’ arany idejét keser
ves tanulások között eltöltetik , és mikor ki
tanultak , minden pártfogás nélkül elhagyják, 
es a ketsegbeeses’ parttalan tengerén hányják
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vessék ? Mennyivel boldogabb lett volna mind 
ő , ha a munkához hozzá szokván , jó ízűén 
használná a' természet' tiszta ajándékit; mind 
a' Státus , ha olly sok dolgozó kezeket , ’s olly 
sok szerencsétleneket megmenthetett volna? 
Mi lesz már az illyenekből ? avagy nem kén- 
teleníttetik e a’ legbecsületesebb erkölcs-is meg- 
tántörodni ? vagy a’ Hazának annál veszedel
mesebb tagja ’s elkeseredett ellensége lenni ?

De hát a' szegény dolgozó parasztnak, a' 
nyomorult adózó népnek sorsa, sok helyeken, 
mivel jobb a’ baroménál ? hány van, a' ki több 
esztendei adójával adós ne volna? hány egész 
sessiós van, a’ kinek két ökröcskéjénél, vagy 
lovacskájánál több semmije sincs ? nem azért 
marad ő adós, mintha makacs és gonosz vol
na , hanem azért mert semmije nincs. De hogy 
is volna? holott a’ mije terem, az nem elég 
az adójára, hát még a' sokféle conventionatu- 
sok’ kielégíttésökre, hát még a' maga házané- 
pe’ esztendei tartására hol szerez eleséget ? a' 
kereső nyári időt nagyobb részint az Uraság’ 
és Vármegye’ robotján tölti-el , — részint az 
a’ legboldogabb, a’ kinek legtöbb cselédje van, 
de más felől az a' legboldogtalanabb-is. A' pa
rasztot így hagyni lehetetlen, hiszen ha az egész 
Státus arra támaszkodik, tehát legelőször-is azt 
kellene tántoríthatatlan alapra állítani, kiilöm- 
ben calculálni lehetetlen. Hlyen panaszok min
den szegeletben találkoznak, és talán eggy ál
lapot sincs, a' mellynek ne volnának a’ maga 
szívet-fojtó gyötrelmei. De hogy a’ sok sérel
mek' előszámlálásaival unalmas ne légyek , 
ezekről inkább elhalgatok, és az orvoslások
nak azon módjára térek által, mellyet csekély 
értelmem szerént, a' több érzékeny Hazafiak’
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javallataik közé én-is bátorkodók bényúj- 
tánii

É h, csekély tehetségem szerént úgy ítélek, 
hogy akármelly bölcs Státusnak fő czéljának 
kell lenni, a' Hazának örökös alapot alkotni, 
az az : ollyan intézeteken alapítani a’ H azát, 
hogy az , örökké állandó és virágzó légyen, 
és sem a belső-* meghasonlásra okot és alkal
matosságot ne adhasson, sem a’ külső erőszak
tól ne retteghessen. Ez volna tehát értelmem 
szerént a' főczél, ennek eszközei és czéltársai 
így következnének!

J  „szór.

Én a4 Haza' boldogságának legelső alapját 
a' népességben tartanám, a' méhkasnak példá
jára. Mert mennél több ember van a’ Hazá
ban, annál nagybbb a' consúmo, az igyekezet, 
a' pallérozódás, a' kereset, találmány, szóval 
az élet' forrása. Ha tehát a’ népességet ismét 
czéllá tesszük , ennek eszközei lennének e'- 
képen :

a .) Minden Hazafinak, ha csak egy talpnyi fői
det b ir-is, ha csak külső hivatalban nincs, jószága* 
vesztesége alatt benn kellene lakni a’ Hazában. Eb
ből az a* véghetetlen haszon lenne , hogy a’ temér
dek pénz nem menvén-ki külső Országokba, a* kül
ső Ország megcsökkenne, a* Haza pedig annál jobban 
gyarapodna, Csak egy nagy Urnak-is mennyi cseléd 
kell! melly temérdek ,sok nép él-el utánna és általa! 
hát ha minden nagy Ur itt lakna, és ha magyar cse
lédet nem tartana-is, legalább a* jövedelmét itt kői- 
tcné-cl! De még az a* haszna-is lenne, hogy ha az 
Urak itt laknának, itt csináltatnának a* magok jószá
gaikon paradicsomokat, és sok ezernyi embereknek
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dolgöt adván, még ezzel nem a* legfelső jót eszkö
zölnék; hanem midőn még a’ külső országi Hercze- 
geket, Lordokat , Pairekel-is ide szoktatnák magok
hoz, a’ Magyar Kanahánba* ezen dúzs E denbe; ez
zel már a’ boldog Magyar földet egész Európa’ szem- 
fényjévé változtatnák ! Csak a’ mi szerette kegyes Ná- 
dorunk’ eggy udvarának mennyit köszönhetünk, hogy 
közöttünk lakik! hiszen ha ő Budán nem lakna, F ő 
városunk sem volna; és ha ő meglakhatik a* Magyar 
Hazában, miért nem minden, valakinek ebben föld 
jutott?

b.) A’ ki Osak ollyan állapotban van , hogy eggy 
Aszszonyt eltarthat, a* nőtelenséget rangja’ elvesztése 
alatt meg kellene tiltani. A* ki nem a1 szépnemet, 
hanem csak a’ feleséget utálja, az a’ társaságnak nem 
tagja, hanem pestise. A’ ki gyermekeket nem nemz, 
az nem polgár, hanem Cosmopolita ; mert a’ Hazához 
semmi se köti úgy az em bert, mint az ő ártatlan kis 
gyermekei, ’s ezeknek boldogításökról valő szorgalom.

c.) Minthogy a* legmériékletesebb, legtisztább 
életű házaspár a z , a’ melly legtöbb gyermekeket nem z; 
tehát az illyenekre ha egyéb tekintet nem volria-is, 
legalább a’ gyermekeik* nevelésükben segíteni kellene 
rajtok, stipendiumok és fundátzidk által.

d.) A’ fajtalanság a’ legkegyetlenebb büntetések 
alatt tiltatna-el és számkiüzetne örökre az emberi tár
saságból , de úgy hogy a' fejérszemély soha bűnös
nek ne tartatna, hanem a1 férjfi, mint gyilkos tekin
tetne ’s lakolna.

e.) A’ szegény jó erkölcsű házasúlandók, még 
segítséggel-is gyámolítiatnának.

Minthogy a’ népesség csak azon eggyetlen 
eggy esetben lehet a' Haza’ javára, ha a’ Haza
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minden tagnak foglalatosságot tud adni, hogy 
senki se heverjen; tehát második fő gond len
ne a* munkáról való rendelésTtétel. Ha tehát 
«zt ismét ezélúl veszszük, ennek eszközei len
nének :

a.) Legjobban a’ földes Uraságok.
b.) A’ Státus csináltatna országútakat, kanáliso

kat , iecsapolásokat, a* rettentő árvizek eleibe tölté
seket, vízregulázásokat, — partszakadásokat bétől- 
tetne , szélhordta homokokat béül tettetne , szederfá
kat, selyembogarakat tenyésztetne ’s a* t. Mind meg
fizetné maga magát örökösen, ’s a’ pénz, minekután- 
na annyi ezereket táplált, ismét a1 forrásra viszsza- 
térne.

c.) A* pallérozott mezei gazdaság lábra állíttat
nék# Ennek semmi egyéb serkentő eszköz nem kel
lene, hanem csak minden legkisebb külföldi produ- 
ciumokat átallyában kizárni. A* legnagyobb fény, pom
pa , luxus, nem árt semmit, csak minden a’ honni 
productumhól áiljon-ki. Ekkor a’ gazdáknak kész lé
vén a’ piartz, mindent a' mi remek, előmutatni fog
nak* A  szegény jobbágyság’ mezei gazdaságára néz
ve pedig jobb módot nem lehet javallani, mint van 
ezen czímü munkában : Gazdasági Regulátziók tü
köré , Pesten, Trattner és Károlyi betűivel. 1828.— 
Ennek az a’ véghetetlen haszna-is volna, hogy az Ur- 
barialis sessiókon nem csak a’ paraszt kapna, hanem 
még mindennemű speculánsok , árendátorok, practi- 
cus gazdák, tisztek, hivatal nélkül való em berek,—  
es ezek mellett még melly temérdek cselédség becsü
letes kenyérbe jönne!

d.) A fábrikák, a’ kereskedés, és minden ki
gondolható mesterségek, müvészségek, mellyek szin
te temérdek kezeket munkával tartanáuak , magoktól 
önként virágzásba jönnének.
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e.) A' magyar termesztményeket külső Orszá
gokra kivinni, ez volna leghatalmasabb rúgója szor
galmunknak! de mi hátráltat? a* nagy vám? Hát en
nek valyon nem mi magunk vagyunk e okai ? vallyon 
nem sokkal kegyelmesebben akar e mi velünk kegyes 
Fejedelmünk bánni, mint mi gondoljuk? De ha így 
jobbnak látjuk, ám tíz annyival-is űzetjük.

fi) A’ Czéhek mind eltörültetnének.

g^szor.

Minthogy az embernek egész életebeli bol
dog vagy boldogtalan állapotja az egy nevelte
tésében határozódik; de a’ Státus’ boldogságá- 
ra-is legtöbbet te sz , ha neveltt és pallérozott 
polgárokkal bővölködik; mert az értelmes em
berrel sokkal könnyebb boldogulni , mint a’ 
butával, és még a’ kapa nyéle-is máskép áll 
annak kezében, a’ ki egy kis matliezist' tu d ; 
tehát a \  nevelés’ tárgyában kellene a' leghatal
masabb intézeteket állítani. Ezen czélra:

a.) A’ Tanítóknak m ind, még a* legkisebb fa
lusi oskolákban-is Diplomaticus személyeknek kelle
ne lenni, a* kik az egész Paedagogiát alaposan tud
ják , és erkölcseikre nézve-is fedhetetlen szelíd fs 
mintegy tükör életűek.

b.) Az oskolák, a’ Hozzájok való nagy kerttel 
eggyütt, a’ Státus’ tárgyai volnának.

c.) Minthogy minden ember valamelly különös 
tárgyra születik, mellynek elvesztése mind őnéki , 
mind a’ Státusnak legnagyobb kára ; a’ gyermek* 
talentumát pedig a’ Tanítója esmeri-meg legjobban ; 
tehát úgy kellene nevelni, hogy a’ parasztok és job
bágyok külön, a’ mesteremberek külön, a’ katonák 
külön , a’ tudományra születettek-is külön oskolákba 
kiildettetnének annak idejében, és mindenik annyira 
r. w. o r . m i k e r v a  2. n e g y e d . 1829. 19
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taníttatnék, a’ mennyi az ő hivatalához megkívári- 
tatik*

d.) A' gyermek nem szajkónak, hanem okos 
valónak neveltetnék. A5 tanítás’ elementumát nem 
abstractumon , hanem concretumon kellene kezdeni. 
A’ gyenge elmét játékkal kellene tanítani, hogy észre 
se vegye a’ tanulást, nem pedig erővel. A’ Mathezis 
a’ legszebb játék, ha abstractummá nem válik, e’ nél
kül pedig semmi életneme el nem lehet. Dolgozni, 
az élet’ terheit, bajáit, szükségeit, örömeit tudni, — 
az emberek* sokféle tulajdonít esmerni, —  élni —— 
kell tanítani. Ez alatt megérvén a9 gyermek’ esze, 
utóbb a* nemi ösztönökről, a* viszszaélés’ rettenetes 
következéseiről, a5 mellynek koldusa az egész emberi 
nem zet; —  a’ házassági életre ’s kötelességekre tö
kéletesen kitaníttatván, végre minden gyermek által- 
adattatnék a’ maga vallási oskolájába , és így a’ val
lást legutoljára okos észszel tanulná. Ezt kitanulván, 
mehet k ik i, a’ hová Tanítói alkalmatosnak ítélték.

e.) A’ deák nyelvet lehetetlen kárunk nélkül 
eltörülni. Ugyan-is ez örökös mustráúl és tükörül 
szolgál nyelvünk’ kipallérozására, minden pallérozó- 
dás* forrása abból ered; mint az arany a’ gyémántal; 
úgy öszszeillik á’ magyar nyelv a* deákkal. Egész 
Európa nem tudna metrumon írn i, ha a* magyar 
nyelv a* deákkal nem vetekedhetne. Micsoda egy 
német hexameter ? hanemha egy nevetséges carrica- 
tura! prózának jó lehet és felséges; de ,ne akarjon 
bennünket elhitetni hexamctri méltóságával. Csak a 
magyar nyelvben élhet Athéné és Pióma; de viszont 
sr magyar nyelv-is a’ deák által érheti tökélyét. —  
Továbbá , a Magyart, csak a’ deák nyelv teheti uni- 
versalis em berré, ezzel bejárhatja nem csak Hazáját, 
de az egész pallérozott Világot-is. Americában most 
állították l.abra a deák nyelvet. Sok magyar Tudós 
van, a* ki a* deák és magyar nyelvnél* többet nem
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tud , af magyar nyelvel n em ; de áf deák nyelvel kö
zösülhet egész Európa’ kincseivel. A* ki deákul tud , 
az többé nem szorul nyelvmesterre , ha akarja, magá
tól megtanúlhat a* szobájában akármiféle nyelvet; de 
nem ám megfordítva, és így a* deák nyelv a’ nyel- 
vek* kulcsa. De hány ezernyi ezereknek tápláló ke
nyeret ad a’ deák nyelv! a’ melly ha nem volna, 
ők mind szűkölködnének. Kár afct az ellenvetést ten
n i, hogy az ifjú legtöbb idejét ezen iölti-el híjába. 
Kern idővesztés az alaptétel, bár melly sok időbe ke
rüljön* is , sat cito, ^i sat bene. Maga a’ deák nyelv1 
tudása többet ér némelly három négy tudománynál , 
a1 mellyel ma az ifjú’ idejét a’ Praelectiókon töltetik, 
holott azt csupa könyvolvasásból jobban megtanulhat
n á , kivált m a, midőn minden tárgyban olly tökélle- 
tes könyvek jönnek-ki, hogy sok meséllő és diktálló 
praelectiót megsemmisítnek. Azt-is kár vitatni, hogy 
a1 gyermek’ elméjét korán a’ judiciumokhoz kell szok
tatni. Nem jó a’ természetet soha m egerőltetni, ez 
által a* teste1 alkatja úgy megromlana, hogy egész 
élete és gyenge compactiója csupa betegség volna, 
és még a* szellő-is ártalmára lenne, sőt ha 3o eszten
dős kort é rn e , igen vén korba jutna. A’ gyermeki 
lelket a1 természet érlelje-meg, ne az erőszak, hizlal
ni kell azt, a1 testi érzékeinek a* tágas természetből 
eledel adás á lta l, nem fogyasztani a’ maga megeről
tetése által. A’ judicium már a’ lélek’ mécsét fogyaszt
ja , a1 melly huzamosán a* nagy erős embert-is min
den nedveitől megfosztja, annyival inkább a’ gyenge 
gyermeket koldussá tenné, elhozza maga a1 termé
szet annak idejét. A* deák nyelv1 tanulása a* gyer
mekkorra nézve a’ legalkalmatossabb időtöltés; mert 
úgy szólván, játékkal a’ legnagyobb kincsre tesz szert, 
sőt a’ nyelvtanulásra csak egyedül a1 bohó gyermeki 
elme legalkalmatosabb. A1 csikó lovat míg meg nem
ére tt, kéméljük minden erőltetéstől; mert tudjuk,

19 *
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hogy egész jövendő becse, csak a’ csikó kori kényez
tetésétől függ; így van mindennel a dolog. Német 
ország teli van a’ Doctorok1 lármáikkal, hogy az egész 
Nemzetjek azért nyomorodik-el, mert az ifjú ideje 
előtt a’ judiciumos tudományokba kerü l, nem lévén 
időt töltő deák nyelv. Tudnak ők-is deákul; de azt 
ők megfordítva tanulják, t. i. utoljára hagyják, elébb 
abstractumokat tanulnak, holott a’nyelvtanulásra egye
dül a’ gyermeki kort alkotta a’ természet legbölcseb- 
ben. Csak k á r , hogy a’ deák nyelvet még ma-is 
sok helyeken abstracte tanítják, sőt tanultatják, és 
pedig nem a’ maga nyelvén, hanem deákul, és a’ mi 
tö b b , versekben , hexameterben, azzal, a* ki még 
mikor tanúi scándálni ? Szegény gyermekek ! de mesz- 
sze jártok a* természeti józan úttól! Legelső lépés a* 
nyelvtanúlásban az anyai nyelv1 grarnmaticájának tö- 
kélletes tudása, azután bátran kezdhet akármibe.

f.) A 1 lyányok* nevelésükben szinte azon módot 
kellene tartani, mint a* bakéban; — szintúgy szület
nek ők mindenre felséges talentummal, mint a’ hjak. 
Meliy kár azt ki nem mívelni ! holott igen nagy jegy
zést érdem el, hogy a1 lángész, ha ki nem miveltetik, 
és annak idejében magának illendő eledelt nem kap; 
foglalatossága* tárgyáúl, soha azért el nem aluszik, 
kitör az mindenben, és ha jóban nem tud, a' rosz- 
ban bámúltatja magát. Sőt az aszszonyi-nem , talán 
még nagyobb lélekkel születik, mint a* férjfi-nem , 
és ez az oka , hogy olly retteneteseknek tartjuk az 
aszszonyi fortélyokat, mellyekből még a’ legnagyobb 
Filozófus sem tud kivánczorogni, de nem míveltet- 
te k ! Ha az aszszonyi-nem szintúgy kitaníttatnék, mint 

férj fi nem , nem csak felényi baj nem volna a* vi
lágon; de a legfelségesebb, eddig homály alatt lap
pangott tárgyak , mellyeket csak eggy aszszonyi lélek 
kepes felfedezni, felfedeztetnének; legalább én bizo
nyos vagyok benne, hogy ha az ifjúság’ nevelése
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bölcs és tudós aszszonyi személyek által vezéreltet
nék ; sokkal nemesebb vérrel nevekedne-fel az ifjú. 
Mért nem illene-be egy bölcs aszszony, még az uni- 
versitási cathedrára-is? de meg kell jól jegyezni, 
hogy vagy igazi tudós és Filozófus, vagy tudatlan 
legyen az em ber; mert a’ féltúdós, akár térj(i, akár 
aszszony, kiálhatatlan féreg a’ fö ldön .—- Minden hát 
csak a* bölcs neveléstől függ. A* rósz házasság csu
pán csak a’ rósz nevelésnek, és a’ legrútabb tudat
lanságnak czimere. A ’ rósz anya rósz lyányt nevel, 
ha tehát a’ lyányok-is, mint a’ íiak, szinte azon tár
gyakra neveltetnének, a* mellyekre születtek; egye
nesen magát az ujjal mutató természetet követnénk, 
pedig ebből áll a’ boldogság. Most legközelébb Fran- 
czia-ország , azután majd egész Európa eggy aszszony- 
nak fog köszönni ollyan kincset, a’ mellyet semmi 
tudós férjíival eszközölni nem lehetett, t. i. az Egyi
ptomi Vice-király* háremjének belső állapotját. Nem 
kell az aszszonyi nemtől megtagadni, a’ mi őt ille
ti ; sok aszszony tanúlatlan fővel-is, nemesebb tagja 
az emberiségnek, az ő kitanultt férjénél. Hát ha még 
ki-is míveltetett volna! De csudálatos dolog-is őket 
így elmellőzni, holott az anyák többet nevelik a’ gyer
mekeiket mint az atyák, és a* nevelő tudatlan légyen? 
Egy szóval: az aszszony-is em ber, az ember pedig 
a’ pallérozódásnak tüköré.

g.) Ha jó polgárokat akarunk nevelni, az osko-, 
Iákhoz veteményes kertek szükségesek, a’ hol fiák, 
lyányok, eggyeránt minden szükséges munkákat játszva 
megtanúlhatnak.

^j^szer.

Minthogy az egész Státus, az adózó és dol
gozó szegény népen alapúi, ezen alapot kelle
ne a’ legbátorságosabb , mozdúlhatatlan kőszik-
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Iárahelyheztetni, a’ paraszt sorsán könyörülni, 
czélra:

a.) Látván , hogy az előítélet mennyire elfoglal
hatja a’pallérozatlan em bert, még a’ maga szemmel lát
ható és kézzel fogható boldogságának ellenére-is; lát
ván, hogy melly nehéz és csaknem lehetetlen a5 ne
veletlen emberekkel boldogúlni, ha valamelly jó in
tézetét akarunk csinálni; sem a’ T isz tje , sem a’ Pap
ja nem képes őt a* megrögzött szokása’ fertőjéből 
kitanácsolni; tehát a* jobbágyság’ nevelése és pallé- 
rozódása szintúgy a’ Státus' tárgya volna, ' mint az 
Egyetembéli neveltetés. A’ paraszt mind azt tudni 
köteles, a’ mi az ő hivatalát életében követi,, a’ mit 
egy jobbágynak, egy cselédnek tudni kell. Úgy bol
dog mind ő , mind a’ Haza. —  Melly temérdek sok 
munkás kéz megmenekednék a’ tömlöczöktől, hóhér- 
lásoktól; ha a* szegény paraszt a’ szükséges nevelte
tést megszerezhette volna! A* durvaság és érzéketlen
ség minden rosznak kútfeje a* földkerekségén.

b.) Midőn a’ paraszt, a* mezei gazdaságtól elfo- 
jgatik 'é s  út csinálásra, ’s más illyenekre szoríttatik; 
ebben tíz annyi kárt vall a’ Státus, mint hasznot lát, 
Ha az Ország’ heverő rablégiói, mint dologra ízmos 
emberek , út csinálásra , kanális ásásra, vizek’ re
gulázásai ra használtatnának; ha a’ katonaság béke’ 
idején a’ Haza’ munkájára fordíttatnék, talán már ké
szemig volna a’ Haza’ boldogsága.

*  c.) A’ szegény paraszt-is szintúgy em ber, mint 
m i, és nem barom , sem machina; tehát arról kellene 
szoros rendelést tenni, hogy a’ jobbágy ne sarczoltas- 
sék.*5 Jó  szíve van a’ szegény parasztnak, sőt a’ leg
jobb; de a rósz vélebánás által még a’ barom-is el- 
rorph^ , a kéntelenség és a* mi telhetetlenségíink te
szi őt Sokszor a legnagyobb gonosztévővé. A’ rér 
szpgség, korhelység, pajkosság, mind a* kéntelenség-
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nek, maga elszánásnak, kétségbeesésnek és a\ sor
vasztó , csikorgó szegénységnek következése, a’ melly 
ha a’ boszszuállásnak bizonyos nemévé változik ; a’ 
szokás által természetté válik, és néha egész helysé
geket megfekélyesít.

d.) A’ parasztnak élő földjét kellene jól reguláz- 
ni. Ha a’ legelője az Urasággal közös, ha a’ földjei 
apró darabokban szanaszét, és a 'falutól legmeszszebb 
elszórva vágynak, ’s nem trágyázhat; így csak pazér- 
lás, veszteség, 's haszontalan a* föld , minden csak 
bitang és Csáti’ szalmája!

e.) Minden falu , minden udvar, és minden leg
kisebb üres föld, sőt a’ hol lehet, még á’ rét-is, gyü
mölcsfákkal béiilteltessék, és eleven kerítéssel, spal- 
lé rra l, nem pedig náddal, sövénnyel’s deszkával bé- 
keríttessék.

f.) A’ legelő-mező, kivált a’ homokos helyen, 
topoly, ákácz, és fűzfákkal béültettessék, ez által a’ 
klima-is szelídebb le sz , a’ fa pedig esztendőnként elég 
tüzelőt ád minden Sessióhoz; mert mennél többet vá- 
gatik, annál gazdagabb rőzsével fizet, a* trágya pedig 
nem égettetik-fel a’ konyhán.

5 _ » ö r .

M inthogy  a k á rm e lly  tá rsaság o t csak  az 
cggyesű it e r ő , a k a ra t ’s érze lem  ta r th a t- f e l , 
a’ legk isebb  m eghasonlás-is veszedelm es lé v é n ; 
szoros in té z e tn e k  k e ll le n n i az eggyességnek , 
h a z a sz e re te tn e k , nem  h a ta lom m al és e rő v e l ,  
h anem  öröm m el ső t büszkeséggel való  érzésére 
’s fen n ta rtá sá ra . E zen  c z é lra :

a.) Ha már a’ vallási egységet fel nem állíthatjuk 
is , (ámbár én ebben semmi lehetetlenséget nem lá
tók) ; legalább a’ vallási gyülölség örökre eltörölles-
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sék , meggondolván, hogy a’ Hazában és Vallásban 
az a* legveszedelmesebb, legalább való szeraéttag, a’ 
ki gyűlöl, nem a’ ki gyulöltetik.

b.) A’ Papok’ fizetéseit a’ Státus szedje-be, ne 
a’ Pap maga, és a’ Státus fizesse érdemökhöz képest.

c.) Semmi állapot és rang ne legyen grádusok 
nélkül, a’ mellyekben pedig grádust nem lehetne esi* 
nálni, legalább nemzeti jutalmak állíttassanak-fel, af 
mellyek bár metly csekéiyek-is, csak hogy grádusosak 
légyenek, elégségesek lesznek a* tagok' szíveiket szün
telen vágyőlkodásban függőleg tartani, ’s a’ roszról el- 
felejtkeztetvén , jóra, remekre, felségesre sarkantyúzni.

d.) Minden faluban légyen tánezház, a’ hol az 
ifjúság szünnapok’ estvéjin a* nemzeti mulatságra 
öszszegyülekezzék, a’ Bírónak és esküdt embereknek 
hivatalos, á* Papnak és Szüléknek pedig önkényes 
jelenlétükben. A* magyar táncz, magyar dalok, és 
magyar nyelv virtusnak tartassanak* — A’ ki magya
rul nem tu d , nem lesz szabad pipázni. A* csúfolódás 
pedig a* legrútabb véteknek tekintessék.

e.) Minden helységben legyen betegház, és ha
lo ttház, a* hová a* szerencsétleneket tüstént a’ legal- 
kalmatosabb helyre lehessen vinni.

E zen  e lő szám lá lt főczélokon és eszközökön  
k ív ü l , v ág y n ak  még szám talan  so k  m elly ék es  
czélok  és e sz k ö z ö k , m e lly ek  a’ H aza ’ boldog
ságára  ta r to z n a k ; de azo k n a k  k id o lg o z á so k a t, 
v a la m in t ezen csekély  ész revéte le im ’ m eg íté lé 
sü k e t , vagy  ta lá n  m eg jobb ításokat-is  , a ’ m é
lyeb b en  lá tó  é rze lm ek re  bízom . D e m in ek e lő t-  
te^ezen  é rtekezésem et b é z á rn á m , m ég egy k é t 
szót k ív á n o k  em líten i azo k n ak  , a ’ k ik n e k  k e d 
v e k  es több icjejek van  e rrő l bővebben gondol-
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Én igen szükségesnek tartanám , a' Státus* 
nak ollyan intézeteket ten n i, hogy a’ felsőbb 
oskolákból kilépő minden ifjú ember, legalább 
is eggy esztendeig utazzon, még pedig gyalog, 
hogy így az eddig való oskolai theoriáj át pra
xissá változtatván, lássa - meg a’ nagy világot 
elébb, és úgy térjen viszsza Hazájába hivatalt 
viselni. — így ismérné-meg az ember a’ maga 
kicsinységét, ha a’ Hazáján túl lépvén, meg
láthatná tanultt elmével a’ nagy világot, a’ ter
mészetnek szörnyű k ezeit, és az Isteni bőlcse- 
ségnek kimeríthetetlen mélységét. Mit tud az, 
a' ki Hazáján túl nem volt ? kevélykedni, pa
rancsolni , káromkodni, a’ szegényt baromnak 
nézni, szenvedelmeinek kiállhatatlan rabja len
ni ; ezek azok a’ tulajdonságok, mellyek a’ hiva
tal' viselésére épen alkalmatlanok. Kiváltké
pen pedig -a' Papi személyekre elmúlhatatlan- 
nak tartanám az útazást.

Még azt-is igen bölcs rendtartásnak tartom 
némelly Országokban, hogy minden jobbágy
gyermek , bizonyos esztendőkig tartozik katona 
lenni. E z , az útazásra és tapasztalásra nézve 
igen nagy haszon ; mert eggy a z , hogy az éret
len házasságok, mint legveszedelmesebb pestis 
elkeríiltetnek ; más a z , hogy a' Státus , regulá
hoz szokott jó polgárt kap ingyen.

Ha csak így volna-is Hazánk alapítva, nem 
öröm volna e élni ? és nem dicsőség volna e 
Magyarnak, még jobbágyának-is lenni? Azon 
kellene lenni, hogy az életet édessé tegyük, 
és a' bajt, mikor van elménk, megkevesítsük, 
's a természetben mindent javunkra fordítsunk, 
semmi alkalmatosságot használatlan el-ne eresz- 
szünk ; és még-is az ellenkezőt akarjuk ? ! Élni 
és éltetni, — ebből áll a' földi boldogság 1 hogyan
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lehetne hát az boldog, a’ ki sem maga nem él
het mások m iatt, sem mást nem hágy élni ma
ga miatt? A' ki a’ közjótól magát izolálja, é- 
pen azon veszedelembe e s ik , a’ mellytől való 
féltében magát izolálta. A’ közjót kell minde
nek előtt dúzs gazdaggá tenni, akkor ne féljen 
senki az elszegényedéstől , külömben híjába 
való minden igyekezet! Melly nehéz dolog mi 
nálunk a’ jó gondolatot másokkal k özöln i! A' 
szegény író nem csak fáradtságit és éjszakáit 
feláldozza; de még tulajdon vagyonkáját-is a' 
közjóért koczkáztatja, és mind híjába, rajta 
vész munkája, egy két nemes érzésű olvasó ki 
nem.fizetheti egész költségét! Az a’ boldog Stá
tus , a’ hol a’ könyvet dedicálni nem szorul a' 
Szerző, — de mi Patronust sem kapunk, k i
nek dedikáljuk; minek írunk hát? minek fá
radozunk? hagyjunk veszni mindent, ha vesz
ni tért! Szent Isten ! melly k ín , egy boldog 
Hazában boldogtalannak len n i!

Csudálatos dolog ! a1 nagy Urak legnagyobb 
szükséget szenvednek, — múlta petentibus de- 
sunt múlta. —- De ha szükségeiket úgy kíván
ják fedezni, mint elkezdették, a’ jobbágyok’ 
kizsarolásokkal, az árendások' confiscáltatások- 
k al, a’ cselédek’ ’s tisztek’ kimustráltatások- 
k a l, ’s fizetősök’ legkisebb scálára vételekkel; 
úgy sokáig meg nem állhat a’társaság, mert hát 
hogyan éljünk ? Nekünk szegényeknek minden 
reménységünk csak abból á ll, a’ gazdagok által 
es után élhetni; de ha már a’ gazdagok többé 
jeank nem szorulnak, hát hogyan élünk? nem 
irtózunk semmi munkától, semmi hivataltól, 
csak adjanak; de ha nem adnak, hát mit csi
náljunk . Mennyi sok temérdek lélek szenved, 
kmlodik , éhezik , czudarkodik , megtántoro*
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d ik , és még av legbecsületesebb erkölcs-is vég
tére a* tömlöczben találja menedékét. Csak az 
útazó, melly drágán áll-meg egy korcsmában 
a' dúzs magyarföldön? holott Bécsben felényi- 
Yel kijöhetne! és mire mind ezen csigázások? 
egyedül arra , hogy a'Szabók, Theatralisták, 
Fiakerek, Boscók, Paganinik , Giraffák tündö
kölhessenek , és a’ kalaptól fogva a' suvixig új- 
jabb fényei vakíthassanak. — A" természet igen 
kevéssel m egéri, — nagyon kevés kell arra , 
hogy az ember boldog legyen , nincs kívül a' 
természetben szükség vagy híjányosság, — be
lől van a’ fogyatkozás !

Valamig együtt tartunk, nincs erő velünk 
m egvívni, a’ meghasonlás vesztett-el minden 
Országot. A' Mohácsi veszélytől fogva, min
den kárunk a’ meghasonlásbái, e z , a' vallási 
czivódásból, ez pedig a’ magános haszonféltés
ből következett, és hogy megmaradt a' H aza, 
csak annak köszönhetjük, hogy mindég voltak 
nemes Hazafiak, k ik  a' közjót eleibe tették 
önjavoknak.

Nem reményleném, hogy valaki nyílt szí
vemet vakmerőségre magyarázná , — a\ nyílt
szívű embertől soha se lehet fé ln i; mert ha még 
a* Haza é l, csak az illyenek által él. — Sem 
sérteni , sem gúnyolni nem akartam sen
k it; de a 'm it, a'nép közt legtöbbet forogván, 
észrevettem; kötelességemnek tartottam béje- 
lenteni, úgy gondolkodván: hogy jobb a' baj
nak eleit venni , mint végét várni, és tanácso
sabb azt írásban, mint a' maga valóságában 
szemlélni. Buzgóságból, szeretetből, és jó szív
ből folynak szavaim.

UBVARDY J Á N O S ,

Földmér é.
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2 .

Az ártatlan Szenvedő.
(A ngol toriénei,)

INTéhány héttel ezelőtt — úgymond Lady H ** 
— tudakozódtam azon helyen, hol magokat a" 
fejér-cselédek, házi szolgálat’ felvállalása végett 
jelenteni szokják , — ha eggy ügyes lyány 
vagy aszszonyszemélyt kaphatnék házamhoz,. 
a' ki lyánykáimat nevelné ’s tanítaná. Mind
járt más nap megjelene nálam egy fiatal fejér
személy , ajánlván magát az említett szolgálat
ra. Külseje sokat ígért fe lő le , "s arczáin igen 
sok jeles tulajdon’ bélyegeit lehete látni. Mi
dőn tőle azelőtti szolgálatja’ helyéről bizony
ság-levelet kértem : szemeit alászegezve vála
szold szerényen, hogy ő soha nem szolgált; ha
nem ő egy szerencsétlen idegen, a’ ki már sem
mi emberi pártfogásban tökélletes vigasztalást 
nem nyerhet , és minden óhajtása csak abban 
a l l , hogy vegyem házamhoz , a’ hol alkalma 
egyen, szorgalma ’s ügyessége á lta l, előttem 

magat kedvessé tenni. — Elhatározván magam
ban egeszen hogy béfogadom , több kérdezős- 
kortesim után kitúrt,am , milly jól érti 6 azon 
nye ve e -is , mellyeket a’ pallérozottabb világ 
megkíván; s mikén, sajátjí minrt azon ügyes- 
s$g, inelly a szép nemet d íszesíti, jóllehet őt
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niég 22 évűnek sem iehete gyanítani. Különös 
maga kedveltetéssel bánt gyermekimmel; de 
fájdalommal vegyült vidámságot sejdíttete ma
gán , ’s gyakor ízben látám , hogy midőn mag- 
zatimat öltözteté ’s tanítgatá; szemeiből eltit- 
kolhatatlan könnyek szökének-alá. Ez a’ szív
olvasztó jelenés és sok egyéb dolgok, mellye- 
ket szavaiban '& tetteiben tapasztalni lehete, 
nyugtalan vágyat .indítónak bennem annak 
megtudására, kicsoda 's honnét való legyen ő ? 
Midőn azonban e’ kivántsiságomat észrevevé, 
fájdalmasan esdeklő pillantást vete reám, így 
szólván: „ A h , édes aszszonyom , ne kívánjon 
tőlem ollyast k itudni, a’ mivel magamat meg- 
gyűlöltetném ! gyalázatom’ elmondását ne kí
vánja hallani; kivált midőn megvagyok a’ felől 
győződve, hogy történetemet, ártatlan és tisz
teletre méltó szemelj ek előtt kinyilatkoztatnom  
nem lehet, az illendőség’ megbántása n é lk ü l! ” 

Más nap férjem bejött ama' szobába, hol 
P eggy  (így nevezé magát a’ személy) eggy szu- 
golyban enyelge magzatim között. Most Grace 
úrtól jövök — úgymond, — ama’ jó barátom
tól , a' kivel csak mostanában ismerkedém-meg, 
és a’ ki felől már annyi dicséretet mondottam. 
Feljuték a', szobájába , a' nélkül, hogy engem 
észrevett volna, ’s én ő reá pillantván, megál
lók , bámúlva a' meglepő szomorú jelenést. 
Egy tűkörnek általellenben ülvén ő , láttam, 
m illy édesen tártmindenik térdén egy kis gyer
meket, ’s miként áznak könyjeitől az édes atyai 
csókok, mellyeket azokra hintegete, majd egy- 
gyiket majd másikat szorítván szívéhez. Utóbb 
észrevett engem, ’s zavart megindulással így 
szó lla : „Most az Űr engem egy csalárd nőm 
miatt való keserű panaszim közt lepe-meg, a'
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k it mind a' mellett sem tudok nem szeretni, 'a 
a' kinek hibája nem elég arra, hogy ártatlan 
gyermekim eránt való láng-szeretetemet elolt
hatná. Ő, a’ nyomorult, elhagyá magát csábí- 
tatni Lord R ió t á lta l, ’s midőn a’ minap falusi 
jószágomon valék , az alatt elszökött vele. A' 
Lord ugyan bűnéért már életével fizete; de hova 
juthata kedves P eggyim , mind eddig sem nyo- 
mozhatám-ki. Megtenné e az Úr-is azt a’ szí
vességet , hogy felőle tudakozódnék ? Kár len
ne , ha eggy olly szeretetre méltó személy a' 
végső veszélyre jutna! ím e , itt van 500 font 
sterling! fordítsa ezt, édes barátom, az ő hol
létének kitudására, hogy ő â  szükség és két
ségbeesés m iatt, a' vétkek' őrvényébe mélyebb
re ne rohanjon.”

E' szavaknál gyermekeim felriadának, ke
servesen kiáltozván : „Peggy  m eghalt! A’ mi 
kedves Peggym k  oda v an !” — Mi legott hozzá
siettünk, és olly ájulásban leltük őt, mellyben 
néhány órákig volt, a' nélkül, hogy az életnek 
legkisebb jelét mutatta volna. Végre, minek- 
utánna szemeit viszont felnyitá, epedő pillan- 
tattal néze reám, így szólván: Ah! édes Aszo- 
nyom , már most ismer engem ! vétkes vagyok, 
igaz ; de szerencsétlen inkább , mint vétkes ! 
mivel az asszony kivántsi vala környülményi- 
met tudni, most elbeszéltem sorsomat egész mi
voltában, 's nem titkolok-el abból legkeveseb- 
bet-is.
j , , ^,n, úgymond P eg g y— egy szegény áren
dás leánya vagyok, a' ki az ifjabb Grace Úr’ 
edes atyjának jószágát birja. Mikor mintegy 
tíz esztendős valék, történt, hogy az ifjú Graces 
ki akkor jöve-viszsza fő-iskolájiból, v i
dékünkön mulatá magát vadászattal, 's beszólt
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az atyámhoz-is. Ő nekem azonnal olly férj fiú
nak látszék lenn i, a" ki egészen külömbözött 
mind azoktól, kiket azelőtt ismerék. Utóbb 
minden jelenléte nagyobb gyönyörűséget ada 
nekem , a’ mit előbb solia nem éreztem, ’s bú
csúvétele mindég olly megilletődést okoza szí
vemben , mint a' legdrágább kincsnek elveszté
se. Ezen idő olta környünket választá-ki ma
gának rendes múlató-helyűl, és látogatásai sű- 
rűebbek-is , továbbtartók-is lettek; ’s illy  alka
lommal nekem holmi kis ajándékot hozni soha 
el-nem mulasztá , melly azt szülte , hogy erán- 
ta viseltető hajlandóságomat élőtte — nem akar- 
va-is — elárultam. Mintegy három év múlva 
kimúlt az ifjú’ édes atyja az öreg Grctce llr. 
Édes atyám' környűlményei most nagyon ked
vezőkké lettek, birtokára nézvfe naponként gya- 
xapúlt, a’ nélkül, hogy ennek rugótolla valaki 
előtt tudva volt volna, ’s így az atyám olly 
szerencsés helyzetben á lla , hogy nekem a’ leg
gondosabb nevelést adhatá , ’s mindenre megta
níttatott , a' mire csak lehete. Most kezdém 
leginkább észrevenni , kinek köszönhetem mind 
ezen jótétem ényeket, ’s ez a' gondolat gyenge 
szívemet a' legforróbb, legelevenebb hála’ érze
tével hátá-meg. Minél finomabbak lettek érzé- 
sim , annál jobban viszszatartám magamat, és 
valahányszor engem jótévőm meglátogatott, 
mindenikünk láthatólag kényszerített titkolás
sál r ej tegeté hajlandóságát; én azért, mivel a’ 
kinyilatkoztatást illetlennek tartám; ő viszont 
azért, mivel a’ kijelentés még korán fogna tör
ténni. — Tizenhatodik évembe jutván, őszin
tén kivallá Grace Úr előttem , hogy engem höl
gyének óhajt választani. Tessék elhinni asszo
nyom , bár érzékeny indulattal vevém a' kinyi-
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látkoztatást, még-is néműnémű vonakodással 
kellett a’ szerencét elfogadnom , ’s a’ lépést — 
minthogy szegény lyány valék hozzá képest —  
ártalmasnak véltem lenni az ifjúra nézve, k it 
úgy szerettem, mint a’ lelkemet. — Ot éve
ket , — a’ legboldogabbakat, mellyeket valaki 
e' földön kóstolhat, — tőltöttem-el új helyze
temben , hév szorgalommal kívánván egymás
nak igaz boldogságát nevelni. Mindenkor szí
vesen szeretett férjemet három gyermekkel aján- 
dékozám-meg, szeretetrem éltókkal, kik töké
letes másolatai azon képnek, melly mindúnta- 
lan lelkem előtt lebege.

Midőn eggy estve későbben jőve haza fér
jem , mint rendesen szokott, egy megsebzett 
Nemest hoza magával, ’s a' mint lehete, csen
desen , hogy meg-ne rémüljek. Ez Lord R ió t  
v o lt , a' kegyetlen, a' háladatlan, kinek életét 
férjem a’ magáé' veszélyeztetésével tartá-meg, 
kiszabadítván őt egy megbántatott férjnek bosz- 
szúálló kezei közzűl. Attól lehete tartani, 
hogy sebei halálosak, tehát a’ seborvosok tő
lünk hazavinni nem hagyák , ’s ennek követ
kezésében hat hétig kellett nálunk fekünnie , 
melly idő alatt én , szánakozástól és férjem’ kí
vánságától indítatva, köteleségemnek tartám , 
néki az ő bajaiban segédül len n i, a’ mit ő —  
a háladatlan! — azzal fizete-meg, hogy illy  
rettentő sorsra juttatott. Midőn búcsút vett tő
lünk , ’s köszönetét a' háladás' indúlatjával k í
vánta kijelenteni , nagy megzavarodás’ jeleit 
mutatá. Mihelyt felgyógyúlt egészen, azonnal 
kűlde számomra Lord R ió t eggy igen sokat érő 
nyaklánczot, melly ragyogó gyémántokkal volt 
kirakva , s ekkor férjem épen falusi jószágán 
vala. \  iszszaküldem a’ gazdag ajándékot. Más
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nap bejelenteti magát nálam , kívánván látoga
tásomra len n i; de legott ellene mondák azon 
mentséggel, hogy férjem' távollétében férjíi lá
togatást el nem fogadok. Mind e' m ellett-is, 
szobalyányomat megajándékozván , ennek esz
közlése által, harmad nap múlva szobámba jő
ve. Legnagyobb felindulással feddém a' lyányt, 
hogy engedelmem' hozzájárulása nélkül bátorko
dott a' Lordot bebocsátani; vendégemhez egy- 
gyet sem szólva, egy másik szobába futék, 's 
az ajtót magamra záriam. Ezolta eggy ideig 
semmit sem hallék a' Lord fe lő l; de — ah ! — 
nem szűnt-meg alatsony szívében ördögi ár
mányt forralni. Eggy estve — szokásomon ki- 
vűl — korán és szerfelett elálmosodván , le- 
fekvém ágyamba, 's minden érzékenység nél
kül voltam , míg más nap idegen ágyban, Lord 
Riotnak, az én becsületem' átkozott és kegyet
len gyilkolójának házában ébredék-fel. Ekkor 
lármát ütvén, leugrottam az ágyról. Míg siet
ve magamra vettem ruháimat, rémítő sorsom 
elevenen álla szemeim előtt. Az ajtóhoz ro
hantam ; de zárva leltem azt. Ekkor ollyanná 
levélj, mint a’ bódult. Diihösségemben tükröt 
és minden porczellánt ezernyi darabokra tör
tem , 's valami kezembe kerűlhete, mind ama' 
gonosztévőnek arczulatjához hajítottam , a’ ki 
megijedvén őrültségemen, elillanta egy hátúlsó 
ajtón, mellyet azonnal bezárt maga után. Né
hány fejérszemélyeket kűlde-be hozzám , kik  
egy kevéssé magamhoz tudának h ozn i; de mi
helyt érezni 's gondolkozni képes lettem ; azon
nal emlékembe tűntek férjem' és magzatim' ked
ves képei. Bódúltságomat rettenetes fájdalom 
váltotta-fel, úgy, hogy szünet nélkül sírtam és 
zokogtam. Még három hétig voltam ezen kétség-
T.  M.  O R .  M I N E R V A  2. N E G Y E D .  1829. 20
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be ejtő helyzetben , mint tömlöczben; ’s vala
mikor Riót előmbe jő v e , legott kiiite rajtam 
a' bódúltság. Végre annyira öszsze tudám szed
ni magamat, hogy neki a legrútabb szemrehá
nyásokat tettein azon gyalázatért, mellybe 
engem egész életemre nézve süllyeszte; mivel 
elrablá becsületemet , elszakaszta jó férjemtől 
és magzatimtól, kikkel már soha sem bátorko
dom szembejőni.

Folytatván e’féle szemrehányó beszédemet, 
nagy neszt liallánk a" grádics alatt. R ió t hirte
len a mellékszobában függő egy pár pisztolyért 
futott. Az ajtót befeszítették, hol azonnal fér
jem toppana-be. Lord Riót réátüzelt pisztolyai
val , ’s hallánk-is , hogy elesett valaki ; de nem 
várakozhattam addig, hogy a' dolog’ kimenetelét 
láthattam volna. Megbántatott férjemre futólag 
vetett pillantásom iszonyúbb vala most nekem, 
mint ha rablómat kelle látnom. Nyitva lévén 
az ajtó, kirohantam az útszára. E lfuték, ma
gam sem tudván, hova ; ’s végre egy boltba ju- 
té k , hol az asztalnál leültem , és az ájulás v i
szont elzsibbasztott. A' házi-aszszony résztve
vő indulattal bánt velem ; elmondám neki szo
morú történetimnek egy részét, ’s mivel azt 
nyilatkoztatám-ki előtte, hogy háznépemtől , 
barátimtól, sőt — a’ mennyire lehet, — a’ vi
lág elől-is kívánnám magamat elrejteni ; esz
közlése által az aszszonyhoz juték szolgálatba, 
’s itt felleltem ama’ vigasztalást, melly a' ko
porsón innen számomra lehete, t. i. az asszony
nak pártfogását és szíves hajlandóságát.

Ezzel bevegzé Peggy  a’ maga’ rettenetes 
történeteinek elmondását. Mivel férjem és ma- 
gam-is becsültük, szíves szánakozással részt 
vettünk sorsában, igyekezvén őt egyszer’smind
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megnyugtatni az eránt, hogy történeteiben sem
mi sincs, a’ miből a' legkeményebb bíró, ’s a' 
legérzékenyebb férj-is valamelly szemrehányást 
tehetne. — Ah ! édes aszszonyom, — feleié 
Peggy  — tudom ugyan, hogy lelkem ártatlan 
és tiszta; de még-is hogyan mehetnék jó fér
jem’ elébe? Mit fog felőlem a'világ ítéln i, hogy 
három hétig egy gonoszlelkfi férjfi' házánál va- 
lék ? Ah , szeretett gyermekimre gyalázatot, ’s 
rokonimra szégyent hagyhatok csak utánnam !
— De érzem, nyomorúságom’ vége gyors lépé
sekkel közelit már felém ! — Midőn ezeket mon- 
dá,képe nagyon elváltozék, ’s kértük őt, hogy 
fekünnék-le , ’s egy kevéssé nyúgodná-ki magát.

Ezután egy pár óra írnílva, egy Nemes jő
ve házunkba, kijelentvén abbéli kívánságát, 
hogy férjemmel minél előbb szólhatna. Ez Gra- 
ce Űr volt. — Éreztesd forró örömödet, édes 
barátom ! — így szollá férjemhez; — örülj ve
lem ! az én kedves Peggym  ártatlan! Ő most- 
is olly tiszta lelkű, mint az előtt vala. Lord 
R i ó t , az a' gonosztévő, ezer aranyat ígérvén 
szobalyányunknak , ezt arra b irá , hogy adna 
nőmnek álom italt, ’s midőn maga felől sem 
fogna tudni , vitetné az ő házához. — Édes 
P eggym /  Vajha csak egyszer láthatnálak még!
— Midőn a’ Lord lá tta , hogy erőszakkal-j.s le
hetetlen nőm’ hajlandóságát megnyernie, a'cíim- 
borás szobalyánynak sem akarta megajánlott 
bérét kifizetni ; ’s ugyanazért, hogy a’ Lordon 
boszszút álljon , kinyilatkoztató ’s megmutatá 
nekem , nőmnek hollétét. — A’ felsőségtől ha
talmat és segédet kérvén magam m ellé , erő
szakkal betörtem ama’ gonosztévő’ házába. Pisz
tolyait reám gyújtotta; de lövése az árúló szo- 
balyánt értté. Ekkor kardot ránta; de én két

20 *
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ízben szíirám keresztül gonosz szívét.—-A’ szo
balyány nem hala-meg mindjárt a" sebben, ha
nem mind eddig életben vo lt, ’s a’ halállal va
ló küzdéseiben vallá-ki egész mivoltában, ezt 
a’ pokolbeli öszszeesküvést.

Mi Grace Urat vigasztaltuk, ’s mondánk, 
hogy Peggy  nálunk van bátorságban ; de most 
gyengélkedő az egéssége, azért épen most nyug
szik az ágyon. De a’ bús férj sokkal nyugta
lanabb vo lt, hogy sem magát meg tudta volna 
tartóztatni nőjének mindjárti meglátásától. —  
Én előre menék szobájába, kijelenteni a’ jó 
férj’ idejöttét. Midőn Grace Úr édes-kínos ér
zéssel közelíte hozzá; felült az ágyon Peggy s 
de halálos érzések támadának lihegő kebelé
ben. Mozdulatlan és borzasztó pillantattal né- 
ze szomorú férjére, ’s igyekezett valamit mon
dani; de csak egy szót sem adhata. Végre meg
fogd férje' kezét, ajkaihoz szorítá, szendén 
viszszasülyedt, és csókok köztt elszálla lelke.

Fordította francziából
N . A. Kiss SÁ iviu el.
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Egy régi koporsóra. *)
( Késő éjji Phantazia.)

Jm' egy koporsó az elavult századok’ korából! 
A' kertész kétes remények köztt emeli-ki, Mam- 
mon táplálékát gondolván bele zárva; — az 
izmos kapcsok feltöretnek , a’ nyílás köztt lévő 
ónöntés egybehajtogattatik ’s a’ nehéz fedél’ fel
emelésén erőlködő csak elbámul — hogy arany 
helyett egy hamvakkal tellyes ’s az alja felől 
félig elsorvadt érczveder tűnik gazdag nyeresé
get leső szemeibe. — Csalódtál jó ember ! az 
egy koporsó az elavult századok' korából , lá
tod nem mostani szabású ; hanem négyszegű , 
rövid ’s benne az érczveder egy pogány’ ham
vaival   Háh pogány ?! — halljad tűz által
megtisztult lelke e’ felbolygatott csontoknak 
és hamvaknak, hogy káromkodik a’ porfi a' 
kevély semmi ! Elbízottan kérkedve új bölcses
ségével , a’ láng-eszekből szívott tudományocs- 
kájávál; büszkélkedve igaz Isten-esméretével, 
világosodásával; mint a’ nagy Bíró az utolsó 
napon, ítéletet menydörög a’ porok felett. De 
hiszem mit? — ezer, vagy tám még több esz
tendők’ köze rekeszt-el bennünket egymástól;

*) Találtatott N. Várad! Tekintetes Gyulay Antal tV  kert- 
jében Nov. 11. 1826. Kolo’svárott a’ Hidelvei Fertályban.
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én látva világodat, társalkodva időd’ Tudóssai- 
nak észbeli szülem ényeivel; látva után-koro- 
dat mostanig és a' történetek' folyását; felvi
lágosodva, nem mint te , az ég’ nagy Prófétája 
á lta l; beavatva az előtted esméretlen szentsé- 
ges titkokba az Evangéliom álta l, mint ideig 
és alkalmatosság szerénti bíród méltán vádol
hatlak, ítélhetlek! — Pogány! mert nem a’ ke
reszt alatt vitézkedtél; pogány! mert bálványok 
előtt hajtottál térdet; pogány! mert halálod 
után engesztelő áldozatul küzdő Gládiátorok’ 
vére párolgott sír-dombodon; pogány ! m ert. . .  
d e . . .  ah . . .  ezennel mejjem' bal részében se
tét vádak emelkednek. A’ kis-bíró méltóság
gal ül székébe, mérőserpenyőjét előveszi, meg- 
reszketteti tüzes tekintetével a' vakon felfor
rott indulatokat, csillapodásra inti a' bigott 
vért 's ítél. H aj! ’s kemény bíró e z ! az arany’ 
vakító súgára nem hatalmaskodhatik rajta; a’ 
tettetett ártatlanság nem lágyítja-meg kemény
ségét könyjeivel , sem a’ szép bűnösné bá- 
joló tekintetével habozóvá nem teszi ítéle
tében. A’ vétkesnek keblében vádlásival po
klot gyújt , viperákat termeszt. A' vak
merőt olly félénké tesz i, hogy a’ levél-zördii- 
lettől-is úgy f é l ; mintha az Arkangyal’ trom
bitája riasztaná számadásra a’ nagy bíró eleibe 
— az utolsó napon. —

Háh ! szűnj-meg — érzem vétkemet — vá
doltam a’ rég elhunytat, holott tudtam : ne ítélj 
és nem ítéltetek Magam-is mi vagyok pedig? 
buborék az indulatok’ tengerében; erőtelen vi
tézzé a keresztnek , lei a’ legszentebb morált 
tudom ; de nagy részént csak a’ főben marad, 
a szívbe való befolyását ezer gyengeségek el
lenzik, s nem vagyok elég erős a' hitvány ha-
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ramiákat elverni a' boldogság’ ösvényjéről; kétes 
vándor az élet’ pusztáján a' bölcselkedés’ fény- 
jében’séjjelében, a’ gondolatok’ tekervényjében 
’s ellenkezésében, a' hit' világában ’s liomály- 
jában.. . . .

Megvagyok alázva ! a' bigotság' sustorgó 
tüze elaludt zúdult kebelemben, a' kevélység 
kiszállott agyamból, szemem túl lát már a’ tö
mény füstökön ; letettem a’ vak buzgóság’ fe
kete palástját, ’s mint minden kor’ gyermeke, 
minden vallás’ sorsossa, mint a' világ tág tem
plomának felszentelt áldozó papja — úgy ál
lok itt a’ tűredelem' fejér bíborában. Jöjj hát 
e’ tájékra te tűredelmetlenség’ menydörgéseitől 
elrettent lélek ! Jöjj , mert szemrehányás nél
kül értekezek veled. A’ halál’ kétségeitől csi- 
gáztatott emberi Nemzet' nevében kérlek és 
kénszerítlek, — akár az Elűzion' kies határain 
lebegsz a' boldogság’ szellőjin , akár a’ furdalá- 
sok’ tűz-katlanjában emésztődöl: (ha csakugyan 
lánczaid engedik) jöjj és fejtsd-meg a' boldog
ság’ titk a it, vagy irtóztass-el a' büntetés' iszo
nyatosságaival ! Mert látd a’ végetlen tudásra, 
esméretre és tökélletesedésre erőlködő kevély 
ember , megjárta már a’ meny’ czirkalm ait, a' 
forgó abroncsokat, ’s megmérte az azokon hem- 
pelygő roppant világok’ útját; a’ napok' tűz-ien- 
gerének mennyiségét meghatározta ; a’ föld te- > 
két úgy esm eri, mint a’ gyermek a' kezében 
lévő agyag-golyobist , mellyet czérna-szállal 
megméregetett; — hatalmas ő , parancsol az 
elementumoknak, gátot vét a’ v ízn ek , a’ tűz 
intésére lángjait magába fojtja, ’s a' menykö
veket kedve szerént fék ezi; de a' halál' éjjelét 
ki nem burkolhatja gyászlepedőjéből, ’s az em
ber a' halál-tusakodásban most a' háborgó ten
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geren túl révpartot reméli, majd a' kétség" 
mélységén tévedez , "s azt véli , hogy ott 
az élet örök éjszakába alkonyodik, — A" 
legnagyobb bajnok, a' leghatalmasabb győ
ző sem volt elég erős megküzdeni a" setétség’ 
képeivel , ’s a’ ravatalt sírdombjáról fel-nem 
rúghatta eggy érczmejjű tirán-is, hanem hódolt 
a" rettenetes elégtévőnek ’s elszunnyadt. Sze
retnénk pedig tudni valamit a' titkokból-is még 
pedig a’ halál" titkaiból; mert ott bölcsességünk 
meg-akad, vi'sgálódásaink hajótörést szenved
nek , "s a’ kevély tudós leforrázva jő haza a" 
kriptákból.

De talám igen-is sokat kívánok, agyagba 
zárva lelki látásokra törekedek; —- hiszem a’ 
mennyeiek közé avattattaknak nem szabad ki
jelenteni a’ titkokat. Lám az Ember-Isten" szen
vedésének napján Szentek jöttek-ki a’ penészes 
sírokból, a’ méltatlanság’ jajjai felháborították 
őket a’ nyugalom’ ápoló karjai közzűl; de újra 
viszszatértek szótalanúl, "s bizonytalankodó aty- 
jokfiait a’ kétség’ tengerében hagyták fuldokol
ni. — Látom ezen igazságot ’s helybenhagyom; 
de csiklándó képzetem álmait valósulva szeret
né látni. Eggy örökkévalóság" követjét látni ,— 
sokszor lehetőnek gondolja szédelgő agyam. De 
Egek ! milly sokan elköltöztek már a" főldszí- 
n érő l! Ezt mammon sáppasztotta-el, azt lelki- 
esmérete furdalta agyon, — ezt a’ vadkor" szii- 
Je™®nyje ( ’s? a" mívelt századoknak-is kedvelt 
vérjátéka) a’ háború zúzta-öszsze, azt a" békes- 
ség’ lágy párnája fullasztotta-meg, — ezt a' sze
relem édes-keserű kínjai fogyasztották-el, amazt 
az irigység" vad-tüze emésztette-meg, — ezt a’ 
Hárpokráteszek analizálták, azt a’ szentség’ 
palástja alatt lappangó sátán gyilkolta halálra.
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ezt a’ bigotság ’s Istent engesztelő böjt száraz- 
totta-ki a' világból, az maga ásta sírját, hogy 
Mártír legyen; — ’s hány ártotta magát a' ha
lál mesterségébe és lett ön-gyilkos ? hánynak 
volt koporsója a' tenger ’s halai ? hánynak 'sír
ját égette-ki a' tűz? hányat nyeltek ’s borítot- 
tak-el a' tűzokádó hegyek, hogy még csak sa- 
rujinak porát se láttuk ? hány okosnak szakadt 
nyaka, hogy lába alá nem ügyelt, hanem a* 
csillagokon kalandozott? hány bolond repült 
a' levegőbe, hogy valahol a' magasságban hy- 
drogenium stratum legyen koporsója ’s teste 
meg-ne rothadjon, mint a' múmiáknak? — Va
lójában sok m ent-el, ki h itte l, reménnyel, ki 
megátalkodva a’ minden élők' útján, — úgy 
hogyha az Arkangyal’ tűrt szájú réz trombitája 
megriadna keletről nyűgöt felé; annyian jelen- 
nének-meg egyszerre , hogy kevésnek maradna 
épségben szemfedele a’ nagy szorosságban — és 
viszsza egy se jött! Pedig, azt hiszem, sokan, 
voltak , kiket válhatatlan kötelek ’s vágyak kö
töttek a’ földiekhez; de erőt a’ halálon nem
vehetvén — még eddig oda maradtak........

Ah ! az erőlködő lélek alatt elfáradt a’ szol
ga — tést— ledűlök a’ koporsóra. lm’ egy kis 
szellő lengeti holló-hajfürtjeimet ’s kedves szag 
ütközik szagló érzékembe, — olly kedves, mint
ha Paphiának mirtusz berkein csókolta volna 
az ámbroziákat, . . .  aha ! te vagy tündér alak 
e’ koporsó’ koborgó lelke ! Hát a' menny’ kapu
ját bezárták előtted ’s kiszorultál pogány lé
tedre , vagy a’ pokol' lánczait rázván-le magad
ró l, most kínjait kerülöd ? Jöjj , hadd öleljelek- 
meg ’s szorítsalak rontsolt szívemhez !. . .  Sze
gény lehettél te -is , mint én ; mert porod nem 
rejtette márvány, csak alávaló, de leghaszno
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sabb termés-kőből vágta-ki azt a' nem művész. 
Tehát szólhatok a szegénnyel! . . .  hm ! két sze
gény ! lélekben és testben-is , testben-is lélek- 
ben-is; mert tölcsérrel a' szent esmereteket 
agyunk" üvegébe nem töltötték. Mit kérdezhe
tek én , kinek gondolatom csak szalmás házom" 
tetejéig ér "s nem feljebb — oda, mint a" Dio- 
géné, hol szédítő magosságot látott Sándor-is ? 
Mit tudsz te feleln i, te — hihető rabszolga —  
kinek elméjét a" szabadabb gondolattól rablán- 
czaid zörgései elrettentették, kit a’ szegény
ség’ ostromlói a" számtalan szükségek a’ mélá- 
zásból felrikoltoztak , és a\ bölcsesség’ rongyos 
köpenyegét sóhajtásaid lengedeztettélc ? — De 
még-is kérésem úgy hiszem nem oktalan, ’s te 
arra megfelelhetsz. Hiszem az eloszláskor, mi
dőn tested" nehezebb anyagjából kireppenve 
szabad-valód az ég’ halmaira szárnyalt; látta 
ott a" végetlen tökéletesség" felsőbb grádussait, 
mert a" mindenható fényesség lepattantotta sze
meidről a’ hályogot, ’s ködök nem borították 
láthatárodat. Láttad az örök idők’ pihenő da
rabjait, a' századokat és ezredeket az örökké
való’ parancsaira figyelni; láttad a' köz-pontot, 
honnan elindulva a' világok’ nagy golyobissai 
az Istenség’ ujjai czirkalmazzák-ki útjokat; lát
tad a' czélt, melly felé siet az ég egybeölelkez
ve a’ földel, az angyal az emberrel, a’ hold’ 
sáppadt lakossá a’ nap’ kormos lakossával; lát
tad a vétek’ vakmerőségét a' földön az időben, 
a' setétség’ szomorú homályját, melly árnyé
kolta a' fö ldet; hallottad az ártatlanság’ sóhaj
tásait, melly ele a’ Mindenható' tronusza előtt 
imádsággá olvadoztak; láttad, hogy rohant az 
emberiség a’ kárhozatra ; láttad , hogy fogadta 
az ég’ követje Attya előtt az emberiség' meg-

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



APRILISZ 1 8 2 9 . 2 8 7

tartását, ’s hogy kűldetett-el az időnek teljes
ségében ! -----  Látd eljött ő , idvezlették eljöt
tét az elementumok, ’s napkelet biborlángba öl
tözve hódolt Bethlehemnek. Elsülyedve találta 
az emberi okosságot a’ tudatlanság’ tengerében: 
Vallás helyett ámítást, Isten’papjai helyett bá
ránybőrbe öltözött farkasokat, Uralkodók he
lyett vérszopó nadályokat, igazság helyett ál
nokságot, kegyesség helyett vad fánátizmuszt; 
ezeket találta ő a’ földön, ’s égi tudományjá- 
val legelsőben-is meggyujtotta az értelem’ vilá
gát , — erős beszédére egybeolvadtak az ércz- 
bálványok, — az édes simpathiát a’ földiekhez 
idézte ’s a’ kételkedő haldokló’ szívében meggyuj- 
tá a’ remény’ élesztő világát, — ’s többé a’ ha
lál nem vala irtózatos; mert a’ setét völgyön 
túl Elűzion nyiltt-meg , ’s a' vándor csak pihen
ni feküdt a’ koporsóba. De majd a’ viszkete- 
ges emberi elme elhagyta a’ Nagy-Mester' taní
tásait ; kicsúfolta a' szeretetet, a’ reményt át
kozni kezdte, ’s némellyik (Istenem !) az örök
kévalóságot kaczagta. Illyen lett látd nagy ré
sze az embereknek, ’s innen van már , hogy 
némelly ártatlan egyiigyűségében boldog, más 
bölcselkedvén megbolondul, másnak élete egy 
sivatag puszta, mellyen elégedetlen lelke csak 
sovárog. Innen van , hogy az Egész megjárva 
a’ menny’ minden abroncsait, bészárnyalva tűz 
leikével a’ sok ezer világokat, mint egy meny- 
kőütött úgy tér-meg, ’s azt mondja: hogy ő a’ 
nagy rendszerben világot vagy lakhelyet az em
berek’ lelkének nem talált........

De nem úgy van ez úgy e? nem-is lehet! 
mert az oszláskor semmivé lenni — oh be si
vatag és kétségbe «jtő gondolat! Lesz egy jobb 
élet — ott — túl — a’ vándor cometák’ czirkal-
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m ain, túl a’ roppant Uránusz' forgó holdjain 
vagy Szinusz' temérdekségén , hol az eszten
dők századok, ’s ha mi ott esztendőt élnénk; 
könyörögnénk a' halálnak, rázza-le agg válla- 
inkról az életet 's nyomorúságait — ott vagy 
egyébütt; — mert a' nagy üregben sok hajlékok 
vágynak. Elpirul ott az x\theusz 's Naturalista ; 
eltördelődzik az égmérő bölcsnek czirkalma; 
meghomályosodik Ilerschell’ néző csője; meg
valósulnak a’ metaphysicus' abstractumai; meg
zavarodnak a'mathematicus’calculusai, a' chro- 
nologus nem fogja megkiilömböztetni tudni 
az estvét a' nappaltól, a' perczeket az ezredek- 
tő l , az ezredeket az örökkévalóságtól; — mert
ott nem lesz idő és tér.........

Szárnyalló le lkem ! ha az éj eggy órája! 
ne borongj az örök homályokon, hadd félben 
a' lelkekkel való társalkodást, ímé lankad a’ 
test erőlködésed alatt, hajoljunk nyugalom
ra! hiszem paraditsom a’ jámbor’ földi élete , 
ha lelke tiszta ’s az álmokat szemeiről nem 
űzik-el a’ kis-bíró' riasztgatásai; Ielkemet pe
dig nem nyomja bűn. Csendesen szenderedem- 
el majd a’halál’álmában-is'sörök reggelre ébre- 
dek-fel! . . . .

K ELEM EN  JÁ N O S ,

Erdélyből.
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4 *

Csermák’ emléke.

sermák A n ta l jeles hangművésznek eredeti 
magyar nótái , nem csak a' két Magyar^ H aza; 
hanem a’ külföld előtt-is isméretesek. Ő a' ma
gyar Mu’sikusoknak, és a’ mennyiben a’ nem
zeti nótáknak a’ Nemzet’ characterére-is befo
lyások vagyon; az egész Magyar-nemzetnek 
tellyes dicsekedése lenne, ha mindenben , kü
lönösen az italban jobban magára vigyázni, ’s 
nagyobb mértéket tartani tudott volna. De a’ 
híres C orellis D aquins Gebeis H andel s bully;, 
M ara is  s M a rtin i s M atheson  . M a yrs Álo n dón- 
vitte s M o z a r ts Paganini ’s több külföldi remek 
és bámulásra méltó Mu'sikusok , jelesen Violini- 
sták között-is ott találjuk Ábel K ároly  F ridri-  
kets, ki a' bort mértékletlenűl szerette, és ha 
valami munkához fogott; előre mindenkor fel
hajtott egy butella Burgundiáit; de azért még
is fejedelmi Mu'sikus v o lt , ’s köz tiszteletben 
tartatott, a) Csermák nem annyira sokat ivott, 
mint gyengélkedő természete nem bírt-meg so
kat , ’s neki a’ kevés-is hamar megártott. Be- 
tsülöm én őt minden gyengeségei m ellett-is, 
ő mint jeles hangművész mindenkor becsűlést 
érdemel, bár mint ember szerencsétlen és va-

a) Lásd L’advocat. Hist. Dietionar. magyar kiadását.
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lóban szánakozásra méltó volt-is. Vonulhat-el 
a’ fény mellett árnyéko?at-is ; de mindenkor 
amaz tűnik szembe. Ubi plura nitent, non ego 
paucis offendar maculis. Nam (a' mint ugyan 
csak Horátz mondja) vitiis nemo sine nascitur 
optimus i l le ,  qui minimis urgetur. — A’ Gé
niének gyengébb oldalára inkább fátyolt illő  
vetnünk , mintsem ezzel azt-is , a' mi benne 
szép ’s nagy, eltakarnunk. Csermák Veszprém
ben igen nagy szegénységben 's elhagyatott ál
lapotban hala-meg. Tisztelői utóbb négy esz
tendőkkel sírja felett kőből emlék - oszlopot 
emelteiének a’ Veszprémi temetőben illy  feljűl- 
írással:

CS E RMÁK ANTAL’
T Ö B B  J E L E S  M A G Y A R  N Ó T Á K ’

S Z E R Z Ő J É N E K
PORAI FELETT!

KI MEGHALT Ll-dik ESZTENDEJÉBEN 
OCTOBER’ XXV. MDCCCXXII.

A’ NEMZETI CSÍNOSODÁS’ KEDVELLÓI ÁLTAL 
EMELTETETT M. DCCC. XXVI.

Múlt 1827-dik Esztendőben a" Duna men
tiben több jeles honi Mu’sikusolc-is halának- 
e l : mint Á rvái János Győrött, P a lts i  Czigány 
Komáromban , (kiről a' Magyar Kurir a’ 42-ik 
szám alatt szépen emlékezik) és B ihari János 
Pesten. B ihari megérdemelné , ha sírja felett 
a helybéli mu'sika-kedvellők emlék-oszlopot 
emeltetnenek !! Corelli Arcangellónak (■{■ 1730) 
Rómában a Sz. Péter Templomában vagyon 
állóképé ezen feljülírással: Corelli Princeps 
M usicorum. Nagy ösztöne az élőknek a’ meg
holtak' tiszteltetése.

SEBESTYÉN GÁBOR.
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5 .

Példás Próbálat.
(K elelföldi elbeszéllés.

& tsy  Persiai Schah’ Nagy-Vezére, vonakodik 
egy kor Urának parancsolatját teljesíteni, mivel 
azt nem találá igazságosnak. A' Schah e’ dol
gon szörnyen felcsattanva, tüstént kiadott raj
ta és helyette Vezérnek mást nevezett-ki. De 
miután a' Schah' haragjának első felforranása 
elgőzölgött, a’ kegyelméből kiesett Tisztet ma
ga eleibe hivatá. „Te ugyan megérdemlenéd, 
„(monda neki a’ Schah,) hogy makranczos vol
to d é r t  keményebben büntesselek ; de csak a' 
„mellett maradok, hogy hivatalodat többé nem 
„viseled. Számos évekig nekem tett szolgála
t id r a  nézve p ed ig , mind azt magadnak tart
h a to d  , valamit vezérkedésed folytában tőlem 
„vettél.” — „Felséges Uralkodó ! (viszonlá a’ 
„V ezér,) én azon kincsek nélkül , mellyeket 
„kegyelmességed reám halmozott, nem szűköl
k ö d ö m . Esdeklek engedelemért, hogy azo
k a t  lábaidhoz viszsza letehessem. Ha pedig 
„még-is valami kegyelmet méltóztatol hozzám 
„mutatni; tehát, kérlek, ajándékozz nekem 
„ezekért, a te roppant Országodban egy puszta 
„falu-hélyet, mellyet én szorgalmam, gondos- 
„ságom és iparkodásom után embereim' segít-
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őségével viszont felépíthessek , és elhenyélt 
„szántóföldéit viszont termőkké tehessen).” A" 
Schah tüstént parancsolatot ada, hogy eggy illy  
falu kerestessék-fel és adassék az előbbi Vezér
nek tulajdonul. Sok és lioszszas keresgélések 
után hírül adaték a’ Schalinak, hogy illyen  
puszta falut nem találhatni-fel sehol. Az elbo
csáttatott Vezért a’ Schah most ismét hívatá, 
és monda neki : „Sajnálom, hogy kívánságodat 
„nem teljesíthetem. Ollyan falu, a’ miilyent 
„magadnak te kívántál, az én Országomban nin- 
„csen.” — „Ezt én jól tudom, (felelea’ Vezér;) 
„mert , miólta a’ Nagy-Vezéri hivatalt reám 
„bíztad, nem tiltottam sem iparkodást sem fá
radtságot , hogy mindenütt virágzó állapotot 
„és míveltséget terjeszszek-el Országodban. Az 
„én kérésem csak arra való v o lt , hogy tudósí
t s a la k  Országodnak akkori állapotja fe lő l, mi- 
„dőn engem hivatalomtól elmozdíttál; hogy kö
vetkezőm nek meghagyhasd , miként gondos
k o d jé k  ő -is , valaha, az ő mostani tisztségé
t ő l  leendő kiléptekor, melly szerent végbe 
„vitt dolgairól szintén úgy adhasson számot, 
„mint én adtam.”

E . I .  P .
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6.

Napóleonnak a’ háborút illető 
Alaprendszabásai.

( Folytatás.)

4 i.
Kétfélekép*  lehet egy vár körültáborlását bátorságosá 
ten n i, úgym int: Meg kell vernünk a’ várat takarva- 
védlő ellenséges hadisereget, el kell zárnunk azon tárgy
tól , merre munkásságunkat erányozni szándékozunk , 
és által kergetnünk valamelly hegyen , folyóvizén , 
vagy más természetes akadályon* Ennek védelmére 

figyelm ezö sereget (Observations-Corps) kell felállí
tanunk, a* melly mindaddig helyben marad, vala
meddig a’ körül táboriás tart. Ha pedig a’ vár’ segít
ségére rendelt ellenséges sereg’ szeme láttára, a* nél
kül, hogy elválasztó ütközetben ereszkednénk, akar
nánk a* várat megvívni; szükséges arról gondoskod
nunk , hogy a* körültáborlás* egész idejére elegendő 
éledelmünk, hadi-szerünk, és ágyú-tárainkon kívül 
circumvallátziós  lineáink elég erősek, és contraval-  

látziónk  pedig bátorságosak legyenek. Ezekre kell 
fordítanunk minden körüllévő helységeket, emelete
ket, erdőket, mocsárokat, és át-nem gázolható ingo- 
ványokat; minden íigyelmünket. arra fordítsuk , hogy 
a’ vár’ felmentésére fonni szándékozó ellenséget za- 
bolában tarthassuk. Ebben az esetben állítsunk-fel 
egy íigyelmező sereget, ez mindeut szemmel tartson,
r ,  M.  OR.  M I N E R V A  2. N E G Y E D .  1829. 21
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a* körültáborloti várhoz vivő minden űtakat elzárjon, 
A* circumvallátziós lineák képessé tesznek bennün
ket , hogy a’ körültáborlásra fordított sereg’ egy részét 
a* figyelmező osztályhoz küldhetjük, így helyhezteté- 
sünk annál bátorságosabb lész. Ha a' vár őrizeténél 
négyszer számosabb sereget fordíthatunk a’ körültá
borlásra , akkor a’ íigyelmező osztályt egynéhány na
pi mars távolaira álhthatjuk-fel a’ körültáborlott hely
től, Ha nem lennénk olly erősek, a* íigyelmező se
reg akkor, vagy igen közel a’ circumvallatziős üneá- 
hoz , vagy épen mellette álljon-fel, hogy mind a’ 
két helyheztetés egymást bátorságban tarthassa,

*) Montecuculli útmutatása szerént a’ körültáborlás- 
nál ne a’ leggyengébb része ellen a* vívandó várnak, 
hanem intézetünk’ végrehajtására legalkalmaiosabb és 
czélerányosabb helyre állítsuk-fel magunkat. Ezen rend- 
szabás szerént viselte magát Bervik M arschal-is, midőn 
1706  Nizza ellen ki volt küldve. A’ Király’ parancso
latja , és Vauban* tanácsa ellenére elhatározta magát 
Montalbani tájról Nizzát megtámadni* Mível pedig se
rege nem  elég erős v o lt , azért mindenek előtt táborát 
bátorságosá tenni igyekezett. Az em eleteken földvára
kat hányatott, így a’ Var és Paillon folyók köztt volt egész 
tért elzárta, é§ oldalait azon földvárakhoz támaszthatta, 
így  bátorságba helyheztette magát minden véletlen  
meglepetés ellen. Annál inkább gondoskodni-is kelle  
neki er r ő l; mert ha a’ S zavoja i Herczeg a’ Tende C ol
ion általtörne ; Berviknek akkor seregét öszszeszedn i, 
és m inekelőtte az ellenség magát erős állásba verhet
n é ,  véle szem be szállani szükséges v o lt;  ellenkező
kép erőtlensége miatt kénteleníttetne a* körültáborlás- 
tól elállani.

Sachsent Marschal-is , midőn a’ számos sereg által 
oltalmazott Brüsszelt nem elég erős sereggel vívná ,

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



APRILISZ 1 8 2 9 . 2 9 5

tudósítást kap ott,h ogy  TValdek H erczeg a* vár’ felm en
tésére jönne. Sachsen sokkal gyengébb v o lt , m intsem  
hogy Ó W aldek  ellen figyelmező sereget küldhetett vol
na , azért W olum bach körül a1 vidéket m egvizsgálván, 
azt a’ csatára alkalmatosnak találta ; olly készületet-is 
te tt , hogy AValdek’ közeledésével AVolumbachhoz nyo- 
múíhasson , ’s így a’ n é lk ü l, hogy körültáborlása’ mun
kásságát félbe szakasztaná, elkészülve a’ csatára készen  
várta a* Herczeget.

42. Fequires azt ta rtja , hogy a’ vártvivők a* 
mentő-sereg közeledését soha se várja-be a* circum~ 
vallátzió lineában. De hibásan gondolkodik, ha ezt 
eggyátaljában helyesnek állítja; mert közönségesen vé
ve a' háborúban nincs meghatározott rendszabás, min
den a’ környülállásoktől függ ; azért több esetekben 
hasznos a’ circumvallátziőban maradás, más esetek
ben pedig káros. Az ügyes Hadivezér érteni tudja 
a’ környülállások* külömbözéseit.

M ons’ körültáborlását önszem élyében kormányo
zó X IV . Lajos Franczia K irá ly  1 6 9 1 . tudósítást kapván, 
hogy az Orániai Herczeg nagy sereget gyűjtött. Notre  
Darne de Haliig előre n y o m ű lt, a* vár felm entésére 
nagy készületeket tész. Hadi-tanácsot tart a* K irály, 
m itévők legyen ek , ha a’ Herczeg ellenök jönne. Luxem- 
hurg Marschal* vélekedése azt tanácslá, hogy most hasz
nos lenne Oránient a’ circumvallátzióban maradva bé- 
v á rn i, tanácsát következendő okokkal támogatta: A* 
Franczia-sereg vagy elég erő s , vagy g y en g e ; ha gyenge, 
úgy nern tanácsos az árkolások közül k im enni, m ivel 
a* vidék alkalmatlan a1 védelem  csatára, ellenben ha 
elég erős , úgy-is czélerányos az erőségek m egett ma
radni ; mert így a’ körültáborlás* munkásságai félben 
nem szakadnak.

21 *
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Tiirenne 1Ő50. Dünkirehent v ív ta , már kinyitotta a’ 
futóárkokat (Laufgráben , tranchée) midőn a’ Spanyol se
reg a’ vártól eggy óra járásnyira m egjelent, és a’ várat 
felmenteni készületeket tett. Türenne a* Spanyoloknál 
ámbár erősebb v o lt , még-is kiment circumvallátziójá- 
b ó l , m ivel az ellenségnek nem  voltak ágyúi ; lovassága 
e lé g , de ez az ingoványok köztt munkálkodni nen^ volt 
képes. Türenne tehát igyekezett a’ Spanyolokat minek- 
előtte magokat m egerősítenék, és ágyúkat szereznének, 
megtámadni és m egverni. G yőzött, és intézetének he
lyességét bébizonyította.

Bervik Marschal 1753* Philipsburgot vívta. Szavojeni 
Eugen Herczeg a’ vár* felm entésére m egjelent. Bervik  
m egem lékezvén Luxemburg tettére, a’ circumvallátzió- 
ban maradást hasznosnak tartotta. Hogy Eugen-is úgy 
gondolkodott, jele; mert nem  merte Berviket m egtá
madni , azt várta , hogy árkolásai közül kijönne.

43. A’ kik a’ circumvallátziót és más egyéb 
várvívást oltalmazó segedelmeket, mellyeket az In - 
génieur-tisztek a’ köriiltáborlásnál nyújthatnak , feles
legvalóknak állítják, vagy helyteleneknek kárhoztatják , 
nagyon hibáznak ; mivel így magokat sok segedelem
től megfosztják, mellyek soha sem ártá'nak, ellenben 

- sok jót ’s oltalmat okoznak. Egyébb eránt a’ körül- 
táborlás tudományjának rendszabásai még nincsenek 
elegendőn kidolgozva. A* haditudomány’ ezen neve
zetes része az ókortól olta kevés előmenetelt tett, 
úgy szóllván ott sincs, hol 2000 év előtt volt. Az 
Ingénieur-4isztek igyekezzenek tehát, a’ haditudomány* 
ezen részét-is, a többivel hasonló tökélleleségre vinni.

*
, ' *) Ha gyengébbek vagyunk az ellenségnél , azt

tartja, SachseniM arschal; ne maradjunk a’ köriiltáborlás- 
nál árkoláaaink m egett, mert ekkor az. ellenség igyekez

ni
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ni fog földvárainkat eggyik vagy másik felén ostrommal 
bevenni. Ha pedig erőnk hasonló az ellenségéhez, úgy 
sem  tanácsos a’ bent maradás. Ha pedig erősebbek va
gyu n k , akkor circumvallátzió nélkül-is ellehetünk, m i
nek fáradoznánk annak csinálásán ? Ámbár Sachsen a’ 
circurnvailátziót haszontalannak tartotta , még-is maga 
gyakran használja.

Provera és Hohenzollern Hadi vezérek 17Q7» W urm - 
sertől oltalm azott Mantua’ segítségére jöttek ; de őket 
a* Francziák’ St. Georgeni circumvallátziója feltartóz
tatta , így Bonaparte időt nyert R ivolitól ide s ie tn i, és 
a’ két Hadivezér’ intézeteit megsem m isíteni. Bonaparte 
szüntelen abban a* vélekedésben v o lt , hogy 1 7 9 6 . csu
pán a’ circumvallátzió’ híjánosága végett volt kéntelen  
Mantua korültáborlását megszüntetni.

44* Nem mindég engedik a* környiilállások, 
hogy kórházaink’ , vagy éléstáraink' védelmére  vala* 
melly városban elegendő őrizetet hagyjunk ; illyenkor 
igyekezzünk legalább a’ citadellát az első meglépés 
ellen bátorságba helyheztetni.

*) EgyZászlóaly p .o . nem elegendő eggy egész város'1 
védelm ére , de egy citadellát hathatósan óltalmazhat. 
Igyekezzünk teh át, a’ hol csak le h e t , kivált hol kórhá
zaink vagy más táraink vágynak, illy móddal azt védel
m ezni. Ha a’ városnak citadellája n incsen , erre annak 
valamelly magosabb részéi lehet fordítani, tegyük azt 
külömbféle megerősítések által védelm ezhetővé , hasz
nát kétség kívül fogjuk tapasztalni.

45 . A’ vár a’ benn lévő őrizetet csak ideig véd
heti , így csak ideig tartóztathatja-fel az ellenséget. 
Ha ezen idő lefolyt, ’s a’ vár' erőségei romlanak , 
már akkor az őrizet fegyverét lerakhatja. Ebben min
den kimivelt Nemzetek eggyel-értenek; csak még 
azon vetélkednek a’ hadi-tudósok, hogy miilyen erős
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légyen az el lent állás, tninekelőtte aVárnagy  magát 
feladja*. Némelly Hadivezérek azt állítják, hogy a’ 
várat feladni soha sem szabad; ha a’ Várnagy más 
módot nem talál, tűzzel vetesse ön maga a falakat, 
éjjel rohanjon-ki, és fegyverrel nyisson útat magának, 
így a* Várnagy serege legalább negyed részét meg
szabadíthatja.

*) Thungen ellen 1705. Hagenaut védték a’
Francziák. Peri a’ Várnagy tudta a z t , hogy az ostro
m ot ki nem tarthatja; de azt-is tudta, hogy alkudozás
ban máskép’ nem  ereszkedhet, ha csak magát seregé
vel hadi-fogságra nem  adja. Elhatározta tehát magá
ban , fegyverrel útat nyitni. Hogy intézetét titokban 
tartsa, az ellenséget m egjátszhassa, egyszersm ind , hogy 
alattavalói* bátorságokról megbizonyosodjon , hadi-taná
csot tartott. O.itt kinyilatkoztatta, hogy magát a' vár-romon 
hősként meghalni eltokéllette. A ’ jelenvaló veszedelem  
színe alatt az egész őrizetet fegyverbe lépetté , és mi- 
nekutánna egynéhány puskásokat a’ tort résre állított 
v o ln a , a’ várból kitörésre parancsolatot adott. Legna
gyobb csendel ment-ki a’ városból. Szerencsés követ
kezése lett m érész tettének , minden veszteség nélkül 
Savernébe értt. —  Az újkorban két nevezetes várvé
delem  példát láttunk. Massénától G enuában, Palafoxtól 
pedig Saragosában. Masséna minekutánna vitézül mind 
addig védelm ezte magát , midőn már az é h sé g , beteg
i g  ©ggyeránt gyötrötték az őrizetet; alkudozásba eresz
kedett , és minden bútyorával , fegyverével , és hadi
becsével a várból kim entt; Palafox pedig , minekutánna 
egy háztól a’ másikig védte magát a’ város omladékai 
k o z o tt , az éh ségtő l, éjjel nappal szüntelen tusától ösz- 
szekinzott , lövöldözött katonái halva , sebesítve hever
tek y feladta magát. Saragosa , valamint a1 védelm ező
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Spanyolok 9 úgy a* vártvívó Francziák bátor állhatatos
ságok m iatt, a’ hadi-történetben örökös hírt szerzett 
magának. Palafox a* védelem  alatt, a’ mit csak a’ ret- 
tenhetetlen bátorságtól , hadi-tudománytól kívánni ’s 
várni lehet i mindent m egtett. A’ valóságos erő az aka
rattól függ , azért azt gondolom ., hogy a* Várnagy vá
lasztásában nem  annyira a’ tudományt , mint karakter 
erősséget kell tekintenünk ; mivel a’ Várnagy* legszüksé
gesebb tulajdonságai: az el-nem csügged bátorság , erős á l- 
hataioság és nagy szívű szorgalom . A* Várnagy leginkább 
értse nem csak a’ katona őrizet’ , hanem a’ lakosok9 lel- 
két-is a* védelem re hevíteni. A ’ mellyik Várnagynak 
nincsenek ezen tulajdonságai , ott ha a* tudomány aT 
vár* védelm ére mindent elkövet-is , az Őrizet alig áll-ki 
két ostrom ot, magát feladni k én teíen , és mérész alku
dozásban lépni nem képes.

**) A 1 mi H azánk* történelében-is látunk Örökké neve
zetes várvédelm eket; Zrínyinknek Szigetben erős védelm e, 
onnét kirohanása , hős h a lá la ; Dobónak E ger , Juranicsnak 
pedig K őszeg győzedelmes oltalm ok , és más többek példáúl 
szolgálhatnak a ’ hadi tudományban , feléleszthetik a' Nemzet 
lelkében a  szunyadozó hadász szellemet, megvalósíthatják 
azon  Maximát : hogy az erő az akaratban vagyon  , hogy 
minden nagy , szép , híres’ végbenvilele öntehetségünkben  
vagyon elrejtve , annak kifejlődése önmagunktól függ.

Em lítést érdemel it t , m ég független szabadságokért 
mostan v é r z ő , izzadó Hellénektől védelm ezett híres Mis- 
solunghi, örök emlékben fenn marad annak hős védel
me. MissoIunghi, halhatatlan óltalmazói elnyomattatván 
a’ nagyobb durva e r ő tő l, megfosztatva minden segede
lem től , elzárva az őket szabadítani óhajtó honfiaitól 
elfelejtve, rabszolgaságra kárhoztatva a* Keresztyén E u
rópától , éhségtől > döghaláltól öszszerongálva ; mind
addig védelm ezték magokat , meddig csak a’ szó’ leg
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szorosabb értelm ében szívtől ̂  leiektől kitelhetett. Kedvelt- 
jeiket végre magok közé v é v é n , a’ vén ek et, elbeteged- 
teket f mint a* H azaszeretet* bús áldozatit, minekutánna 
a’ vár falaival eggyütt a’ levegőbe vetették; Április’ 20-án 
1Ö2Ö. kirohantak, hogy a* rablánczoktól, vagy halál f 
vagy fegyver által m egm enekedhessenek. O szszedült 
falakat talált a* durva g y ő ző , életben egy Helent s e m ; 
de annál több Örökké élő hősen holtakat, kik Athéna ’s 
Agropolis’ óltalmazóit hasonló védelemre lelkesíték. —•

KISS K Á RO LY .

7 .

. Sza t már i  v irágok.

IN^incs szerencsétlenebb neme a’ dolgozásnak , 
sem untatóbb ága az olvasásnak, mint az a l
kalm i vers s — tudniillik : az a' közönséges , 
invita M inerva. Örvendetesen válik-ki a' gya
nús ómenú rendből Szatmárnak két rendbéli 
legújabb szüleménye, mellyel két hív íijai id- 
vezeltetnek. Közöljük azokat, meglévőn győ
ződve szíves elfogadtatásokról.

1 .) Epigrammák tűzi felvilágosításban, Méltósá- 
gos Vécsei és Hajnácskői ifjabb B. Vécsey Miklós 
Urnák, Cs. K. Kamarás, és T. N. Szatmár Várme
gye* Főispáni Helytartójának jel es beiktatása’ ünnepe/ 
cstvején. Nagy-Károlyban, Gőnyei Gábor’ bet. 1 8 2 9 . 
4 -rét 4  lap.
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^ yúgszik  az ősz bajnok, de nyomán hős gyermeke felkel, 
*S lelke* hevültében bátran előre tekint.

Indúlj ! ím ragyogó pályád meszszére kinyílik ,
Hol deli fénnyel atyád* csillaga lángol elől- 

Díszes az ú t, de nehéz; kötelesség* terhei várnak;
Hon *s fejedelm tőled kérnek erőhez erőt.

Híve Királyodnak ha maradsz majd, *s híve Hazádnak, 
Yécsey szent vérnek szent folyadéka maradsz.

2.
A’ ki minap ragyogott az egész Országnak előtte,

’S bajnoki leikével védte Megyénknek ügyét:
Szép H aza! vedd azt most vígan fejedelmi kezekből,

*S áj életre hevűlj, lángkebelére ha dőlsz.

3.
Yécsey száll *s más Vécsey kél ; két nap ragyog : eggyik 

Estveli bíbor alatt, a* másik reggeli fényben.

4-
Ősz atya!  homlokodon zöldéi a* pálma; pihenj-el;

Ifjú ! pálmádért pályafutásnak eredj.

5 .
Vécsey, Szatmárnak valamerre határai nyúlnak,

Kedves név; őrvend néked öreg ’s fiatal.
Vécsey hív atya v o l t , az idősb , míg éle közöttünk; 

íme jön a’ fiatalb , ’s Vécsey hív atya lesz.

6.
Van koszorú, de becsesb a* szív* hálája nemesnek;

’S gyöngyöket a* dagadó köny* folyamatja halad. 
Vécsey Szatmárnak, nemes őszi hálája feléd szá ll, 

Vécsey Szathmárból könypatak áldja neved*. 
Viszszatekints pályádra, ’s fiad gyúladjon utánad,

’S könnyeket és hálát majd fog aratni veled.
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A’ következőnek értésére ezeket szükség meg
jegyeznem: Gróf Károlyi György, a’ felállítandó ma
gyar nyelvmívelő társaságnak eggy , az az elsők kö
zül való , nagylelkű ’s bőkezű Alapítója, uradalmai
ban szolgáló minden tisztjeinek, szolgálatok* mine- 
müségéhez ’s idejéhez mérsékelt penziót rendelt ak
korra, midőn korok miatt kötelességeik’ súlyait töb
bé elbírni nem foghatják. Ezen kegyes és emberek* 
boldogítására czélzó köz követést érdemlő elhatáro
zásnak nyilvántételét nyomban követvén , a’ minden 
jóktól tisztelt Gróf* névnapi ünnepe, tisztviselőji 
ezen sorokkal jelentették-ki jóltévőjöknek meleg há- 
lájokat:

2.) Méltóságos Nagy - Károlyi Gróf Károlyi 
György Ö Nagyságának, kegyes Uroknak, nemes 
lelkű jóltévőjöknek, az uradalmaiban szolgáló tiszt
viselők , forró hálájoknak jeléü l, e9 versemléket szen
telik. Nagy-Károlyban, Április* XXIV. 1829. Nyomt. 
Gőnyei Gábor. 4*rét•

Motto :

f íe l l ,  wie dér Thau , worin sieti Bilimen hadéit,
Láss , Zeus , du Höchster7 seine Tag’ entfliessen ,

Mög’ er nach mehr als zeltn Olympiaden ,
Wie j e t z t , sein Ross m it Vollhraft noch umschliessen l 

D tt Frohsinns Myrthe müsse seinen Pfaden 
Stets auf Hygea's Zauherwink entspriessen.

m a t t h i s s o n .

Idvez légy Szeretett' idvez légy dísze nemednek,
Károlyi szép törzsök’ méltó fakadéka, nemes Grófi 
Idvez lé g y , es híveidet., kik örömre hevűlvén ,
Könnyek alatt ragyogó szemmel járulnák elődbe.
Fény palotáidból kegyesen letekintve fogadd-el!
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Nem Te valál? ki szelíd gonddal sorsunkra vigyázván, 
Meszsze jövendőnknek kinyitottad előre határit, 1 
Égi reményt láttatva velünk? hogy tette? bérét 
Élte* telén biztos nyugalomban várja-be szolgád;
Mostoha napjaitól hogy az árva ne féljen előre;
Bús felhőji között délszínre találjon az özvegy;
’S gyermekiért az atyát keserű gond* vésze ne hányja.

Fenndobog a* tele szív jőltévőjének elő tte,
’S lángszavakat keres a’ forró szent hála, de nem lé l;
Csak remegő ajakon töredeztet néma sóhajtást.
Csak dagadó könyben tűkrözteti keble* haboztát.
Hősek* gyermeke! jer , *s nyújtsd szentelt jobbodat, ajkunk 
Hogy melegitse-fel azt, *s szemeink* gyöngyébe feredjen;
’S boldog lé sz , mert bdldogokat tudsz tenni körúled,
’S élted’ czéJja felé , pályád* fénylepte határin.
Emberi szép tettnek kísér hű képe, keresztül.
Boldog lész; mert kedveseit nem hagyja-ei a* sors,
A* kik ajándékit nemesen használni, miként T e ,
’S embertársaikat szerelemmel ölelni tanúlták,
’S életadó napként áldást elszórva ragyognak.
Károlyi I végy koszorút tőlünk, végy gyermeki hálát,
’S ünnepi ömledezést! Nehed ég minden kebel és sz ív , 
Minden ajak’ rebegése Tiéd / légy idvez örökre!
És mikor a’ Haza fáz fiatal fürtödre borostyánt,
’S áldozatid’ bérét magos ének’ zengzeti nyújtják;
Vagy mikor a’ sokaság’ fennhangzó tapsai várnak,
Míg a* Pesti mező dobogó paripáid alatt reng:
El ne feledd, hogy híveidet meszszére *s közelről 
Hozzád hű szeretet* szakadatlan lánczai vonják.

K özli TOLDY.
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B o r é n e k.

Lyányka ! tölts nekem magyar b o r t! 
A* Magyar —  ha jót óhajt — 
Borral telt kupát köszönt-el, 
Szélnek adva holmi bájt. 
így kisebb borúji tűnnek,
’S hogyha érzi nagy sebét,
Még iszik f ’s ahoz sohajt-fel,
A* ki mindenen segít.

Tolts ! de Somlyait — kis Angyal! 
Jó t kívánok illy boron :
É l j , ’s ne légyen bú te rajtad 
Szőkefürtü Jámboron.
Légyen e* dicső Hazának 
Sok leánya , sok hja !
Kik miatt kevély lehessen 
Századokra — Hunnia !

Isten adja , Somlyó vára ,
Mint Honunk’ több rom jai,
Mellyeket búsan mutatnak 
Szirteink’ hegyormai, —
Keljenek-fel hamvaikból ,
Díszesítni a’ H azát,
És ragyogva felderítni 
Tűnt reményje’ csillagát!
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Lyányka! tolts nekem magyar bort 
A' Magyar —  ha jót óhajt —  
Borral telt kupát köszönt-el, 
Szélnek adva holmi bajt. 
így kisebb borúji tűnnek,
*S hogyha érzi nagy seb é t,
Még iszik, ’s ahoz sóhajt-fel,
A" ki mindenen segít.

Tölts viszont e’ kelyhbe , Lyányka 
Tölts ! de most Tokaj’ levét!
Ez vidítja-fel szívünket, ,
’S tartja-fenn dicső hevét!
Hajts ebből te-is , szíveeske í 
Szép kis ajkaid’ helyén
Jobb ízűn iszom, ’s belátok✓ 1
így a’ titkaidba én.

Isten ad ja : valamerre 
Mondanak Tokaj nevet,
Irigyelve emlegessék 
A* magyar hős szellem et!
’S a’ ki külhazákban iszsza 
Jó  borunk’ híg balzsam át, 
Szittya-nyelven zengje mind el 
Víg körében —  Bor-dalát.

Szívem’ kis borúji tűnnek!
A h ! de érzem egy seb é t!
Bort iszom , fel-is sóhajtok ; —
’S rajta semmi nem seg ít!
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N i n c s i h e z.

Erzo szívet ád vala lyánynak az é g ;
T ud szánni, sóhajtni, ha lát epedőt;
Ah í látod e’ k ín t, deli lyányka, te *— rég’, 
S nem szánod az ifjat alig pihegőt!

Szép két szemed égi sugárban evez,
Melly angyali tiszta kebelre m utat;
Jó  lelked igézve sokakra behat ,
S  mind foglyod, akárhol akárki nevez.

Én búba merült rabod, éveken ált*
Értted lobogok , *s te tudod hevem et;
Ah ! látod elődbe kitárt szívemet,
H ozzád, esedezve gyakorta kiált.

Választ de nem adsz soha semmi felő l; 
Némán veszed annyi nehéz kínomat, 
így tiprod egyre virágaimat,
’S hogy kétes az ügy , az emészt-meg, az öl.

Érző szívet ád vala lyánynak az é g ;
Tud szánni, sóhajtni, ha lát epedőt:
A h! látod e* kínt deli lyányka, te —  rág \
S  nem  szánod az ifjat —  alig p ihegőt !

N. A. Kiss SÁdiuel.
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P l á t ó ’ mondása.  *)

H árom  üreg van testedben: 
Legmagasb lakásu fej, 
így a’ béborított m e jj,
A* legalsóbb lágy béledben.
Képe im dicső létednek 
Méltó tárgya figyelmednek !
Három lélek vagy erő 
Három üregben verő,

Várban lakik az okosság, 
Onnan ragyog világosság , 
Ottan ül az igazító , 
Istenséghez hasonlító!
Mély forrásban szíved dobog, 
Diadalmas zászló lobog,
Hol fedő és boldogító 
Lakik *s egyszcr’smind hódító. 
Titkon dolgoz a’ természet , 
Hol valami elenyészett,
Helyre tud mindent áílítni, 
Táplálva felvídámítní.

Boldog em ber, boldog nép ,
Kiben tűnik ezen kép !
Kiben ész uralkodik,
Es csak így viaskodik 
O alatta az erő 
G yőzni, halni-is merő ,
A’ hol nem pirúl szolgálni,
A' mi nem pirúl táplálni!

*) Lásd főképen : Timaeus és de Republ,

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



3 0 8 a p r i l i s z  1 8 2 9 .

Logogriphus: (v .  Betűs-m ese.)

1.
E m ber,  marha nyög alatta,

A’ mit három kinevez,
Szabadságát oda ad ta ,

Buta teher kit fedez,
Toldjad-meg egy sziszegővei,

Bátor néha szomorú,
Húz magához nagy erővel ,

Csalfa fénytől szabadít.
Még a* szépnek-is vidéki ,

Nem csak minden tudomány,
Még a* jó-is hődol néki;

Rósz kerüli csak 9$ otsmány.
•2---- V§1

2 .
l e s t  nélkül rólam semmit sem tudni, hanem test 

Nem vagyok, eszmélés ezt bizonyítja neked. 
Barha fejem’ vesztem, nemdönt-le halál’nyila engem, 

Sőt csak fő nélkül létem örökre marad.
W — 7

C h a r á d a.

Kérdés és felelő eggy isteni szűz’ neve, hajdan 
^  böltsességet benne imádta pogány.

A kérdésre felel tüstént egy római Császár; 
Mar eleget mondtam , fejtsd-ki találva mesem •

•V d U 9 W — ‘Z J#

•  ̂ -«rr > ; V / ;  , 1 es a sorja után ezen szavakat: Kepzreletet vidámítm.
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8.

Polykletus’ útazása, vagy Római Levelek.
( Folytatás.)

Tizenhatodik Levél. Polyklet Krantorhoz.
Patronusok és Cliensek. —  Nemesség. —  Triumphus. —  

Koronák. —  K atonai megtiszteltetések.

Próbáltam rövid rajzolatját adni Roma igazgattatá- 
sának; láttad abból, mint nyomatott, ’s viszont mint 
győzött a’ nép a’ külömbféle gyűlésekben, melly ál- 
liatatosan harczolt a’ Patríciusok’ felekezete ellen, 
mint szedte-el kicsinyenként azoktól jussaik* legna
gyobb részét, ’s miképen vetette-le lánczait, a’ nél
kül, hogy azokat egészen öszszezúzni próbálta volna. 
Kétség kivül csudálod,0hogy azon emberek, kik sze
rencsés előmenetelektől megvoltak részegedve , ’s 
kiknek mind erejek, mind akaratjok volt sokáig tar
tott megaláztatásokért boszszút állani, az utolsó lé
pést meg nem tették , ’s végképen el nem törölték 
azon megkülömböztetéseket , mellyeket olly igen 
irigylettek. De nem; még ellenségeskedésükben -is 
nemes indulatúak , még haragjokban is nagy lelküek 
lévén , a’ nagyok’ magasságára a’ nélkül törekedtek 
felemelkedni , hogy őket egészen magokig lehúzták 
volna, azért iparkodtak mellettek helyet foglalni, 
hogy velek egyenlő fénnyel ragyogjanak, ’s nem 
azért, hogy őket saját alacsonyságjok által lealázzák. 
F. M. OR. MíiNi.KVA 2. KEGYED 1829  2 2
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Az illyen mérsékeltt magaviselet, mellynek olly 
dicsőséges következései voltak, ollyan népre mutat, 
melly semmiben sem hasonlít egyéb népekhez. Ne
héz megmagyarázni, hogyan állapodhatott-meg egy 
felháborodott ’s ollyankor mindég vak sokaság’ he
ves hajlandóságával, ’s hogyan mutathatott még ak- 
kor-is tiszteletet azok eránt, kiket megtámadni nem 
félt. Ezen mérséklést és tartózkodást több okok szül
ték, leginkább pedig a’ következők: az a’ mély tisz
telet, mellyel a’ Rómaiak eleik’ szokásai eránt visel
tetnek ; a’ Patríciusoknak azon bátorszívíí ellentállása, 
melly szerént jussaiktól csak a’ végső szükségben 
állottak-el , ’s a’ kénytelenségnek engedvén, azoknak 
egy részét feláldozták , hogy a’ legfontosabbakat meg
tarthassák , végre a’ szerencsés következésekkel gaz
dag Patronusi-jus (Patronatus) ez a’ nemes lélekből 
származott felséges intézet , melly az azt alkotó 
hősnek olly becsületére válik. Ennek'hatalmas esze 
előre látta azon zűrzavarokat, mellyeket a’ nem rég 
épült városban a’ polgárok eggyik részének, a’ töb
biek hátratételével engedett elsőségi jussok okozhat
nának , ’s a’ viszszavonás’ ezen csiráját a’ jóakarat’ 
plántájával akarta elnyomatni.

Rómába érkezésem után mindjárt az első na
pokban a’ temérdek sokaság között, melly Cnejus 
Octavius’ házát szüntelen ostromlotta, igen szemem
be tűnt, hogy némelly polgárok majd minden nap 
jöttek hozzá. Ezek korán hajnaltól fogva eltöltötték 
a tornáczokat, barátságosan beszélgettek a’ házi szol
gákkal, kiknek esmerőseik látszattak lenni; a’ ház
ura eleibe törekedtek jutni, kivel nagy tisztelettel 
szóllottak, s kitől viszont szíves köszönést nyertek, 
s megelégedve elmenttek, hogy ugyan ezen foglala
tosságot masnap ismét folytatnák. Magyarázd-meg 
kérlek , így szollék egy reggel Syrushoz, kik ezek 
az emberek, kiknek tiszteletbéli álhatatosságát csu-
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dálva látom, ők sokkal alázatosabbak ’s kivált pon
tosabbak mint a* barátok szoktak lenni, 9s más felől 
semmi sem mutatja, hogy reménkedő könyörgők, 
vagy alkalmatlankodó hitelezők volnának.

„ Ezek felele Syrus , Octavius* Cliensei; ollyan 
polgárok, kiknek ő védőjök , ’s kik viszont igazsá
gos viszszaszolgálás szerént néki , vagy famíliájának 
gyámolul szolgálhatnak. Ezen intézet görög szárma
zású, sok időkkel ez előtt szokásban volt Thessaliá- 
ban, sőt Athénében-is , de Rómában nagyobb erő
vel *s több méltósággal bírt. A’ Görögök Oicnse- 
ikkel keményen bántak; megalatsonyító foglalatossá
gokra kötelezték azokat, sőt még testi büntetésekkel 
is fenyegették. Itt ezen öszszeköttetés mindenkép
pen az illendőség* útján megyen ; valaminthogy azt 
a’ böltsesség gondolta*ki, a’ törvények fenntartották, 
*s maga a’ vallás-is megszentelte, úgy az által az 
egész népre az atyai jóságnak ’s a’ fiúi szeretetnek 
áldása-is elterjesztetett.

Midőn Romulus a* népet két rendre osztotta, 
fenn akarván ezek között az egygyességet, mellyet 
a* kevélység és irigység félbeszakaszthatták volna, 
tartani: egy közös kaptsolat által kívánta őket öszsze 
szorítani, mellynél fogva egygyik a* másik nélkül ne 
lehetne-el. Azért azt parancsolta, hogy minden Ple
bejus válaszszon a’ Patriciusok közzül egy Patronust, 
vagy védelmezőt , kinek attól fogva Cliense vagy vé
delmezettje legyen. Mind kettejeknek eleibe szabta 
kötelességeiket, mellyeket meg is tudott kedveltetni. 
A* közvélekedés, mellyet az idő még jobban meg
erősített, tökélletességre vitte munkáját; ’s ezen fel
séges intézetnek köszöni Róma a’ maga megtartatá- 
sát azon fergeteges időkben, midőn saját kebelében 
menyköveket rejtett.

„ A’ Patronusok minden dolgokban tartoznak
Clienseiket tanátsokkal és tekéntetokkel segíteni. A-
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zok magyarázzák-meg nekik az általok nem értett 
törvényeket, azok védelmezik őket a* törvényben, 
midőn jussaik megtámadtatnak ; a’ közönség előtt 
minden ügyeiket ápolgatják, gyermekeikről gondos
kodnak, ’s nekik a’ fő tisztviselők ’s a’ kegyelmek’ 
osztogatői előtt szószőllőik , a* kereskedésben vagy 
egyéhb igyekezeteikben előmozdítóik, ’s a’ szeren
csétlenségben felemelőik, sőt azt is mutatta a’ ta
pasztalás , hogy a’ híres familiákban az illy alázatos 
tisztelők a’ testamentomokban ’s a’ kandidáltatások- 
bau eleikbe tétettek a’ rokonoknak. Egy szóval: a’ 
Patronus, ki ezen nevet igazán megérdemli, úgy vi
gyáz Qienseire, mint az atya gyermekeire, azoknak 
jő magokviseletét a’ maga betsiiletének nézi ’s örül 
boldogságokon.

A* Cliens még többet tesz Patronusáért: attól 
minden alkalommal tanátsot kér, szolgálatjára min
denkor kész, ’s minduntalan személye körül van. 
Midőn az magát a’ Senátusba, törvényszékekbe vagy 
a’ nép’ gyűléseibe viteti, ő soha sem múlatja-el gya
log utánna menni, hogy a’ vitetés triumphusi pom
pához hasonlítson. Bizonyos tekintetben nagy fényű 
védelmezőjétől függ; a’ gyűlésekben voksát annak 
tartozik adni, sőt annak leányának kiházasitásához-is 
köteles fizetni , ha a’ Patronustől ki nem telik ; va
lamint váltságáért-is, midőn hadifogságba esett. Ha 
értékét valamelly szerencsétlenség és veszedelem el
ragadja , akkor is segítségül kell lennie. Ha örökös 
és testamentom nélkül hal-meg, egész vagyona a’ 
Patronusra száll.

Mind a kettőnek meg van tiltva egymást tör
vénybe idézni, egymás ellen akármelly esetben-is ta
núbizonyságot tenni, vagy magát a’ másik ellensé
gével eggyesíteni. Az a’ Patronus vagy Cliens , a’ ki
ről illyes valamit meglehetne bizonyítani : az árulásról 
szol ló törvény’ büntetése alá esnék. Akárkinek is
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szabad az illyeneket megölni; tsak úgy nézettetnek» 
mint az alső világ Isteneinek szentelt áldozatok , ’s 
emlékezetük átok alatt marad az emberek között*

„A’ gyermekek’ örökösei lesznek azon jussok
nak , mellyekkel x\ttyaik a’ Cliensek eránt bírtak , a* 
nélkül, hogy ezen utólsök akármelly esetben-is Pá- 
tronusaikat elcserélhetnék. Romulustól fogva ezek 
ugyan azon famíliához tartoznak, a' nélkül, hogy 
ezen rend megmásítatott volna. Ha valamelly Pa
trícius família kihal, akkor Cliensei áj Patronust vá
laszthatnak ; valaminthogy az új polgárok-üs , kiket 
Rómában minden nap olly sok környülmények hív
nak, ezen tekintetben valamelly fényes házhoz kap
csolják magokat. Sőt e’ részben kéréseik megelőz- 
tetnek ; minthogy a' Patríciusok igen becses dolog
nak tartják, ha sok Cliensektől vagyqak körülvéve, 
nem kéméllik sem fáradtságjokat, sem ígéreteiket, 
csak hogy azoknak számát nevelhessék.

„ Azonban meg kell vallani, hogy az idő, a* 
nélkül, hogy ezen intézetet eltörölte volna , elvette 
azt, a’ mi benne legnemesebb és legszívrehatóbb 
volt. A’ Patríciusok’ nagy részének temérdek gaz
dagsága ’s az abból múlhatatlanúl származott kevélység 
őket gőgös védelmezőkké tette ; a’ Cliensek ollyan 
kívántsi, hízelkedő , csapodárkodó , szolgálatot szín
lő szíveség és hűség nélkül való udvarlókká lettek, 
kik megszenvedtetnek a’ uélkiil, hogy szerettetnének. 
Az előtt az asztalhoz ültettetvén, némíi néműképpen 
a’ famíliához számláltattak. Ez a’ szokás most még 
csak némelly öreg Rómaiaknál van meg, kik a* régi 
erkölcsöket fenntartani törekednek. Máshol minde
nütt reggelenként némelly élelem osztogattatik-ki a’ 
Clienseknek Sportula név alatt. Ez a* szó egy ko
sarat jelent, mellyben a rabszolgák ezen alamisnát 
adják. Még többször pénzül fizettetik ezen minden
napi adomány, Y nagyobb betstelenségére válik an~
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nak, a* ki adja, mint a* ki elveszi. De mind ezen 
változások mellett is a’ Cliensi jus még most is nagy 
tiszteletben van. Az okfő nem másúlt-meg, a* tör
vények ugyan azok; csak az erkölcsök’ változása 
okozott a’ következésekben elfajulást , a’ nélkül, 
hogy az intézetet bántotta volna.’3

„D e  hát akkor, mondék én , midőn olly soká, 
olly hevesen meghasonlott a’ két rend egymás ellen, 
elvesztették-e ezen olly világos törvények* erejeket? 
minthogy a* Plebejusok’ egész társasága nyilvánsá- 
gosan megtámadta a’ Patríciusokat, minden Gliensek 
vétkesek voltak *s ^mindnyájan halálos büntetést ér
demlettek. ” „ En-is gondolkodtam már erről, fe
lele Syrus; valóban nehéz a’ Római nép* erőszakos
kodásait a’ fejeik eránt való Cliensi tisztelettel meg- 
egygyeztetni. A’ történetírók, kik ezen nevezetes 
dolgokat számunkra feljegyzették, azoknak csak kö
vetkezéseivel esmerkedtetnek-meg , ’s mindnyájan 
hallgatnak az olly különös környiilményekről, mel- 
lyek ezen ellenkezést felvilágosíthatnák. Nem me
hetünk e* részben a’ talánozásnál ’s hozzávetésnél 
tovább : h ihető, hogy akkor-is az tö rtén t, a1 mit a* 
mi időnkben kevesebbé fontos alkalmakkal látánk. 
Mindenik Cliens titkon kémélte Patronusát, míg 
szomszédjáét indulatosan üldözte, ’s az egész rend 
elérte czélját, a* nélkül, hogy eggyes tagjai vétke
seknek látszattak volna lenni. A’ tiszteletnek ezen 
árnyéka továbbá a’ kétfélék öszszeeggyezését-is elő
segítette , mikor egyszer annak szükséges voltát lát
ták, ]s könnyű volt az olly köteleket szorosabban 
öszszefonni, mellyek csak felbomolva voltak, de el 
nem szakadtak.

„H a ezen öszszeköttetésben a’ haszon inkább a’ 
Patríciusok* mint a’ Gliensek’ részén látszik lenni , 
másfelől ezen utolsók-is élhetnek a’ külföldiekre néz
ve patronusi jussal. A’ Rómaiak által meghódolta-
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tolt népeknek szokások a’ legnagyobb tekintetű famí
liák közül magoknak Patronust választani, ki a’ reá- 
jok vetendő adót mérsékeltesse, a’ köz-társaság ál
tal hozzájok küldetni szokott tisztviselőkre vigyázó 
szemmel legyen, ’s minden dolgaikban különös köz- 
benjáróságot viseljen. Rendszerént meghódoltatójokra 
ruházzák ezen sokszor jövedelmes tiszteletet; ’s mint- 
hogy a’ polgárok minden külömbség nélkül emelked
hetnek a’ hadivezérségre , egy Plebejus, ki Rómában 
Cliens volna, Királyok’ védelmezőjévé választathatok, 
így most Sicilia a’ Marcellusok famíliájának védelme 
alatt van, melly a’ Plebejusok közzé tartozik, de 
már régtől fogva Rómában a’ legnemesebbekhez szám
láltatok.

„Sajnálom, édes Syrusom ! mondék, hogy is
mét félbe kell szakasztanom beszédedet; de nem fog- 
hatom-meg, hogy valaki nemes és egyszer'smind ple
bejus is lehessen. ” — „ Észrevételed másutt minde
nütt igaz volna , felele ; de Rómában nem az. Bi
zonyos az , hogy minden Patríciusok nemesek , ha 
a’ szó betű szerént való értelemben vétetik. De itt 
különösen azokat jelenti, kik Rómában a’ legfőbb 
méltóságokkal fel voltak ruházva. Sok plebejus fa
míliák nemesek, ’s viszont ezen titulust sok patriciits 
famíliáktól meg lehet tagadni. Ha valamelly előbb 
kévésé esmeretes polgár főtisztviselésre jut, akkor 
lijj embernek neveztetik, az a5 maga famíliája ne
mességének megveti fundamentomát, ’s minden ha
sonló tisztség, mellyet maradékai viselnek, újj fényt 
ád reá, ’s eggy egy gráditsal feljebb-emeli. Hogy 
ennek hiteles emlékezete fennmaradhasson, ártörvé
nyek just adnak mind azoknak, kiknek elei az Or
szág’ főhivatalait viselték, azoknak képeit nyilváno
san felállíthatni. Ezek rézből, márványból, fából 9s 
legtöbbnyire viaszból készíttetnek, ’s a’ külső tornátz- 
ban, a’ háznak legjelesebb részében sorba helyhez-
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tetve, annak legszebb ékességül szolgálnak. Tokok
ba vágynak téve, mellyekből csak különös czeremo- 
máknak, p. o. Triumphusoknak, Ovatiöknak ’s ha
lotti pompáknak alkalmával a’ városban hordozás vé
gett,* vétetnek-ki. Ekkor minden família kedvetelve 
mutogatja nagyságának ezen jeleit; ekkor kiki láthat
ja , miilyen jussokkal bír az a* köztiszteletre, ’s a’ 
nagy emberek’ emlékezetének ezen tisztelése által a1 
maradékok azoknak követésére serkentetnek.

„A’ képek’ jussát azok nyerik-meg, kik főpapi, 
dictatori, consuli, praetori, censori és curulis aedi- 
lisi hivatalokat viseltek. Ezekhez kell még az Inter- 
rexet vagy ideig való Királyt és az áldozatok’ Kirá
lyát is számlálni. Jóllehet ezek közül az eggyik tsak 
egynéhány szempillantatokig uralkodik, a’ másik pe
dig csak puszta titulussal bír, még-is ezen hivatalaik 
által fényt terjesztenek familiájokra, ’s úgy látszik, 
hogy a* királyi névvel mindenkor eggyütt járó, nagy 
méltóságnak és hatalomnak emlékezete, még a’ sza
bad köztársaságok’ polgárit is tisztelettel tölti-el.

„ Azonban a’ Curilis méltóság nem elégséges 
arra, hogy valaki a’ képek’ jussát gyermekei számára 
megnyerhesse; hanem a’ végre annak minden köte- 
lességeit-is kell tellyesíteni. Eggy ollyan megkiilöm- 
böztetést, melly a* legkésőbb maradékokra-is kiter
jed , csak nagy vígyázással kell adni. Azt tehát azok
tól, kik hivatalokban hűségtelenek voltak, megtagad
ják ; sőt még sok idővel halálok után-is, ha kivilá
gosodik , hogy valamelly gyalázatos tselekedetet kö- 
vettek-el, emlékezetek ellen processus folytattatik ’s 
képeik közhelyen öszszezúzattatnak.

» A nemesség mái napon Rómában igen hatal
mas és nagy tekintetű eggyesiiletet formál, mellynek 
tagjai úgy latszik , minden fontos hivatalokat letaszí
tanak magok között. Mikor választásra kél a’ dolog, 
a sokaság természet szerént ügyeimét reája függeszti.
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számba veszi Eleinek szolgalatjait ’s hasonlókat vár 
tőle. Híjában bizonyította-meg minden századok’ ta
pasztalása , hogy a’ Hősök régi Ősök nélkül szület
nek ’s maradék nélkül halnak-el; a’ vélekedés elront
ja az okoskodás’ foganatját, \s minden ember által
adja maradékaira a’ maga nevének dicsőségét vagy 
gyalázatját.

„Ha a’ polgári felső hatalmasság’ tagjai, mon
da továbbá Syrus, illy fényes megkíilömböztetések- 
ben részesülnek, elgondolhatod, hogy egy hódoltató 
nép még többet tesz hadi seregeire nézve. Azon ju
talmak , mellyek itt a’ magokat megkülömböztetők- 
nek adatnak, tulajdonképen hadi megtiszteltetések
nek (honores militares) neveztetnek , s azon tettnek 
fontosságához vágynak alkalmaztatva, melly azokba 
érdemesnek ítéltetett.

„ Az ollyan fővezér, ki olly győzedelmet nyert, 
melly miatt legalább ötezer ellenség elesett, kérhet 
magának triumphusi pompát. Ezen esetben az üt
közetről egy hiteles tudósítást kiild-bé a’ Senátushoz, 
’s abban mind az ellenség’ veszteségét, mind a’ ma
gáét , melly előbb a3 Quaestor előtt eskíivéssel meg- 
erősíttetik , befoglalja ; azután győzedelmeinek hasz
nait előszámlálja, ’s kérését kifejezi. Ha a3 győze- 
delem az Ország* határit terjesztette, ha .nem felette 
sokba került, ’s ha általa a’ háború véget ér, ’s ha 
a’ Senatus, a’ Nép, sőt még a’ Tribunusok-is a’ do
log eránt eggyetértenek, úgy a* Triumphus’ pompája 
meghatároztatik.

„Ekkora’ fővezér, hadiseregeit vezérelve viszsza- 
tér Rómába , ’s egy különös végzés által megenged
tetik neki, hogy a* városban , de csupán egy nap ka
tonai kormányozó lehessen, ’s ollyankor a’ legfőbb 
tisztviselőknek, még a’ Consulnak hatalma-is, hódol
ni látszik neki. A’ törvényszékek’ ülései megszűnnek, 
minden közfoglalatosságok felfüggesztetnek. Minden
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örül, minden vígan mozog ebben a’ városban, hová 
számtalan népség tódul Öszs\e  a’ legmeszszebb fekvő 
tájékokról-is az Hlyen pompát látni, mellynek sok
szori előfordulása sem gyengithette-meg a’ nép’ sze
mei előtt való fontosságát,

„ A’ pompás menetel kezdődik. Muzsikálók’ se
rege jelenik meg, kik egyszer’smind győzödelmi da
lokat is énekelnek; azután hófejérségü ’s megaranyo
zott szarvú ökrök következnek az ellenségtől elvett 
prédával ’s ollyan táblákkal egygyiitt , mellyekre a 
meghódoltatott tartományok* nevei vágynak írva. To-* 
vábbá a* hadifoglyok jönnek lánczot viselve, ’s ezek 
után a' Lictorok, kiknek veszsző kévéjik repkénnyel 
vágynak koszorúzva. Ekkor ollyan gyermekeknek, 
k̂ k napkeleti legdrágább fűszerektől gőzölgő tömjék 
néző edényeket visznek, kettős sora között jő négy 
fejér lovak által vonatott pompás kotsiban a’ fővezér. 
Azt, aranyprémü bársonyruha, elefánt csontból ké
szült sceptrum , borostyán koszorú, és így aVKirály
ság’ minden jelei ékesítik; de hogy a’ hatalom* ezen 
jelei őt meg ne részegítsék, ugyan azon kotsin eggy 
arany koronás szolga ül hátul, ’s időről időre ezt 
súgja néki lassú szóval: el ne felejtsd hogy ember 
vagy. Hasonló czélból, hogy t. i. a* triumpháló egy- 
szer’smind meg-is aláztassék, kéntelen az letenni 
arany gyűrűjét, ’s a’ plebejusoknál szokásban lévő 
vas gyűrűt venni újára.

„ A’ fővezér körül a’ hadiseregnek főbb tisztjeit 
lehet lóháton látni. A’ bémenő sereget a’ katonák 
rekesztik-bé, kik mindnyájan a’ fővezér’ dícséretét 
éneklik, de.egy mindenkor eltűrt zabolátlanság sze
rént, ezen dicséretek közzé vidám csúfolódásoké is 
vágynak elegyítve.

„Minden egygyesületek’ papjai , a* Senátus, ’s 
minden rendbéli tisztviselők hasonlóképen fényesítik 
ezen pompás czeremoniat, melly minekutánna a’ vá
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roson keresztül megy, a' Capitoliumban megállapo
dik. A’ triumpháló eggy arany koronát tesz Jupiter* 
oltárára. Azután az a’ végre szánt barmok* feláldoz- 
tatása véghezmenvén , mindjárt a* templomban ven- 
dégséget á d , melly inkább a* helynek szentségére , 
mint az ételek* pompásságára nézve nevezetes. —  
Végre elkövetkezik az éjszaka, a* fővezér az eléb- 
beni rendben viszsza kísértetik házához. A* fáklyák* 
sokaságának világa, a’ nép* kiáltozása ’s az éjjeli 
pompázással mindég egygyiitt járó rendetlen zsibon- 
gás ezen óriás nagyságú innepnek leírhatatlan for
mát ád.

„ Ezen pompás naphoz semmiben sem hasonlít a* 
reákövetkező, ’s a’ hajnal végképen elűzi a’ legszebb 
álmát, mellyet emberi teremtés valaha láthatott. Az, 
a* ki az előtte valő napon Romában minden vo lt , 
már ekkor semmi hatalommal nem bír ; hadiseregei 
kimennek a* városból, ’s ő a* bársony ruhát feltse- 
réli polgári öltözettel. De más felől a’ triumpháló 
hadivezér attól fogva tüstént a’ legjelesebb polgárok 
közzé számláltatik; curulis széken ü l , a* nyilvános 
játékok’ alkalmával triumphusi koronát visel, a’ Se- 
nátusban helyet foglal, maradékai a’ képek’ jussával 
élnek, neve PiómaV évkönyveibe béíratik , ’s az egy 
napig tartó dicsőség örökké tartó emlékezetet hágy 
maga után.

„Ezen rajzolatot féltem iszonyító környiilmé-
nyekkel elcsúfítani; de mindazáltal elhalgathatom e
előtted, hogy azon szerencsétlen foglyok, kik a’ tri-
umpháló előtt mennek , ennek parancsolatjára, mi-
nekelőtte a’ Capitoliumba bemenne irgalmatlanúl meg- 

?
„ nem  minden nyereség dicsőséges, nem min

den ütközetek elhatározók. Ha a győzödelem bizo
nyos volt ugyan, de nem igen fontos következéseket 
szült; vagy ha a’ háború utánna még ta r t , akkor a’

gyilkoltatnak
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Senatus a’ kicsiny triumphust engedi-meg, melly 
Ovatiónak-is neveztetik, minthogy abban csak kosok 
(oves) áldoztatnak. A’ fővezér ekkor nem kocsin, 
hanem lóháton megy-bé a* városba * repkény helyett 
myrtussai van megkoszorúzva ; a’ hadi trombita he
lyett a* szelíd zengésű, sípot fúvatja ; köntöse fejér, 
kezében eggy olajágot tart, melly kevesebb vérontást 
látszik jelenteni. Jóllehet az Ovatio a’ Ptómaiak előtt 
sokkal alább való a’ valóságos triumphusnál, még-is 
gondosan fenntartatik emlékezete, ’s mindenkor szám
ba vétetik, mikor valaki famíliájának a* köztiszteletre 
érdemes voltát megakarja bizonyítani.

„ A* győzödelem után, ha a’ fővezér bátorságot 
\s ügyességet mutatott,’s katonáitól, mint első burái
tól szerettetik; ezek mindjárt az ütközet helyén ki
kiáltják őt Imperátornak, kinyilatkoztatván ez által, 
hogy érdemesnek tartják őt vezérlésre. Ezen szem- 
pillantáttói fogva Lictori repkénnyel fonják-bé vesz- 
sző-kévéjiket, katonái azzal ékesítik dárdáikat ’s a* 
Sena t̂ushoz küldött levelei-is hasonlóképen azzal 
keríttetnek körül. Ha magaviseletét a1 Senatus-is 
helybenhagyja, azon esetben közös könyörgéseket 
parancsol, ’s vagy Triumphust vagy Ovatiót rendel 
számára , vagy pedig csak az Imperator nevet erősíti- 
meg, tnellyet azután mindaddig visel, míg Piómába 
viszsza nem tér.

n Ha ezen főbb tisztségekről aláfelé tekintünk f 
így folytatá Syrus, ott is találunk megkülömbözteté- 
seket mindenek számára , kik magokat a’ hadi sereg
ben jelesítik; ’s akármelly karbéliek legyenek-is ezek, 
egy szép cselekedetök sem hagyatik soha jutalom 
nélkül. Az illyen mindég nagy becsben tartott meg
tiszteltetések , kicsinyenként kivonják a’ famíliákat 
első homályokból, s fontosabb jutalmaknak készít- 
nek útat számokra.
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„ Annak, ki az ellenség’ táborába vagy sántzai- 
ba legelsőben tör-bé, tábori vagy sántzi korona ada
tik (eorona eastrensis seu vallaris) , mellynek arany 
sugárjai vágynak , ’s a’ sántzpalánkokat képezik.

„A ’ corona rostrata, vagy orras korona, hajó- 
orraihoz hasonlító csúcsokból van formálva, ez azon 
vezérnek adatik, ki tengeri győzödelmet nyert, ’s 
csak kevés Piómaiak tiszteltettek-meg vele. Ettől 
külömböz a* hajós korona (corona navalis), mellyel 
az nyer-el, a* ki valamelly ellenséges hajó elvétele
kor legelsőben rohant abbá*bé.

„ A’ bástyás korona (corona muralis) annak ju
talma , ki legelsőben mászott fel valamelly ostrom
lott városnak bástyáira, vagy legelőször ment-bé azok
nak törésén. Ezen korona ezüstből van ’s arany tor
nyokkal ékeskedik.

„ A’ városmentő koronát (corona obsidionalist) 
melly az élőbbemnél fellyebb becsültetik, az ollyan 
vezér nyeri-el , ki akár városban , akár táborban el
lenségtől békerítve lévő Rómaiakat a’ békerítés alól 
felszabadít. Ez csupán csak az ellenség’ táborozó 
helyén szedett füvekből készíttetik, nem valamelly be
cses értzből, mint a* többiek. Úgy gondolkodnak a* 
Rómaiak, hogy az, a’ ki polgár-társait megmenti, 
csupán csak tisztelet által jutalmaztathatik-meg, ’s 
a’ jutalom’ becsét neveli annak egyszerűsége.

,5 Ugyan ezen okból a’ polgári korona-is , melly
nek Rómában olly igen nagy betse van, csupán cser
falevelekből áll. Ez annak adatik, ki egy Rómainak 
életét valamelly ütközetben megmentette. Azt kel
lene gondolni, hogy ennek adására számtalan alka
lom van egy csak nem szüntelen hadakozó népnél; 
de az azt követelő olly sokra köteleztetik, hogy igen 
nehezen érheti-el czélját. Elsőben az kívántatik, 
hogy az ellenség’ kezeiből megszabadított katona Ró
mai polgár legyen. Továbbá az azt megölni akaró
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ellenséges katonának azon helyen meg kell ölettetni. 
Ez sem elég ; szükség még, hogy az a5 hely, hol a* 
cselekedet történik , az ütközet’ egész napján az el
lenség* hatalmában maradott légyen, \égre a’ ha
láltól megmentett Rómainak magának kell a* dolog
ról bizonyságot tenni, semmi egyéb tanúbizonyság 
nem fogadtatván-el.

„ A* katonai jutalmakat mindenkor a* győzöde- 
lem után osztja-ki a’ vezér az öszszegyült sereg előtt, 
kihívja a* hadi rendből az illy érdemes katonákat, 
mindenikhez egy, a* cselekedetre alkalmaztatott rövid 
beszédet tart, és saját kezével adja által nekik a* ju
talmat. Egyedül a* polgári koronára nézve van ki
vétel : a’ megszabadított polgár maga nyújtja azt ál
tal a’ vezér’ jelenlétében szabaditójának; ezt fennszó- 
val megtartójának és atyjának nevezi, ’s egész életé
ben liúi szeretettel és tisztelettel tartozik eránta vi
seltetni.

„ Kevesebbé fontos alkalmakkal a* vezérnek az 
al-tiszteknek gazdagon megaranyozott vagy megeziistö- 
zött kardot, pajzst, vitézkötést, a’ lovagoknak : si
sakot , drága pánlzélt, a’ közkatonáknak karperetze- 
ket, arany lánczot, dárdát ’s a ’ t. adnak. Az e féle 
jutalmak a* legalsóbb familiákban-is szintén olly nagy 
gonddal őriztetnek, mint a’ nagyoknál az ősök’ ké
pei ; mutogatás végett a’ háznak legszembetűnőbb 
helyén tartatnak, és bizonyos alkalmakkal a’ nép előtt 
viseltetnek. Az illyeneket nyerők gráditsonként a’ 
legfőbb katonai tisztségekre lépnek, Centuriókká, 
katonai Iribunusokká , fővezérekké lesznek. A’ gyű
lésekben a legfőbb polgári hivatalokra juthatnak ; ’s 
tettel a legjelesebb famíliákhoz számláltatván, az 
ezeket illető hasznokban és becsületekben-is része
sülnek.

SU P. KISS JÁ N O S.
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Bacó’ Értekezései külörabféle tárgyakról.
(F olytai á s .)

Az igazságról.

Mi az igazság 2 ezt kérdé hajdan a’ tsúfolódó 
Pilátus; de nem vala szándéka ezen kérdésre 
feleletet várni. Mindenütt vágynak illyen em
berek, kik gondolataiknak szüntelen ide "s to
va szédelgésében gyönyörködnek ; az erős okok 
és meggyőződés által való bésorompóztatást rab
ságnak tartják, ’s nem -csak a’-tselekedésben 
hanem a’ gondolkodásban-is zabolátlanságra 
vágynak. A’ bölcselkedőknek nincsenek ugyan 
már e’féle különös felekezeteik mint hajdan 
voltak , mindazáltal csak-ugyan találkoznak 
ma-is olly szeles és habozó elmék, kik az illyen  
régi bölcselkedőket hajlandósággal ’s merész
séggel xitól érik , ha szintén észszel és lelki erő
vel utánok jóval hátra maradnak-is.

A’ tévelygésnek és hamisságnak a' világ 
előtt nem egyedül azért van becse, mint hogy 
az igazság’ nyomozása ’s feltalálása nagy mun
kába kerül; azért sem egyedül, minthogy a’ 
feltalált igazság gondolatink’ szabad járását gá
tolja; hanem különösen azért-is minthogy a’ 
hamissághoz természeti megromlott hajlandóság 
von bennünket. Egy bölcselkedő, a’ Görögök’
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eggyik újjabb oskolájából ezen dolog felett 
vi’sgálódván nem tudja elgondolni , miképen 
szerethetik az emberek a’ nem igazat önma
gáért az ollyan esetekben, mellyekben az sem 
nem gyönyörködtet, mint a' Poéták költeménye, 
sem hasznot nem hajt, mint a' Kalmárok ha
zugsága. De ez kétségkívül onnét jő , minthogy 
az igazság a' tiszta és fényes napvilághoz hason
lítván nem mutatja a' világi komédiázásokat 
’s bolondoskodásokat olly kellemes és szemfény
vesztő formákban, mint az éjjeli setétségben 
világosító fáklyák és métsek. A’ világ' szemei 
előtt az igazság talán tartathatik igaz gyöngy
nek , melly nappal ragyog legszebben ; de an
nyira nehezen juthat, hogy gyémántnak vagy 
karbunkulusnak nézettessék , mellynelc pom
pája, a’ színeknek külombfélekép’ változó já
tékában tündöklik-ki. A' hamisság' vegyűlése 
mindenkor neveli a' gyönyört. Ha az emberi lé
lekből minden képzeletek^ hízelkedő remé
nyek , hamis vélekedések 's a’ dolgok' betséről 
való helytelen ítéletek 's több effélék kiirtatná
nak, úgy bizonyosan sokaknál nem egyéb ma
radna hátra, mint elcsüggedés , eltoinpúlás, bú- 
bamerűlés , elkedvetlenűlés ’s magával meg nem 
elégedés.

Az Egyházi atyáknak eggyike, a' Poésist, 
azért hogy a' képzelő erőt hiú képekkel eltölti , 
igen sanyaruanaz ördögök borának nevezi ; jól
lehet a’ költemény tsak árnyéka a' hazugság
nak, tulajdonképen pedig nem az ollyan ha
zugság ártalmas, melly a’ leiken csak. keresz
tül megyen ’s azt alig illeti-meg; hanem az ol
lyan, melly magát a' lélekbe béfészkeli , mii
lyenről fellyebb szóliánk. Azonban mind a' ket
tő, ár that a' megromlott hajlandóságú és ítéletit
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embereknél. Az igazság (melly csak maga ítél
heti-m eg magát) arra tanít, hogy vi’sgálása, 
melly őt mint jegyest megkéri, esmérése, 
melly őt maga eleibe viszi ’s meggyőződéssel 
való elfogadása, melly a' vele élés' és mintegy 
ölelkezés' Örömét szüli , az emberi természet
nek legfőbb java.

Egy k ö ltő , ki kiilömben a’ többieknél 
aláblWaló bölcselkedési felekezetet díszesített, 
nagyon szépen mondja : hogy kellemes a'part
ról nézn i, miképp küzködnek a’ hajók a’ ten
geri szélvészekkel, kellemes eggy erős és bátor- 
ságos várból látni az alól dühösködő ütközetet 
’s a’ harcznak külömbféle viszontagságait; de 
semmi-sem kellemesebb , mintáz igazság’ hegye 
oldalán állani (mert tetején hígabb és finomabb 
a' mindég tiszta lég, mintsem hogy eltűrhet
nénk) ’s onnét szemlélni a' mellette lévő völgy
ben a’ tévelygéseket, a' kétségek között szé
delgő embereket ’s az életnek fergetegeit és szél
vészéit.

De az illyen szemlélésnek szánakozással, 
nem pedig gőggel és kevélységgel kell egybe 
köttetve lenni. ’S épen abban áll a’ földi meny
ország , ha a' lélek a' szeretet’ tüzétől eleveim- 
dik, a' gondviselés’ kebelében nyugszik ’s az 
igazság egébe felemelkedik.

Ha a' Theologiai és Philosophiai igazságról 
a’ polgári dolgokban való igazságra vagy in
kább igaz mondásra térünk, még a' kik azt nem 
gyakorolják azok-is általlátják, hogy a' fogla
latosságoknak egyenes és nyílt szívvel való 
folytatása az emberi természetnek különös dí
szére válik ; a’ hamisságnak hozzá elegyítése pe
dig hasonló a’ nemesebb értznek ónnal való ve
gyítéséhez , melly amazt hajthatóbbá teszi ugyan,
F.  M.  OR.  M I N E R V A  2. N E G Y E D  1829. 23
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dé egyszer’smind alávalóbbá is. A* görbe és tsú- 
szó járás a’ kígyókhoz i l lő , mellyek hasokon 
másznak, nem lábaikon mennek. Egy vétek 
sem alatsonyítja-le ’s gyalázza-meg olly igen az 
embert, mint a z , ha hamisnak és hitszegőnek 
találtatilc. Montaneus arról értekezvén miért 
tartatik a’ hazug név olly nagy szégyennek és 
motsoknak, így szóll igen elm ésen: ha a' dol
got jól felveszszük, az a' ki valakit: hazugság
gal vádol, nem egyebet mond nek i, hanem hogy 
az Isten eránt vakmerőnek ’s az emberek eránt 
gyávának mutatja magát. Mert a' hazug ember 
az Istenből tsúfot üz, a' halandók előtt pedig 
mászkál.

A’ Pártütésekről és belsőháborúkról.

Igen fontos dolog, hogy a’ nép’ pásztorai a’ 
Politikai fergetegek’ előjeleit esmérjék. Az il- 
lyen fergetegek akkor szoktak leginkább támad
ni ; midőn mindenek egyenlőségre sietnek, 
mint a' természetbéliek-is a' nap' és éj’ egyen
lőségekkor leginkább dühösködnek.

Valamint gyakran a' szelek’ siket zúgását 
inár távolról előre hallani , ’s a’ tenger dagadá- 
sát már a’ fergeteg’ támadása előtt sejdíteni le
het ; úgy van a' dolog a’ Politikai szélvészekre 
nézve-is.

lile etiam coecos instare tumultus
Saepe monet, fraudesque et operta tumescere b ella ,

Gyakran in t , hogy dühös zenebonák fe
nyegetnek s alattomban tsalárd praktikák és 
háborúk készülnek.
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Ha gyakran gunyírások repdesnek a’ kö
zönség előtt, ha az országlást keményen rostáló 
’s ótsárló beszélgetések vétetnek észre, ha ugyan 
az ellen külömbféle ártalmas újításokról szólló 
hazug hírek szórattatnak-el mindenfelé , ’s ezek 
a' köznéptől mohon felkapattatnak; akkor bi
zonyos , hogy az e’féle dolgok közellévő párt
ütésre mutatnak. Virgilius a’ h írt, midőn an
nak származását leírja, a' Gigások’ legfijata- 
labbik testvér-húgának mondja lenni :

Illám terra parens, ira irritata Deorum 
Extremam (ut perhibent) Caeo Enceladoque sororem 

progenuit.

E’ szerént a’ hírek elébbeni pártütések' ma
radványai volnának; de bizonyos, hogy né- 
mellykor a' közelgető pártiitéseknek-is elöljá
ró postái.

Azonban helyes megjegyzés az-is, hogy a’ 
lázasztó hírek és lázadások között csak-nem  
semmivel sincs nagyobb külömbség, mint a' 
férjfi és leány testvérek , a' férj és a’ feleség kö
zött. Különösen igaz ez akkor, ha a’ gonosz 
annyira elterjedett, hogy az országnak legdí- 
cséretesebb 's méltán lielybe-hagyást és közsze
retetét érdemlő rendelései-is balra magyaráz
tatnak és gántsolás tárgyává tétetnek; mert ez 
világos jele a' nagy mértékre hágott elégedet
lenségnek , a' mint Tacitus igen jól mondja: 
Conflata magna invidia, seu bene seu male ge- 
sta premunt; ha egyszer a’ megelégedetlenség 
nagy mértékre lép , mind a’ jó mind a' rósz tse- 
lekedeteket érdekli a' gántsolás.

De abból hogy az e’féle hírek a’ közelgető 
lázadásnák je le i, nem következik, hogy azok
nak erőszakos elnyomása által elejét lehetne a’

23 *
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lázadásnak venni, mert többnyire könnyebben 
elenyésznek, ha megvettetnek ’s számba nem 
vétetnek ; ellenben ha igen törekedünk azokat 
megfojtani, rendszerént csak azt viszszük vég
hez hogy annál tovább tartanak.

A ’ rendelések és törvények eránt való en
gedelmességnek azon nem ét-is gyanúsnak kell 
tartani , mellyről Tacitus ezen szavaiban emlé
kezik: Erant in officio , séd tamen qui mailent 
imperantium mandata interpretari, quam ex- 
sequi; engedelmeskedtek, de úgy , hogy ural
kodóik parancsolatjait inkább szerették magya
rázni , mint véghez vinni.

A’ parantsolatokat rostálgatni , gúnyolódá
sok-által erőtlenekké tenni, mit tesz egyebet, 
mint a'jármát rázni, ’s levetését próbálni? Ki
váltképen ez az eset van akkor, mikor a’ pa
rancsolatok’ pártfogói és védelmezői félénk és 
gyenge; gántsolói pedig merész és durva han
gon beszéllnek.

Ha a’ fejedelmek, kik a' nép közös atyjai 
tartoznak lenni, valamelly felekezethez kapcsol
ják magokat, akkor-is, Macchiavelnek egy he
lyes megjegyzése szerént, könnyen felfordúl az 
Ország, mint az ollyan tsónak, melly eggyilc 
vagy másik részére felesleg hajlik. Mikor a’ fe
jedelmek a’ magok tekintetével az eggyik fe
lekezet részére állanak, ’s szorosabban kaptso- 
lódnak ehez, mint azon egészhez mellyet kor
mányozniuk k e ll; ollyankor rendszerént azzal 
kezdődik-el a' háborgás, hogy hatalmokból ki
vetkeztetnek.

Ha továbbá tzivódások, kettős viadalok, 
magános pártoskodások félelem nélkül ’s nyil
ván gyakoroltatnak; az annak bizonysága, hogy 
a’ fejedelem eránt való tisztelet e l e n y é s z e t t .
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Mert az ország' Nagyjai’ mozgásának o Ily annak 
kell lenni, millyen a’ Plánétáké, mellyek az 
első mozdítanak mozgása szerént sebesen, de 
saját mozgásaik által egy kevéssé mégis tartóz
tatva forognak. Ha tehát a' fő Nemesek és a' 
nemzet’ Nagyjai saját mozgásaiktól erőszakosan 
elragadtatnak, ’s Tacitus bőlts megjegyzésesze-' 
rént szabadabban tselekesznek, mint fejedel
mekről meg-emlékezve lehetne ; szükségeské
pen zavarodásnak kell lenni az egész test min
den részeinek mozgásában-is. A’ tisztelet kivált
képen az, a’ mivel az Isten a’ Királyokat körül 
övedzi , de a’ mellyről azt-is mondja , hogy le
fogja rólok oldozni.

Ha végre az Országok’ négy fő oszlopai, a’ 
V allás, az igazság-szolgáltatás, a' józan Poli
tika , és a' Nemzet'gazdagsága megrázattatnak 
vagy dűlni készülnek; akkor igen nagy ok van az 
egektől a' jövendőre vidám kilátásokat kérni. 
De elég legyen a' pártütések előjeleiről. Kü- 
lömben-is elmélkedésünk további folyamatjá- 
ban még egyszer másszor lesz alkalmunk a’ dol
got megvilágosítani; mondjunk most valamit 
a' pártütések matériájáról, azután azoknak 
okairól mellyek azoka»t nevelni szokták,’s végre 
az ellenek tanátsolható orvosságokról.

A' pártütések' matériája , vagy az azokra 
alkalomadás különös figyelmet érdem el; mert 
azoknak eltávoztatásáralegbátorságosabb m ód, 
matériájokat (ha mégnem késő) eltörölni és sem
mivé tenni. Ha egyszer könnyen gyúló maté
ria van k özel, senkisem mondhatja-meg melly 
részről eshetik-bele gyújtó szikra.

A’ pártütésekre kétféle dolog ád alkalmat: 
a' nagy szükség és a' dolgok folyamatjának meg- 
unása. Semmisem bizonyosabb mint az, hogy
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annyira kívánják a’ zenebonát a’ hányán vágy
nak az ollyanok, kiknek szerentséjek semmivé 
lett ’s értékük elfogyott. Azért mondja Luca? 
nius a' Római birodalomnak a' polgári háború 
kiütésekor volt állapotjáról:

Hinc usura voyax, rapidumque in tempore fenus.
Hinc. ooncussa fides, et multis utile belliim.

Itt az emésztő, nagy hamar és hirtelen ne? 
vekedő uzsora, ott a' hanyatló hitel és a' sokak? 
nak használó háború. Mikor a’ háborúból so
kan hasznot várnak; az bizonyos jel hogy az 
ország belső nyughatatlanságoktól félhet. Ha 
különösen a’ Nagyoknak elszegényedése 's alá- 
szállása a’ köznép szorongó szükségével egy- 
gyütt van, akkor legnagyobb veszedelmek fe
nyegetik az országot. Mert azon pártütések, mel? 
lyek eredeteket a' gyomorból veszik, leggono
szabbak.

A* dolgok folyamatának megunása ’s az 
alattvalóknak a’ kormányozóktól való elidege
nedése , hasonló rósz következéseket szokott a’ 
Politikai testben szüln i, mint a’ miilyeneket a' 
természeti emberi testben a’ rósz nedvességek 
szülnek; kitsinyenként természet rendjén kivűl 
való hévségeket és gy átadásokat okoz.

A' veszedelem’ nagyságát egy fejedelem se 
ítélje abból, hogy elégséges vagy elégtelen ok 
van-e a’ szívek’ elidegenedésére adva; mert ez
által igen sok józan észt tulajdonítana a’ köz
népnek, melly elégszer a’ maga hasznát-is lá
baival tapodja. Abból se itélje-meg, hogy a’ pa
naszok, mellyekből a’gyűlölség származott, na
gyok vagy tsekélyek. A’ gyűlölség épen akkor 
szokott legveszedelmesebb lenni , mikor az 
alattvalók többtől félnek mint a’ mennyit érez
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nek. Dolendi m odus, timcndi non item , a' 
fájdalomnak van liatára; de a’ félelemnek nin- 
tsen. Azonkívül a' nagy nyomattatásnál a’ mi 
békételenségre ingerel, ugyan az a’ bátorságot- 
is elveszi és gyávává teszi; a’ félelemnél pedig 
ellenkezőképen van a’ dolog. Továbbá a’ feje
delmek vagy országok , az alattvalók’ elidegene
dését ’s a' tartós és uralkodó elégedetlenséget 
azon okból se tartsák tsekélységnek , minthogy 
talám ezen idegenség már többször-is vagy hosz- 
szasabban is lappangott a' szívekben, a’ nélkül 
liogy az országra nézve valami veszedelmet oko
zott volna. Jóllehet nem minden felfelé emel
kedő gőz és köd végződik égi háborúval, mégis 
igazán ellehet más felől mondani, hogy noha 
a'terhes felhők sokszor zivatar nélkül mennek- 
is el fejünk fe lett; de csak ugyan végre öszsze- 
csoportosodnak ’s leomlanak, és a' példa beszéd 
szerént az igen feltekert húr a' legkissebb rán- 
dításra-is elszakad.

A' pártütések’ okai e’ következők: a’ val
lásbéli dolgokban való ujjítás; az adózás; a’ 
törvények’ és szokások’ változtatása; a’ szabad
ságok’ és privilégiumok’ megsértése; a' minde
nekre terjedő nyomás és nyomorgatás; méltat
lanoknak tisztségekre és főhívatalokra emelé
se , külföldiek vagy idegenek; drágaság; fize
tés nélkül elbotsátott katonák; kétségbe-esésre 
juttatott czimborák vagy factiók; végre mind 
az, valami a’ népet ingerli, valamelly közös 
ügyben egygyesíti ’s öszszekövetkezésre bírja.

A’ mi a' pártütések' lecsillapítását ille ti, 
vágynak némelly általános de nem eggyes ese
tekre szabott eszközök, mellyekkel azoknak 
elejét lehet venni, ’s azokról fogunk itt egy-két 
szót mondani. A’ tulajdonkép’való orvoslást a'
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betegség’ különös állapotjához kell alkalmaztat
ni , ’s arra nézve inkább tanátsot mint regulá
kat lehet adni.

A’ pártütések.' eltávoztatására a’ legelső esz
köz ez, hogy azoknak matériája, mellyről fel- 
lyebb szóllék, t. i. a’ jobbágyok’ szegénysége 
és a' szükség mennél nagyobb gonddal és szor
galommal elhárittassék. E' végre szükséges a' 
kereskedést illendő szabadsággal felruházni és 
előm ozdítani; a’ mesterségeket és kéziműveket 
virágoztatni; a’ henyélést és tunyaságot kiirta
ni ; a’ fényűzést és tékozlást bölcs törvények 
által illő határok közzé szoritani; a' szántó
földeket és falusi jószágokat jó mívelés által 
mennél nyereségesebbekké ’s jövedelinesebbek- 
ké tenni; az elmúlhatatlanúl szükséges porté
káknak igazságos árrokat szabni; az adó kisza
básában ’s kivetésében bölts mértéket követ
ni ; ’s a’ t.

Altaljában őrizkedni kell a ttó l, hogy (bé
kesség idején midőn a' fegyver nem pusztít) a’ 
népesedés nagyobbra ne növekedjék, mint a' 
mennyit az ország’ esztendőnként való termése 
eltarthat. Annak számbavevésénél pedig, ha a* 
népesség felesleg való-e vagy nem , nem tsupán 
’s egyedül a’ lélek számára kell tekinteni. Ila 
szintén kevesebb számmal vágynak is az ollya- 
nok, kik sokat elvesztegetnek és keveset ke
resnek , még-is jobban elszegényítik az orszá
got, mint az ollyanoknak sokkal nagyobb szá
ma , kik takarékosan élnek ’s a’ mellett keres- 
nek-is. Ila tehát a’ nemesség és a’ főbb karbe
liek a’ köznéphez képest felette igen megsza
porodnak ; az Ország hirtelen elfog szegényed
ni. Ugyan ez történik akkor-is, ha a’ Papok' szá
ma felesleg nagy; mert azok az Ország töke-
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pénzét nem szaporítják, valamint akkor-is, ha 
többen tanulják a' tudományokat, mint a'men
nyin tisztségeket és hivatalokat kaphatnak. —  
Minthogy a nemzeti gazdagság a’ külföldtől ve
szi nevekedését, (mert a’ nevekedésnek vala- 
honnét kell elvétetni) azt-is figyelemre szükség 
venni, hogy egy nemzet a’ másiknak, három 
félét ád-el: a’portékák’készületlen matériáját, 
elkészített kézi müveket és a’ vitelt. Ha a’ ke
reskedésnek ezen három kerekei jól forognak, 
akkor a’ gazdagság napról-napra gyarapodik, 
sokszor pedig azis megtörténik a' mit a’ költő 
mond, hogy a’ matériánál többet ér a' reá-for- 
dított fáradság és munka, mikor tudniillik a’ 
munkáért és a* vitelért való fizetés többet tesz , 
’s az Országot jobban meggazdagítja, mint a’ ké
születlen portékák' matériája.

A’ kórmányozók különösen tartoznak ar- 
ra-is fő gondot fordítani, hogy a’ kész pénz né- 
melly kevés emberek által el ne rejtettessék ’s 
mintegy el ne nyelettessék ; mert külömben az 
Ország sok kints és nagy bőség mellett is éhsé
get szenvedhetne. A' pénz tsak úgy használ mint 
a' trágya, hanem egy helyben van , hanem elte- 
ríttetik és széllyel szórattatik. Ez leginkább úgy 
megyen véghez, ha az ú’soráskodás, a' Mono
póliumok és nagy darab földeknek legelőkké 
változtatása, ezen mindent elnyelő örvények el- 
háríttatnak, vagy legalább határok közzé sző
ri ttatnak.

Ha a' megelégedetlenséget, a' szívek elide
genedését orvosolni vagy legalább az abból szár
mazó veszedelemnek elejét venni akarjuk, a’ 
jobbágyoknak azon két nemére kell figyelmün
ket függesztenünk, m ellyek, a’ mint tudniva
ló , minden országokban találtatnak, t. i. a'na-
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gyokra és köznépekre. Ha talám ezek közzűl 
tsak az eggyik rész neheztel, zúgolódik , akkor 
a* veszedelem nem szinte igen nagy; mert a' 
köznép’ mozgása késedelmes és lassú, mikor 
a’ nemesség által nem bujtogattatik; a' nemes
ség pedig tehetetlen, mikor a' köznép a’ felzen
dülésre nem hajlandó ’s arra nints elkészítve. 
Akkor fenyeget igazán veszedelem , ha a’ hatal
masok addig várakoznak, míg a' köznép zúg, 
’s ollyankor fakasztják - ki gyülölségöket. A' 
költők’ eggy elmés leleménye szerént az ég' la
kosi öszsze - esküdtek egykor Jupiter ellen , ’s 
azt lántzra akarták vetni. Ezt megértvén Jupi
ter, Minerva tanátsára, a' százkezű Briareust 
hívta segítségére. Ezen példázat kétségkívül ar
ra akarja a’ fejedelmeket tanítani, melly igen 
szükséges és hasznos legyen a’ köznép' szerete- 
tét megnyerni és megtartani.

Hasznos néha némelly megelégedetlen ’s 
rósz indúlatú lelkeknek valami kevés de mér
tékletes szabadságot-is engedni, hogy belső faj
dalmok magát kiforrja és mintegy kigőzölögje, 
tsakhogy ezen szabadság szemtelenséggé és za- 
bolátlansággá ne váljék. Mert a’ ki a' rósz ned
veket a’ testbe visszaveri ’s a’ seb’ genyetségét 
a' belső részekre behatni kénszeríti, az igen 
veszedelmes sőt halálos kelevényeket támaszt.

Az elkeseredett szívek’ enyhítése 's tsilla- 
pítása végett néha Prometheussal azt lehetne 
tetetni, a' mit Epimetlieus tett; mert annál 
hathatósabb orvosság nintsen. Midőn Epime- 
theus látá , hogyPandora’ iskátulájából minden 
nyomorúságok és tsapások elő-repiilnének, siet
ve bezárta azt, ’s legalól benne a' reménytvisz- 
sza tartoztatta. Valóban egygyik legjobb orvos
ság a’ nép lázzadása ellen abban á ll, ha az
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igazgatók a’ jobbágyokban a' reményt mester
ségesen táplálni és éleszteni, ’s a' népet eggyik 
reményről a’ másikra vinni tudják. Legbizo
nyosabb jele a’ bőlts kórmányozásnak a z , ha 
a’ jobbágyokat akkor mikor nekik nem enged
het, remények által tudja édesgetni, ’s áltáljá
ban minden dolgot olly vigyázással in té z -e l ,  
hogy semmi zúgolódás vagy zsibongás se lát
tassák ollyan veszedelemmel fenyegetni , mel- 
lyet kikerülni nem lehetne. Ezt annál kön
nyebb véghez vinni, minthogy mind az egy- 
gyes embereknek, mind a’ czimboráknakvagy 
Factióknak természetekben van , magoknak hí
zelkedni vagy legalább abban a‘ mit dicsősé
gekre válni vélnek, kérkedni; ha szintén azt 
tulajdonképen nem hiszik-is.

Esmeretes, de azprt mégis igen jeles regula 
a' közös megelégedetlenség veszedelmeinek el
kerülésére az-is, hogy megakadályoztassék egy 
ollyan főnek választása, ki alatt a’ zúgolódó ’s 
elkeseredett nép öszsze-gyűlhessen ’s egy testet 
formálhasson. Az illyen fő , vagy alkalmas ve
zér alatt ollyan embert értek, ki nemessége 
vagy egyébb tekintete által magát egyebek fe
lett megkiilömböztetm ’s a’ megelégedetlenek- 
kel kedveltetni ’s szerettetni tudja, kire min
den szemek függesztve vágynak, ’s kiről az a' 
vélekedés van, hogy magát az országiás által 
megbántottnak tartjá. Az illyen emberekre néz
ve az országlók dolga az, hogy őket vagy meg
nyerjék mégpedig nem-csak valamennyire ’s ke
vés időre, hanem egésszen’s tökélletesen, vagy 
pedig helyéből elnyomassák ugyan azon feleke- 
zetnek valamelly más fő embere á lta l, ki ma
gát ellenek szegezze, ’s a’ nép szeretetét megosz
lássá ’s mintegy kétfelé vágja.

5 . K . J.
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10.

Vashington Irving’ írásai kozzűl 
némelly darabok.

( Folytatás.)

Rip van Wirikle.

-S zö v e tk ezen d ő  elbeszéllést Knicherbocker DitricK 
hátrahagyott papirosai közt találtam-fel. Ezen Nevvyor- 
ki öreg úr szorgalmatosan foglalatoskodott az ameri
kai hollandus tartományok története’ m egvisgálásá-  
b a n , és az ott megszállott jövevények első maradéki 
szokásainak kiesm érésében. N em  annyira a* könyve
k e t ,  mint magokat az embereket illették az ő histó
riai vi’sg á lő d á sa i; mivel a’ könyvek igen csekélyül  
elégiték-ki a* felvett tárgyban kívánságát, ellenben azt 
tapasztalta, hogy az öreg po lgárok , kiváltkép’ ezek’ 
feleségei igen sok taiiúságos regéket tudnak beszél-  
len i ,  ő valahol csak a5 szorgalommal kerített alatson  
te tő s ,  t e r e b é ly , sikamor fák alá épített házban lakő 
eredeti hollandus nem zetségre bukkant; úgy tekínté  
azt, mint valamelly zöm ök , metál kapcsokkal elzárt,  
gothus betűkkel irt régi könyvetskét, s illyenből a’ 
szorgalmas tanúlást soha sem  múlasztotta-el.

Szorgalm atos vi sgálodásai’ gyümölcse a’ hollan
diai országiás alatt volt tartományok’ történet leírá
sa l e t t , mellyet ő egynéhány esztendőkkel ezelőtt ki-is 
adott. Ezen munka’ literatúrai karaktere felől külömb-
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féle kritikai vélekedések jöttek-ki; de ezek valóban 
egy baktával sem voltak a’ kritika alávett könyvnél 
csinosabban írva. *) A’ könyv érdeme a* történetek* 
hűséges elő-adásában állott , ennek igazságán is ugyan 
többen kezdettek kételkedni; de későbben hitelessé
ge tökélletesen helyre-állíttatott, és az óta a’ munkát 
mint egészen gyanútlan oklevelet minden könyv
gyűjteményekben fel-vették.

A’ könyv* kiadása után csak hamar meghalt az 
öreg úr. Most már tehát nem fájhat neki ha azt mond
juk, hogy ő idejét nevezetesebb munkák’ készítésé
re inkább fordíthatta volna. De mivel ő is szeretett 
maga módja szerént nádlován nyargalódzni, és ha 
bár szomszédjai* szemökbe itt ’s ott port hintegetett- 
is, ’s így azok büszkeségeket nem kevésbé bántotta- 
meg, azért tévedésein és bohózatain inkább szána
kozunk, mint boszszankodjunk ; annál-is inkább, mi
vel az öreg úrnak esze ágában sem volt valakit meg
bántani. A’ kritikusok akár mikép bírálják - is érde
meit, de őt többen, kik a’publikum előtt tekintetben 
vágynak, még mostan-is nagy tiszteletben tartják. 
Úgymint a' mézeskcdácsosok, ezek mézesbábjaikat 
mostam is az öreg úr’ ábrázat modellájában nyomják, 
és így őt épen olly halhatatlanná teszik, mintha kép
mása a’ Vaterlooi Medáilán, vagy az Anna Királyné 
fillérjén jeleskedne.

Hudson partján felfelé útazó, emlékezhet a5 
Kaatskil hegyekre , ágai ezek az Appalachán hegytör-

Több fiatal íróink* it t  ’s ott  m egjelent kritikái s incsenek  
kimüveltebb előadással írva , mint a ’ rostajok alá vett mun
ká k ,  ’s a’ m ellett  sem nem vonzanak , sem nem tan ítanak ,  
jobb volna tehat a’ l iteraturánkra o l ly  hasznos kritikát , v 
melyebb be lá tá s it , ’s nagyobb tapasztalasú hazafiakra 
bízni.
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’soknek. Meszsze lehet ezeket, mikép emelkednek- 
fei méltóságos magoságra, és minő pompával ural
kodnak az egész vidéken, az említett folyó egész 
nyúgoti táján látni. Az esztendő'minden része, mind- 
eggyik nap * úgy szólván minden óra’ időbeli változá
sa változást okoz ezen hegy varázs színében, formá
jában* Ezt körül-belől a’ gazdasszonyok tökélletes ba
rométernek tekintik. Jó  az idő, ’s álhatatos ? ekkor a* 
hegyeken pirholagban burkolt kékszín leng, és basz
ké bérczei' környezetit a* tiszta estvéken láthatni; ha 
pedig a’ vidék egén csak legkisebb felhő légyen-is, 
ekkora’ hegy csúcsain ködös koszorúk gyűlnek ösz- 
sze, mellyek a’ lenyugvó napban súgár-köronaként 
lángolva fénylenek.

Ezen bájhegyek' alján egy falutska’ bodrosan füs
tölő kéményeit könnyen észrevehetni, zsindeles ház- 
tetei épen ott, hol a' hegyek' kékszíne a' vidék zöld
jében átfolyik, tündöklenek-ki a’ fák sűrűje közzül. 
Piégi kicsiny falu ez, mellyet a’ Neuyorki gyarmatok 
kezdetekor egynéhány hollandus nemzetség a’ derék 
Stuyvesant Péter (nyúgosztallya őt az Isten) kórmá- 
nyozása’ első korában szállottak-meg. Nem rég ezelőtt 
az első szállóktól épített házak közül egynehányakat 
lehetett itt látni, ezek Hollandiából áthozott apró sár
ga kövekből voltak épülve, zöld zsalú volt ablakai
kon, a’ ház’ felcsúcsorodott - végein bádog kakasok 
forgottak.

Ezen falucska1 eggyik már romladozó házában la
kott, még az Angoly uralkodás alatt több esztendeig 
egy bizonyos Rip van Vinkle nevezetű jó szívű, de 
eggyügyű ember. Ő, fajzata volt azon Van Vinkléknek, 
kik magokat Stuyvesant Péter bajnok korában meg- 
külömböztették, és nek ii 'V / Cristiániát köriiltáborló 
harczaban késérői voltak. De a’ mi Piipünknek ősei 
hadasz karakteréből igen kevés jutott. Mondottam, 
hogy ő jószívű , de eggyügyü ember volt, mellette
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azonban jó szomszéd, és papucs alatt engedelmeske
dő férj-is. Egyébberánt a’ falu lakosai, ezen utolsó tu
lajdonságát csupán az emberek előtt őt olly ked- 
veltető szelíd természete végett gyanították ; mivel 
jobbadon oda haza a’ papucs fenyíték alatt lévő férjfiak 
a’ házon kivül-is béketürők és engedelmesek szok
tak lenni. Kétség kivül, mert a* szilajabb karaktéra* 
házi gyötrődés’ katlanyjában megolvad, hajlékony 
lesz, és mivel az ágy kárpitja alatt tartott prédiká- 
tziők hathatóságokkal felül - múlják a’ világ* minden 
más prédikátzioit ; ha hogy a’ béketürés és a* hosz- 
szas szenvedés* súlyát tekintetbe vesszük. Hlyen for
mán z haragos aszszonyokat tűrhető Isten-áldásának 
tarthatjuk: Rip van Vinkle-is tehát jól megvolt így 
áldva.

Bizonyos a z - i s ,  hogy Ripet a* falu aszszonyai 
mind igen kedvelték , a* nőnem , szokása szerént a’ fa
mília perlekedéseknél neki mindenkor pártját fogták, 
elsem is múlasztották az estvéli mulatságok köztt Rip* 
házánál esett perpatvarban az aszszonyt okozni. Még 
a’ gyermekek-is ujjongatva örvendeztek , ha Ripet 
valahol az útszán meglátták. O ezek’ játékánál szere
tett múlatni, malmot jádzani ; sárkányt repíteni meg- 
tanítgatta őket, kísértetekről, boszorkányokról , In
dusokról hoszszan tudott nekik mesélni. Akár
hol kószált ő a’ faluban, mindenkor egy csoport 
gyermek volt nyomában, csintalan tréfát űztek ezek 
belőlle. Még a’ kutyák sem ugatták-meg a’ szelíd Ri
pet, ő ezekkel-is barátságot kötött, tudta mind- 
eggyik kutya5 nevét, esmérte ereje’ tehetségét.

Rip’ karakterében csupán az a5 nagy hiba volt, 
hogy nem hajlott házi foglalatosságaihoz , nem azért 
mintha, nem lenne szorgalmatos , vagy türedelmes ; 
mert ő képes volt akár minő nedves kősziklán-is ta- 
tárdzida hoszszaságú rúddal egész nap, minden zú
golódás nélkül éhen , szomjan , ha soha egy keszeget
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sem fogott-is horgászni. Vállán a’ puskát, óránként 
elkóvájgott az erdőben, mocsárok közit, hegyeken 
völgyeken egyenlőn megelégedett, ha hogy egy 
evétkét, vagy egy vadgalambot lőhetett. Szomszéd
jai’ meghívásokra a’ munkára mindenkor kész volt, ő 
volt szüntelen az első nem-csak a’ közönséges víga- 
dozásoknál, hanem a’kukoritza tisztításnál és a’ kőfal 
kerítések felépítésénél-is. Őt a* szomszéd aszszo- 
nyok, hová férjeik menni nem akartak, elküldöz
gették. Ő mindeggyik’ szolgálatára kész volt. Egy 
szóval í t ip ,  mindenki* dolgában gyors és fáradhatat
la n , csak az Önmagáéban nem volt; mivel ő házi köte
lességeinek kielégitését, és vagyonja rendbe szedését 
lehetlennek tartotta.

Önvallomása szerént foganatlanok voltak min
den fáradságai tulajdon házánál, szántóföldjét lég— 
roszabbnak tartotta az egész tartományban , ha szün
telen rajta motoznék*is , terméketlen maradott az1, vé
lekedése szerént az eső-is  csak akor esett, ha neki 
nem volt szükséges. Kertjei kerítései mind ledülle- 
dcztek, gyümölcs - fái kiszáradtak, veteményei tele 
páréval, gyom lepte-el földjeit. így lassanként egy 
napról a’ másikra ősijószága fogyott, végre csak an
nyi maradott, a’ hol egy kevés tengeri - búzát, egy 
kevés kolompárt, azt-is leghitványabbat az egész fa
luban termeszthetett.

Ptip’ gyermekei, mintha bitangok lennének, 
rugósak, szilajok voltak, ugyan csak Piip nevezetű, 
legidősebb fia szőrre bőrre hozzá hasonlónak látszatott 
atyja* ócska gúnyájával annak szokásait örökségül 
kapni. Ezen fiú gyermek , mint a’ csikó, szüntelen 
anyja* sarkában kullogott, atyja hoszszú bugyogója 
volt rajta , a* sáros időkben lucskos , minden nap bor
zas és mocskos volt.

Ilip szerencséjére azon bohó boldogok’ eggyike 
volt, kik az egész világot semmiben sem veszik,
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kiknek mindeggy akár fekete, akár fehér kenyeret 
egyenek, csak hogy azt minden fáradság nélkül ehes
sék , kik egy fillér* nyugalmas birtokában koplalni in
kább szeretnek, mintsem, hogy egy tallér után nyúl
nának. Ha hogy Rip a* világban egyesegyedül élhe
tett volna, a* legtökélletesebb megelégedésben fütyö- 
rézhetne ; de íg y , mivel lomhasága és gondolatlansága 
miatt nemzetségét elszegényítette; felesége őt mód nél
kül gyötrötte. A* boszszús aszszony* nyelve , reggel, 
délbe, estve szüntelen mozgásban volt, a’ mit csak 
a’ férj tett, mind rósz, mind helytelen volt, minde
nért pirongatást szenvedett, klip a’ sok szidalmakra 
csak vállát vonogatá , fejét csóválta, szemeit az Egek
re emelte, türedelemmel eggyetsem mukkant. De ezen 
szelidség az aszszonyt még inkább nagyobb haragra 
gerjesztette, az ütleket illyenkor hogy ki-kerülhesse, 
csak mentői elébb a' háztól elillantam igyekezett, a* 
mezőre sietett, és ott, hol mindeggyik papucs alatt 
nyögő férj úr szokott lenni, talált csak menedék he
lyet. Az egész háznál egyedül Volf nevű kutyája volt 
a’ gazda* pártján. Ez épen olly koros vo lt , mint az ő 
papucs alá jutása, Ripné férjéhez hasonló lomhának 
tartotta a* kutyát. Volf bátor volt, mint akármellyik 
a* legrengetegebb erdőben vadat űző kutya-is; de ter
mészetes bátorsága, a’ mindent gyötreni, és legyaláz
ni tudó aszszonya nyelve előtt egészen etenyészett 
Mihent Volf a’ ház udvarába jött, elvesztette min
den kedvét, lelóggó borzas farkát lába közzé húzta, 
füleit lekonyította, Ripnére félve tekmgélt, és mihent 
a’ seprőnyél, vagya* főzőkanál’ legkissebb neszét hal- 
lotta; fogait vicsorgatva kiszökött az ajtón.

Mentői tovább nyögött Rip a’ házasélet’ nyűgé
ben , annál roszszabbul folytak dolgai, a’ mellett hogy 
a* kaján indúlatot az idő ritkán teheti nyájasá, a’ 
nyelv szúró fullánkját mindinkább szokja hegyesíte
ni. Rip elejintén, ha nője’ zordonsága házából kiűz-
T.  M.  O K ,  M I N E R V A  2. N E G Y E D .  1829. 24
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te , vigasztalást, menedéket a* helység alatsony csap
széke lóczáján öszsze-gyülni szokott bölcsek klubjá
ban talált. A’ csapszék’ czimere Ill-ik György Királyi 
O Felsége’ veresre mázolt képe volt* Itt szoktak a’ 
férjfiak hosszú nyári nap köztt az árnyékban üldögél
ni, a* falu pletykáiról felesölődni, semmiről álmos 
hosszú történeteket beszélleni. Azonban hány Státus- 
tanátsos sokat adott volna azért, ha ezen falusiak 
mély bölcsességü beszédét hallhatná; kiváltba tör
ténetből valamelly általútazötől holmi régi újságlapo
kat kezekhez kaphattak, midőn a’tudákos, gyors moz
gású törpe oskola-mester Van Bűmmel az újság fog
lalatját gondosan elhabogta előttök ; minő tűzzel ve
télkedtek valamelly nyilvános dolog környiilállásain , 
következésein , midán az több hőnapok előtt minden 
nevezetesség nélkül megtörtént.

Ezen gyülekezet’ ítélet tétele átaljóban Beedcr 
Miklós, egy megkorosodott lakos’ gondolkozás mód
jától függött. O reggeltől estvélig a’ csapszék’ ajtaja 
előtt ü lt ,  csak annyit mozgott, mennyi szükséges 
volt, hogy a’ fa-árnyékában ülhessen. A’ csapszék kö
rül lakók napórának tarthatták ő t ; mivel üléséből 
láthatták a’ nap* járását. Igaz ugyan, szavát hallani 
ritkán lehetett, mert ő szünet nélkül dohányzott. 
Pártosai ugyan , (mert meilyik nagy embernek ne len
nének pártosai, és ellenségei) Beeder, ha egy szót 
se szo lt - is ,  viseletéből vélekedését értették. Ha az 
előtte elolvasott tárgy neki nem tetszett; erősen do
hányzott, rövid de vastag füst masszát bocsájtott - ki 
száján; ellenben ha tetszését megnyerte, nyájasan, 
és halkai^újta maga előtt a’ füstöt, vagy a’ pipát ki
vette szájából, és a’ dohány-gőzt bodrosan bocsájtá 
óra előtt fe l , vagy nagy reátartósággal fejével eggvet 
bukkantott.

De ezen bölcsek’ tisztes gyiilekezetéből-is kitud- 
ta végre Ripet nyugtalan nője űzni, nagy robajjal fel-
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bontá a* társaság* szent csendét, az érdemes tagokat 
mind legyalázta, még Beeder Miklós méltóságos 
személye sem volt ment az erőszakos aszszony* nyel
ve hegye előtt, őt mint férje elrontóját, dologtalan 
lomhává tévőjét dühösen vádolta.

A' szegény Rip illyenkor kétségbe esve, hogy 
házánál a* kellemetlenségeket, csipkedő pirongatáso- 
kat kikerülhesse : puskájával az erdőre ballagott, va- 
lamelly ledült fa törzsökére ült, ’s ha valamit vadász
táskájában talált, üldöztetése bajtársával híven meg
osztotta , Szegény \o l f !  sohajtá Rip illyenkor, való
ban gazdaszszonyod kutya-modon bánik veled; de 
légy békével jó állat, míg én élek , segíteni soha meg- 
nem szíinök. Az eb illyenkor hízelkedve csóválta 
farkát, értette ura’ gondolatjait, és ha a’ kutyák illyen- 
kép fejezik - ki sajnálkozásokat; úgy bizonyára Volf 
is szánta szivéből urát.

Rip igy vándorlása közben eggy őszi-nap* az evét- 
vadászat alkalmával gondatlanul a* Kaatski* hegyek* 
legmagosabb domborodására mászott. Fegyvere oliy- 
kori, pattanása bontá csak fel á’ zengeteg erdő’ mély
csendét. Lehcgve, elfáradva leheveredett már délután 
a* hegy* füves oldalára. Innét meszsze láthatott az iszo
nyú nagy fás vidékre. Távoiatban folyt előtte a* mél
tóságos Hudson, más oldalról leláthatott a’ hegy’mély 
torkába, a’ hol vadonan, durván több letöredezett 
fa és szikla darabok örökös nyugalomban hevertek ; 
gyengén világíthatott ide csak a’ lenyugvó nap visz- 
sza-vert fényje. Leheveredve maradott ő itt gondat
lan álmélkodásban, estve lett, a* hegyek* meghosz- 
szabbodott árnyéki homályosé tették a’ völgyet, látta 
R ip , hogy míg a’ faluba ér igen setét fog lenni, 
mély sóhajtás nyomult-ki szorult mejjéből , nője’ ha
tártalan haraga juta eszébe.

Midőn épen fekte* helyéről leakart menni, a’
távolaiban nevét kétszer kiáltani hallotta, körülnézte

24 *
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magát, de eggy által repült varjún kivul senkit-sem 
látott. Képzelete játziságának vélte a’ kiáltást, to
vább lépdegélt ; de nevét ismét az estvéledő égben 
kétszer hangzani hallotta. VolP szőre felborzadt, vin
nyogva , halkal morogva ura’ lábaihoz sompolyodott, 
félve tekintgéltt le a’ völgybe. Púp szorongató iszo
nyatot érzett szívében, meredt szemmel visgálta a’ 
völgyet, míg végre eggy , a’ hátán viselt terh miatt 
meggörnyedett csudás termetet a’ kősziklán felfelé fe
léje mászni látott. Csudálkozott ezen puszta vadon
ban még embert is lá tni; de mivel továbbá azt vélte , 
hogy valaki a’ szomszéd vidékből lenne , ki segedel
mét kivánja, lesietett hozzája.

A* jövevény* furcsa termete Púp* csudálkozását 
még inkább nevelte. Ez egy vastag erős legény volt, 
torzonborz haj , ősz bodorszakái fedte a’ nagy főt. 
Gúnyája régt hollandusz szabású volt, ízmos vállán 
valamivel megtöltött nehéz hordót emelt. Ripnek in
tett , jönne közelébb hozzája, lenne segítségére. Púp 
a’ jövevényt ámbár irtóztatónak , gyanúsnak találta, 
de segítségét mégsem tagadhatta-meg tő le , és így las
san egymáson segítve, a* terh viselésben egymást fel
váltva a’ mély útról, a’ melly kétségkívül egy zuha
nónak száraz medre vo lt, felbotorkáztak. Fáradtságos 
útjokban Rip ollykor az előtte kitátott mély nyílásból 
kihangzott, messze eldördült a’ menydörgéshez ha
sonló morajt hallott. Meghökkent illyenkor, de ha 
felgondolta, hogy a’ hegyek köztt gyakran megtörtén
hető szélvész zaj lehetne, megnyúgott szívében , to
vább ballagott. Minekutánná a' völgy torkolatját áthág-

®§y amlitheátromhoz hasonló, meredek szíriek
kel körül vett, lekonyult fák ágaitól béfedett üregbe 
erttek. Innét csak némellykor pillanthatni a* kék égre , 
vagy az estvéli lengő felhőkre.

Ha csudalkozott-is Púp, miért hozzák-fel a* tele 
hordot a vadon erdőbe; de azt kérdeni a’ jövevény*
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különös furcsasága végeit, bátorsága nem volt, eggyet- 
se szólva mászkáltak/

Az amfitheátromban léptekor csudálkozást oko
zó új tárgyakat látott, a’ barlang közepén tekézett egy 
társaság. Mindeggyik kiilfoldiesen volt öltözködve , 
egynéhány rövid Vamszoi, mások Janklit, övökben 
hosszú kést viseltek ; nadrágjok , mindnyájoknak igen 
bő bugyogó volt. Eggyiknek ábrázatja széles , a’ má
siknak nagy feje, a* harmadiknak pisla sertés szeme 
volt. Eggyiknek ábrázatja merő órból állott, a’ má
siknak álcsontja kidomborodott volt, mindeggyik fe
jén czúkor-siiveg forma kalap kicsin veres kakastallal. 
Szakállyaik külömbféle színá, állású volt, egy köz
tök előjárónak tetszelt lenni. Ezen tekintetes, ragyás 
ábrázatú öreg úron széles paszomántos Vamsz vo lt, 
teste kövér, derekán széles öv, kalapja hegyesebb a* 
többinél, kakastalla-is sokkal nagyobb volt. lupé t 
ezen csudálatos tekéző grup’ Tiszteletes van Schaik a* 
falu prédikátor’ szobájában függő öreg flamlandi képre 
emlékeztette. Azon képet a’ gyarmat szállításakor még 
a' Hollandusok hozták által a* tengeren.

Rip leginkább megütközött azon, hogy a* tár
saság ámbár szembetűnő jó kedvel vígadozott, még
is mindnyájan komorak voltak, mintha köziilök az 
örömben részt senki nem venne. Mély csend volt a’ 
gyülekezetben, ennél melancholikusabb társaságot Rip 
saha-sem látott, csak a’ teke gördulését lehetett hal
lani ; de ez menydörgő robajjal áthatott a' hegyek leg
mélyebb völgyein, szikláról sziklához ütődve rettene
tes zúgást okozott.

Midőn Rip a* múlatókhoz közelednék, mindnyája 
megszánt játszani, szobor meretségá tekintettel, olly 
ijesztőn , olly fénytelen ábrázattal néztek reája , hogy 
szíve ijedtében, akadozva vert, térdjci hajladoztak, 
majd elájult. Utitársa ezalatt kiüríté a’ hordót, erős 
pálinka volt benne, nagy üveg-poharakba szűrte,
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intett Ripnek, hogy szolgáljon a* társaságnak* Ret
tegve, félve engedelmeskedett R ip , amazok pedig 
felbonthatatlan halgatássai szürcsölték az italt, ismét 
af játékhoz fogtak.

Rip* félelme lassanként múlni kezdett, szíve 
szorongatása könnyebbedéit, ha senki reá nem figyel- 
meze, eggyet kettőt kortyantott. Az ital ízét ő gyalog 
fenyő-magból főzött szeszélyhez hasonlónak találta. 
Az ő természete már születése óta szomjas volt, nem 
csuda tehát, hogy az edényekben gyakran betekint- 
gélt. Egy korty után a’ másik, míg elvesztvén min
den eszméletét, szemei kápráztak, feje hajladozott, 
előtte az egész társaság keringélt, míg végre lábáról 
leroskadott, *s mély álomba merült.

Felébredésekor Rip épen azon hegy lapon fe
k ü d t , honnét a’ törpét feléje jönni látta, szemeit az 
álomtól kitörülgeté, a’ legtisztább feljöttében látja a’ 
napot. A ’ közelbokrokban vigan hangicsáltak a* 
fürge madárkák , a* sas magosán lebegett a' tiszta le
vegőben. „Vallyon itt aludtam volna az éjjel** mon
da ő magában , de vissza-emlékezvén a’múlt éji esté
re , gyanakodása megszűnt; mert a’ hordót czipelő 
törpe , a’ hegytorok , a* szörnyű sziklák közt lévő vad 
magányos barlang, a* komolyan tekéző társaság, az 
üveg-edények eleven képben voltak előtte. „Az az át
kozott teli edény, sohajtá magába, mikép megártott, 
hogyan menthetem magam feleségem előtt ?”

Puskája után nyúlt, de a’ jól megolajozott fegy
ver helyett egy rozsdás csővüre talált, azt vélte, hogy 
a tekéző társaság tréfából puskáját kicserélte. \ 7olf 
sem volt mellette, nem láthatta sehol, elejéntén azt 
gondolta ugyan , hogy valamelly fogoly után íramlott, 
fütyüli utanna, hívta nevéről; de csak a* sokszorozott
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yiszhang felelt ujjongatására, kutyája viszsza nem jött 
többé.

Most elhatározta magában múlatozása helyét akár 
mi módon felkeresni, a’ társaság’ valamelyikétől hova 
lett kutyája, fegyverét ki cserélte - el megtudakozni. 
Felkelt fektéből, tagjait megmerevedve érzette, inai 
hajlékonyságokat elvesztették. „Itt fekvésem nem jól 
esett monda ő , a* nedves főid fájdalmat, a’ múlt 
vígadozásom reiiuiatizmust okozott , haj ! mit nem 
kell még szenvednem Vanvinkle aszszonyságtól” ! 
Nem csekély fáradtsággal lement ugyan a’ völgybe , 
fd-is találta azon völgy-torkolatot, a* mellyen a* tör
pével a’ tekéző helyre m en t; de a’ honnét most leg
nagyobb csudálkozására egy sebes viz-zuhanatot , egy 
szikláról a* másokra esve, lehabzani látott, a’ bar
langot nagy robaj tölté - el. Ilip igyekezett a’ hegy 
párkanyozatján lemászni, a’ terebély bokrok közit majd 
a’ magasra futó venyegékben , majd a’ fagyökereiben 
fogodzva tört magának útat.

Végre elért oda, a’ hol a' barlang’ amfitheatru- 
mát a’ szikla-darabok nyílásai közt gondolta ; de bé- 
menetelre nem talált, a’ szíriek’ áthághatlau falazati 
magasan felnyúltak előtte, a* mellyekrői a’ viz-zuha- 
nat hulláma tajtékozva a’ mély mederbe esett, a’ 
honnét még inkább elterjedve tovább tovább höm
pölygőn. Nem mehetett semmikép tovább , fütyölte 
kutyáját ; de a’ varjak’ felriasztott krákogásánál nem 
hallott egyebet, ezek kerengve eggy elszáradt íá-fuskó 
felett fenn a* levegőben kóvájogva rebdestek. Mi té
vő légyen, nem tudta. Dél felé közeledett az idő, 
hogy reggelre semmit-sem evett, gyomrában érzette; 
fegyvere, kutyája elvesztén szomorkodott. Felesége 
elébe menni félt, de a’ hegyek közt meghalni, még
sem kívánkozott. Fejét csóválta , szemét az Égre me
resztette, rozsdás puskáját vállára vetvén, szív-szo
rongatva haza-felé ballagott.
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Faluhoz közeledtével sokakkal találkozott ugyan , 
de egy esmerőssel sem. Ezen ő nem kevésbé álmél* 
kodott, mivel ő az egész kornyékben esméretes volt, 
A’ vele öszsze^találkozottak* ruhájok sem volt ollyan, 
a* miilyennek ő látni szokta. Mindenki esudálta őt - is , 
mindeggyik ő reája tekintő mosolyogva ajakához 
nyúlt. Ezt látván ő többszer tudatlanul-is kezével aja* 
kát érintvén, milly nagy volt csudája , midőn tapín* 
tásával szakállát lábnyi hosszaságúnak lenni találta.

Bé ért a’ faluba. Egy csoport esmeretlen gyer
mek futkosott ott nyomában, a* csintalanok utánna 
kiáltoztak, ősz szakállára mutogattak, kozttök játszó
társai közzül egyre sem esmért. X  falu mága-is na-* 
gyobbnak, népesebbnek tetszett előtte; a’ hol azelőtt 
az épületnek híre sem volt, most több sorházak állót* 
tak. Esmeretlen nevek voltak az ajtók felett, esme
retlen ábrázatokat látott az ablakokból kinézegetni. 
Egyszóval minden tárgy esméretlen volt már előtte. 
Rip* feje szédelgett, a’ világot maga körül megbaho* 
názva hitte. Hogy honnyában légyen, bizonyos volt; 
mert amoda látszottak a’ Kaatskil-hegy bérezei, ott 
pedig a’ kék távolaiban méltóságosan fénylett a’ szé* 
les Hudson,. Mindeggyik domb , völgy, csermely, úgy , 
és ott volt, hol az előtt; zavarodását tehát a’ B.ip a* 
tegnapi italnak okozta, elméjét megtébolyodva lenni 
gondolta.

Nem kicsiny fáradtsággal találhatott tulajdon há* 
zára, néma félénkséggel közeledett oda, minden 
szempilUntatban hitestársa rikoltó hangját hallani 
gondolta. Háza romlandóban volt, teteje beroppadt, 
az ablakok öszszetöredeztek, az ajtók sarkaikból ki* 
estek. Eggy eléhezett kutya, Volflioz sokban hasonló 
sompolygott az udvarban. Rip azt nevén szollitá ; de 
a kutya morgott, fogait vicsorgatta, elfutott. ,,E’ már 
„ valóban barátságtalan fogadás -— sohajtá magában, 
„ még a kutyám-is fut már előttem.15
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Rip a* szobákba lépett, a* mellyeket, hogy 
igazságot szóljunk, Ripné mindenkor csinosan tar
tott ; de most mind elhagyott, öszsze-rongált álla
potban volt. Ezen puszta magányosság eloszlatta fé
lelmét , feleségét nevéről szóllítá, szintúgy gyerme
keit, de senki sem felelt, némán maradtak az üres 
szobák.

Innét csak hamar távozott, régi menedék he
lyét, a' falu csapszékét kívánta meglátni; de ezt sem 
találta többé elöbbeni állapotában. Egy nagy magas 
faház állott a’ régi alatsony helyett, kitöredezett abla
kai, kopott kalap és szoknya darabokkal voltak bé- 
dugdosva. Union Hotel. Jonathan Dovlitle! szókat 
lehetett a’ csapszék ajtaja felett olvasni. Az esmére- 
tes terebély fa helyet most egy hoszszú rúd volt a' 
főidbe ásva, a’ hegyében ennek egy veres hálósapká
hoz valami hasonló volt tűzve, ennek alatta pedig 
több csíkos és csillagos zászló lobogott. Rip ezt 
mind nem értette. A ’ csapszék’ ezímjén megesmérte 
ugyan IH-ik György Király mejképét, de még ez-is 
változást szenvedett; a' veres ruha helyett mostan haj- 
tókás kék katona köntös, királyi-bot helyett kard, a* 
hajportalan főn pedig három szegeletü kalap. General 
Vashingion! írás volt a1 kép körén.

Mint az előtt, úgy most-is, sok nép volt ide 
gyűlve , Rip közzülök eggyetsem esmért, még a’ ka
rakter vonások is elvoltak az emberekben változva. Az 
előbbi lassú, béke, és nyugalomkedvellő hely helyett 
munkás nyughatatlan zajgó kötekedő lett. Rip hijja- 
ban kereste szemeivel a’ bölcs Beeder Miklóst, sehol 
sem láthatta annak szelid ábrázatját, kettős állát, 
szép hoszszú szárú pipáját. Bummelt, az újságlevelet 
fejtegető oskola-mestert sem láthatta; most e’ helyet 
egy sovány, epekorságú legényke hánytavetette magát, 
zsebei tele voltak dirib - darab írott papirossal, nagy 
tűzzel beszéllett a’ polgárok jussairól, a’ választó
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törvényről, a* Kongresz tagjairól, szabadságról, 
1775 Jullusz lő-kán történt Bunkerskilli ütközetről, 
a* mellyben a’ sokkal számosabb Angol királyi hadi- 
sereget az Amerikai polgárok megverték, és más nem
zeti tárgyakról; de az illyenek Rip’ elméjét még inkább 
öszszébb zavarták.

A’ hoszszú ősz szakállú Rip, ro'sdás puskájával 
furcsa nevetséges öltözetében, a’ sok aszszony nyo
mában, még több kurjongató gyermek, a’ csapszék* 
vendégei figyelmöket magára vonta. Hozzá többen 
közeledtek, tetőtől fogva talpig vizsgálták, csudáivá 
bámulták. Áz előbb említett hetyke legényke volt az 
első, ki hozzája tolakodván, félre húzta, fülébe azt 
súgta , hogy kinek szándékozna választó szavát adni; 
de Rip elbámészkodva semmit sem felelt. Egy másik 
büszke ifjú láb-új hegyre ágaskodva azt kérdé tőle, 
hogy Federalista e , vagy Demokratái Rip ezen ki
ejtéseket épen nem értette, míg végre egy harmadik 
már koros, bátor, magában elbízott kevéíy, gömbö
lyű úr könyökével széjjel lökdösvén minden előtte 
állót, csípőjére támasztván könyökét, mintha éles 
szemével Rip* szivéig akarna lá tni, csúcsos kalapját 
szemére csúsztatván, rövideden de durván, azt kér
dezte: „Micsoda járatban vagyon, puska miért va
gyon a’ vállán ? miért csődit annyi embert maga után , 
miért tész a’ választásnál akadályoztató lázzadást? „Jaj 
Uram — kiáitaRip, nyughatatlanságot tenni épen nem 
akarok, béke szere tő ember vagyok én , hív jobbágya 
György Királynak , kit az Isten sokáig éltessen!” —  
„EzegyTorry  — Spion szökevény , elinnét vele!” ki- 
alta a sokaság — nagy bajjal tudta af csúcsos kalapú Úr 
a zajt lecsillapítani, és midőn még tizszer büszkébb 
ranczba szedte volna ábrázatját , trécselő hangon 
kérdé Ripet ; mi járatban lenne, mit keresne itten? 
De a* szegény alázatosan csak azt állitá, hogy neki 
semmi rósz szándéka nem lenne, egynéhány jó esme-
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rő se i, szomszédjai megtekintésekre jött ide, kik a* 
csapszék előtt múlatozni már rég időtől óta szoknak. 

„Helyesen—szollá a* hivatalosUr— nevezd őket?’
„ Rövid gondolkodás után kezdé R ip ; „ Hol 

vagyon Beeder Miklós ? ”
Halgattak mindnyájan , végre a’ sokaságból meg- 

szóllamlott egy, vékony hangon monda. „Micsoda- 
Beeder Miklós? ő már tizen-nyolez esztendő előtt 
meghalt, oda van, elis temettetett becsületesen, a* 
sírjához tűzött keresztfa mindent nyilván előád, mi 
történt véle éltében/*

„H o l vagyon tehát Brom Dulher?” kérdé to
vább Rip.

„E z  a* háború kezdetén a* hadi-sereghez ment — 
szöla egy másik -— némellyek azt állítják a* Stoney point 
ostromlásakor elveszett, mások pedig azt hiszik, hogy 
ő egy nagy tengerszélvészkor a* vízbe fulladott; nem 
jött többé viszsza, annyi bizonyos. ’

„Hol vagyon Bűmmel az oskola mester ?"
„Ezhs a* csatába ment — volt a* felelet —  híres 

Milítz-hadivezér lett, most a’ Kongreszben ül/*
Rip’ szíve szorongatásba jö t t , midőn annyi vál

tozásokat hallott. További tudakozódásai csudáikozá- 
s á t , még inkább nagyohbíták; mivel szörnyű nagy 
idő hézakot vett észre, ezen felakadott egészszen el
méje : Háború — Kongvesz — Stoney pointi ostrom — 
Militz - hadivezér ’s a’ t. esméretlcn tárgyak voltak 
előtte, nem mérészlett tovább tudakozódni, hanem 
elkeseredve felkiáltott. „Nemesméri köziilletek senki 
Rip van Winklét ? ”

„Mit? Rip van W inklet? szóllanak többen, azt 
igen-is, amoda áll ő a’fához támaszkodva/’

Rip hirtelen oda tekintett, és valóban őnmássát 
látta ott, úgymint ő volt, minekelőtte a# hegyek kö
zé mentt, olly lomhán, rongyosan volt öltözve mint 
ő. Rip most már egészen magán kívül le t t ; önvaló
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ságán kezdett kétségeskedni, már majd elhitte, hogy 
ő nem Rip , hanem más valaki lenne. Zavarodása 
köztt kérdé őt a’ csúcsos kalapú: „No mond-meg hát 
valahára ki vagy? hol születtél?”

„Azt az Isten tudja, —  szőla Rip megfélemedve— 
„én nem vagyok már többé én, már most tudom más 
„valaki vagyok ; mert a’ mi én voltam valaha, az amo- 
„daáll, az viseli az én valóságomat. Még ugyan teg- 
„nap estve én magam voltam én, de elszenderedvéu 
„a* hegyek köztt, puskámat elcserélték, minden va
lóságom elváltozott, most már ki légyek, nem tu
d o r a . ”

Egymásra tekintett az ott álló gyülekezet, újak
kal homlokokat érintvén egymásnak értésökre adták, 
hogy a jövevény esze helyén nem lenne, fegyverét-is 
roszszal azért cserélték-fel, nehogy magában vagy 
másban valakiben kárt tenne. *A' csúcsos kalapú pedig 
megboszszankodván onnét eltávozott. Ez alatt egy 
csinos, fürge menyecske is a' csudálatos embert látni 
kívánván, keresztül tört a’ sokaságon, csecsemös 
gyermekét karján tartotta; ez megijedvén a* szakálos 
Riptől, sírásra fakadóit. „Csit-csit kicsiny Rip — szollá 
az anya: helyes hohócska, az öreg m eg-nem  esz té«* 
ged.” A' gyermek neve, a’ menyecske külseje, szava 
hangja, új emlékezeteket szült Rip* zavart elméjé
ben. „Mi a* neved jó aszszony?” kérdé nyughatat- 
lankodva, „ Gardinier JudilH9 felele az. „Az atyád 
neve pedig?” „ O h  a* szegény ember! —  sohajta 
„.Judilh — az ő neve Rip van Virikle volt, húsz év 
„előtt elment vadászni, az ólta hírét sem hallottuk, 
„kutyája nála nélkül jött vissza ; ő a’ szegény vagy 
„agyon lőtte magát, vagy az Indusok magokkal hur- 
„czolták, *s megélték, senki sem mondhata soha 
„valamit bizonyost felőlle, elvesztekor kicsiny leány* 
„ka voltam.”
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„Hát az anyád hol vagyon ? akadozva kérdé Rip* 
félre jobbra, ’s balra tekintgélt.

„Ez-is meghajt nem igen rég, boszszújában egy 
vérere megrepedett.”

Ezen tudósítás valamennyire megnyugtatta Pú
pét, már nem volt kitől félni —  örömében az asz- 
szonyt gyermekestől meg-ölelte. Atyád vágyókén —  
kiáltá Púp, valamikor a’ fiatal van Vinkle ̂  most már 
mint látom elöregedtem, nem esmér reám senki 
közülietek?’'

Mindenki csudálkozott, bámulva balgatott, míg 
végre egy vénaszszony kilép a’ gyülekezetből, jól 
megnézte Ripet. »Ugy valóban szóla rekedt hangon, 
ez minden bizonnyal Rip van Vinkle. Isten hozott régi 
jó szomszéd, mond-el, hol voltál húsz esztendő óta.

Púp csak hamar elvégezte története’ elbeszélé
sét, mivel húsz esztendő nála csak egy éjben múlt«el. 
A’ halgatók szemet meresztettek , csudáivá fejeket 
csóválták, többen nem hitték, mit Púp beszéllett, né- 
mellyek pedig esztelennek vélték.

Végre elhatározta a’ társaság, hogy az épen oda 
közeledő van Dér dónk Pétert megkérdeznék, mit le
hetne Rip beszédében hinni. Van Derdonk, ivadékja 
volt az épen illy nevű történet - írónak , ezen tarto
mány' történetéről írt-is ő valamit. Péter a’ falunak 
legkorosabb lakosa, jól esmérte az egész vidéket, 
annak csudás esetit, álmélkodást gerjesztő regéit 
újain tudta előszámlálni. Péter azonnal reá-is esmért 
Piipre, ennek csudálatos esetét hihetőnek állította. 
Egyszer’smind elhitette a’ gyülekezettel , hogy a' 
Kaatskil hegyek tele vágynak illy történetekkel i az 
őse-is tészen többről írásában említést. Péter még 
azt-is bebizonyította, hogy a’ híres Hudson Henrik 
(az illy nevezetű tartomány’ és folyó-víz’ feltalálója) 
minden húsz esztendőben hóld-újúláskor egész hajós
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népével ünnepet szokott ü ln i ; mivel neki a* végzéstől 
megvagyon engedve, hogy ő a’ nevét viselő tartomány* 
és folyó-víz* boldogságára vigyázzon. Péter atyja is 
látta ezen hajós népet régi hollandus köntösében a* 
hegy barlangjában tekét játszani, önmaga is hallotta 
már egy szép nyári-délután, a* kigördített teke* zör- 
gését.

Hogy ezen hosszú történetet rövideden végez
zük , a* gyülekezet szét oszlott. Judith magával vitte 
atyját. Púp vejében könnyen reá - esinért azon gyer
mekre, ki leginkább szeretett hátán nyargalódzni. 
Ez egy víg, erős földmivelő volt, háza, gazdagsága ta
karos, a’ legjobb rendben állott, ipát szerette, min
denkor ápolgatta. A’ mi pedig az öreg Ripvan Vinkle 
fiát, és örökösét illeti, e* hasonló volt mindenben 
atyjához, ennek tulajdonságai reá átszállását-is minden 
viseletében bebizonyította. Az öreg Piip ismét a* régi 
lett, előbbi szokásait híven követte, hajdani társaira 
sokakra talált; de mivel ezek nem a’ legjobb álapotban 
voltak, azért a’ vagyonosabb fiatal korbéliekkel in
kább társalkodóit, ezek’szerctetét csak hamar meg-is 
nyerte. Mivel veje házánál dolgozni neki szükséges 
nem volt, azért régi henyehelyét, a* csapszék lóczá- 
ját ismét elfoglalta, és így ő a’ falu Patriarchája lett, 
őt mindenki, mint a* háború előtt élt tisztes régisé
get nagyra becsülte.

Sok időben került az, míg ő a* mostani beszéd 
módját tulajdonává tehette , és azon elaludt húsz esz
tendő alatt történt eseteket megérthette, u. m. hogy 
zendülés, háború volt, így ők az Angolok* jármát nya- 
kokrol lerázták, ó pedig 111-ik György ÖFelsége hív 
jobbágyából az eggy esült Státusok* sz a b a d  polgára 
lett. Púp eggy ataljában nem volt politikus, a5 Státus
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változásai őt kevésben illették; de előtte volt mégis 
eggy ollyas Despotzia, a* mellytől ő irtózott, melly- 
ben ő sokáig nyögött, honnét megszabadulásának ő 
felettébb örült, úgymint: a* házas élet’jármától. Mert 
márő a’ háztól azabadon'ki ’s bé járhatott a* nélkül, 
hogy felesége kegyetlenségétől legkisebbet-is kellene 
félni. De mihelyt megholt hitvese* nevét halottá, él
ném mulaszthatta fejét csóválni, vállát vonogatni, sze
meit az Égre emelni. De ezek nem megszomorodása, 
hanem sorsához bizakodása és nyűgből megszabadó- 
lása* bizonyos jelei voltak.

Piip elszokta csudaesetét,minden vidékinek be
széltem , a* ki csak Doolizle Ur’ Hoteljában hétért, 
eleinte észre lehetet ugyan venni, hogy előadásában 
mindenkor más-más tárgyakat kevert, jele hogy álmá
ból nem rég ébrede fel; de későbben egyformán be- 
szélt-el mindent. A’ környékben minden férjfi , asz- 
szony, öreg, fiatal eltudta Rip van Vinkle* csudás törté
netét könyv nélkül beszélleni. Sokan ugyan minden
kor kételkedtek a’ dolog valóságán, és azt merték ál
lítani , hogy Rip nem volt akkor eszén , így bajosan 
lehetne beszédének hitelt adni. A* régi Hollandus la
kosok azonban egész kiterjedésében hiszik az esetét. 
Még most-is hallani állítják sok nyári délután a' Kaais- 
hil hegyek köztt Hudson Henrik* menydörgéshez ha
sonló tekézése* moraját. Azok pedig, kik a’páros élet* 
gyötrő nyűgében sobajtnak, szív szakadva óhajtják, 
bár-csak tudhatnának Rip van Vinklét megtébolyító, 
húsz évig tartó alvást varázsoló italból hörpenteni.

KISS k Á u o l y .

( Folytatása h ovetkeiih )
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11.

A’ Néger Rabszolgák sorsa egy 
példában.

A' Miszsziót segéllő Drezdai Ég gyesületnek barma• 
dik évi Tudósításaiban , Szierra - Leonéba (AfrJ  
küldetett Miszszionár Beckauer á lta l , Néger
nek következendő viszontagságai közültetnek 
azonképen, zraz'/z/ ez maga neki azokat Londonban 
i 8 2 3 .  elbeszélte.

E n  (így szőll a* Feketének tudósítása Beckauer 
Maszszához intézve,*) a* Bambai Király’ íija va
gyok. Atyámat, Anyámat még harmad évi koromban 
elvesztettem. Eggyik testvér-bátyám, ki Királlyá lett, 
nevelt tizen-hatodik évemig. Ez idő tájban bátyám
nak, valamelly aszszony miatt, más Királlyal hábo
rúja támadott; meg-győzetett és futnia kellett. Bá
tyám maga-is számos háznéppel lévén, átallottam ne
ki tovább-is terhére lenni; azért elköltöztem Banján- 
ba , hol egy másik bátyám lakott. Itt a' Király be
fogatott és rabszolgaképen elárúlt eggy embernek, ki
nek osztán mezejét éjszakánként az elefántoktól őriz
nem kellett. Ez az élet - mód nekem nem tetszett, 
azért eltökélém magamat, Bambába, ez idő alatt is
mét Királyságára jutott bátyámhoz, viszsza - térni.

*) Maszsza, Négerek nyelvén Vallás-tanítót jelent.
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De fele utamon bizonyos Hadi-vezér foglyává lettem, 
ki engem nem sokára, valamelly Scláv-kereskedőnek 
egy kapocsért eladott. Ez elhurczolt Le városának 
p iaczára /és  ott fél-mércze sóért elcserélt. Most ju
tottam eggy Országba, mellynek neve Sobembeg, 
hol sok egyéb Sclávokkal a* Ning folyamon ladikok
ra ültettek. Mentünk közben néhányat közülünk le- 
öldöstek és megettek; de engem a* jó Isten megtar
tott. Holmi, előttem esméretlen helyen viszont sóért 
árúltattunk-el; azután pedig egyszer néhány avult ru
ha-darabokért. Már a* szorultság és inség miatt na
gyon el-erötlenedtem; ’s midőn ekkor engem és né- 
melly más bal-sorsosimat egy rét felé útnak indítani 
akartak; lankadtság miatt földre rogytam. Az Uram, 
vigasztalásul2 jól pofon vágott, és bizonyossá tett, 
hogy lefogna öletni nem sokára. Akkor még inkább 
sírásnak eredtem; de odább kellett mennem vele, 
mígnem elérttünk eggy erdőt, mellyben az éj bebo- 
rúlásakor vásár tartatott. Az erősek és élénkek közül
iünk mindjárt találtak vásárlókat, nekem sokáig vár
nom kellett, míg nem végre hozzám vetődött egy 
férj fi ember, ki valami kevés sóért megvásárlott *s 
magával lakásához elvitt, Cocosz-dióval élesztett, és 
mihelyt viszont erőmre kaptam, újra el-árúlt. Üj 
Gazdám azonban csak hamar tovább adott rajtam, ’s 
most olly várOvsba verődtem, hol testvér-bátyámnak 
egy fiára akadtam, ki ott valamelly Kovácsnál dolgo
zott. Vigasztalásomra azt értém tőle, hogy itt a* rab
szolgákat nem eszik-meg. De , fájdalom ! itt nem 
maradhattam húzomosan, hanem jutottam egy más 
helyre, hol még megvan az-az iszonyatos szokás,*)

*) Az Ember-evés és az emberhúsnak szinte mészárszékekben 
árúitatása (Gviánában), az emberekkel való kereskedés, 
embereknek elevenen megégetése vagy áldozása, az elag
gott família - főknek elevenen elásása vagy agyon-ütése 

F. M. OR. MINERVA 2. NEGYED. 1829. 25
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hogy az embereket m eg em elik .  ’S ez a’ nyers nép 
akkor tartott épen Ionepet. Kezeikben botokat tart
va, mellyeken az épen most felevett emberek’ kapo- 
nyái dugdosva voltak , tánezot jártak a* város körül; 
és én már remegtem a’ hasonló sorstól, minemüazon 
ie-öldösött szerentsétleneket érte : midőn örömemre 
tapasztaltam , hogy senki-sem vásárol - meg. Végre , 
miután gazdáim így sünien változtak, és majd sóért 
majd viselt ruhákért *st. effélékért elcseréltettem : ke
rültem kezeibe eggy embernek, ki elég jól bánt ugyan 
velem ; de utoljára ő is megint kevés puska-porért oda 
adott. Ekkor újra sok külömbféle kezeken menvén 
által, lettem Sclávja egy Haszon-bérlőnek, ki telyes 
emberséggel tartott , jószágán velem dolgoztatván. 
Hanem egykori nap, az a* szerencsétlenség értt, hogy 
eggyik lábomon sebet ejtettem; V áz  én jó Uram at-

(mint hajdan a* Ceos szigetén, Joulis Város’ lakosai, ma 
pedig a’ Hottentoták között); m indezek, való, hogy iszo
nyatos szokások, az emberiséget egészen megtagadó cse
lekmények, és idő-korunknak árnyékos felire tartozandó 
gyászos dolgok. És vaj ha ezeken kivűl több ilJyenek ne ta
lálkoznának a’ Nap alatt. De fájdalom, vannak még több 
illy  iszonyatos szokások-is ! Csak egy párt említek itten : — 
Olly tartományok-is vágynak, hol az emberi-nem’ szapo
rodása’ ügyében, egybarbar Magisztratusnak tisztévé van 
léve a z , hogy a’ természet erányzását bészoríttsa vagy fo- 
gyaszsza. Formóza Szigetén a’ férjfiaknak tilalmaztatik 
házasodni 40 esztendejek előtt *, az aszszony-személyek pe
dig , midőn 36-dik élet-évök  előtt terhbe találnak esn i, 
idétlen szülést eszközölnek , Magisztrátus’ rendeléséből , 
ki e’ dolog körűi olly erőszakkal é l ,  mellymind anyának 
mind magzatnak életét eggyeránt veszélyezteti. (Fergnson 
Essai on the History of Civil Society Part. III. Sect. 4.) — 
Hát a’ heréleV gyalázatos . manufacturájához mit szólljon 
az Ember-barát! Fenn áll ez máig-is Felső-Égyiptomban , 
Siout Városától nem meszsze , Zawyet - ed - deyr nevezetű 
faluban, — mellyet pedig még azon felül nagyobb részint Ke
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tol tartván, ne talán munkára használatlan lennék: 
eladott egy Sdáv-kereskedőnek , ki által Portugallu- 
sokv birtokába jutottam* érettem ezek egy vas-rudat 
adván. Ezek voltak az első fejér emberek, kiket éle
temben láttam; és nem kévésé ijedterii el meg-pillan- 
tásokra, mert őket hittem még az igazi ember-evők
nek, Azon nagy hajón is, mellyre vittek; nem kü
lönben a* végetlen tenger’ meglátásán el-szörnyüköd- 
tem. Mert az utóbbit még az előtt soha nem 
láttam; az első szinte megfoghatatlan volt előttem, ho- 
gyau úszhatik illy roppant ház. De még szorongatóbb 
lett félelmem , midőn a’ hajó-fedélre leültettek, és 
két fejér ember, kezeikben késsel hozzám járúlván , 
azzal fejem körül hadoráztak. „Most véged van f* fo- 
hászkodám magamban, mert azt véltem, hogy le
akarnak vágni; de nem köveitekkel rajtam egyebet, 
minthogy hajamat le-nyirták; mellyre elvittek szoros 
helyre a’ fedél alá, hol már sok Feketék voltak * és

resztyének laknak. Innét szolgálnak heréitekkel (Eunu- 
chen) szerte-széllyel minden ’íörök  - tartományokba. A’ 
gyalázatos munkát (melly ott helyben és az egész tájon-is 
útáltatik) Coptus Szerzetesek viszik végbe. A’ melly Ifju- 
rabszolga 300 piaszterte becsültetik; miután ez operatiót 
kiáltotta, ezeret ér ott helyben-is. Melly töméntelen nye
reség elfojt minden szánakozást. Esztendőnként 150 heréit 
készül. Mindazáltal ezt a’ szokást a’ legújabb időkben , mind 
Egyiptomban mind Syriában, már igen hagyogatják •, mi
vel ezen tartományokban, a* heréiteket tartó emberekre 
felette nagy figyelem van v e’féle fény-üzés t. i. csak Dús
gazdagoktól telh etik , a’ kik pedig Muhamedánus orszá
gokban egyébként is kisértő tárgyak a’ Fejedelmek’ kap
zsiságára nézve. — Winkelman szerint, az ember-herélés- 
is a’ régi idők’ maradványja. Gyakoroltatott különösen a’ 
Lydiaiaknál * kik még az aszszonyokon-is végbe-vitték azt 
a’ rút opejatiót, kiket azután nyírett hajjal járattak 
különböztettek-meg a’ tisztességes aszszonyoktól.

25 *
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kik között szintén egy földimre is találtam. Még azon 
reszketve minden tetemimben, kérdezém ettől, va- 
lyon miféle emberek volnának ezek a* fejérek. Azt fe
leié, hogy ő sem tudja; de hihetőleg a’ vízből jőnek. 
„,’S azután mit csinálnak velünk még majd? Kérdém 
„továbbá. Aligha meg nem esznek, lön a’ felelet. Es 
ezt én annál könnyebben elhittem, mivel semmi mód* 
el-riem gondolhattam , mi egyéb czélból zárnának-be 
olly szoros helyre, hol enni elég bőven kaptunk; — 
minden bizonnyal olly czélból, gondolám, hogy 
elébb ott meghízlaljanak. Egy közöttünk találkozó 
Fekete végre ki-ragadott belső szorúltságinkból. É r
tésemre adá , hogy ő már volt Portugall-Országban ; 
és tudja, hogy a* Fejérek, embereket nem esznek, 
hanem dolgoznunk, — azt kell számokra. Egy kis 
időre ez nagy vigasztalásul szolgált nekem ; d e , mikor 
csekély idő haladtával lábainkra nehéz békókat vertek, 
ismét nagyon neki szomorodtam, \s bizonnyal hittem, 
hogy végem lesz. Azonban a* Fekete, a* Fejérek* 
parancsolatjára , bíztatott, lennénk nyúgodtt elmé
vel , mivel az efféléket csak az Anglusok miatt cse
lekednék, úgymint kik felette gonosz emberek, és ha 
reánk találnának, nagy tíizökkel öszsze-égetnének. 
Ez a’ hír megint inkább csak új töprénkedésbe dön
tött. Eggyik reggel tehát, midőn a’ fedélen iIly örök 
félelemben volnánk az Anglusok és nagy tiizök miatt; 
a* Fejérek’ eggyike csak nézgélt ám valami üvegen 
által, fejét meg-meg rázta , lábaival tombolt, és meg
parancsolta, hogy a* békókat rajtunk szorosabbra ve
gyék, és vigyenek ama’ lyukba a’ fedél alatt. Miután 
itt néhány órákig feküdtünk és féltünkben lélekzeni- 
is alig merészeltünk , hirtelen rettenetes lárma ütött 
ki a fedélen. Utánna ismét csendesség lett, \s a’ mi 
zar-helyiinkre szolgáló ajtót megnyitották. A* Fejérek 
tóbbpn-is hozzánk alá-szálltak, velünk kezet fogtak, 
mondogat van „jól! jó l / ” és lánczainkat leszedték,
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mellyeket azonnal a* Portugallusokra kötöztek. Ezek 
Anglusok voltak, édes Maszszám ! kikről nekünk azt 
mondották, hogy majd elégetnek; holott rajtunk 
semmit végre nem vittek, csak mind egyre azt szór
ták „jól! jó l ! ’* és vizet iununk untig adtak. Ezen 
Anglusok* eggyike, arczámat meg-veregette, arra a’ 
dologra állított, hogy főzzek fekete Atyámhainak. Ezt 
naponként kellett tennem , valamig a* Scláv-hajón tar
tattunk , —  és tettem örömest-js.

Látod ezekből, Maszsza ; hogy engem az Isten 
ki vezérlett Országomból és hazámhai közzül a’ rab
szolga-hajóra. Azután elküldé az Anglusokat, és en- 
gede találnom kegyelmet. O sok jót tett én velem , és 
íija által szabadított a* pokoltól. O neki legyen tisz
tesség mindörökkén.

Azután (folytatá beszédét a* N éger,)  az Anglu
sok Szierra-Lconába v ittek-el,  holott ismét szakács 
lettem. Free-townban *) partra lépvén, legott 3 hé
tig voltam maradós; mikor mindnyájan felruház- 
kodva ide Piegents-townba hozattunk.

Eddig a* valódi Keresztyén-segítség által meg- 
menekedett Fekete. — Kinek ne éledeznék szíve a* 
pusztaság’ e’ nyomorult hjának kegyes Hitén? Ki ne 
óhajtaná mind azon Intézetek* virágzását, mellycknek 
tiszta czélja, embereket megemberitteni ?

Azon kérdésre , vallyon azelőtt ő is evett e em
ber-húst, a’ Néger így válaszolt: „igenis ettem, —  
minden honnosim esznek az t , — és ha ki ellenkezőt 
akar elhitetni maga felől, hazudik. Midőn nállunk va
lamely Király a’ másikkal háborúskodik, a’ hadi fog
lyok* fejeik le-üttetnek; ekkor a1 Győztesek dob-szóra 
tánczolnak a’ holt-testek körül. Mikor elfáradtak, 
azokat tűzön megsütik és elköltik. Én egy Királyt

*) OIv. frí-taun, szabad Város - Angi.
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esmerek, kinek sok gyermekei voltak. Ez mindég a1 
Scláyokat vásárolta, öldöste és sütötte gyermekei' 
számokra valő táplálékul. Ezt én magam láttam; mert 
abban az Országban laktam. ”

Mindezekből a’ szerencsétlen Feketének viszon
tagságai és szenvedései megértethetők már eléggé. De 
ő még ingyen sem mondotta-el mind azt, a' mit ki- 
állott* Nem említette nevezet szerint a1 sok sebeket, 
mellyek testén a* számtalan béllyegzés miatt okoztat- 
tak. Tudniillik mind azon tartományokban, hol Né
ger-rabszolgák találkoznak , legalább az Amerikaiak
ban *), az illy szerencsétlenek megbillyegeztetnek. 
Melly munka az Antillákon imígy szokott végbevitetni: 
A’ bjllyeget, melly vékonyra lapított ezüstből van, 
megtüzesitik , és reá nyomják vagy a’ kéz karokra vagy 
vállokra, mellyeken előre a’ bilyeg* helyét zsirral be
kenték, és olajba áztatott papiros-darabbal be-bori? 
tották. Az illyen billyegzés által a’ bőr kevéssé fel
kel, és a f jegy soha el-nem múlik. A’ több ízben el
adott Négerek és Négernék immár testűknek ezen ré? 
szein ollyanok, mintha tátovirozva volnának; mert 
természet-szerint mindenegy tulajdonosnak külön?kü- 
(ön bitlyege van.

Az ember-adás- vevés’ manipulátziőja körül pe
d ig , többek köztt, az nevezetes, hogy a’ Néger-ke
reskedők az ő rabszolgáik5 árúba - bocsátását szintén 
nyilvános újság - levelekbe-is beiktatják. így az Éj
szak-Amerikai városban Charles-townban kijövő , és 
City Gazette czímet viselő Anglus Ujság-levél leg
közelebb az 18.28. Jan. l ó i k  dátum alatt, az itt kö
vetkező hír-adást közlqtte :

**) Az Amerikai Tartományok között egyedül Mexico az , 
mellyben Nöger-gclávok nem találkoznak.
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„Jövő Szerdán, úgymint Jan. 16-án Baker Cal- 
„ vinnál, kótya-vetye által, készpénzei fizetésért, kö- 
„ vetkezendő dicséretes Négerek fognak elárultat- 
„ n i : u. m.

„Cain, jeles Házi-szolga és kocsis, 20 esztendős,
„Piaehael, tökéletesen kitanult Szakács, 35 esztendős.
„Hetty, jóra-való házi gyerkőcze, i 5 észt.
„Mózses, futő-gyermek, 14 észt.
„Lóra, valami nagyon jó tulajdonságii személy, 

„derék szakácsné és szolgáló; öt gyermekeivel
”egy§yütt-

„Azután eladni való lesz egy Mulatt - leány, 
„17 esztendős, jeles varró, egyszer’smind szoba- 
„leány; továbbá egy jó szoptató dajka ; végre egy igen 
„dicséretre méltó sereg mezei N éger, szám szerént 
„120-an, rizs-munkáláshoz szokottak; van közöttök 
„jó fúró-faragó, fűrészelő, szántó, hajókázó ember. 
„Ezen sereghez tartoznak még 5 i tele kezek (az* az 
„legszebb időkorú emberek), huszonhata 11 — 19, 
„tizenhárma 8 — 11 esztendős, —  és csak igen kevés 
„számú vén Négerek vágynak közttök. ”

E . 1. P .
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12.
Válogatott Darabok az Ánglus Szemlélő

ből. Időnkre ’s Hazánkra alkalmaz
tatva egy Társaság által.

I.t
A 9 K iadó személyének és term észetének  

m egesm ertetése .

Non fttmnm ex fulgore, séd ex fumo dare lucem 
Cogitat, ut speciosa dehinc miracula promat.

Horat. ars poet. F. 143. 
Nem lobbant otly lángot, mellynek füst a’ vége, 
Füstből lessz itt a* tűz* tartós fényessége,
Hogy utóbb a* sok szép eltoltsön tsudával.

sS^okszor tettein azt a* jegyzést, hogy az olvasó rit
kán kedvell-meg valamelly könyvet, mígnem tudja, 
ha annak írója fejér-e vagy fekete, víg kedvü-e vagy 
kedvetlen természetű, feleséges-e vagy nötelen ’s 
még több e9íéle nevezetességek , mellyek a’ munka' 
helyesebb megértésére felette hasznosok, tudtára 
tienr! adatnak* Ezen minden olvasókban olly termé
szet^ újság kívánást szándékozom mindjárt eleinten 
kielégíteni, ’s azért azon személlyekről kik ezen 
munkán dolgoznak néinelly tudósíttásokat közlök. 
Minthogy pedig az öszsze-szedés’ szerkeztetés* és job- 
bitgatas terhe én rajtam fordul-meg, azért illendőnek 
tartom a magam történetein kezdeni.
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Én Szala-Vármegyében egy nemes Helységben 
születtem, hol őseim már Nagy Lajos idejétől fogva 
köz birtokosok voltak. Rokonimtól azt hallottam 
gyermekségemben , hogy az Anyám midőn velem há
rom hőnapi viselős volt, azt álmodta ; hogy birót fog
na szülni. Nem tudom onnét származott-e ezen álom 
hogy az Atyám Nemes Birő volt, vagy onnét, hogy 
akkor famíliánk egy processussal vesződött; mert 
nem vagyok elég hiú azt hinni, hogy valamelly reám 
várakozó méltóságot jelentett volna ; jóllehet szom
szédink, erre magyarázták. Az a’ komolyság, mellyet 
már mint tsetsemő mutattam az Anyám álmának tel- 
lyesedést látszott ígérni. Mert ettől magától hallot
tam^ hogy semmiféle bábjátékokat nem tudott velem 
jól megszerettetni.

Gyenge koromnak egyéb történeteit, minthogy 
semmi nevezetest sem foglalnak magokban hallgatás
sal elmellőzöm. Egész gyermekségem’ idején akara
tosnak és komornak tartattam; de Mesteremnek igen 
kedvében voltam, ki azt szokta rólam mondani, hogy 
talentomaim jelesek és sok jót Ígérnek. Alig mentem 
belsőbb oskolákra, midőn mély halgatásom által ma
gamat megkiilömböztettem; mert azt kivévén a* mit 
az oskolai gyakorlásokban szóllanom kellett, alig 
szóllottam nyoltz esztendők alatt száz szót; *s való
ban emlékezem , hogy valaha egymás után három 
tellyes mondás jött volna-ki számból. Mig az Uni- 
versitáson voltam olly nagy szorgalommal tanultam, 
hogy kevés nevezetes könyvek találtatnak a* régi és 
újjabb tudós nyelvekben, mellyekkel meg-nem es- 
merkedtem volna.

Az Atyám’ halála után külső országokba szándé
koztam utazni, *s elhagytam az Universítást, ollyan 
hírem lévén, hogy egy tsudálatos természetű fiatal 
ember, de a* mellett elég tudós volnék, ha tudomá
nyomat mutatni akarnám. Az esmeretcknek ki inond-
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hatatlan szomjuzása Európának minden tartományait 
megjáratta velem , mellyekben valami újjat vagy kü
lönöst reménylettem látni.

Utóbbi esztendeimct Pesten töltém , hol most-is 
lakom , ’s a’ közös mulató helyeken gyakran megfor
dulok; de a’ hol mind a’ mellett-is tsak két vagy há
rom jó barátomtól esmertetem, kikről minden órán 
különös tudósittást fogok közölni. Nincsen sehol egy 
múlató helyen is olly öszsze-sereglés mellyben gyak
ran meg-nem jelennék. Néha a’ hét választó Fejedel
meknél halgatom a’ Juratusok' beszélgetéseit. Más
szor a' Magyar-Casinóban szívok egy pipa dohányt 
’s eggyik mellék szobában húzom-meg magamat, míg 
a’ vendégek magokat külömbféleképp múlatják. Egy 
hétben egyszer felmegyek Budára a' sétáló helyre, 
a’ Játék-színben-is gyakran jelen vagyok. Egy szóval, 
tsak egynéhány embert látok öszsze - tsoportozni ’s 
eggyütt beszélleni, közikbe elegyedem, a’nélkül hogy 
számat csak egyszer-is másutt megnyitnám, mint ba
rátim társaságában.

IUycnképen leginkább csak úgy élek a* polgári 
társaságban mint az emberek’ nézője. Ezáltal kicsi
nyenként sok hasznos esméretekre tettem szert a’nél
kül, hogy valamelly mesterséget űznék, vagy hivatalt 
viselnék. Jól megtanultam mit kelljen tudni egy ka
tonának, kalmárnak és művésznek. A'házi gazdának 
vagy Atyának kötelességei egészen esmeretesek előt
tem, ’s a’ gazdaság körül ejtett hibákat, valamint más 
emberek’ foglalatosságaiban és mulatságaiban elő-for- 
dúló hibákat-is sokkal jobban észre tudom venni mint 
azok, kik azokat ejték; valamint a'játszók' hibáit a’ 
körülöttök állók könnyebben észreveszik mint ma
gok. Semmi felekezethez soha hevesen és indulatosan 
nem ragaszkodtam, ’s ezen tekéntetben-is tökélletes 
részre hajlatlanságot kívánok írásban mutatni; ha csak
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valamelly felekezetnek ellenséges indulatja arra nem 
kénszerit, hogy a’ másiknak pártját fogjam.

Ha meggondolom mennyit láttam, olvastam és 
hallottam; hajlandó vagyok makacs halgatásomat kár
hoztatni , ’s minthogy nintsen semmi időm sem kedvem 
azt a’mivel szívem tele van élő szóval élőadni, feltettem 
magamban, hogy* írásban fogom kinyilatkoztatni, *s 
magamat míg még élek egészen kinyomtattatni. Bará
tim sokszor mondották, hogy nagy kár annyi tapasz
talást és tudományt a’ mennyivel birok némaságom 
által eltemetni. Ezen okokra nézve gondolatimat kü- 
lömbféle tárgyakról tudtokra adom polgár társaimnak ; 
\s ha ezeknek ártatlan örömét vagy javát előmozdít
hatom azzal a’ belső nyugvással hagyom-el alvilágot, 
hogy nem éltem benne egészen haszontalanul.

Még három fő dolog van, a* mikről semmit sem 
szállottam ’s a’ miket némelly fontos okokra nézve 
legalább eggy ideig magamnál tartok t« i. nevemet élet 
koromat és lakásomat. Megvallom hogy olvasóimnak 
minden illendő dolgokban örömest kedvökre járok ; 
de ezen három pontról még most lehetetlen szólla- 
norn , noha jól általlátom, hogy könyvemet kelen
dőbbé tennék. Ezen három titoknak kinyilatkoztatása 
kivenne abból a’ homályból, mellyben sok eszten
dőktől fogva élek, ’$ a’ közös helyeken köszöntések* 
és udvariságok’ tárgyává tenne, mellyeket soha-sem 
kedveltem; mert nekem legnagyobb kín az, ha vala
ki megszóllít vagy merőn reám néz. ’S ugyan ezen 
okra nézve titkolom-el ábrázatom’ fs ruházatom* mi
voltát is ,  noha nem lehetetlen, hogy munkám’ folya
matában mind a’ kettőre nézve fedezek^fel valamit.

Egyébberánt mint minden fontos dolog, úgy 
ezen munka-is^ egy jó barátokból álló társaság által 
fog készíttetni, kikről némelly nevezetességek mind
járt itt következnek.
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II.
Tudósítás a Kiadónak Társairól.

— — —. —. A.st alii sex 
Et plures unó -con-clamant őre —• —
Nem csak eggy beszeli íg y , hanem*mindnyájan ezt 

kiáltozzák —• —

T társaságuaknak első \s legtisztesebb tagja D**** G r , 
ki Vas-Vármegyében eggy igen régi faroiliaból vette 
eredetét. Valakik ezen vidéken jártasok , mindazok es- 
merik ezen Úrnak talentomait és érdemeit. Magavi
seletében ks alkalmaztatásában sok különösségek vágy
nak, de azokat józan esze okozza, melly szerént csak 
azért kiilömböz sokakban a’ világ szokásaitól, mint
hogy ezeket helyteleneknek tartja. Mindazáltal külö
nösségeivel nem csinál magának ellenségeket; mert

Ö  o  O 7
sem nem akaratos , sem nem zörgöiődő, ’s mennél ke
vesebbet törődik a* módikkal, tzercmoniákkal; annál 
alkalmasabb azoknak , kik öt esmerik kedveskedni. 
Gyakran tartózkodik Pesten, hol háza-is van, ’s azt 
mondják, hogy azért mondott le a* házasodásról , 
minthogy eggy szomszédságában lakó csintalan indu
lata szép özvegy megcsalta szerelmét. Ezen kedvet
len történet előtt ő nem csak igen csinos hanem nyai- 
ka-is volt, szerette a' mulatságokat ’s néha nagy ele
vensége miatt egyben másban k i- is  csapongóit. De 
másfél esztendőtől fogva, miolla az említett özvegy 
vele olly roszszál bánt, egészen megcsendesedelt; 5s 
noha természete a’ vígságra hajlandó, m ég-is  már 
most olly keveset gondol személyével, hogy soha-sem 
tsinosgatja magát. O most ötvenhatodik esztendejé
ben van , nyájas jó kedvű és egésséges ; mind falusi 
jószágán, mind Pesten jó házat tart, nagyon ember- 
szerető , s olly iebotsátkozó’s lekötelező ; hogy inkább
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szereltetik mint tiszteletik. Tisztjei megvagyonosod- 
nak, tselédjei jó kedvűek, a* fiatal asz,"zonyok szere
tettel viseltetnek eránta és az ifjak örülnek ha társa
ságában lehetnek. Mikor valakihez látogatni megy, 
az ott lévő tselédeket nevüknél fogva nevezi, ’s min
dég beszél velek míg a’ gráditson lekisérik. Azt?is kell 
még róla említenem, hogy azon Vármegyében, hol 
jószágai fekiisznek, a’ Köz-gyűléseken fontos sze
mélyt játszik, ’s hagy béfolyással bír.

A’ második rangot közöttünk S*** Ur fog- 
la lja-el, ki eggy igen nemes gondolkozásu, ’s minden 
tudományokban ’s azok között a’ törvényekben-is igen 
jártas Tudós. Ezt az atyja, ki szép jószággal bír fé
nyes polgári hivatalokra szándékozott készitteni ; de 
fija , ellene állhatatlan hajlandóságot érezvén magában 
a* tanuláshoz és olvasáshoz, egészen áltudományok* 
gyakorlására adta magát, ’s most is egészen azokkal 
foglalatoskodik. Mind a’ régi mind az új írókkal es- 
meretesebb mint akárki más. A* könyvek eránt ké
nyesebb ízlése van, mint a’ millyent a’ mi időnk sze
ret; a’ honnét azoknak nagyrészük nem tetszik néki. 
Minthogy a' régiekben’s azoknak történeteiben és szo
kásaiban felette jártas; azért mindent igen élesen 
vesz-fel ’s szorosan megítél a’ mi az ujjabb időkben 
történik. A’ művészek munkáinak megítéléséhez igen 
jól ért ’s a’ Színjátékok’ nézésében nagyon gyönyör
ködik. Tompa eszünek ugyan senkitől sem tartatik; 
de azt csak meghitt barátjai tudják, hogy nagy el- 
mésséggel bír.

Harmadik személy társaságunkban K*** U r, 
egy híres és gazdag nagy kereskedő, kifáradhatatJan 
szorgalommal józan okoskodást és sok tapasztalást * 
eggyesít. A’ kereskedésről magas gondolatjai vannak, 
annak minden részeit jól é r ti , ’s azt állítja , hogy 
illetlen az Országot fegyverrel nagyobbítani; minthogy 
az igaz hatalom a’ mesterségek* gyakorlásán ’s Nem-
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Zeti szorgalmon épül. Azt-is vitatta egy társaságban, 
hógy a’ szorgalom és serénység tartósabb birtokot 
szerez mint a’ vitézség, és hogy a’ tunyaság több 
nemzeteket tett semmivé mint a’ fegyver. Rövid szó
val mondván a* takarékosságról igen sok szépet tud 
m o n d a n i ,^  eggyik legkedvesebb szava-járása az, 
bogy a’ ki egy fillért meggazdálkodik az egy fillért 
nyer. Megkell vallani, hogy az a* ki a* kereskedés* 
minden nemeihez ért kellemetesebb társalkodó, mint 
a* ki a* tudományok* minden ágazataiban jártas; ’s 
minthogy K*** Urnák igen természeti ékes - szól- 
lásavan, az ő beszélgetésének értelmessége szint olly 
gyönyörködtető mint akármelly tudósnak elméssége.

Társaságunkban Kapitány M*** a’ 4 * dik 
személy, kinek mind vitézsége mind józan értelme 
nagy, de szerénysége még sokkal nagyobb. O azok 
közzé tartozik, kik sok érdemekkel bírnak; de talen- 
tomaikat nem tudják megesmertetni azokkal, kiknek 
azokat esmerni kellene. Egynéhány esztendeig Ka
pitány vala és több ütközetekben nagyon vitézül vise- 
lé magát. De minthogy semmi kilátás nem nyílt előt
te, kilépe a* szolgálatból. Sokszor panaszolkodott 
előttem azon, hogy jóllehet a’ katonai szolgálatban 
az érdemek olly igen szembetűnnek, mégis sokszor 
a’ szemtelenség elnyomja a’ szerénységet. De soha 
sem hallottam hogy kemény kifejezéssel élt volna, 
midőn ezen dologról beszélt; hanem azt mondja 
azért jött-el a* Világ’ színe elől, minthogy nem tudta 
magát a’ Világhoz alkalmaztatni. Sőt menteni szokta 
a Hadivezéreket, ha azok az érdemeket nem minden
kor esmerik ’s jutalmazzák méltóképen. A’ hatalmas
nak* így szóll; ki rajtam segitni akar szint olly nehéz 
éti hozzám férni, mint nekem ő hozzá. Ebből azt 
hozza-ki, hogy annak, ki a’ katonai életben szerencsére 
ékar szert tenni; minden hamis alázatosságot meg-kell 
győzni *s magához és a* maga tehetségeihez olly bizo-
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dalommal viseltetni, melly kész legyen Elöljáróit ma
gára figyelmesekké tenni, ’s a’ többi hivatalra vá
gyók’ ostromlásán keresztül hatni. Azt állítja, hogy 
nem kevesebbé gyávaság annak a* mire érdemesek 
vagyunk keresésében restelkedni, mint a’ háborúban 
mikor megtámadás* ideje van ké^edelmezni. Illyen 
részre haj lás nélkül beszéli ez az Ur magáról-is má- 
sokról-is.

Hasonló szabad lelküség uralkodik egész társai- 
kodásában-is. A* katonai életben sok tapasztalásokat 
gyűjtött, mellyeknek elbeszélésével a társaságot gya* 
kran igen kellemesen múlatja ; mert sem nem hatal
maskodó, jóllehet az alatta lévőket illendő engedel
mességben tartja ; sem nem alatsonyan hizelkedő , no
ha Elöljáróihoz engedelmességgel szokott viseltetni.

Hogy pedig társaságunk csupa komoly és a je
lenkor csinos szokásaival udvariságaival ’s múlatsá- 
gaival egészen esmeretlen emberekből állani ne lát
tassák; közöttünk van a csínqs erköltsü ’s kellemes- 
kedni termett Gábor Ú r - i s ,  egy jó házból
való ember, ki idejére nézve már életének estvéje fe
lé közelget; de minthogy személyére mindég nagy 
gondot fordított ’s mindenkor könnyen élt; az idő 
mind homlokán kevés ránczot csinált , mind elméje 
vidámságában csak'csekély kárt tett. O személyére 
nézve nagyon szép ábrázatu ’s deli termetű; az ollyan 
csevegésekben mellyekkel a’ férjfiak az aszszonyokat 
múlatni szokták igen jártas. Mindenkor egész életé
ben csinos öltözetben járt, ’s minden régibb és új- 
jabb módik olly fris emlékezetben vágynak nála; mint 
másoknál esmerőseik és barátjaik. Tud mosolyogni, 
ha valaki szóll hozzá, ’s igen könnyűden nevet. Min
den módinak történeteit eltudja beszélni, ’s megtud
ja mondani mikor miilyen kalapok, főkötők voltak szo
kásban , mellyik ászszony kezdett legelőször hoszszú 
ruhát viselni, hogy görbeségét eltakarhassa, ’s mellyik
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és melly esztendőben csináltatott viszont rövid öltö
zetet , hogy pitzin lábait megmutathassa. Egy szóval 
minden tudományja az aszszonyi világra van bészo- 
rítva, ’s mikor más vele eggy idős emberek arról be
szélnek, mit mondott ez ’s amaz Minister eggyik vagy 
másik alkalommal; ő azt emlegeti: mikor *s kivel tán- 
tzolt ez ’s ama Herczeg az udvarnál 's mellyik Dámával 
esett szerelembe. E ’féle beszélgetései által nagy mér
tékben felvídámitja a’ társaságot, *s nem tudok sen- 
kit-is közöttünk , ki őt igen finom ízlésűnek és er- 
költsünek nem mondaná *s mint ollyant nem dicsérné, 
kivévén magamat, ki áltáljában igen ritkán szóltok. 
’S hogy lerajzolását béfejezzem , a' szerelem dolgán kí
vül talpig derék és becsületes ember.—

Nem tudom hogy az t, kiről most fogok szólni tár
sunknak nevezzem-e, mert csak ritkán látogat-meg 
bennünket; de valahányszor hozzánk jön, mind an
nyiszor nagy örömöt szerez mindnyájunknak. Ez eggy 
igen philozophiai gondolkozásu, széles tudományú , 
fedhetetlen életű, és igen jó nevelésű Pap. Gyengél
kedő egésségü lévén nem vágy fő-papi méltóságokra, 
mellyek idejét igen elfoglalhatnák; de minthogy igen 
értelmes és tudós, sokan szeretnek tőle tanulni. Hit- 
kán kezd maga valamelly tárgyról beszélni; de va
lamikor közöttünk van, mindenkor örömest alkalmat 
adunk néki valamelly vallásbéli dologról szóllni, ő 
pedig arról olly hathatóssággal és olly fontossággal ér
tekezik , mint az oiiyan em ber, ki a' Világ* kedvezésé
től semmit nem vár, ki minden óhajtásainak czélja felé 
siet, ’s kiben a’ testnek erőtlensége - is a’ jövendők* 
reményét éleszti és eleveníti.

( Folytatása h Övethczik.)
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13.
Az Indiánusok melly szépen kiadtak a’ 

Keresztyén Téritőkön.

^^alam elly  Keresztyén-vallásos Egygyesület Sco* 
tziában e* legújabb években két Miszszionárt boesáta 
Ejszak-Amerikába, azon megbízással, hogy a* Dela- 
ware-Indiánusok között az Evangeliomot prédikálnák. 
Midőn a’ tiszteletes Atyák, rendeltetésük’ helyére 
megérkeztek, és jövetelük’ ezéljáta’ Népnek bejelen
tették; az ottani nép* főbbjei azonnal öszsze-gyiilekez- 
tek és tanácskozás alá vették azt a’ kérdést: valyon 
tanácsos lessz*e az idegen Tanítókat bebotsátani. Két 
hétig tartó érett meggondolás és meghányás-vetés 
után a’ Miszszionárokat szép udvarisan e’ következen
dő felelettel viszsza-űt^sították:

„Mi mindeddig boldogoknak éreztük magunkat 
„annak a’ nagy Léleknek oltalma a latt, kiben hiszünk. 
„De azért nem kevés hálával tartozunk tinéktek, hogy 
„gondoskodtok rólunk miképen minket-is a’ ti gon
dolkodásokra  bírhatnátok; és ennél fogva rész-vételt 
„mutattok a5 ti atyátok-fiai sorsa eránt a’ vadonságban. 
„Megkínálástokat el-is fogadtuk , ha eszünkbe nem ju
t o t t  volna, hogy közöttetek, Keresztyének között 
„egy nemzet él, mellyet ti ,  színe miatt, rabszolgák
k á  teltetek; — mellyel minthogy emberei feketék, ti 
„keményen és kegyetlenül bántok. I la  ezt néktek 
„Vallástok megengedi; tehát mi az azt Tanítóknak bi-
F .  M.  OR.  M I N E R V A  2. N E G Y E D .  1829.
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„zodalmunkat nem ajánlhatjuk. Mert nem látjuk ál
ltai , mi akadályozhatna titeket, színünk miatt min- 
„ket-is született rabszolgáitoknak ; és a* veres embe
re k e t  feketék gyanánt nézni. Azért elhatároztuk ma
g u n k  között, hogy, minekelőtte beszédetekre hal
lgatnánk, elébb cselekményeiteket közelebbről megviz
sgáljuk ; és elébb elvárjuk, míg a* közietek élő fe
k e t e  atyafiak azon szerencsében fognak részesülni, 
^mellynek reánk nézve való megszerzésében olly bará- 
„tosoknak mutatjátok magatokat. Mi úgy gondoljuk, 
„hogy eggy olly nép , melly olly régolta és olly sokat 
„szenvedett miattatok; legelsőben tarthat számot fi- 
„gyelmetekre. Gondoskodjatok ezen szerencsétlenek
r ő l  , vagy küldjétek Tanítókat a’ fejér emberek közé, 
„hogy őket oktassák, miképen a’ Nagy-lélek nem 
„gyönyörködhet abban, ha ti az ő fekete gyermekei 
„eránt méltatlanok vagytok. Ha ti ezt cselekszitek, 
„mi-is viszont örömmel fogjuk hagyni, előttünk elbe- 
„széltetniazt, a’ mit a’ Nagy-lélek’ gondolatairól tud- 
„ni ti véltek* Mostan pedig nem fogtok gyűlölni azért, 
„hogy mind két Miszszionáraitokat hálával viszsza- 
„kiildjiik. Szívessen fogjuk őket nálunk látni későb
b e n ,  mihelyt értésünkre esénd, hogy a’ fekete nép- 
„nek szabadsága a* fejérektől ismét viszsza-adaitatott; 
„mert a’ nélkül a* feketék boldogok nem lehetnek , és 
„ugyan azért a* ti Istentek eránt is bizodalomra nem 
„kaphatnak'’.

Kérdés, valyon Vadak adhattak-e illy helyes, — 
és igen is értelmes feleletet ? Azonban ez, mint polgá
rosodott Európainak gondolatja - i s , igen derék, és 
minden megfontolásra méltó.

JE. I .  F .
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14*
P L 0 R Ü S H Ö 2 .

Horátivusból.

F lo r t í s ,  ki oIly híven szolgálod *s tiszteled 
A* jó *s vitéz N éró t, ha valaki veled 
Eggy olly szolgán , a’ kit kelendővé tenne 
Vagy Gábi vagy Tibtir, illy alkura menne í 
Imhol e’ jó legény, tététől talpig szép ,
Adj ötszáz forintot j szolgálatodba lép. 
Nálam rég szoktatva van szófogadásra, 
Ugrik ’s fut akármelly Csekély jeladásra ; 
Tud  egy kis Görögöt sokban sokra mehet* 
Lágy agyag, belőle mindenféle lehet;
Sőt, ha nem czifra is éneklő szózatja,
Urát a1 bor mellett azis múlathatja:
Nem szaporítok szót; a’ melly áros száját 
Vásítja , gyanússá teszi portékáját;
Nem épen a’ szükség hajt az eladásra 
Még szegény létemre nem szorultam másra. 
Derék f i ! más árron tartaná más kalmár, 
Néked oltson adom ; mert rég esmérlek már. 
Csupán egyszer büjt-el a’ ház padlására , 
Félvén, hogy vétkéért korbáts száll hátára- 
A* jelentett hibán ha fel nem akadnál; 
Hanem alkuvódnak a’ mennyit kér adnál 
Ez pénzedet bátran ’sebjébe tehetné,
E ’ tettéért semmi törvény nem büntetné.

26 *

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



37G MA JUtSZ 1829.

Tudva *s kész akarva vennél hibás szolgát; 
Kimenthetné, ha pert kezdenél-is, dolgát. 
Én-is elmentedkor megmondám előre,
Ne tarts bennem számat gyors levelezőre.
De mit használt tudnod adnom restvoltomat, 
Ha mind a’ mellett-is így sérted jusomat?
A’ mi több: hazugnak láttatol feddeni,
Az igért verseket hogy kések küldeni.

Nem régen Lucullus* táborozásában , 
Egy vitézt mindentől, mit szolgalatjában 
Keresett, megfosztott egy tolvaj* gazsága;
Míg azt mély álommal nyomta lankadtsága.
O mint egy éh-farkas dühös agyarokkal 
Martzangolván mindent, ’s magát-is másokkal 
R á ü t  az ellenség egy magas várára,
’S megvévén tág kaput nyit gazdag prédára*
E* jeles tettéért nem-csak tisztelteiik,
Szép summa ‘pénzel-is nyertessé tétetik.
Nem soká egy más várt ostrommal megvenni 
Akarván a5 Vezér, itt kezd próbát tenni,
’S illyen szókkal, mellyek lelket adhatnának 
Akármeily félénknek szőll a’ katonának :
Menj jő szerencsével, Mars’ derék magzatja, 
O da, hol vitézség a’ szép czélt mutatja;
Nagy jutalmát fogod venni érdemednek. 
Habozol? Mi oka lehet késésednek?
A’ ravasz köz legény ezt a’ választ adta:
Az menjen , erszényét a’ ki ellopatta.

Barátom magamat festem e’ példával: 
Ifjúságom’sorsa úgy hozta magával,
Hogy Roma nevelne , hol kezdtem tanulni 
Achilles’ haragját ’s boszuját bámulni.
Athéné kévésé tovább gyarapítóit 
Annyiban tudnillik, mennyiben tanított 
Fejért feketétől megkülömböztetni,
’S az igazat Pláld nyomán fejtegetni.
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De e’ kedves helyről hamar elragadtak 
A’ mostoha idők , ’s ollyan fegyvert adtak 
A’ had zajjai köztt tudatlan kezembe,
Melly vitéz Caesarral nem szálhatott szembe.
Utóbb, hogy Philippi megnyirte szárnyamat 
’S az árvíz elmosta tsekély vagyonomat;
A’ szegénység, melly olly merész szokott lenni, 
Helyet a’ költők köztt kénszerített venni.
De most, midőn többé nem nyom már szükségem , 
IIol találna elég írt esztelenségem,
Ha készebb nem volnék napjaimat alva 
Tölteni, mint hitvánverseket koholva.
Az idő szüntelen tőlünk prédát vesz’s vár,
A* szerelmet, tréfát ’s bort elragadta már,
’S a’ lantot is készül kezemből csikarni 
Á ’ nagy erő ellen mit merjek akarni?
Más felől kedve-is sok olvasónak so k ,
Te dalt szeretsz, másnak tetszenek Jambusok 
Van ollyan-is, a’ kit bár melly versek’ java 
Sem bájol, ha bennek nem tsíp Bion’ sava 
Eggy ízlésű Vendég alig van három bár,
Egynek ínye édest másé savanyút vár.
Mit adjak? A’ mi ott remek, itt közszerü 
’S a’ mi viszont itt sós, az amott keserű.
De mást elhalgatván mit gondolsz , Rómában 
Irjak-e annyi gond ’s vesződség árjában ?
Ez arra kér, kezes hogy legyek helyette,
Az , hogy költeményit hallgassam , ’s érette 
Mindent, a’ mit kedvem szeret, félre tegyek ,
Más kettő , hogy nálok látogató legyek 
’S a’ város’ két végén tettek szert lakásra;
Látod, gyönyörű mód van a’ sétálásra.
Hát sűrű serege az útszán járóknak 
Melly ürességet á,d a’ gondolkodóknak!
Itt egy Ats, kit Úrrá tett sok arendája 
Ront rád ’s vele vivők*’s öszvérek' tsordája,
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Ott tsiga húsz má’sás kővel lassan forog,
Vagy halotti szekér kínosan csikorog.
Másutt dühös eb fut, ’s iszapos disznó jő 
Menjen már ’s verseljen magában a’ költő !

A’ költők mindenkor völgyeket ’s halmokat 
Szerettek ’s kerülték a’ nagy Városokat,
Zöld fák’ árnyékiban örömest szunnyadó 
Patronussok, Bacchus lévén törvényadó,
*$ te azt várod, hogy én ez örök lármában 
Énekeljek ’s járjak jó költők’ nyomában ?

Sok, ki lakni csendes Athénát választja 
’S ott hét évig magát könyvekkel hervasztja;
Ha kinn jár bálványok’ szótalanságával,
Sértetik a’ néptől hangos hahotával.
’S én itt,  hol hab habot, zaj zajt nem szün űzni, 
Itt próbáljak szókat lant’ számára fűzni ?
’S az illy fáradtságot mért tartsam méltónak? 
Azért-e hogy tessem egy vagy más bohónak ?

Rómában egy Rhetor ’s Prókátor testvére 
E ’ hív pár-ravaszan járt egymás kedvére ,
Csak dicséreteket hallotta kicsiny ’s nagy ;
Ha eggyik elkezdé: Öcsém, Mucius vagy, 
Köszönettel adós másik sem marada 
Bátyjának szintannyit, —  Grachus nevet —  ada. 
Hasonló hagymáz bánt rósz költőket minket, 
Halljad; ha nem hiszed vad dicséretinket: 
„Enyim tüzes, ennek szelíd hang éneke 
Mind kettő a’ kilencz Mu’sák’ fő remeke. ” 
Azután osztozni láss Föbus’ templomán 
Hol olly kevés költő jár dicsőség’ nyomán; 
Végtére jöjj, ha van időd, meghallgatni,
Mint szoktunk egymásnak pálmát osztogatni,
'S miképp verjük ama játszó bajvívókkal, 
Egymást költsönösen magasztaló szókkal.
Engem az eggyiknek vara’sió pálczája 
Alcaeussá teve: mit mondhatok rája?
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Mit mást hanem hogy ő Mimnermussal felér, 
Vagy Kallimachussal, vagy akárkit mást kér? 
Egyebekkel eggyütt mind ezt megkell tenni 
Annak , a’ ki kapós író kíván lenni;
Máskép társaiban ingerel darázs-rajt.
Ha költő nem vagyok, nem várhatom e1 bajt 
Már szert tettem józan eszem* bírására:
Mért adjam fülemet rósz vers’ hallására ?
Mert ámbár száz okos a* himpelléreket 
Nevesse , ők vígan irkáinak verseket,
Piészeg kedvel néznek magok munkájokra 
’S némát-is unszolnak magasztalásokra.

Ha ki pedig akar jól í rn i , mit nem tesz ? 
Mihelyt tollához nyú l, kemény bíróvá lesz. 
Minden szót, mellynek nints ereje ’s kelleme 
’S Istenek’ nyelvének rangjára érdeme,
Ha erősen állws, kimozdít helyéből,
í |á r ,  müve ki nem ment még szent rejtekéből.
O szókat, mellyekben, van velő van elme, 
Homályból napfényre hoz gondos figyelme ;
Ámbár a* mostoha idő keleteket 
Elvette ’s penésszel fedte szépségeket.
Az újjakat nyájas artzával fogadja,
HaAtyjok, a’ szokás’- voksát rájok adja 
’S a’ sebesen ’s tisztán folyó víz árjának 
Módjára, melly kövér termést ád tájának 
Kintseit mindenütt bőven szaporítja,
’S hazáját szép ’s gazdag nyelvel boldogítja.
Itt fattyat nyes, amott gazt írt éles késsel, 
Fanyarnak jó ízt ád dajkás míveléssel;
’S  mind ez melly sok kínnal megy véghez elrejti, 
’S beszédét enyelgés’ könnyű hangján ejti.
Mint a* tanult Mimus csak tréfálni látszik,
Akar Szatirt akar vad Cyclopsot játszik.
Készebb leszek hitvány költőnek tartatni,
Csak magamat tudjon rósz munkám múlatni,

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



380 m a j u s z  1829.

Mint jó verset írni ennyi fáradtsággal,
’S mégis fizettetni háládatlansággal.
Egyszer eggy Argosi fő Polgár’ elméje 
Megbomlott, ’s a’ szín volt esze’ kelepizéje ,
Üres theátromban tsuda játékokat 
Vélt látni ’s részegen dicsérte azokat.
Külömben helyes volt minden más tétele,
Baráti ’s szomszédi megalkhattak vele.
Mint férj, megelőzte párját nyájassággal,
Mint gazda , remek volt szelíd jámborsággal;
’S ha bár legjobb borát szolgája meglopta 
Xüstént a’ palatzkot fejéhez nem dobta,
Utón útfélen is eléggé felderült*
Eszszel járt, kotsikat, vermeket kikerült.
Mikor rokonai’ gondjával végtére 
O bor ’s hunyor által szert tett ép elmére 
így szőllott: Barátim, bizony megöltetek ,
Midőn józan fejű emberré tettetek;
Olly tévelygésnek lett miattatok vége ,
Mellynek irigylendő vala édessége.

Ha illy nyavalya bánt minden versátsokat, 
Legjobb, gyermekeknek hagyni a’ bábokat,
’S nem Római dallá szókat szerkezteim ,
Hanem a’ bölcsesség’ lantját jól pengetni.
En is hát zárkózván tsendes rejtckemben 
Ezt teszem, ’s így szóllok magamhoz szívemben : 
Ha szomjadat sok víz nem győzné oltani: 
Megfognád Orvosnak bajodat mondani;
’S hogy szíved szüntelen több több birtokra vágy 
Arról vallást tenned bal szemérmed nem hágy?
Ha melly javasolt fű* vagy gyökér’ ereje 
Sebednek nem lenne enyhülés’ kútfeje ,
Nem tekintvén hogy ki mit dícsér ’s mit szeret, 
Elvetnéd az ollyan füvet vagy gyökeret,
’S midőn a kába nép* hite azt állítja,
Hogy a5 bolondságot a’ pénz meggyógyítja
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Bár látod, hogy kincstől bölcs nem lett életed ; 
Mégis azon vak nép’ tanátsát követed ?
Ám ha ezüst ’s arany okosabbá tenne

félelmet ’s rósz vágyást szívedből kivenne;
Úgy már méltó szégyen' tüzével gyulladnál,
Ha fösvényebb lelket esmernél magadnak 

Ha saját birtoknak szokás-is nevezni 
Azt a* mit kész pénzen tudtunk megszerezni,
Sok dolgokat (kérdez törvény-tudókat bár)
A' velek-élés is magunkévá tesz már;
Tied a’ szántó-főid, melly táplálásodra 
Kényért ád, ’s Orbius’ tisztje ha számodra 
Gabonát’s b,őrt termeszt, azt a’ vallá#s teszi: 
Hogy az az U r ,  a1 ki termését megveszi.
Pénzt adsz néki, ’s minden szükséges dolgokat 
Kapsz tőle, szőlőt, bort , ’s tojással tyúkokat,
’S így aprónként tész szert olly főid bírására 
Mellynek két ’s több ezer forint is volt ára.
Mit nyersz vagy mit vesztesz, ha józanul Ítélsz, 
Akár régen akár csak minap vettből élsz ?
A’ száz év előtt vett jószágnak gazdája, 
Szintúgy, ha mást hisz is esze1 babonája, 
Vásárolt étkekből eszi vacsoráját,
’S  vásároltt rősével füjteti kályháját.
Azonban azt a' mit nyárfákkal hív gondja 
Magának megyézett sajátjának mondja,
Mintha sajátunknak hívhatnák bölcs okkal 
Azt, a1 mit számtalan viszontagságokkal 
P énz , szép szó — erőszak ’s halál más kezére 
Juttat minden óra’ nem vártt ütésére.

Ha hát szünet nélkül tartó birtokokat 
Nem lelünk, ’s mikép hajt egy hab más habokat; 
Úgy más1 örökösét más örökös hajtja ,
’S elűzi, mikor szebb orömit óhajtja:
Mit használnak faluk ; sok barom-seregek ?
Mit rengetegekhez toldott rengetegek?
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Ha nagyot kitsinnyel vág Orcus’ kaszája ,
Kit megnem kérlelhet minden kints’ bányája ?

Márvány, elefánt-tsont, drága k ő , festett kép, 
Bársonyruha, ezüst ’s több más efféle szép,
Soknál esmeretlen, némellynek bár lenne 
Módja megszerezni, nem lel kedvet benne.
Mi legyen az oka hogy két testvéreknek 
Eggyike a’ játszó gyönyörűségeknek 
Inkább szeret kényes élettel hódolni,
Mint Heródes’ kövér földén országolni;
Másika bár gazdag, mindég gyötri magát, 
Tüzzel-vassal irtván oltson vett pariagát?
Azt az őket őrző Genius tudhatja,
O , ki kinek kinek szívét igazgatja,
Kivel-kivel eggyíitt támad ’s hal szünetlen 
Változik képében, most víg majd kedvetlen.

En azzal a’ mim van élek tetszésemre ,
’S fordítok a* mennyit illik szükségemre,
Mondjon örökösöm akármit felőlem,
Hogyannál, mint hagyok, többet nem kap tőlem; 
De figyelmem’ tárgya az sem szűnik lenni,
Kit kelljen víg böltsnek , kit korhelynek venni,
’S mint ád a' józan ész törvényt az okosnak ,
Kit hívjon fösvénynek , kit takarékosnak.

Mert más a’ jószágot szórni tékozolva ,
Es más élni vele hasznát meggondolva,
Hogy se a’ mit költesz, ne sajnáld bús gonddal, 
Se rakásra gyiijtni ne vágyj sok bolondal;
Hanem nézvén élted’ sebes folyására,
Gyorsan vigadj, játszó gyermekek’ módjára.

Csak szennyes szegénység rabjává ne tegyen , 
Bu nélkül evezek , bár kis hajóm legyen.
Ha vígan nem lobog kevély vitorlája 
Dühös szélvészeknek sem leszek prédája ,
Holott sorsom olly ész, érdem, érték, ’s rang lett; 
Melly fők köztt végsővé végsők közt fővé tett.
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Nem vagy fosvény ? Jól van. Hát egyéb vétkekre 
Nem hajlasz? Mit felelsz ezen kérdésekre 
Nem puffadsz-e hiú dicsősség* gőzétől?
Mentt vagy-e haragtól ’s halál* félelmétől ?
Alom , jövendölés , késértet ’s más tsuda,
Bűvös Thessália ha mit szülni tuda,
Nevetség' tárgyává lett-e már lelkednek ?
Köszönöd^e minden új részét éltednek?
Nem hajgálsz-e átkot hibázó hívedre ?
Jobbá szelidebbé lész^e vénségedre ?
Mit használ lábodból hogy már kivétett
Egy tüske, ha szúrást nem egy hanem több tett?
Ha még mindenekben nem tudsz bölcsen éln i, 
Kitanult mesternek óvd magadat vélni.
Evés, ivás , játék elég időt vett-el,
Hagyd-el a' vendéglő asztalt köszönettel;
Ne légy boros fővel ifjak’ nevetsége,
Kikhez jobban illik öröm’ részegsége.

?• «• j .
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i5.
A' Magyar Flaccusz’ Venuzája

KAZINCZYHOZ.

Xos 9 id quod maximé debet , nostra patria delectat , cuiusrei 
tanta est vis et natúr a , a t Ithacám illám in asperrimis 
saxulis , tamquam nidulum , affixam , sapientissimus vir 
(Ulysses) immortalitati anteponeret. —

CIC. DE ORAT. CAP. XLIV.

I t t  e’ századokon kasul ömledező ’s tekenojét 
Pajkos feidagadásival ostromló zavarékos 
Rába-folyam’ menttében, hol négy szép Megye’ szögje 
Ütközik öszsze , midőn feleimhez alá ’s felutazva 
A' kibeszéllhetetien tárgyak közepette lepetten 
Elkocsikázok •, melly kegyes íhlés gyűl kebelemben !
A’ balpartra tekintve szemembe mi tűnik? A z , a’ mit 
Száz ’s ezerek közzűl itt eggy, elnyargalva se láthat! 
Egy csupa rejtekhely mellyen süllyedve homályba!
A’ bokrok ’s csalitok fedik-el magok íme parányi 
Kis körit a’ kisded falunak! — palotát ne keress itt. 
Nincsen az! — oszlopokon csüggő bolt-árkosok-is, vagy 
Köz nemes épületek nem honniak i t t ! — Maga a’ kis 
Nep-sereg a’ fecskék’ módjára csinálja agyagból 
Ház-falait, ’s fedelét maga termesztette növetből

*) Soprotiy, T as , Veszprém és Győr Vármegyék Marczaltőwé/, 
holy mindenütt a' Rába.pár tón út azva , fél óra alatt négy 
I ármegye' sarkalatján mehet keresztül az utas.
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Ősi szokása szerint csínnal galyabítja magának.
Két kis szent hajlék a’ többi között felemelve 
A’ seregek’ nagy Urának felszentelve mutatja 
E’ kis nép’ forró buzgalmát ’s tiszteletét a’
Szentek’ szentje eránt, maga csak kalyibákba vonúlván 
Annak imádására kövekből Templomot alkot. —-

Jersze, T e , Költőink’ ősz atyja, barátja, Kazinczy! 
Nézd velem e’ kis tájt árnyékba ’s homályba temetve 
’S két jelesebb ’s népesbb helységek’ közbe szorúlva 
Itt a’ balparton bellyebb a’ kis helyet — Andrást !
Ez vala, ez Venuzája (alig hiheted) koszorúzott 
Pályafutó társadnak, Kisnek — Kisnek, ama’ nagy 
Lelkes Költőnek, Bölcsnek, Főpapnak, az ékes 
Tollú Férjfiúnak, kit egész túdós hóna tisztel.
Itt vete első súgárt rá , csecsemőre, A polló ,
Itt öleié ’s pólálta-be ő t, gyengét, kegyes anyja 
A’ boldog, kit ezer nyelv boldognak nevez *, itt volt 
Rengő kis bölcsőbe szorítva magával egészen 
Jól tehetetlen gyermeki korban itt feselének 
T este’ de főképen lelkének gyenge virági !
Itt ezek a’ bokrok, ligetek , partok, cserék, erdők,
E’ dagadó ’s apadó , füzes veszszőkkel övedzett 
Kígyózó folyam első gyermeki tetteinek hív 
Néma tauúji valának *, amott a’ fűz-megyű réten 
Szedte kökörcsénjét—  a’ szép szűz ’s tiszta kor’ éhét — 
’S alkonykor hazatért sziszegő ptrücskökre figyelve.

Majdan emitt a’ szőke rekettye-bokor’ csivatagya 
Most repülő sárkánynak adott fő t, majd pedig ívet 
A’ madarakra nyilat szóró kis fürge vitéznek!
Most a’ kertek alá pajtásaival tavaszonként 
A’ piszegő ludak, a’ zsibongó kis sárga zsibákhoz 
Bajnok - társaival seregelve futott ’s hevűléssel 
Verte-ki a’ laptát vagy repten fogta-fel.— Ismét 
Változik a’jelenés: pliczkest, csürköst, katonásdit 
Vagy karikást felváltva javall ’s gyakorolja szemessen 
Szárnyasi Titánnak míg nem nyugtokra lefutnak. —

#) Szent - András , Soproni/ Vármegye' csúccsán , Szany és 
Marczaltő , hét népes és vásáros helységek között. I t t  so
kan , «’ köz beszédben, Andrásnak nevezik. —
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E stve, midőn a* csorda* kolompos zajja között a*
Bőgő barna bikát bömbölve szemügyre vehette,
Vagy mikor a* nagy evő *s a* sírva visítva magas port 
Rúgó nyáj sebesen falu hoszszát erős rohanással 
A* mosadékra lihegve futott, lóczárakiülve 
V a g y  játéka között, ezeket szem lélte, kpczagta.

Eljött a* tél-is. Gyermeknek minden idő-táj ,
A’ mellyik mikor eljön, legszebb része az Évnek,
A’ mikor érettebb kordák kifakadnak az ellen 
A* mi jelen van ?s a* múltat dicsérve sóhajtják! —
A’ mi szerény kis Hősünk akkor sem maradott a*
Tarka kemencze m egett! Kitekíntgetvén az időnek 
Vészes fergetegére, kivágyott lá tn i, csudálni 
Átrohanó orkánt, havat és szélhordtta fúvatot! — 
Csendesedik ’s el-is áll a* vész , ragyog a* nap az égen ,
Ő kifut, új tért lát ’s nem örült úgy Colon az új főid* 
Felfedezésekor, a* mint ő dobogott örömében!

Most új plánt gon d olm ajd  a* fúvatagnak alá ’s fel 
Járja tömött tetejét, majd szánra kap ’s azt vonogatja 
A* fúvatag’ halmára, a* honnan alá rohanik-le l 
Majd pajtásait öszsze-idézi sereggel, azokból 
Kettőt vagy négyet szánkába befogva, visítva 
Nyargalnak falú’ hoszszában a* Római népnek 
Farsangon gyakoroltt Carnevalját, észre se véve 
Mímelvén ’s az idős nézők mosolyogva tekintvén,
Viszsza az ártatlan gyermek ’s gyerkőcze korokra!

Itt ’s így képzelem én a’ Jancsit (Jancsit, az édes 
Boldog Anyának nyelve után) enyelegve korához 
Képest tölteni ártatlan szép éveit. Itten 
Képzelem a* hív vért, fe le it , rokonit ’s azokat, kik 
Gyermeki dolgainak szeretett osztályosi voltak ,
’S most buzgón nevezik! —»• ’S mikor én itt hív feleimhez 
Vagy megyek e’ parton , vagy viszsza-jÖvök, ’s gyönyörök köz’tt 
Nézdelem e’ kisded Venuzát, a* Flaccusz’ hazáját,
Gondolom: itt e’ zöld bársony fedi talpa nyomát, ott 
A’ kidagadtt Rábának kis szakadéka fereszté,
’S a* por , melly itt rám szá ll, volt játéka kezének ! —

Nékem-is, ifjúnak, darab évig lakhelyem itt vo lt,
É’ volt Árkádiám, voltain honi társa Kisiinknek,
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Bár ha csak addig, míg a* nap* húga, Lúna Kisaszsfcony 
Három sort hazudott #) •, lehetek hát lelke’ tanúja.

Serdűle már akkor testével lelke-is. A’ szép 
Bölcsesség’ helye Soprony már kebelébe Ölelte 
’S ott a* szent forrás epedő lelkének italt és 
^Telhetetlen gyönyörűséget nyújtott vala* Akkor 
Már ajakit hájjal kenték a’ szűz Kegyek. Akkor 
Zenge kis idvezlő dalokat már innepekenként 
Szép hóna’ kedveltt Lélekpásztora’ tiszteletére $
’S mint a’ kis Czedrus sebesen nevekedve az égnek 
Felhőjit veri nagy terebélyzett ágaival, ’s a’
Kis makkból iszonyú csér ’s tőlgy csírázik idővel,
’S a’ puha Pásztor egész nyájával alatta tanyát üt:
Így ő ritka erőt sejd/tvén csírjáiban már,
É jjeli, nappali lelkesedéssel iparkoda feílyebb 
’S még fellyebb törekedni nemes czéljára naponként, 
Mígnem társainak ’s bölcs Doktorinak leve díszek. 
Látium’ és Hellász’ túdós hagyományi búváros 
Lelke előtt holtan se maradtak halva, temetve 
Mintha koporsóból magyarul szóllnának előtte !
A’ Brittusz’ , Gallusz’ ’s Teutónak szinte temérdek 
Kincsei nyelvvekkel majd mind feldúlva valának 
Általa ’s olly gazdag volt gyenge korába’ gyümölcse, 
Hogy gyengéd alakát letöréstől félteni k e lle tt! #*) —■

*) Három, hónapig , míg a’ H old , égész változása’ során há- 
romszor ment által, mellyben hazudni mondatik, mivel a) 
csak mi reánk nézve úgy tetsző változás az ,  és b) mikar a' 
hold nő, akkor a’ D betűnek hasát m utatja , mintha je* 
lent éné: Decresco ; mikor pedig fogy , akkor C betűt mu
t a t , mintha mondaná: Cresco— ’s mind a’ kettőben hazád. 
Innen mondatik: Luna mendax.

**) Egy Nagy Méltósági azt kérdeztetvén Secretariussa által 
eggyik derék Professorától, ha nem fogna-e az Ifjú meg
bízott ságból megrestülni § ha megajándékozná ? A* nyájas 
Professor azt felelte : próbálja - meg bár ő Excfja , aján
dékozza neki K . Cz. , még se fog  meglassúdni ! Úgyis attól  
fé l t jü k ,  hogy a’ tanulásban leroskad. — Ez akkor történt,  
mikor Herkules’ választását (L. Kis János’ Versei’ III Köt. 
5 — lap) az eredeti Angoly - nyelvből magyarra fordította*
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Itt ’s így feslének termő bimbóji, virági,
Mellyeknek meszszebb terjed’tt kora illatozása 
’S a’ bölcsek gazdag termést jósiának azokból #).

Széphalomig zengett legelőször - is éneke’ hangja,
És T e , Apolló* hív Szent Papja, Örömre hevűltél,
Mint hajnal* piros ágyából kikelő ’s derűlő nap’
Tiszta sugárinak örvendünk *, ’s megcsalt-e reményed ?

Mint terjeszti világát ’s szép melegét menyezetjén? 
Mint Bölcs, mint Költő, mint Főpap mennyi súgárral 
Fényleti érdemeit Hóna’ és Vallása’ javára?
Mint hata a’ szép fény a* thrónusig és mi dicsősség* 
Nimbusza vette körűi? Mint vívta-ki rényje az érdem 
Fonttá dicső koszorút ’s törölé-le nemének homályját ,**)
A’ Lovagok’ fényes seregébe magát felemelvén ? —
Mind ezeket nem-is érdekleni, bölcs férfiúi Nálad 
Szint’ olly tudva valókat, m int: hogy nap fut az égen!

Csak születése’ helyét, Szent A ndrást , Flaccuszi lelke’ 
Kis Venuzáját a’ feledékenység’ özönéből 
Óhajtám a’,hív maradék’ számára kikapni,
Hogyvalahára Homer’ kétes sorsára ne jusson,
A’ kinek honja felett hét város’ népe czivódott

Óhajtám egyszer’smind nagy példába’ mutatni,
Mint terem Andeszben vagy csak mezején csuda Máró ####) , 
Hogyha nagyokra terem ’s bölcs ’s hív sáfára tüzének!

r e l l i c z  j ó n Á s .

*) A ’ mindenes Gyűjtemény’ Redactiója , közölvén a’ 18 észt< 
Ifjúnak Belgrád’ megvételéről ir t t  Verseit a5 Közönséggel, 
fgyelmetessé tette psychologus olvasóit , hogy miilyen Verj- 
fiút várhatnak ollyan If júból / —

**) Sírák 22: 7. .
Ama vers szerént ezek : Smyrna , Rhodos , Colophon , 
Salamig , Chios , Argos , Athcnae.

####) l  irgiliusz , Latium* Költőjének Atyja , maga , mint tud- 
vavan, azt irja születése* helyéről : M antua me gen u it — 
de Ladvocat azt úgy módosítja , hogy Mantua mellett 
A ndeszóe/í es pedig a’ mezőn született legyen a ’ világra , 
hol az anyja elszülvén ő t ,  valamelly árokba ejtette . 
Lassd Ladvocat H ist. D iction ar. Lap. 559.

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



j u n i u s  z  1 8 2 9 . 3 8 9

i6.

Linné Károly’ Élete-rajza.

T e t e s s é k  h a lh a ta t ln n á  é r d e m e s  le ír á s s a l  a z ,  
k i  k ü lö n ö s  e lm e b é l i  te h e ts é g g e l  a ’ tu d o m á n y o k *  
bán, s z é p  m ű v é s z s é g e k b e n  o l l y  e lő m e n e t e l t  t e t t ,  
m e l ly b e n  a' l é l e k n e k  m é ltó s á g a  l á t s z i k , m e l ly  

j e l e s e n  ú j í t o t t ,  ’s  a z  é s z ’ i s m é r e t e i t  g y a r a p íto t 
ta . E rdélyi .Húz. 3. Eűz. 121. Lap.

S v é t z ia , ső t lehet m o n d a n i, hogy északi Európa , 
m ég  soha olly  T u d ó st nem  szü lt, ki Ön találmányi
val olly szerencsés és gazdag javítója ’s gyarapítója 
lett volna a’ tudom ányoknak , m int L inné K áro ly ;  
kinek ítélete a’ tudom ányokban úgy tekintetett vo ln a , 
m int k özö n ség es tö rv én y ek , ’s leghelyesebb  m egha
tározások , és kinek neve ez által a’ töld kerekségé
nek  m inden pallérozoitabb tartományiban olly ism e
r e te s , és halhatatlan lett vo lna , m int L inné K árolyé.

L g y  Tycho de Bráhe d icsősége marad ugyan  
m indenkor D án ián ak ; de m ég is azon tudom ány, 
m ellyben  ő je le sk ed e tt, m utatott már az ő idejében  
i s ,  ő utánna pedig m ég sokkal több olly férjíiakat, kik 
az eredeti találm ányok’ érdem  becsének dícséretét el
nyerték. Nem  em lítem  itt a’ B rittusokat, mert m ég  
m agok az o halhatatlan ge.niek is eggyenként v é v e , nem  
m unkálkodtak olly kiterjedőleg m inden tartományaik-
F .  M .  O R .  M I N E R V A  2. N E G Y E D  1829. 27
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h a n , nem volt annyi tanítványjok m int L innének a’
füvészség’ ágazaljában , és átallyába a’ természeti tu
dományokban.

Ezen nagy férjfiúnak híre közönségesen isme
retesebb , mintsem az a’ tövises és fáradtságos ú t , 
mellyen olly nagy hírre kapott. Ha életének folytát 
mélyebb figyelemre veszszük; tapasztalni fogjuk, hogy 
valamint más nagy embereknek, úgy néki is különös 
esetei voltak. Luthernek törvényt kellett volna ta
nuln i, sőt már tanulta is a z t ; de egy véletlen eset 
egészen más fordulatot adott kezdett pályájának; sé- 
tálás közben kedvelt barátját Eleket a’ villámlás agyon 
sújtja, ezen történetbéli ijedésre elhatározza magát 
Luther az Isteni tudományok’ tanulására , és íme ! 
századjának legnevezetesebb embere, az Anyaszent- 
egyháznak Pieformátora leve. Illyen forma különös 
eset béllycgezi Linné’ életét is.

Linné Károly, ez a’ nevezetes természet-vizsgá
ló, de különösen fíívész ; született Smaland P rovin 
ciának Rcishult nevű falujában 1707-ben 24-ik Má
jusban. Atyja ugyan ott Prédikátor volt, kinél az a* 
kívánság, hogy fia valaha segédje és következője le
hessen , meghalladott minden egyébb ideát és kilá
tá s t , mellyet a1 gyermekből kitűnő tanulékonyság, és 
genie gerjeszthetetl volna atyai szívében. Atyjának 
első oktatása oda erányzott, minden beszélgetése, 
lítmutatása oda czéiozott, hogy Károly fia jövendő
ben Prédikátor lehessen, és ez történt, az akkori 
vak buzgolkodással tellyes időnek szokása szerént, 
anyjának némelly fogadása miatt.

Azonban egy történetbéli környíilállás egészen 
más tudomány-osztályra indította az ifjú Linné5 haj
landóságát. A’ füvészkedésben igen gyönyörködő 
Atyjának mint falusi Prédikátornak házánál volt egy 
derék kert , mellyet az illatozó virágoknak kíilömb- 
féle tarkasága szépített ; mert a* Prédikátor kedvelli
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vala nagyon á* virágokat. Atyjának ezen hajlandósága  
csak hamar felindította erre a’ gyerm eknek szeretetét, 
kinek-is már foglalatosságává lett a’ virágok* öntözge- 
tése , b o jtá sa , tisztogatása. E zen  kis kerti munkáról 
való szorgoskodás rövid idő m úlva legnagyobb gyö
nyörűsége lett L innének , kapott m aga-is egy darab 
fö ldet a* virágok’ plántálására,  és ez volt (m eg  kell 
gondoln i a’ kis környülállást) az ő tanulmányjának os
kolája. M ert hogy a* /virágok* plántálására nyert da
rab fö ldet jó l tarkázva b eü lte th esse ; kiszokott é leté
nek m ég akkor tsak 9-ik  évében , a’ szom széd lige
tekbe és m ezőkre sétáln i virágok’ és füvek* szed ése  
v é g e tt , m elty foglalatossággal valamint tudás vágya , 
szintúgy nevelkedett kisded botanicai ösm érete-is. A z  
Atyja nem  tilalm azta tő le ezen ártatlan ö rö m ö t, m int
hogy ez által a 
épen nem  szenvedtek .

A zonban L inné az oskolai tudományok* bővebb  
ism érete végett 17 1 7 -b en  a’ Werjői Gymnasiumba 
küldetett. A* term észeti tudom ány eránt való hajlan
d ó sá g , m elly már akkor szívében tnélly gyökeret vert, 
v é le  vándorolt, *s m inden üres óráit annak szentelte. 
A* Gymnásium Rectora Lanaerius, ki m aga-is nagy 
baráfja volt a’ fü vészk ed ésn ek , kedvelte az ifjút. L in
n é  igen  keveset volt oda h a za , hanem  tanúit a’ m e
z ő k ö n ; ez a’ szüntelen való járkálás, m ellynek okát, 
és  következését a’ T an ítók  által nem  látták, és m el
lette a z - i s , hogy ném elly  tanulm ányokból hátra ma
radott ; arra indította a* T a n ító k a t, hogy Atyjánál 
őt b évád oln ák , hogy a* tudom ányok’ gyakorlására 
rendelt időt többnyire csak füvek’ és pillék’ szed ésé
ben tö lt i , azért sokkal tanátsosabb v o ln a , ha őt va- 
lam i kézi m esterségre adná. Az Atyja tehát a’ gya- 
kor és fontos panaszok után eltökéllé m agában, hogy  
f ia t , m ivel a* tanulásra henyesége és ügyetlensége m i
att a lkalm atlan, az oskolából k ifo g ja , és valam i kézi

27 *

reá szabott foglalatosságok csorbát
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mesterségre adja, a* mi meg-is történt, tzipős mes
terségre adatván az ifjú Linné. D e, a’ tudományok
nak megbecsülhetetlen nyereségére, egy szerencsés 
Genius a’ természeti tudományoknak ezen ékességét 
a’ kaptafa mellől felszabadította, és ez volt Rothman 
W erj ői Orvos, (megérdemli, hogy neve a’ későbbi 
világ előlt-is ismeretes legyen) ki észre vévén az ifjú 
Linnének jeles elmebéli tehetségét, reábeszélte annak 
szüléit, hogy fogadások’ tellyesitéséűl tennék üokat a’ 
természet’ Papjává , a’ jó tanátsra hajlékony Szülők 
elfogadák a' mély bélátásű embernek bölts javaslását, 
és az ifjú Linné örömmel hagyta-el tanító-mesterének 
m űhelyé t,^  viszsza ment a’ tudományok’ oskolájába* 
Sziliéinek reménysége, kik nem egyebet, hanem csak 
Prédikátort akartak látni jövendőben Károly hókban, 
a5 bűvészkedés eránt való hajlandóság által most már 
úgy szóliván , egészen elenyészett ; kivált az Anya 
ezen változtatással olly megelégedetlen volt, hogy 
második hát, Linné Samut, sz. 1713. mindég ipar
kodott azután a’ kerti foglalatosságtól viszszatartóztal- 
n i , hogy, a’ mint ő mondá, bátyjának rósz példáját 
ne követné.

Azomban Linné Werjőben legszebb előmenetelt 
tett az ő kedves tanulmányjában & B otan icában^  nagy 
előmozdítója lévén R o th m a n  Orvos Ur, ki őt házá
ba fogadta, könyvtárát használás végeit néki általen
gedte, és őt minden tőle kitelhetőképen segítette 
jíc a d e m ia i pályafutásának elején, mellyet életének 
20-kán kezdett. Későbben a’ L u n d i  V n iversitásba  
költözött, nem ugyan a’ szerentse javaival; de ajánlásra 
méltó szép tulajdonságival, ’s tudományos isméreti- 
vel gazdagon megrakva, hol-is bizodalmát és barát
ságát nem sokára megnyerte eggyik legjelesebb Taní
tójának Stobacus K iliá n n a k , ki őt házába fogadván, 
tehetsége szerént segítette , alkalmatosságot nyújtott 
néki tudományos isméretinek bővítésére , a’ mit Linné
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igen jól tudott használni. Elkezde itt egy füvész- 
könyvet írni, ’s feszített szorgalommal tanult gyakran 
fél éjjelig-is. Stobacus ezt a’ késői fennmarailnst ész- 
revévén , azt gondolta, hogy Linné talán az éjjeli időt 
játékban , dombérozásban tölti. Ezt hogy voltaképen 
kitanulhassa, egyszer késő éjjel Linnét meglepi; de 
mikép álmélkodolt! midőn őt egyedül magát ialálá 
a’ holtak’ társaságában, a* legnagyobb füvészek’ mun- 
kájiban elmerülve.

Mennél jobban megismerte Linné kedvelt tanul* 
mányjának kiterjedését; annál inkább nevelkedett az 
ő tudás vágya. Ezt hogy kielégítse, minden nehéz
ségeket és rémítő gondolatokat megvetett. f Lunelban 
való esztendei mutatása után eltökéilé magában , hogy 
Hazájának főoskoláját az ÍJpsalai Universitást meglá
togatja , melly épen akkor az ő kedves tanulmányjá- 
nak eggy igen jeles Tanítójával díszeskedett. A’ ki
látások Linnére ítézve itt igen szomorúak voltak , az 
Atyja, mint falusi Prédikátor, őt nem igen segít
hette, kéntelen volt hát magát mostoha sorsához al
kalmaztatni,^ maga kedveltetése által tanuló társaitól 
nyert segedelmet, hol eggyiknél, hol másiknál evett; 
azoknak kopott ’s vásott ruháját viselte , ’s szakado
zott lábbélijét maga foltozgatta. De mind ez el nem 
fojthatta tüzét szeretett tanulmányja eránt, a’ szeren
csés ijövendőnek eleven képzése mindég nagyobb ösz
tönt adott néki.

Azomban nem sokára csak ugyan meg-is válto
zott az ő sorsa, és pedig igen szerencsésen ; mert az 
Upsalai botanica kertben öszsze tataikozván 
(egy voltakkor az Upsalában lévő legjelesebb férjfiak 
közül) Svétziában a' természeti tudományoknak hely
reállítójával, ezen nagy férjfiű sajdítván Linnében a’ 
fáradhatatlan szorgalmat és éles elmét, sorsa felől 
tudakozódott, ’s értvén mostoha állapotját; azonnal 
iparkodott őt jobb sorsba helyhcztetni. Celsius még
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ekkor a* bibliai plántákrdl való halhatatlan munkáján 
dolgozott, szüksége volt segítségre, ’s ezt senkiben 
jobbanfel nem találhatta, mintáz épen erre termett 
Linnében; házához veszi hát ő t,  és részelteti tudo
mányos fáradozásiban. Ruidbeck pedig egy tehetős gaz
dag Ur fiának nevelését reábízta, ’s magának a’ fúyész 
kertben leczkéket adatott. Ebben az időben kezdette 
már Linné az ő újj Systemájának talpkövét megvet
ni. Egy tudós és velős értekezés által, mellyet ő 
de nuptiis arhorum ado tt , Űpsalában mindenek figyel
mét magára vonta. A’ tudományok’ Academiája épen 
ezen idő pontban a’ tudományos isméretek’ gyarapo
dása , kiváltképen pedig Svétziának belső jelességei 
miatt több projectumokkul foglalatoskodott, a’ többi 
között azzal-is: hogy Lapponia bővebb ismérése, és 
productumainak vi’sgálása végett rendeltessenek oda 
utazások. Celsius e’ végre Linnét ajánlá. Az ezen elég 
nagy útazásra rendelt, és esak 60 tallérból álló úti 
költséget *a# tudományos társaság szerezte és adta. 
Linnét nem annyira a’ kitett csekély summa, m in ta’ 
becsület érzés, és kedvelt tanulmánya eránt való buz
gó hajlandósága arra birta; hogy az utazást felválal- 
ná, ’s 1 ^3 ifikben Április hónapban útnak indult min
den úti társ nélkül, néhány darab viselő ruha, ’s 
egy papirossal és író - toliakkal megrakott bőr
táska volt mind az, a* mit magával útra vitt. Ezen 
veszedelemmel , és sok nehézségekkel megrakott 
útazásnak átaljába' a’ tudományokra; de leginkább a* 
fuvészkedésre nézve igen nagy haszna volt ’s 1735* 
kiadta Laplandiai Flóráját, mint tudományos útazá- 
sanak igen derék gyümölcsét.

Távollétében a’ legketsegtetőbb reménységekkel 
biztatta magát L inné, szaporított tudományos ismé- 
retei miatt helybehagyást, köz*tetszést várt viszsza- 
jöttekor , ’s várakozásának vidám mosolygással látsza
tott a* szerencse-is megfelelni. Leczkét adott a’ ter
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mészeti tudományból, a* mit igen sokan hallgattak , 
és mindenektől becsültetett. Be e'béli csak igen ke
vés ideig tartó oromét nem sokára a* kaján irigység 
télzavarta. Bizonyos Rosen nevű Professor irigység
ből annyira vitte a’ dolgot, hogy Linnének a’ letzke- 
adás-is megtiltatnék, melly rendelés az érzékeny Lin
nének természeti hevességét annyira felháborította ; 
hogy Rosen Professor ellen kardot rántana. Ezen fel- 
hevülését* ha bár jóvá nem hagyhatja-is; de legalább 
mentheti az a* szomorú helyezet, mellyben munkás
ságának legkedvesebb körétől, ’s subsistentiájának 
eggyik főbb eszközitől megfosztatott.

Az Upsalai kilátások dugába dűlvén , más útat 
kellett hát Linnének kezdeni, mellyet néki a* szeren
cse önként mutatott, azt javasolták t. i. néki: hogy 
R. Reiterholm Dalecarlieni Gubernátornak fiait né- 
melly más természet vi’sgáló ifjakkal kövesse útjokban 
a’ Svétziai tartományon keresztül Laplandba , melly 
utazásnak főbb czélja volt a’ bányászságnak közelébbi 
ismérete. Engedett a' javaslásnak Linné, ’s útjok
ban legtovább múlattak Fahlunban a’ Svétziai réz-ak
nánál. Itt Linné az értz-tudományról és bányászság- 
ról letzkét kezdett adni, ’s a’ többek között megis
merkedett a* tartománybéli Orvossal Moraeussal, leá
nyával pedig, kit utóbb Hymen oltára eleibe is veze
tett , szerelmes szövetségbe esett, és épen ezen tse- 
lekedete mozdította-elő azt a* pályát, mellyen azután 
Linné olly ditsően fényeskedett. Előtte az Academiai 
élet nem egyébb volt, mint kedves kívánságának 
folytatása. De hogy ezt tovább-is űzhesse, Doctorrá 
kellett lennie, ez pedig még akkor csak egy külföldi 
Universitásbantörténhetett-meg, mcllynek végre hajtá
sára 100. aranyat nyert kedvelte Szépétől. A* doclori 
borostyánt egy Hollandiai Universitásban akarta Linné 
megnyerni; valóban nagy út kevés költség mellett ! 
örömmel folytatja hát útját Koppenhágán és Hambur-
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g&n keresztül. Tudós kívántsisága mindenhol újj táplá
lékot keresett és talált, kiváltképen kedve telt Ham- 
burgban úgy annyira , hogy itt való mulatozása alatt 
mind utóbbi rendeltetéséről, mind pedig erszényjének 
szűk voltáról megfelejtkeznék. Eljutott végre HoU 
landiába , ’s Hardervikban 2Zj*ik Júniusban , 1735-ben 
promoveáltatoit. Itt ismeretségébe jutóit Börhavnak, 
’s mivel költsége nagyobb részént még útjában elfo
gyott ; tehát ezen szorultságában Börhavhoz folyamo
dik. Tudományos szép ismeretei sokkal jobban aján- 
lák ő t , mintsem úti levelei. Epén ekkor kezdet
tek a* Hollandusok legnagyobb kedvelői, ’s baráti 
lenni a’ bűvészkedésnek. A* virágok eránt való köl
tségük és hajlandóságjok ismeretesebb, mintsem hogy 
arról szükség volna szóllani.

Az Ostindiai Kereskedő társaságnak eggyik tagja 
Clifford igen gazdag U r, Börhavnak ajánlására ma
gához Vette Linnét oily szándékkal: hogy 1000 forint 
fizetés, szabad szállás , és élelem mellett háziorvosa 
lenne , ’s egyszer’smind a’ Hartecampi mesterséges 
nagy kertjében a’ virágokat leírná és rendbe szedné. 
Igen kedves foglalatosság volt ez Linnére nézve , 
mellyet nála a’ háládatosság elfelejthetetlenné tett. 
Ezen kedveltt foglalatosságiban másfél esztendőt töL 
tö lt, ’s 1735-ben Hollandiában legelőször adta-ki 
legnagyobb folio formában Systema natúrae nevű 
munkáját, mellyben eggy árkuson mind azt láthatni, 
a’ mi a* természet’ országához tartozik. Ezt követte 
1736. 12-öd rétben nyomtatva illy czímü munkája: 
Fundamenta botanica, mellynek világosítását adja a* 
Filozófia Botanicában. 1737-rbeti pedig megjelent 
eme jeles munkája: Hortus Cliffortianus in föl. 3y 
réz-táblákkal , mellyek a’ Hartcampi kertnek ritka 
plántait mutatják; ezt már I 736*ban megelőzte eme' 
kis munkátska : Musa Cliffortiana\ azután jött nap
fényre Genera plánt árum nevű munkája , mellyben
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a' plántáknak 935 nemei minden tulajdonságaikkal 
eggyutt megneveztetnek ; 1787-ben pedig megjelent 
a’ Critica botanica is ; ’s 1738-ban a' Classes plánt a- 
rum nevű munka. Hartecampban való tartózkodása 
alatt vcrlt Linnének alkalmatossága Angoly és Fran- 
czia Országokat is megjárni, a’ többi közül egykor 
Börhave ajánló-levelet adott néki ama* híres Angoly- 
hoz Sloanehez , mellyben magát így fejezi-ki : ezen 
levelemnek által adója érdemes egyedül az Urat látni, 
és csak egyedül az Úrtól láttatni, ki mind a* kettő
jüket eggyütt látja, az nehezen látott még két olly 
nagy férjíiakat, kik egymáshoz olly igen hasonlók let
tek volna.

Minekutánna már majd három esztendőt töltött 
volna Linné Hollandiában , mind inkább inkább ne
velkedett benne Hazája, és szerelmes Szépe erant a* 
lát-vágyás. Oda hagyja hát Hollandiát Május hónap
ban ,1738. ’s először-is Párisba ment, hogy ott Jus- 
sieu , Guettard és más híres Botanicusokkal ismeret
ségbe jönne, azután Szeptemberben Stockholmba ér
kezett ; de itt nem nagy ügyelem lévén eránta; kén- 
telen volt orvosi tudományának gyakorlása által élel
mét keresni, a’ mi elcintén ugyan sok nehézségekkel 
volt öszvekötve , de végre a* mejj gyengeségének 
orvoslásában tett szerencsés próbái köz-tudomásra es
vén ; a* Királyné-is XJlrica Eleonóra rendeltetett ma
gának valamit Linné által, ’s így egyszerre hozzá tó
dultak a’ legtehetősebb betegek. Most már kedvez
vén a’ szerencse sorsának, magát mint Orvos Stock
holmban megfészkelte, ’s hajdani jótévőnéjét, szerette 
Szépét feleségül vette Júniusban 1789. Küszködött 
ugyan Linné még azután-is a’ mostoha szerencse vi- 
szontagságival; de jeles tehetségei kitűnvén , sorsa 
jobbra fordult. A 9 Status Minister Gr. Tessin, ki a 
Tudósoknak és tudományoknak különös barátja és 
kedvellője volt, pártfogója lett Linnénok-is; ekkor
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kapott Linné hírre, ’s ennél fogva azután jutalomra^ 
i s , reá bízaitatott a* természeti ritkaságok* elrendelé
se, és a’ tudományok* Academiájának Elölülőjévé 
neveztetett.

Mivel pedig, a* mint fellyebb-is említtetett, az 
Academía volt egyedül a* szorgos munkálkodásnak 
ama koré, mellyben Linné leginkább kívánt élni, 
most már a* hatalmas pártfogás által könnyű volt 
néki azon szándékát-is teljesíteni, melíyet elébb gyá
moltalansága miatt végre nem hajthatott. 1741-ben 
Botanica Professornak neveztetett Upsalában, a* hol-is 
fő gondját a* botanica kertnek javítására fordította, a 
miről I 748. illy czímü munkát adott-ki ; Hortus Up- 
saliensis. Az Atyja megérte azt az örömöt, hogy (iá
nak nevelkedő dicsőségét megláthatta ; mivel ő 1748* 
bán életének 70-be halt-meg.

Az Academia Linnének fényével és dicsőségé
vel most ujj időszakát kezdette. Az ő classicus írá
si, meliyeknek zsengéjét már Hollandiában kiadta, 
közönséges helybehagyást nyertek , és a* természeti 
tudományoknak reformaiioja Upsalából egész Európá
ba clterjedett. Több Academiák, és Kormányszé
kek iparkodtak a* tudományoknak ezen lelkes javítóját 
magokévá tenni, Göttingából , Pétervárából tiszte
lettel tellyes meghívások érkeztek hozzája. Soha úgy 
még nem kerestetett Európának olly meszsze lévő 
Tartományiba, soha nem hívattatott egy Svecus*is ,  
mint Linné. Még maga a’ Spanyol Udvar-is utánna 
volt ennek az északi Tanítónak, ’s őt legketsegte- 
tőbb ígéretekkel édesgette magához, ígérvén néki 
2000 Piaszterből álló fizetést esztendőnként, azon 
felül nemes rangra való emeltetést, és hogy mind e* 
mellett mint egy naturalisáll Spanyol Protestáns ma
radhasson.

De mind ezen édesgetések nem voltak arra ele
gendők , hogy Linnének szivében Hazája cránt való
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szeretetét elnyomhatták volna. De Hazája-is háláda- 
tosan tisztelte \s betsíilte az ő érdemét; mert 1703* 
az északi csillag rend’ Vitézévé (Eques stellae polá
ris) tétetett, háromf esztendő múlva pedig Nemessé- 
get-is kapott. 1766. III-dik Gusztáv duplázta fize
tését , ajándékozván néki egy kis falusi jószágot-is , 
minekutánna már maga a* Hammarby jószágot meg- 
vásárlotta volna. Ezen jeles megkülömböztetés és 
jutalmazás, az a’ közönséges h íre s  kedvesség, mcl- 
jyet Upsalában nyertt, legédesebb jutalma volt munkás 
fáradtságának. Legtöbb ’s legjelesebb Európai Aca- 
demiáknak tagjává lett. Legtávolabb való vidékekről- 
is jöttek ifjak, hogy őt hallgatnák. A’ füvészi utazá
sok* és tanítások* alkalmatosságával többnyire 2— 3oo  
tanulni vágyó ifjak követték ő t , kik illy utazás* al
kalmatosságával több tsapatokra eloszlottak. Ha eggy 
újj ’s még eddig elöltök ismeretlen füvet találtak; 
trombita szóval adtak jelt az öszszejüvetelre, és nagy 
figyelemmel halgatták a* derék Tanítónak tudós ész
revételeit az újj talált plánta felől.

Az ő Oskolájából ismét más tudós férjfiak ke
rekedtek, kik közül többen bővítették Linnének fel
fedezését és nevét, a* világnak legtávolabb lévő ré- 
szén-is ismeretessé tették.- így tselekedett Hassel- 
quist, Kaim , Osbeck , Forskael, Spavmann , Dr. óo- 
landery Thunberg, és más többek, kik mind az ő ta
nítványt voltak.

Szakadatlan munkálkodása után, mellyel a’ tu
dományoknak és a’ világnak használni akart, meghalt 
íCMk Januariusban 1778. *) Azon szerencsés öregség

*) Haláláról a’ Svétziai Biográf ezt a’ tudósítást adja: Má
jus hónapban, midón épen a’ botaiiicai kertben leczke't 
adna 1774. szélütést kapott, mellyrc nagy gyengülés követ
k ezett, ’s ezt ó úgy tekintette, mint közelgető halálának 
elöljáró postáját. Tagjaiban annyira elerötlenedett, hogy
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mellett-is, mellyet ért, még-is igen kora és szomorú 
eset volt az ő halála. A’ tisztelkedés, mellyet néki 
holta után tettek, érdemihez, polgártársihoz, és az 
ő felvilágosodott Fejedelméhez méltó vala. Lelketlen 
teteme különös pompával az Upsalai Fő-Templomba 
tétetett. A’ Király különös emlék-pénzt-is veretett 
halálára, mellynek cggyik felén látszatott Linnének 
mejj-képc és neve , másik részén pedig a’ szomorú 
Cybele tálat tartván kezében állatoktól és. plántáktól 
körülvéve , emez írással : Post obitum Upsalae die 
10-a Januavii 1 7 7 8 . Rege jubeníe, az az: holta után 
Upsalában 10-ik Januáriusban 1778. a’ Király'paran
csolatjára. Maga Gustáv-is, azon beszédében, mel
lyel 1778. az Ország’ öszszegyült Rendéihez tartott, 
sajnálkodva említi azt a* kárt, mellyet Svétzia Linné 
halála által vallott. Valóban fénye volt O Hazájának, 
’s tudós ékessége Századjának. Halhatatlan Re far*

nagy fájdalom nélkül még csak neui-is mozdulhatott .  Ősz-* 
sze l  egy  kévéssé' neki vette  m a g á t , a’ mit tanulmánya eránt  
való erős vonzódásából annak tulajdonított  \ hogy  III-dik 
Gustávtül  nehány száz ritka plántákat kapott ajándékba.  
Ezen plántákat Surinamból hozta  magával D ahlberg , Své-  
tz ia i  T i s z t ,  és Spiritusban  o l ly  példásan megtartotta*,  
hogy  azoknak v irá g ja it , l ev e le i t  és gyüm öltse it  töké letesen  
lehetne  látni. L inné ezekkel  múlatta ’s, erős íte tte  magát* 
ezen plánták’ rendbeszedésén d o lg o z o t t ,  és eg g y  i l ly  czí-  
mű írást k ész í te t t :  Vlantae Surinamenses. Ez volt  utolsó  
munkája*, mert Júliusban 1776. másodszori szélütés é r t t é ,  
m elly  őt annyira e le r ő t le n í t e t t e , hogy  napló könyvében  
arról maga-is íg y  panaszolkodik : Linné sá n t ik á l , nagy fá
radtsággal mozdíthatja m a g á t , érthetetlenül b e s z é l ,  ’s alig  
irhát. Ugyan azon esztendőben eggy  erős köszvény támad-  
ta-m eg jobb f e l é t ,  kéntelen  volt azután szüntelen ágyban  
fekünni , le lk i  és testi  ereje mind jobban jobban f o g y o t t ,  
’s végre egy  száraztó h ideg lelés  e lhozta  a' tudományokra  
nézve e lég  kora és sajnos halálát.
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mátora volt ő a’ természet tudományának , alkotója 
egy jobb rendszernek, melly róla Systcma Linnei-nzk 
neveztetik.

Characterében és természetében voltak több kü
lönösségei ; de voltak némelly főbb tulajdonságú is 
más nagy férjíiakéhoz hasonlók. Valamint Nevion , 
úgy ő-is nagy imádója volt az Istenségnek , kit ter
mészeti mély isméreteinél fogva, mélyebb, mintsem 
közönségesen szokott lenni, elmélkedéssel tudott tsu- 
dálni. Tanító szobája felibe ezt irta: ltuiocui vivile, 
Hűmen ade$l\ az az: fedhetetlenül éljetek, az Isten
ség jelen van. Valamint más nagy férjfiak, úgy ő- 
is vidám mértéklete mellett tudós próba-tételeiben 
és munkáiban mintegy elragadtatott, és innét szár
mazott az a’ hevesség-is, mellyel soká fontolgatott 
vélekedését szokta támogatni-, és mások ellen gyakran 
majd a’ tzivódásig védelmezni. Tulajdona volt a* 
ditsőség-kívánás és a’ kérkedés, hogy ez hiba volt 
benne , azt senki nem fogja tagadni; de más részről 
azt*is még kell vallani , hogy ezen magas önérzés nél
kül soha nagy ember nem lett volna. Mert eggy 
érzéketlen ember illy nagyságra soha fel-nem juthat.

Termetére nézve Linné kicsiny vo lt , *s görbedt 
járása még kissebbé tette. Szemei valami különöset 
jelentők és tüzesek voltak, társalkodása vidám és ked- 
veltető , házi takarékossága különös, melly alkalma
sint következése volt élelméről való elébbi szorgos
kodásának és nyomorult állapotjának. Szó, gondo
la t,  é le t , mind rendszeres volt nála. Emlékezete 
igen korán meggyengült, mert ugyan ez a* férjfiú, 
ki a* füveknek és virágoknak tulajdonságit olly pon
tosan osztályozta, ki ezen kiilömböztetéseket olly he
lyesen, és név szerént emlékezetében tartotta; utóbb 
annyira megfeledkezett, hogy midőn egykor Ipának 
levelet írna, annak nevét feleségétől kérdené.
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Linnének házi életéről az & tanítványa és barát
ja Fabricius, ki véle két esztendeig társalkodóit a’ 
többi között így szóll: Nyáron kikísértem őt a’ fa
lura , olt a5 mi életünk a’ természet’ kebelében vi
dám és megelégedett volt, semmi erőltetést nem is
mért. Mi nem meszsze az ő jószágától egy paraszt 
házban laktunk. Linné közönségesen reggel 4* óra
kor kelt-fel, és 6. órakor jött minket felkölteni, azu
tán fölöstökömölt, és 10. óráig letzkéket adott az 
Ordines naturales plantarumvói ; ennek vége lévén, 
a* szomszéd hegyekre botanicai excursióVdit tettünk 
délig. Nap lementékor házába mentünk , és az est
vét barátságos társalkodásban töltöttük. Minden vasár
napon meglátogatott bennünket házi-népével eggyiitt, 
\s mi ezen alkalmatossággal mindenkor muzsikusokat 
fogadtunk, 's a* pajtában kimondhatatlan örömmel 
tántzoltunk; a’ jó öreg az alatt egygyel közülünk be
szélgetett , ’s jó ízüen szívta pipa dohányját, néha 
néha felugrott, és a’ lengyel tántzot jobbau eljárta , 
mint társaságunkból akármellyik fiatal. Télen pedig 
Üpsalában házához által ellenbe laktunk , háló vörös 
köntösében, prémes zöld sapkában, ’s pipáját kezé
ben tartván, majd minden nap meglátogatott bennün
ket. Minden eggy ív írása egy aranyot hozott neki, 
ellehet hát gondolni , minő nevezetes summa kere
kedett az ő sok írásiból ; azon felül Academiai fize
tése , Orvosi praxisa , és tanítványitól kapott alkalma
tosságbéli ajándékok igen gazdaggá tevék őt. Férjfi 
ága eggyetlen egy Károly fiában kihalt 1783. életének 
42-dikébe. Az Academiai hivatalban successora volt 
Atyjának, fs mint tudományának méltó örököse ma^ 
gát jelesen kimutatta.

SZA BÓ  !NJEPOM UK.
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i7*
A' hires Anglus Költőnek Popénak kü- 

lömbféle jeles gondolatjai.

Az. esztelen sokszor foglalatoskodóbb mint a’ 
legszorgalmasabb méli. Az e'féle eszközök-is 
szükségesek a' Politikusoknak. Az országokkal 
taláin úgy van a’ dolog mint a" fal-órákkal, mel- 
lyek sok húzó-ón nélkül szűkölködnek, hogy 
legfinomabb és legszükségesebb részeik rendes 

' mozgásban tartassanak.
A’ szerénység mindenkor hasznunkra szol

gál. A' keveset követelő ember csendesen é l ; 
ellenben a' dicsőségre vágyó szüntelen nyugta- 
lankodijk hogy ollyannak láttassák , a miilyen 
valósággal nem. Ha eszünk 's talentomaink vágy
nak, a' szerénység azokat legjobban megesmerteti 
másokkal; ha nincsenek: akkor is a' szerény
ség legjobb mód gyengeségünk' elrejtésére. Mert 
valamint a' szemérmesség néha a' fajtalan leá
nyokat tisztességes személyeknek nézetheti; 
úgy a szerén^ség-is az esztelent eszesnek nézet*'

Ha azon esztelenségeket, melly eket mások
ban nem szenvedhetünk, magunknál mentjük; 
akkor azt bizonyítjuk, hogy inkább szeretünk 
magunk esztelenek lenni, mint másokat eszte
leneknek látni.
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Hibáinkat megvallani soha - sem kellene 
szégyenlenünk; mert ezen megvallás annyit 
tesz , mintha azt mondanánk: hogy ma oko
sabbak vagyunk, mint tegnap voltunk.

Heves indulataink ollyanok, mint a’ forró 
hideglelés' paroxysmusai. Ha szintén a' paro- 
xysmus’ szempillantatjai erősebbekké tésznek-is 
bennünket, de utóbb annál inkább erőtlenítnek.

A’ mit Cicero a' hadakozásról mond, azt 
a’ tudós versengésekre - is lehet alkalmaztatni. 
A’ hadakozásban solia-sem kellene elfelejteni, 
liogy annak a' békesség a’ czélja. De áltáljában 
szólván az igaz versengők ollyanok, mint a’ va
dászok, kiknek minden örömök csak a' kerge- 
tésben áll.

A zok , kik szüntelen mások tselekedetei- 
nek vizsgálásában foglalatoskodnak, azokhoz 
hasonlítanak, kik mindenkor a' magok’ házán 
kívül vágynak, ’s kik mások házaikba mennek, 
hogy ott mindent rendbe szedjenek, az alatt 
pedig a’ magokét elhagyják pusztulni.

Azon öregek, kik szünet nélkül a’ múlt 
időt dicsérik , azt akarják velünk elhitetni; 
hogy az ő idejekben nem voltak esztelenek , de 
szerencsétlenségökre magok az ellenkezőt bi
zonyítják.

Valahányszor valamelly szegény embert 
igazán háládatosnak látok len n i, elhitetem ma
gammal , hogy a’ miilyen háládatos most, szin
tén ollyan nemes szívű adakozó lenne, ha meg
gazdagodnék.

A’ Rhctorika' virágjai a’ Prédikátziókban 
és bölcselkedési értekezésekben ollyanok, mint 
a’ búza - földön a'kék  és piros virágok. Azokat 
kik  m ellettek elsétálnak, múlatják; de annak 
ki az aratásból hasznot v á r , kárt tesznek.
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A’ ki hazugságot mond, nem veszi észre, 
melly neliéz munkát vállal magára; mert ezer 
uj hazugságot kell kigondolnia, hogy az elsőt 
támogathassa.

Az a' ki magát minduntalan mások dolgai
ba avatja, úgy jár , mint a’ ki a' méhek’ dolgo
zását igen sokszor ’s igen közelről nézi ; kíván- 
tsiságáért gyakran megcsipdestetik.

Sok magányszeretők csak úgy liagyják-el a’ 
világot mint Éva Ádámot, hogy az ördöggel kü
lön társalkodhassanak.

Az Úri vagy úgy nevezett Fő- és a'Paraszt
vagy közép-rendbéli társalkodás között csak az 
a’ külömbség van, hogy ugyan azon dolgok ki
csiny szobában vagy nagy szálában, kicsiny 
vagy nagy asztalnál, egy gyertyánál vagy hu
szonnégy métsnél mondatnak.

Két Aszszonyok ritkán lesznek máskép', 
hanem csak egy harmadiknak kárával jó barát
nőkké. Úgy szövetkeznek öszsze mint a’ régi 
időbeli Királyok szövetkeztek , kik szövetke
zésük' előjeléül valamelly szegény állatot fel
áldoztak. Hasonlóképen két Aszszony-is azután 
lépnek egymással szoros barátságra, ha elébb 
egy harmadikat öszsze-téptek.

Az öreg emberek nagy részént ollyanok 
mint az ó Krónikák , mellyek unalmas, de igaz 
történeteket beszélnek a' régi időkből, ’s mel- 
lyeket csak e’ részben érdemes megkérdezni.

Valamint a’ szép gyermekek a' rút atyának 
nagyobb kissebségére válnak mint a' rútak; 
minthogy az utolsók jobban hasonlítanak hoz
zá ; úgy hasonlóképen a’ másoktól lopott szép
gondolatok nagyobb becstelenségére szolgálnak 
a’ rósz Írónak, mint a’ maga hitvány gondolat-
*' M.  OK.  M I N E R V A  2. N E G Y E D .  1829. 28
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jai. Ha pompásan öltözött szegényt látunk, v i
lágosantudjuk, hogy az öltözet nem az övé.

Az Aszszonyok ollyan szemekkel nézik sze
retőiket , mint a' kártyákat. Eggy ideig játsza
nak velek , ’s mikor egyszer nyertek , félrevet
vén újakat kívánnak, ’s gyakran az újakkal 
elvesztik azt, a' mit az avíttakkal nyertek.

A’ tetszeni ’s szerettetni kívánó Aszszony 
úgy bánik a’ férjfiakkal, mint a’ Schach-játszó 
a’ játékbéli parasztokkal. Nem függeszti egyre 
szemeit olly igen , hogy a’ másikra is melly ta- 
lám nagyobb hasznot hajthat, ne nézne.

Az Aszszonyok ollyanok, mint a' rejtett 
mesék , ’s áltáljában abban eggyeznék a' rejtett 
m esékkel, hogy nem tetszenek többé ha egy
szer megvagynak fejtve.

A’ férjfinak, ki valamelly szép Aszszonyt 
lá t, szintúgy nincs oka kívánni, hogy annak 
férjévé legyen, valamint annak, ki a' Heszpe- 
ridák’ kertjének arany almáit csudálja, nincs kí
vánni; hogy azokat őrző-sárkánnyá legyen.

Arra hogy minden nemes szívű emberek egy 
hitűek és vallásnak legyenek, nem kívántatik 
több , hanem csak az : hogy minden nap egymás
sal társalkodjanak.

A’ bölcs és értelmes ember' hírét ’s nevét 
legbizonyosabb ’s legrövidebb úton megnyered 
úgy ; ha azt a’ mit más mond, jóvá hagyod.

Szolgálatunkat és szívességünket legkeve
sebbé érdemiik-meg azok, kik tőlünk legtöbb 
szolgálatot kívánnak , ’s rajtunk legtöbbet al
kalmatlankodnak.

A' legkellemesebb társalkodások udvariSá
gokból és hazugságokból állanak.
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A' ki barátjának hízelkedett ’s hízelkedé- 
sével kedvet talált, bizonyos lehet benne hogy 
maga rósz ember, barátja pedig esztelen.

Melly kevéssé becsüli az Isten a' gazdagsá
gokat , azt világosan általláthatjuk abból, ha 
meggondoljuk, kiknek adja azokat.

Legtöbb panaszok vágynak a' háládatlan- 
ság ellen intézve ; de ezen panaszok helytele
nek ’s a’ hiúság ellen kellene őket intézni. Tsak 
a’ rósz emberek lehetnek szembetűnőképen ’s 
szántszándékkal háládatlanok. De kevés ember 
van, ki azt nem gondolná hogy több jót tett, 
mint a’ mennyit az a’ kivel jótéteményét közlöt- 
te , érdemlett; míg az utolsó viszont a’ maga 
részéről azt h iszi, hogy kevesebb jó tétetett ve
ié , mint a’ mennyit érdemlett.

Az Aszszonyok áltáljába véve jobban sze
retik a' szomorú mint a' vígjátékokat. Ennek 
oka talám az, hogy a' szomorú játékokban az ő 
nemek rendszerint imádtatik, a’vígjátékokban 
pedig nevetségessé tétetik.

A' fösvény nevet többször kapja-el az em
ber csekély dolgokban, mint nagy költségekben 
való takarékosság által. Soknak csak kevéssel 
kellene esztendőnként többet költeni mint költ, 
’s megmenekednék a’ fösvénység’ gyalázatjától.

Néjnelly emberek esze ollyan mint a' tol
vajlámpás , melly csak a’ vivőnek szolgál ’s csak 
annak útját világosítja-meg.

Némellykor a’ legjobb emberek' becsületét 
legjobban rongálja a' rágalmazás; valamint 
rendszerint a’ gyümölcsnek javát vagdalják-meg 
a' madarak ’s rongálják-meg a' férgek.

Sokszor csudái kozva látjuk, hogy az olly 
emberek, kik legrútabb cselekedeteket vittek 
véghez, tellyesek kevélységgel és hiúsággal.

28 *
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Nem gondoljuk - meg hogy a’ lelkiesméretnek a’ 
rút cselekedetekért való mardosása, és az a’ szé
gyenlés , mellyet a' vétkes érez, ha azokról szó 
van , nagy részét teszik annak , a’ mit kevély
ségnek nevezünk.

Bizonyos dolog ’s tagadhatatlan igazság, 
hogy sehol sem lehetünk nyúgodtabbak és so
ha] sem csalatkozunk-meg kevesebbé, mint mi
kor értelmes emberekkel élünk. Sokkal nagyobb 
fáradtsággal szerezhetünk magunknak tekinte
tet egy rósz, mint egy jó társaságban. Mint
hogy a' roszban több a" hiúság, mint az ész és az 
okosság, azért igen nehéz neki tetszeni, ’s nem 
könnyű munka az esztelent maga és más eránt 
jó kedvűvé tenni.

A' kitsiny lelkekkel úgy van a’ dolog, mint 
a' szűk nyakú palaczkokkal. Mennél kevesebb 
bor van bennek , annál nagyobb lármával adják 
azt ki magokból.

Sokan visznek véghez bölcs ’s még többen 
ügyességet mutató cselekedeteket; de nemes 
cselekedetek véghez vitelére igen kevés ember 
alkalmas. *

Az Atheus csak bolond ki az Istenségből 
csúfot űz ; de a' képmutató sokkal rútabból ját
szik az Istennel és vallással. Könnyebbnek ta
lálja térdeit meghajtani, mint valamelly jó cse
lekedet’ véghezvitelére felkelni ; ’s hasonló 
azon szemtelen adóshoz ki mindennap meglá
togatja hitelezőjét, ’s nyájosan beszélget ve le , 
a' nélkül hogy adósságát valaha megfizetné.

A’ ki valamelly vízen hajón által akar men
n i, sok révészektől körülvétetik, ’s kiki ajánl
ja neki szolgálatját,; úgy látszik mintha min
denek egyedül vele foglalatoskodnának. Ugyan 
ez az ember, mihelyt a'másik parton van , sem-
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mi figyelmet nem támaszt maga eránt, senki-1 
sem gondol vele , ’s magát hagyják menni. Ez 
képe a' Ministereknek, mikor a' hivatalba bé- 
és abból kilépnek.

A' família igen gyakran nem egyéb, mint 
ollyan emberek’ társasága, kik egymásnak ár
tani igyekeznek. A’ vérség' vagy sógorság' kö
telei csak egymással ellenkező és harczoló ha
szonkeresésnek kútfejei. A' fiú az Atya’ halálát 
kívánja; a’ fiatalabbik testvér irígyli az öre
gebbiket ; az öregebbik irigy szemmel nézi a’ 
testvér húgainak kiházasításokra tett költsége
ket. Ha a' férjfitestvérek közűi valamellyik 
megházasodik; akkor ismét új egyenetlenségre 
és viszálkodásra adatik alkalom. E’féle követ
kezéseket többeket-is nem ok nélkül lehet vár
ni a' famíliákban, mint igen természeti dolgo
kat; ’s mind a’ mellett-is nem tudom, hogyan 
mintjjiyájan hajlandók vagyunk azt hinni , hogy 
nincs igaz bóldogság és igaz nyugalom másott, 
hanem csak a’ famíliák' kebelében.

Lehetetlen, hogy a' roszsz indúlatú ember 
a' köz jót szerethesse. Mert hogyan szerethetne 
az ezernyi ezer embert, ki soha egy lelket 
sem1 szeretett.

.

- ' S. K. J.
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18.

Polykletus’ utazása, vagy Hómai Levelek.
(Folytatás.)

Tizenhetedik Levél. Polyklet Krantorhoz.
Szólnokok 9 —  ezeknek befolyások , magok megesméríetésük~ 

nek \r hivatalokba lépésüknek módja .

hatalommal felruházattak nem mindenkor gya
korolhatják azt, ’s úgy látszik, hogy eggy elrejtett erő 
mindenütt hartzol a5 hatalom ellen. Akármelly igen 
igyekeztem-is a’ külömbféle hivatalokat, mellyek lid- 
ma igazgatását teszik, egymástól megválasztani, a’ 
minden rendű tisztviselőket felosztani, ’s foglalatos
ságaik’ természetét vagy jussai* kiterjedését meghatá
rozni ; csak igen híjános rajzolattal bírnál mind ezek
ről , ha a’ polgároknak egy nemével meg nem esmer- 
kedtetnélek, kiknek a’ közdolgokba igen nevezetes 
béfolyások vagyon, még minekelőtte valamelly való
ságos titulussal bírnak-is. Ezek szoktak, ha bár min
den polgári hatalom nélkül vagynak-is, mindent moz
gásba hozni, ’s annál nagyobb erővel hatnak a’ népre ; 
minthogy mindent annak nevében tévén nem félhet
nek; hogy ettől ollyan lépésekért mellyeket magok vél
nek tenni, számadásra vonattassanak. Szüntelen gátolják 
a legbölcsebb s legszükségesebb törvényeknek bé- 
vetelét-is, a már bévetteket mesterségesen foganal- 
lanokka teszik, a legjelesebb polgárokat fontosoknak
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látszó ürügyek alatt ítéletre vonatják, vagy jól megér- 
demlett vádok ellen védelmezik; a’ menyköveket nem 
magok szórják, de kit üssenek azok; azt magok ha- 
tározzák-meg, ’s hasonlók lévén az ollyan kormányos
hoz, ki csendesen parancsol a’ felzúdúlt tengernek; 
tetszések szerint intézik háborgásait a* dühösködő nép
nek, melly ekképen az ő vágyásaiknak ’s indulatjaik
nak hajlékony eszközévé válik*

A’ Szolnokok (Oratores) ezek, kik a’ nélkül, 
hogy világos jussokkal bírnának , eggy olly titkos egy- 
gyesületet formálnak, mellynek béfolyása magát min
denütt érezteti, ’s melly nyilvánságos tekintet nélkül 
minden hivatalokban osztatik , ’s a’ Római népet ész- 
revétetlenül arra szoktatja, hogy mindenütt ugyan 
azon neveket hallja, ’s ugyan azon embereket lássa. 
A’ Szolnokok már szokszor háború és békesség felett 
Itélő-bírák voltak, a’ népek és Királyok sorsáról vé
geztek, a* magok hazáján belső háborút támasztot
tak, és saját tetteik’boldogtalan következései m iatt, a* 
magok által indított pártütésekben elvesztek.

Minden Római fő tisztviselőknek szükségeské
pen Szolnokoknak, kell lenni. A* két rendet egymás
tó Ivei választó .vetélkedések, a’ költsönös vádolások és 
vádoltatások, az egyenlő természetű követelések arra 
kénszerítik a’ külömböző felekezetek’ fejeit, hogy e- 
gyenlő fegyverekkel hartzoljanak. Sokszor a’ köz-jó’ 
tiszta szeretéte ’s a# jeles elme által való elragadtatás 
érdemes polgárokat-is lelkesített már olly ékes szól- 
lásra, melly nekik örökre helyet ád a’ legnagyobb 
Szolnokok között. En most nem ezekről fogok szól- 
lani; hanem az ollyanokról, kik az ékcs-szóllás’ mes
terségét csak úgy nézik, mint csupán személlyes czél- 
jaik elérésének legbizonyosabb módját, kik azon tá- 
lentomokat, mellyekkel őket az ég* kegyelme meg
áldotta, rút nyereség kívánás által lealatsonyítják; ’s
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ktk av nemes cselekedetek’ gyakorlását másokra hagy
ván azoknak csak puszta neveit harsogják.

Szerencsétlenségünkre mind azt a* mit ezen 
tárgyról mondani fogok, nagy részint lehet alkalmaz
tatni Görög-országra-is , melly hajdan szintén úgy di
csekedhetett nemes tetteivel mint hatalmával ’s melly 
most a* külső ellenség és saját elfajúlása által nyakába 
vetett kettős járom alatt nyög. De a’nagyra-vágyás itt 
sokkal máskép mutatja-ki magát mint Görög-ország
ban , fs kezdetében magát mérsékelvén , utóbb a’ sze
me előtt lévő tárgyak* véghetetlen kiterjedésének 
mértéke szerint, mind felsőbb és felsőbb gráditsra lé
pett ’s szertelenül megnevekedett.

A* mi Hazánkban a* Szolnok* első szüksége a* 
hír-név szerzés; megelégszik azzal ha neve Attikának 
külömbféle helységeiben harsog; a* valóságos polgári 
hasznok, mellyeket nyerhetne csekélyebbek, mint 
sem hogy figyelmét magokra vonhatnák. Rómában el
lenben a* hatalom, a’ becsület’s még a’ gazdagság-is 
kirekesztőleg azoknak tulajdonai, kik azt igazgatják; 
fs a* fő tisztviselések, valamint a* kisebb hivatalok' 
száma is ollyan nagy, hogy minden utánnok járókban 
gerjeszthetnek reményt. Itt az egész főld-kerekségé- 
nek aranyja és a* világ bíró hatalom osztatik-el , ’s a' 
ki a* véghetetlen prédából legkisebb részt nyer-is ; 
egyszerre gazdagabb, hatalmasabb ’s függetlenebb, 
mint a* Királyoknak nagy része. Hlyen pálya nyílik a* 
Rómaiak e lő tt , ’s mindazok, kik fényes tselekedetekkel 
híresekké lettek, ’s kiknek nevök jeles tettekre emlé
keztet; nehézségek nélkül lépnek abba, ’s kisebb vagy 
nagyobb előmenetellel futják azt talentomaik minémü- 
ségéhez képest. De ha ollyan polgár akar a’ világnagy 
piaczán ragyogni, kinek sem fényes születése sem 
gazdagsága nincsen , ’s ki hazájának még semmi jeles 
szolgalatokat nem tett; az ollyanriak mindent ön ma
gától kell várni, minden nélkül szűkölködik, ’s miri-
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dent ki kell pótolnia. Az illyennek első gondja hamis 
alázatosság alatt elrejteni czéljait, meilyeket külön
ben vetélkedő társai mindjárt eleinten végképen 
meggátolnának. Kéntelen lévén egyedül magára tá
maszkodni, a’ semmivel sem gondolás* fátyoléval ta- 
karja-bé nagyra vágyását, melly magába bé-lévén szo
rítva, annál erősebben munkálkodik, *s annál sebe
sebben lángol. A’ gazdag provincziák, mellyek körü
lötte szüntelen osztogattatnak-ki, a1 hirtelen gazdago* 
dások ’s megtiszteltetések, valamit hall és lát mind* 
ezek gerjesztik reményit; azt maga-is hízelkedő csaló
dások által mind inkább és inkább neveli, annakbé- 
telyesedését édes álmai jelenvalóvá teszik, mellyek 
bőven osztják néki az t , a* mit a* valóság megtagad* 
Végre szerencsés környülmények megengedik, hogy 
a* becsület útján első lépését megtegye, ’s akkor a 
hiú kerengélést elhagyván egyenesen czélja felé me
gyen. De mennyi béketürés, mennyi munka kívánta
tik míg oda érhet! Athénéban minden, ki magában 
tálentomokat érez, vagy merézssége által azokat kipó
tolja, bátran szóll a’ nép gyűléseiben , neki elég hogy 
polgártagja az Országnak, ’s van jussa annak dol
gaihoz hozzá szóllani, ’s ha igyekezete nem fogana
tos; akkor a’ közönség’ szava viszsza küldi őket azon 
helyre, mellyet soha-sem kellett volna elhagynia. El
lenben’ Rómában a’ Szolnoki-székre csak a’ fő-tisztsé
gekben lévőknek van jussok fellépni, minekelőtte 
valaki azzal felruháztatnék , sok ideig kell magát a’ 
törvény-székek előtt való ékes-szóllás által megkülöm- 
böztetni, ’s csak iparkodással és fáradtsággal szerezhe- 
ti-meg lassanként ezen a* nép előtt olly kedves talen- 
tomokat es az azokkal hasznosan elés, ügyességét.

A Romai ifjú a köz-tarsasag hadi-seregeinél va
ló szolgálattal kezdi pálya futását, ’s ha abban dicsé
retesen viselte inagat; just nyer, a’ haza dolgáról 
bátrán szollani, s annak munkálkodásait vagy javai—
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n i , vagy szabadon gáncsolni. Tíz esztendeig tartó ka
tonai szolgálat után a’ polgári életre térvén a’ törvény 
tanulásra adja magát. Nem sokára minden törvényeket 
esmer, tudja azokat kelletekor előhozni, ’s minde- 
niknek történeteit-is fejtegetni; megjelenik a* törvény
székeknél és a* nép* minden gyűléseiben, \s így ké
szíti polgár-társait a rra , hogy benne eggy az ország 
javával szorgalmasan foglalatoskodó embert nézzenek. 
Eleintem valamelly híres törvénytudó mellé adja ma
gát, azt minden közhelyeken kíséri; nyomos mellet
te maradásával úgy használja annak tanításit, hogy 
szüntelen ujjakat nyer tőle. Mint ügyes tanítvány, 
mindenütt dicséri tanítója* talentomait, részvételt tá
maszt abban maga erán t, megnyeri bizodalmát, 's 
tudományának titkait kitanulja. A* tanító-is maga ré
széről jó hírt szerez tanítványának, annak nevét di
csérettel emlegeti, nem gondolván-meg, hogy abban 
utóbb veszedelmes vetélkedő társat fog találni. Az 
alatt az ifjú észre-vétetlenül kiformálja magát a’ köz 
dolgok'ügyes folytatására , ’s azoknak tekervényes út
jait megesmeri. Á’mit nappal látott, azt éjjel megeleve
níti elméjében , eszibe juttatja a’ beszédeket mellyeket 
hallott; elmélkedik rólok, ’s eltelik velek; próbálja 
papirosra tenni a’ mi szívét leginkább megillette ; a' 
mi eszébe nem j u t , azt a’ maga módja szerént készi- 
ti-el, \s a’ képzelődés kipótolja emlékező tehetségének 
elégtelenségét. Neki bátorodván ezen próba által, 
tárgyat választ magának, plánja kivan csinálva, szor
galommal dolgozik rajta ’s nem sokára mosolyogva 
nézi első munkáját. Uj nehézség adja magát elő; az 
elmondás akadályt vet neki; ’s vagy lekell az olly fá
radtságos munka után az aratás reményéről mondania, 
vagy az akadályt megkell győznie. De mit pem tesz a* 
nagyság szomjúzása? a* fiatal nagyra-vágyó lankadat
l a n t  törekedik nyelvének szép kimondást ’s beszéd
jének tisztább hangot adni, ’s azt illő és jelentő test

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



j u n i u s z  1 8 2 9 . 4 1 5

ábrázolatokkal kifejezni. Utóbb a* legkisebb esekély- 
ségekre-is ügyelvén megtanulja mint kelljen ruháját 
kellemesen felemelni, gyakorolja magát a* könnyen 
’s tetszetősen járásban, sőt hogy minden szépen ösz- 
sze illyék, még haját-is mesterségesen rendeli-el.

Ekkor fellép egy törvény szék előtt, V jő foga
nattal viseli valameíly szegény polgár* ügyét. Talen- 
toma tüstént észre-vétetik ’s magasztaltatik. Grádi
csonként egész az ország* dolgaira kiterjeszkedik, 
világosságra hozván a* titokban szerzett talentomokat 
a* nép gyűlése előtt próbálja , valameíly bévádolt pol
gárnak ügyét védelmezni. Esmervén az indulatok^ ha
talmát, mellyek őt magát-is emésztik, minden titkos esz
közök által eleveníti halgatőiban azon villám sebes- 
ségü gerjedelmeket, mellyek a* sokasággal a* legfon
tosabb dolgokban-is hevenyében meghatározásokat 
tétethetnek ; szerencsés ha az általa védelmezett ügy 
a’ processus folytatás módjától idegen lévén, inkább 
szolnoki buzdítások* mint rendes fejtegetések’ tárgya, 
’s inkább a’ szívnek minta’ hideg okosságnak törvény
széke előtt határoztatik-el!

Melly véghetetlen nyereség a’ Szolnokra nézve, 
hogy a’ Római nép olly igen könnyen ’s hirtelen fel
szokott gyulladni. Erről történeteinek minden levele 
ád bizonyságot. A’ legfontosabb esetek rendkivül- 
való és váratlan környülmények által okoztattak. Lu- 
cretia* tőre , Virginia’ halála, eggy adóssal méltatlanul 
bánás , hirtelenül hosszúság lángjába hozták ezen tüzes 
és egyszerű sziveket, s az ügyes Szolnokok az e’féle 
környülményeket az országiás formájának megváltoz
tatására tudták használni.

De már az ifjú ügyész megkülomböztette ma
gát ekes szollása altal, mar beszélIik a’ városban,

ekkor s ekkor iIlyen s illyen ügyben fog szólla- 
ni; ’sezcn hír nagy sokaságot gyűjt öszsze. A’ birák 
és nézők egyenlő ligyelemmel halgatják őt. Kife*
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jezése pontos, ékes és tettetéstől megvált; feleletei 
elmések, rövidek, ’s kellemmel tellyesek. Ha vala- 
melly híres vétkest akar megmenteni; félénknek, bi
zonytalannak, habozőnak látszik lenni. Nem örömest 
kezd szdliani, úgy látszik átall egy rósz polgárt vé
delmezni; értésökre adja halgatőinak, hogy csak *szó- 
szóllói kötelessége bírhatja őt erre, ’s reményli, hogy 
az ügynek magyarázatja, ollyan környülményeket 
hoz világosságra, mellyek talám a’ dologrtak másábrá- 
zatot adnak, Minekutánna halgatói’ leikökben kétséget 
támasztott, által-megy a*tettek’ megvizsgálására; azok 
közül eggyet-sem tagad, de mindnyáját más formába 
öltözteti, vagy ha azokat el-nem változtathatja, dicsé
retes szándékot tesz-fel abban, ki a’ legvétkesebh 
dolgokat követte - el. Kicsinyenként jobban felhevül- 
vén az isteneket ’s embereket hívja bizonyságúl, köny- 
nyeket facsar-ki a' nép’ szemeiből a* bévádoltnak seb
helyeire mutatván, mellyeket ez mint nép’ védelme
zője a* hazáért való háborúban kapott; meglágyítja 
azokat, kiket megnem tud győzni,’s a’ vétkest nem annyi
ra az okoknak mint az alkalmas szempillantatban feiger- 
jesztett indulatok' ereje által megmenti a’ büntetéstől.

Ha úgy lép-fel mint vádoló, ’sha valakit felakar 
áldozni, egészen megváltoztatja maga viseletét. Ko
moly és innepi hangon kezdszóllni, sajnálja, hogy a’ 
törvények* keménységét kell azon emberek ellen, 
kiknek oltalmazójok tartozna lenni, segítségül hívni ; 
de Róma’ boldogsága kénszeríti őt ezen kedvetlen 
lépésre. Illyen kezdet után előterjeszti vádolásának 
okait, ’s a’ méltatlanul elárult köz bizodalmat bosz- 
szú állásra hívja. Ha valaki felelni akar neki, a’ védel
mező okokat ravaszul foganatlanokká teszi, minden 
ellenvetéseket megfejt, a* legvilágosabb próbák ké
tségesekké lesznek, még a* délifény-is homályossá 
tétetik; egyszóval ellenségét szüntelenújjított megtá
madásokkal elnyomja, ’s annak a’ kit elakar veszteni, 
kárhoztatását kívánja. Valóságos Proteus lévén minden
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formát magára vesz, hogy czélját elérhesse. Sokszor 
még úgy-is tetteti magát, mintha az ékes*szóllás se
gítségét megvetné; kifejezései keresetlenek, előadás
sá lassú, úgy látszik, mintha mindent elakarna tá- 
voztatni a’ mi halgatóit megillethetné. De hirtelen 
megállapodik; azután tettetvén, hogy szive érzésének 
engedni kéntelen , mint hegyről rohand folyam, vil
lám sebességével elragad mindent a’ mi ellene akar 
állani. Akármi legyen az ügy melly mellet szdll, le
hetetlen az illy ravasz beszédben az igazságot meges- 
merni. ’S illyenkor kéntelen az ember Cátóra emlé
kezni , ki Rarneadesnek eggyik Rómába küldött kö
vetünknek beszédét hallván azt mondotta, hogy men
nél elébb ki kell az illyen embert Rómából paran
csolni, kinél az igazságot a’ hazugságtól nem lehet 
megválasztani. Az akkori Rómaiak egészen mások 
voltak mint a’ mostaniak,

A’ fiatal védelmező a’nélkül hogy szószóllásának 
minden jutalmáról lemondana, igen mértékletes fize
tést kíván; a’ gazdagságra vágyás , melly utóbb mi
kor a* szer reá kerül megfog újjulni, most elrémül égy 
hatalmasabb vágyás előtt. Dé a’ szempillantat, melly- 
bén ennyi fáradtság’ gyümölcsét szedni kell, végre el- 
közelget; nyilvános jelentést tesz, hogy Quaestorsá- 
got keres, ’s megjelenik a’ nép’ gyűléseiben fehér tó
gába öltözve melly keresetének jelensége. Csak két 
egész esztendő múlva reményiheti szándéka’ boldogú- 
lását, de azért nem-csakel-nem hagyja magát ijjesz- 
teni,  hanem kettőzted iparkodását ’s buzgóságát. Ek
kormegváltoztatja maga alkalmaztatását; miuekután- 
nam ár tálentomai által magát megkülömböztette : most 
alázatossága’s Isteni félelme által kíván magái a figyel
met vonni, szorgalmasan eljár a’ templomba, min
den polgárok előtt azoknak idejekhez; rangjukhoz ’s 
foglalatosságaikhoz alkalmaztatott beszélgetésekkel te
szi magát kedvessé. „JóA tyám !— így szóll mély lisz
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telet kifejezésével az öregekhez: Soha-sem láthatjuk-e 
tehát többé azon dicső és szép napokat, mellyek a’ 
régi Romában ragyogtak? Ja j!  minden elfajul, na
gyon meszsze estünk eleinktől. „Édes fijam, úgymond 
az ifjaknak, te még öseidet-is fellyül fogod haladni; 
boldog az a* haza, ki sok illyen gyermekeket szám
lálhat miilyen te vagy!” A’ nagyokat sajnálja hogy 
szüntelen ki vágynak a’ nép szemtelenségének téve.” 
„Valyon, így szóll, a*születés és rang soha-sem fog- 
nak-é tehát tiszteltetni ezen megromlott városban? 
valyon mindenkor sértegettetni látjuk-e, a* legjele
sebb embereket még az egész közönség előtt a’legho
mályosabb származású Plebeiusoktól-is?” A* szegény 
sorsú polgárokkal gabona osztogatásról, gazdag pré
dáról , szántó-földek ajándékozásáról beszélget; ollyan 
általa csinált és a* nép’ javára czélozó plánokat sejdít- 
tet, mellyeket az okosság még most nem enged ki
nyilatkoztatni. A* legszegényebbeknek csekély aján
dékot ad. Oh barátim ! így szóll forró szívességet szin- 
lő hangon, csak keveset tehetek érettetek. Oh ha af 
vak szerencse csak egy kis részecskét adna-is nekem 
abból, a* mit olly sokakra eltékozol; meily édes örö
mest könnyebbitném sorsotokat! ’S a* köznép melly 
mindenkor reményi; mert mindenkor szerencsétlen, 
ekkor is hisz az olly sokszor megcsaló ígéretnek.

Azalatt a5 Quaestorválasztásra rendelt gyűlés ki- 
hirdettetik; sok munka és kérés után annak elölülő
jétől megnyeré a* Candidátusok’ Laistromába való fel- 
írattatását. Engedelemért könyörög, hogy az öszsze- 
gyült néphez beszédet tarthasson. Kérése tellyesítte- 
tik ’s ékes-szóilása még soha olly dicső fényben mint 
ekkor nem mutatta magát. A’ haza szeretet, a’ tör
vények eránt való tisztelet, a’ polgárok’ boldogsága 
egyetlenegy czélja látszik lenni minden gondolkodá
sának. Némellyek talenlomai által vakittatnak - meg, 
mások ígéretei által szédiltetnek-el; mindenek meg-
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eggyeznek, hogy az égnek olly áldott embere türiik- 
fel benne, ki Komának diesőitésére termett.

Az elhatározó szempillantat végre közelget, á* 
választás napja kivan szabva. Minekutánna hogy a* 
néptől jobban láttatnék a’ Quirinalis hegyen megje
lent, a’ Mars mezejére érkezik, kísértetve sok roko
nitól ’s barátitól, valamelly jeles férjfiúnak társasá
gában ki kérésének nagyobb fontosságot adhat. Ál
tala megtanított emberek széllyel járnak a’ gyűlésben, 
dícséretét nagy ügyességgel terjesztik , — leginkább á* 
falusi Tribunusokból valókhoz csatolván magokat, 
ezen egyenes szívü ’s egyszerű emberekhez, kik a vá
rosiak* fortélyoskodását nem esmerik , ’s ugyan azért 
mindenkor készek annak eszközeivé lenni, a* nélkül 
hogy ezt magok csak gyanittanák-is. „En őt esme- 
rem— így szóll egyik az ő kész szolgái közül— , ő igen 
derék polgár” —  Adnák az Istenek, kiált a’ másik, 
hogy hozzá hasonló tiszviselőink volnának ! —

O maga se miílat-el a’ maga részéről semmit, 
a mivel barátjai iparkodását elől segítheti; végig 
megy a nép sorain ollyan ruhába öltözve, melly * hogy 
háborúban kapott igaz vagy költött sebhelyeit mutat-* 
hassa , elölről nincs begombolva *s úgy igyekezik ezen 
katona-népnek szeretetét megnyerni, melly a’ vitéz
séget mindennél fellyebb becsüli. A’ felső ruha alatt 
nem szabad olly köntöst viselnie, mellybe megveszte
getés végett pénzt rejthetne-el; de ezen bölcs rende
lés rú t módon foganatlanná tétetik. Kevés lépésnyi 
távolyságban általa rendelt emberek titkon pénzt osz- 
togatnak-ki, ’s utóbbrá még többet Ígérnek ; míg a’ hi
vatalt kereső a’ rényről beszél; oldala mellett a5 vétek 
dolgozik számára. A* voksolás kezdődik. Melly forró 
könyörgés, melly alázatosság, melly mászkálás! Oh 
vannak példák, hogy ezen kevély Rómaiak , legutolsó 
polgár-társaik előtt-is magokat megalázták , azoknak 
kezeit legnyájasabb hízelkedéssel szoritgatlák, leg
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kisebb kőrayülményeik felől-is nagy részvétellel tu
dakozódtak, reájok csapodárkozásaikat, reményke
déseiket halmozták, sőt még térdjeiket is ölelték az 
ollyan embereknek , kikre még egy nappal elébb meg
vetve néztek, ’s kikkel talán másnap kegyetlenül fog
nak bánni.

Hogy af hivatal-kereső még nagyobb népszerete- 
tet mutasson, egy embertris tart maga mellett azok kö
zül, kik itt Nomendátoroknak hívattatnak, ’s kiknek 
eggyetlenegy talentomok abban áll, hogy minden Tri- 
busból minden személlyeknek nevüket tudják. Ennek 
segítségével akadozás nélkül minden polgárt nevén 
szollít-meg, ’s ezen olly vastag ’s olly sokszor gya
korlott ravaszság soha sincs kívánt foganat nélkül.

A* voksok őt választották, szerencsésen meg
tette az első lépést melly mindenkor olly nehéz szo
kott lenni, ’s ettől fogva már maga lesz saját szeren
cséjének kovátsa. Ha a* Quaestorság’ Aedilisség’ vagy 
Tribunusság’ viselésében magát megkülömböztette 
36 esztendős korában; Curulis méltósággal ruháztat- 
hatik-fel, sőt minthogy eggy a’ házi Atyák eránt régtől 
fogva szokásban lévő tisztelet a’ fő hivatalok keresőjé
nek annyi esztendőt elenged, a’ hány gyermekből a’ 
Família áll; még elébb is azon czélra juthat. Ha az 
új tisztviselő a’ Nép szeretetét megtudja nyerni, vagy 
ha azzal a* mesterséggel, melly azt kipótolja alkalmas 
időben jól tud élni; hamar végig megy a5nagyságok 
ösvényén, ’s akkor talentomait dicsőségesebb játék
színén gyakorolván, a’ szerencsének magasabb grá- 
ditsára lép, mellyet egy halandó kívánhat.

De a’ szerencse nem mindenkor koronázza-meg 
a’ hivatal keresőnek iparkodásait jó foganattal; egész 
magaviseleté minden szempillantatban nagy vigyáza
tot kíván. Eggyetlen-egy gondatlan lépés, eggyetlen- 
egy helytelen szó elégséges arra, hogy az-az épület, 
melly olly nehezen emeltetett - fel öszsze dűljön; ’s a’
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Kép kedvezése könnyű árnyék módjára eltíiáhetik az 
elől, ki magát annak birtokában lenni vélte. A*nagy 
Scipio a* Quaestorságot kereste, a’ hivatal keresésben 
vetélkedő társa eggy egyszerű erkölcsű férjfivolt, ki 
atyjairől reá maradott szántő-főldjeit maga munkál
ta. Ennek megkeményedet bőrű ’s parasztos kezeit 
látván Scipio igy szollá hozzá mosolyogva: Barátom 
te talán a’ kezeiden szoktál járni ? A’ nép ezen a’ maga 
tagjainak legnagyobb részét érdeklő tréfa által meg
sértetvén voksait annak adta, ki a* tréfa tárgya volt, 
és Scipio megtanúlhatta, hogy még azok-is tudják a' 
virtust becsülni, kik azt gyakorolni megszűntek.

s. k . j .

19.
Van-e eggyes vagy individuális ész*?*)

E z e n  sokak előtt talán nem-csak szükségtelen, 
hanem nevetséges kérdésnek-is **) megfejtése a* 
mái időkben sokkal fontosabb következéseire

*) É s z ,— ratio  , 93em unft, Xoyoc. Ebben az értelemben ve
szem. Elme inkább talentom és gén ié , értelem intelligen- 
t i a ,  okosság ra tio n a litas , prudentia tehát az észnek kö
vetkezése.

**) Megjegyzésre méltó dolog ez -is , hogy az érzés által tör
ténő esmérésben találkozik némelly embereknél Idiosyn- 
crasia, de illyen ldiosyncrasiát az ész által lejendő esmé
résben mái napig nem találtak Psychologusaink, bizo
nyosan azért, hogy az ész nem valami individualitás, 
hanem valami közönséges.

V.  M« O R .  M I N E R V A  2. H E G Y E D  1829. 29
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sőt okaira nézve-is, mintsem első tekintettel 
látszik. A' ki bár meszsziről-is figyelinez a mái 
tudós villongásokra, főképen a’hitbeli dolgok
ban, Franczia-, de különösen Német-országon , 
egy részről hallja ezt a’ tábori szózatot: a'mit 
hinnem k e ll, azt az eszemnek, mint a’ leg
főbb isteni ajándéknak megbírálása alá kell 
vetnem ; mert világos és fontos ok nélkül va
lamit igaznak tartani és hinni embernek, mint 
okos állatnak lehetetlen! Ellenben az ellenke
ző seregtől így hangzik viszsza : a’ hit maga
sabb pólezon á ll, mint a' tudomány és az ész; 
hitbeli dolgokban az észt felségesb tekintet 
(auctoritas) alá kell vetni, (de miért? — ) a’ 
ti eszetek romlott és nem közönséges , sőt in
kább individuális vagy eggyes, ezen az úton 
annyi vallás támad, a' mennyi individuális ész 
romlandó várakat épit magának ’sa't. *)

Épen nem kívánásunk e' helyen kimonda
nunk, hogy mellyik táborhoz tartjuk magun
kat; (mihaszna volna-is ennek, míg kérdésben 
forog az eggyes ész ? ) nem-is intézetünk (hcolo- 
gikus czívodásokba bé-ereszkednünk és az em
beri észnek romlottsága' helybe-hagyása által 
Istennek alkotmányjaira homályos köntöst te
ríteni; sőt ámbár csak-nem mindeggyi ke az em
lített ellenvetéseknek különös vizsgálásra mél
tó; mi azomban mostanában csak ez egyre fo
gunk ügyelni, hogy mi légyen az, a* mit indi
viduálisvagy eggyes észnek tartani némelly mái 
fellengősen bölcselkedőknek és minden szabad

*)  H o g y  ez nem k ö l te m é n y ,  c s a k -n e m  minden lapon bizo
nyítja  nevezetesen a’ B erlin i  Evang. E gyház i  újság , to 
vábbá a* Párizs i  csillag nevezetíi  újság ’s a’ t. Lásd cgy-  
s/.er’smind Éber den Obscurantismus von Pabl. Tilb. 1S-?
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okoskodást mint istentclenséget bélyegzőknek 
tetszik ? De itt bizonyos resultátumra nem jö
hetünk, hanem bocsátjuk előre az említett két 
szónak értelmét. Tehát elősször-is ez a’ Kérdés 
támad: mi az individuum és individuális ? to
vábbá : mi az ész ? 's így utoljára: van-e indi
viduális ész ?

I. A’ szószármaztatás szerént individuum 
eloszthatatlan, elválaszthatatlan. A' hol nincs 
mit elválasztani, az eggyes, vagy hogy több 
részt nem külömböztethetünk-meg abban, (mint 
p. o. az atomusokban és monadesekben) vagy 
hogy minden részei eggyesűlve érzésünk’ eleibe 
egy dolgot vagy léteit bizonyos időben és hé
zagban terjesztenek, így mondjuk p. o. hogy 
egy bizonyos kő,-fa,-állat,-em ber, individuum. 
Hogy tehát valamit individuumnak nevezünk, 
annak az oka a' dolognak, vagy mint egysze
resnek megfogása, vagy mint valóságosan egy- 
gyesültnek érzése és észrevétele (perceptio), 
vagy annak legalább mint ollyannak képzellie- 
tése ; noha ez az elsőnél-is mindenkor feltéte
tik. Egyéberánt kétségkívül az egész indivi
duum’ megfogásának valóságos gyökere eszmé- 
lésünkben nyugszik , melly magában (az én szi
rént) tökélletesen eggyes és egyszeres, de melly- 
hez miitermészetesen egy kiterjedett sokaságot 
kapcsolván, eggy individuumot látunk támad
ni , mellynek egyformán az eszmélő lélek és a’ 
test’ részei , és csak ezt nevezük embernek. 
Rövidén tehát individuum minden eggyes léte i, 
minden vagy érezhető, vagy legalább mint 
ollyan képzelhető dolog magában, mint egész, 
nem mint rész — quodlibet ens estunum, mon
dották a’ Scholastikusok. Az individuumot to
vább reális (nem logikus) subjectumnak-is ne-

20 *
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v c z h e t jü k ,  m ert  ő bizonyos tu la jdonságoknak  
valód i ta r tó jo k  és eggy esítő jök. M ár individuá
lis  tu la jdonság  ollyan  v o ln a ,  m e lly  más in d i
v iduum ban  fel nem  ta lá l t a tn é k ,  ennek  e l len k e
zője a ’ közönséges. D e ta lán  ezen száraz (azom - 
ban rö v id )  nyom ozások  m ár  e legendők czé- 
lu n k ra  ’s így á l ta l-m ebetiink  a' m ásod ik  , nem 
épen könnyebb  kérdéshez :

2 . Mi az ész?  Nem csak a z é r t ,  hogy a' gö
r ö g ,  ró m ai és ném et nevezetei sok  é r te lm ű ek  
’s m a jd  szorosabb m ajd  tágabb érte lem ben  ve 
v ő d n e k ;  hanem  ta lán  még inkább  a z é r t ,  hogy 
az észnek  m in tegy  tagadó  gyökere  van  m ibcn- 
n i in k ,  m e ltybő l az em beri lé lek ' élete  lassan-: 
k é n t  fe jtőd il í-k i és vég n é lk ü l  n ö v e k e d ik ,  tá 
g u l ,  e m e lk e d ik ,  v i r á g z i l j , gyümölcsöz. M ert 
a b b a n ,  em ber lé tü n k re  c s a k -u g y a n  megkel! 
c g g y ez n ü n k ,  hogy az ész m ibenniink  ollyas v a 
la m i ,  m e lly  a' te rm észe t á lta l a' többi nék iink  
esm ére tes  á l la to k tó l  ’s barm októ l megtagadfa- 
to tt.  D e hogy m agában az ész nem ta g a d á s , 
ső t Iegállítóbb á l l í t á s , a rró l e l lenm ondhatafla -  
n ú l  b izonyságot tesznek  n e m -c s a k  a 'b e s z é d  , 
az eszm élés, az egy nagy7 társaságba lépés és 
lé p h e té s ,  az őn ha tá rozás’ tehe tsége , hanem  
m ég in k á b b  k ife j té sén ek  sokféle és felséges 
m u n k á j i , m e lly ek e t  pa l lé ro zo tt  em bereknél és 
egész n em zetekné l s z e m lé lü n k — de b a rm o k n á l 
h íj jába  k e resü n k .  Az em beri észnek bizonyos 
érte lem ben  h a tá r ja i  n incsenek  , se az igaz’ n yo 
m ozásában , felfedezésében ’s tudom ány beli tö- 
kélle tesítésében  , se a' szép’ a lk o tá s á b a n , se a’ 
mesterséges m unkásságban  , m e lly  á l ta l  va lósá
gosan h a ta lm a t  n y e rü n k  a' külső  te rm é s z e t re ;  
végre n incs ne plus u l t ra  a ’ valódi (b a rm o k k a l  
nem  közö lhe tő )  jó n ak  k im erítésében  és hatba-
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tós e lgyökcrezte tésében  ! 'S a' m i több , m in d  
ezek  álta l m indég m agasabban e m e lk ed ü n k  an 
n a k  az eredeti ‘s m in d en h a tó  észnek  esm éreté- 
r e ,  b ám u lásá ra ,  s ze re te té re ,  k ib e n  a’ m inden- 
ség’ felséges u rá t  im ád ju k .  L e h e te t le n ,  hogy 
job b an  megne esm érjed  a' M e s te r t ,  k in e k  vég- 
he te t len  m u n k á jáb a  n a p r ó l - n a p r a  m éllyebben  
bélá tn i i p a r k o d n i ! így  h á t  ez az em beri ész 
nem -csak tudom ányos  erő vagy e s z k ö z , hanem  
eg y sze rsm in d  c s e le k e d te tő - is  ; nem -csak  v i lá 
gosító hanem  m e leg ítő - is ; nem -is  csak  egy k ü 
lönös erő vagy teh e tség ,  hanem  va lam enny i 
le lk i  ’s testi  (de  főképen  le lk i )  e rők ' 's tehe tsé 
gek’ közönséges tö k é l le te s í tő je , nem esítő je . Az 
ész a’ b a rm o k ra  nézve k irek e sz tő  és k ü lö n ö s ,  
de az em berek re  nézve közönséges cz ím erünk  
és c a r a k te r ü n k , ám bár  m e lly  a la tsony  poten- 
tz iában-is  ta lá l ju k  az t sok  in d iv id u u m b a n  és 
nem zetben . Az em beri észnek  végczélja nincs 
egy bizonyos idő -p o n tra  k is z a b v a ,  nincs bi- 
zpnyosdiézagra  k iszegve ,  az ő czélja  m aga a' 
véghete tlenség , a' m agában elvégezett töké lle- 
te sség ,  és en n ek  uto lsó  kú tfe je  —  Is te n !  Ez vo l
n a  te h á t  az em beri észnek  ra jz o la t ja ,  h a  leg
tágabb érte lm ében  veszszük, m in t  eggy e sz m é lő , 
az á l la to k tó l  m eg k ü lö m b ö z te tő ,  lé tü n k e t  ne 
m esítő  e rőnek . Szorosabb és é r tek ezésü n k ’ ezéi- 
já h o z  a lk a lm a z ta to t t  ér te lem ben  az ész esmérő 
erő. H an em  esm ére te in k b en  v iszon t nevezetes 
külöm bségre  a k a d u n k ,  úgyhogy azo k n ak  jó  
része  eggyes észrevételekből és képzele tekből 
á l l , m ás része ped ig  közönséges k épze le teke t 
és hasonló  sokféleséget öszsze-kapcsoló megfo
gásokat foglal m agában. Az e lsőket érző és k í 
v ü lrő l  m egille thető  erőnek  (sensui o b je c liv o ) ,  
e ze k e t  ped ig  ism ét az észnek tu la jd o n í t ju k
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A* közönséges k ép ze le tek  közű i a z o k a t ,  mel- 
ly e k  bizonyos nem ű töké lle tességeket j e l e l n e k , 
többny ire  id e á k n a k  n e v e z ik ,  's in n en  érthető- 
d i k , m ié r t  n evez ik  m agát az észt-is id e á k ra  
tö rekedő  e rő n ek  és tehetségnek. Az i l ly e tén  
id e a  nem  valam i eggyes vagy ind iv iduá l is  , h a 
n em  inkább  olly  k özönséges ,  m e lly  m in d en  
b izonyos n em ű  közönségesnek va lód i kú tfe je . 
D a  a’ te rm észe t’ véghete tlen  k in c s tá ra  csupa 
eggyes lé te leket m u t a t ; az ész az egyeseket re n d 
be s z e d i , a' fa jaka t  n em ek  a l á , a’ n em ek e t is
m é t felsőbb nem ek  a l á , ezeke t  az id e á k  alá ’s 
végre  m in d e n t  az elvégezett to k é l le te ssé g ', vagy  
is  az A bsolu tum ’ ideá ja  a lá  öszsze seregit. M ár 
a ’ közönséges esm ére tekben  e lérendő igazság 
nem  áll csupán azo k n a k  helyes m egfogásokban 
és e l re n d e lésÖ k b en , hanem  azo k n a k  az eggyes 
vagy  öszsze-kapcsolt lé te lek re  o lly  szükséges 
ráv ite le k b en  ( í t é le te k b e n ) ,  hogy a' tá rgy  azes-  
m é r e t t e l , az objectivum  a’ subjectivum m al tö- 
k é lle te sen  m egeggyezzen , a' n é lk ü l  hogy a’ 
subjectivus vagy objectivus caracter elveszszen. 
íg y  tehá t az esmérő ész m in d e n k o r  közönsé
gesen esmérő e r ő , ’s még a k k o r  i s ; m ik o r  eggyes 
Jé te lekrő l gondol és í t é l , va lam i közönségest 
(p ra e d ic a tu m )  von reá jok . (M ert  v a lam en n y i 
í té le t  belső fog la la tjá ra  nézve a' categori- 
k u s  vagy egyenesen k im ondó  fo rm át m in t  vég
ső gyökeré t n é z h e t i , a' mi az elválasztó  í té le t
ből nyílvánságosan  k i t e t s z i k , a’ fe lté te lekben  
ped ig  kö n n y en  m e g m u ta t ta th a t ik .)  E gy szóval 
az esmérő ész csak  közönségesen esm érő erő , 
csak  a’ közönségesre és ig a zsá g ra ,  a' k ö z ö n sé 
ges igazságra ú g y ,  m in t  az igaz közönségre  tö 
r e k e d ik  , csak ezekben  l a k ik  , és közönsége
sen , igazságon 's ennek  megfogható] o k a i n ,
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meliyek szülik esmére leinkben a' szükségest, 
ezeken kívül ész nincsen. *)

3. Ezek így lévén a' h a rm a d ik  ’s legfőbb 
kérdésre  nem  lészen nehéz fe le ln i ,  t. i. hogy 
van-é eggyes vagy individuális ész s és ha  v a n ,  
m iben áll ? H a  in d iv id u á l is  ész a n n y i t  tészen , 
m in t :  csak in d iv id u u m b a n  la k ó ,  csak subje- 
c tu m b a n , tehá t in  concreto m in t  tu la jdonság  
gyökerező é s z , lígy m in d en  ész i n d i v id u á l i s , 
m e r t  mi nem  esm érünk  o llyan  valóságot vagy 
lé te i t ,  m ellyben az abs trac tum  ész subjectum  
volna. De ez á lta l az in d iv id u á l is  észt k á rh o z 
ta to k  sem m it sem n y e rn é n e k ,  m e r t  így  az ő 
eszek-is in d iv id u á l is  vo lna  és az t m in t  o llyan t 
m ások  e lő tt épen sem m i p r iv i lég ium  nem  i l le t
né. Azomban nem kell  e l fe le j tk e z n ü n k ,  hogy 
il ly  fo rm án , va lahány  tu lajdonság  ta lá lha tó  a' 
m in d en ség b en , ez m in d  in d iv id u á l is  vo lna  ; 
m e r t  magában a' tu la jdonság  meg nem  á l l , h a 
nem  csak  az in d iv id u u m b a n  és su b je c tu m b a n , 
de így az egész in d iv id u á l is ’ megfogása tudo- 
m á n y jo k ra  nézve haszon ta lan  lenne.

D e ha  továbbá in d iv id u á l is  ész a n n y i t  te n 
ne , hogy különös és nem  k özönséges , az-az nem  
em beri ész : úgy az vagy alább v a l ó , vagy fel- 
lengősebb lészen ? m in t  a’ közönséges de csak 
ugyan ész m arad  m in d  a' k é t  ese tben ; m ert  ha 
az in d iv id u á l is  ész —  nem  ész; úgy az-az in d i
v iduum  k iben  l a k ik ,  se nem ember, se nem em
berhez hason lí tó  , ’s így m in d en  v ita tá su n k  ellen

#) H ogy a’ legokosabb állatoknál (h a  szabad így szóll.m i ) 
meg az eggyes esmérctek-is igen csonkák, ez szükséges ki. 
vétkezésé az ő ész-híjánosságjoknak. Mi legyen  az esrgyes 
dolog vagy létei , ezt valóban lehetetlen világosan érteni 
megfogás és beszéd nélkül.
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tű k ö r i  kép  ellen való  v iaskodás .  H a  azőm- 
ban ész ,  de alább való p o ten tz ián  álló  é s z , ágy  
ön  m agátó l e lenyész ik  a' közönséges, m aga
sabb p o te n tz iá n  álló  ész e lő t t ,  v a lam in t  a' hat-  
hatósb világosság m in tegy  e lnye li  a' gyengéb
b e t ,  m ive l  az alábbvaló  közönséges a’ maga-* 
sabban  e lenyészik .  D e i l ly  m ó d o n ,  az-az alább
való  k ü lö n ö sn ek  neveze tt  ész m agasabb lépcső
re  e m e lk e d n e , különösségét e lvesztené , közö n 
ségessé v á ln a ,  m e r t  egyéberán t nem  v o lna  —  
ész. H a s o n ló k é p e n , ha  a’ kü lönös  ész fellyebb 
p o te n tz iá jú ,  m in t  az u ra lk o d ó  k özönséges ,  an 
n a k  fényj é t vagy  szem lé lh e t jü k ,  vagy  nem . Az 
u tó lsó  esetben az i l ty en  ész m i r e á n k  nézve még 
nem  ész (n o h a  m agában ész'); ha  pedig  ragyogását 
e lfogad juk  és k i t a r t j u k , ism ét fellyebb em elke
d ü n k  ’s nagyobb té r t  n y e r ü n k ,  m e lly  e lő tt  az 
e lőbbeni öszsze-zsugorodik. így. t e h á t ,  ha  van  
is  kü lönös  és in d iv id u á l is  é s z , ez vagy te rm é
szete szerén t közönségessé v á l i k , vagy  m á r  
m agában  közönséges , noha  ezt m in d en  lé p 
csőnkén t érő em beri in d iv id u u m  még ál ta l  nem  
lá tha tja .  O k o sk o d á su n k ’ igaz vo ltá t  b izo n y ít ja  
és erős ít i  az egész tudom ánybeli  pallérozás ' 
h is tó r iá ja .  M inden  i d e a , p r in c íp iu m , okosko 
d á s ,  ö szsze-szerkezte tés , tu d o m á n y ,  ta lá lm án y  
’s a ’ t. m in t  in d iv id u á l is  p roduc tu inok  je le n n e k -  
m eg az esm ére tek ' p i a t t z á n ; de ezzel a' p rae- 
te n s ió v a l ,  hogy közönséges ész ta lá l t a t ik  ben- 
nek . H a  ez valóságosan úgy v a n , úgy hogy a' 
concretus ész ( az első érte lem ben  ) azokban  , 
m in tegy  tü k rö k b e n  közönséges k é p é t  m eg ta lá l
j a  ’s m e g esm éri; úgy m e g m a ra d n a k , a k á r  m ii
lyen  akadá lyoka t- is  h o rd jo n  öszsze az eszte len  
E g o ism u s ; de ha  nincs b en n ck  é s z , e lenyész
nek  m in t  a' köd a’ n a p n a k  ha tha tós  súgárai
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e lő tt  *s az em beri tébo lygások1 hyperboreus  se- 
tétségébe v iszsza-vonúlnak. I m é ,  ezen m áso d ik  
érte lem ben sincs bizonyos caracterű  eggyes vagy 
ind iv iduális  é s z !

H á t  mi tév ő k  le g y ü n k ?  Egy részrő l büsz
keség volna az in d iv id u á l is  észt e l lenzőke t tu 
datlansággal v á d o ln i , más részrő l ped ig  em ber
telenség Volna ugyan  azokró l az t f e l t e n n i , hogy 
ő k  az in d iv id u á l is  ész színe a la t t  az egész em 
beri  ész ellen  h á b o rú ta k a rn a k  in d í ta n i  é s p e d ig  
ész feg y v e rre l ; nem  m a ra d  így h á t ra  csak  egy 
h a rm a d ik  f e l t é te l , t. i. e z : hogy az in d iv id u á l is  
észszel p e r le k e d ő k  az individuális vélekedést 
öszsze zav a r ják  in d iv id u á l is  észszel. H isz e n  in 
d iv id u á lis  v é lem én y e k n ek  szám ok  lég ió ,  ez t 
h i s t ó r i a , ez t m in d en n ap i  tapasz ta lás  b izo n y ít
já k .  No de in d iv id u á l is  vé lekedés  azé r t  in d iv i 
duális  , hogy b izonyos em beri in d iv id u u m o k 
b a n ,  az-az b izonyos eszes és kü lö n ö sen  m odi- 
ficált sub jec tum okban  t ű n i k ,  nem  ped ig  a z é r t ,  
hogy az ész v ó lna  in d iv id u á l is .  Továbbá a' vé
lekedés  , m in t  o llyan  , c sak  effectus, az é s z , 
m in t  o llyan  , csak  erő és eggy ok  több o k o k  k ö 
zűi az em berben . D e  ha  az effectus in d iv id u á l i s , 
abból nem  k ö v e t k e z ik , hogy a’ Concausa-is in 
d iv id u á l i s ,  ső t ink áb b  a’ concausáknak  b izo
nyos öszsze-kapcsolása és m unkássága  szüli az 
in d iv id u á l í tá s t .  E zekné l  fogva az egész k é rd é s ,  
van-e in d iv id u á l is  é sz ?  végképen erre  határoz- 
ta th a t ik -m e g ,  hogy bizonyos eszes ind iv iduo -  
m o k b a n  ta lá lk o z n a k  k ü lö n ö s  v é le k e d é s e k ; e- 
gyéberán t a’ k é rd é sn e k  okos érte lm e n incsen  ; 
m ivelhogy  m in d en  ész va lam i közönséges lé 
vén , in d iv id u á l is  közönséges é s z = s o ,  a z - a z :  
semm i-sem volna.
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K elje tek -k i  teh á t  t i ,  k ik  a' valód i észnek 
b ir to k áb an  vagy tok  vagy lenn i v é l te k ,  de ne az 
in d iv id u á l is  ész ellen , hanem  in d iv id u á l is  vé
lekedések  ellen ! És v iszon t ezek e llen  ne a z é r t ,  
hogy  in d iv id u á l iso k  vagy legalább nem  olly  k i 
t e r j e d te k ,  m in t  a’ t i é te k ,  hanem  csupán  c s a k ,  
hogy h am isak  és igazság b en n ek  n incsen  a' 
k ü lső  á lo rtzán  k ívü l.  M ert nem  a’ nagyobb vagy 
k isebb  szám a a z o k n a k , k i k  v a lam it  igaznak  
ta r t a n a k  és h is z n e k ,  az igazságnak vagy h am is
ságnak  esm érte tő  j e l e ,  (ám b á r  okos em b erek 
n e k  v e lü n k  megegyezésük m ú lh a ta t lan u l  szüksé
ges az igazság’ keresésében) hanem  inkább  az 
o k o k n a k  megfoghatósága és fontossága, vagy 
ped ig  csekélysége és m egfoghatatlansága. Mu- 
tassá tok-m eg , hogy a’ ti eszetek  magasabb pol- 
ezon á l l , m in t  a’ t i  e l len ség te k é , és az ész m e l
l e t t  v ia sk o d ó k  egy szem pillan ta tban  t in é k te k  
fognak  hódoln i .  H anem  hagy já tok  a’ régi rozs
dás fegyverek  k ö z t t  nyugodni a’ T rad í t ió  á l ta l  
r e á to k  szá llo tt  vagy la ssan k én t önm agátokban  
csírázó és nevekedő  e lő í té l e te k e t ! Ne nézze tek  
a ’ szem é ly re ,  a’ sokaság ra ,  az idő lioszszaságra , 
az e l te r jedésre  , h a  t isz ta  szívből igazat ta lá ln i  
k ív á n to k ,  m e r t  ezek  csalfa ka lauzok .  M ivel el- 
te r je d e t t  a’ babonaság és Adáin ide jé tő l  mái na- 
pig-is fogva t a r t ja  a' k ö zn ép e t ,  azért az igaz lé
gyen  ? Mivel több M uham edánus l a k ik  a’ főid' 
h á tá n ,  m in t  K e re s z ty é n ,  azé r t  az A lk o rán  iga- 
zabb légyen ? M ivel nem  b ará to d  v a l a k i , azé r t  
á l l í tá sa  ne légyen igaz ? Az ö rök  igazság' csen
des országában lá rm ás  k á rh o z la tá sn a k  po lgári 
ju s sa  nincs , n incs személy szám kívetés  , n incs 
szo lgaság , nincs idő és hézag h a tá r ,  ahoz más 
úton  lehe te t len  csak k ö ze l í te n i- is ,  ha  csak nem 
világos és ha tha tós  okok ' vezérlése a l a t t ! Mert
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a ' m i a' testi systém ánkban  a' n a p f é n y , az az 
igazság a’ le lk i  m in d e n t  felvevő o rsz á g b a n ; 
am az nem-csak v i lá g í t ,  hanem  m elegítve éleszt- 
i s ,  úgy ez-is az é sz ,  m integgy eszköze és tü 
k ö ré  álta l v i lá g í t ,  h e v í t ,  le lkesít .

U to ljára  t i  , az in d iv id u á l is  ész e llen  har- 
czolók v ig y á zza to k ,  ne hogy ellenségtek  in 
k ább  ná l la to k  ta lá l ja  a ’ va lód i in d iv id u á l is  ész' 
zászló ját ( a z - a z :  nem  valóságosan közönséges 
és igaz v é lek ed ések e t ;)  ’s a r ró l  soha el ne fe le jt
k e z z e te k ,  hogy az em beri észnek  vagy maga
sabb p o lc zá r  ól vissza  fo rd u ln i s vagy  egy lép
csőn m egm aradn i te rm észete  szerén t lehe te t len  ; 
m e r t  n e m - c s a k  H erac l i tu s  m o n d ja ,  hogy az 
igazság k im e r í th e te t le n  k ú tb a n  feksz ik  ; hanem  
m aga a' legbölcsebb és is ten i  tanító-is  így szóll 
tan ítv án y a ih o z  ( Ján .  16 , 12. 13.) , ,még sok  do l
gok  v á g y n a k ,  m e lly ek e t  n é k te k  k e l lene  m o n 
d a n o m ,  de m ostan  el nem  h o rd o z h a t já to k ;  m i- 
k o ro n  ped ig  el-jő am az ,  az igazságnak le lk e ,  
m in d en  igazságra vezérel t i tek e t .  v D e  vezér és 
vezető  csak  o tt  szükséges a’ hol czélunkhoz még 
nem  é r t ü n k , ’s in n en  k ö v e tk ez ik  a z , hogy igaz
ságra tö rekedő  p á ly a fu tá su n k n a k  ebben a világi 
rendben  se jnm iképen  végét nem  á l l í th a t ju k !

G«—s. M.
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20.
Válogatott Darabok az Ánglus Szemlélő

ből. Időnkre ’s Hazánkra alkalmaz
tatva egy Társaság által.

(Folyiaiás.)

III.
A* Szem lélő leveleinek ajánlása.

Non aliter quam qui adverso vix flumine lombuin 
Item igiis subigit: si brachia forte rem isit.
Atque illum in praeccps pro no rapit alveus anmi.

I irg. Georg. I .  V. 20 L

Mint ki sebes vizek ellen bajóz 5s nagy evővel evezget ; 
Hogyha kifáradván evezését félbe szakaszlja 
M egfordul, ’s víz fo ly ta  szer ént lesielget hajója.

R A J N I S .

U H y  reménnyel vagyok, hogy a* közönség ezen le 
veleimet figyelmére fogja méltóztatni, ’s hogy leg
alább cgypár száz Olvasóim fognak találkozni, kik 
azokból hasznos dolgokat tanulni ’s magoknak ne
mes mulatságot szerezni akarnak. Részemről nem 
kémélem fáradságomat, hogy munkám hasznos idő
töltést adhasson. E* végre igyekezem az erkölcsi ta
núságokat elmésséggel eleveníteni, ’s az elmésségek 
erkölcsi tanúságokkal mérsékelni, hogy Olvasóim ha 
lehet mind a két tekintetben kielégittessenck. Hogy 
pedig jó feltételeik ismét hamar el-ne enyészszenek, 
uapFöI-napra újabban szándékozom azokat serkenteni
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’s az uralkodó vétkek’ útjáról elhívni. A* lélek ha 
csak egy nap hever-is parlagon , esztelenségeket te
rem ; meliyek csak szorgalmas és tartós munkával 
gyomláltathatnak-ki. Socratesről az mondatott: hogy 
a* bölcselkedést az égből lehozta ’s az emberek között 
lakni szoktatta; én pedig azt tartanám fő dicsőségem
nek, ha az mondattathatnék felőlem, hogy a* bölcsel
kedést a* Bölcsek* tanuló szobáiból, az oskolákból 
’s a ’ Könyvárosok boltjaikból az életbe, a’ közös mu- 
lató-házokba, ’s a' mindennapi társaságokba hoztam.

Azért értekezéseimet különösen bátorkodom 
ajánlani mind azon nemes familiáknak, meliyek na
ponként a* fölöstöközésre eggy órát szoktak szánni, ’s 
igen óhajtanám hogy minden reggel eggy-egy levelem 
úgy nézettetnék, mint a’ kávézás mellé szükségeské
pen megkívántató dolog.

Bacó azt jegyzi-meg, hogy a* jól írt könyv, az 
a * vele vetélkedő rósz könyvekhez képest, a’ mi Mó'ses 
kígyója volt melly a^ Egyptombeliekét elnyelte. Nem 
vagyok eléggé hiú azt gondolni, hogy egyébb nyom
tatott könyveket az én munkám szükségtelenné tesz; 
mindazáltal Olvasóim’ meggondolására bízom, nem, 
jobb-e az embernek magát megcsmerni, mint azt 
holmi Német vagy Franczia Ujság-levelekből megér
teni mi történik Amerikában vagy Török-országban 
\s nem jobb-e magunkat olly könyvekkel múlatnunk, 
meliyek tudatlanságunk’, indulataink’, ’s balvélekedé% 
seink’ orvoslására tzéloznak , mint ollyan írásokat ol
vasnunk , meliyek bennünk egy vagy más rósz in
dulatot gerjesztenek?

Ajánlom továbbá ezen levelek’ olvasását azon 
Uraknak-is, kiket úgy kell néznem , mint Rokonai
mat és társaimat, az az a’ Szemlélőknek, kik a’ vi
lágban élnek a’ nélkül , hogy benne valamit tenné
nek , kiknek vagy azért hogy birtokosok, vagy azért 
hogy természetük szerént hivalkodásra hajlandók sem-

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



j u n i u s z  1 8 2 9 .

mi más foglalatosságjok nintsen egyéb hogy körül-' 
n éznek ,’s egyszóval kik a* világot Színjáték gyanánt 
nézik, ’s az abban játszókról józanon akarnak ítélni.

Vágynak még mások-is, kiket Olvasóimnak ki-* 
vánok, azok tudniillik, kik mikor reggel onnét ha
zái elmennek íratlan papiroshoz hasonlittatnak, az az 
leikeikre nézve egészen üresek és semmit sem tud
nak mondani, mind addig míg valamelly újságot nem 
olvasnak, vagy valakitől valamit nem hallanak. Az 
ílly szűkölködő lelkeket sokszor szánokozva szemlé
lem , midőn látom, hogy a’ legelsőtől kivel öszveta- 
lálkoznak tüstént azt kérdik mi újság? Js lígy sze
degetnek magoknak matériát a* gondolkodásra. Az 
íllyeri szegény emberek déltájig semmit sem tudnak 
beszélni, azután pedig tökélletes megbírálóji az idő
járásnak, ’s tudják hóimét fuj a’ szél, és megérke
zett e a’ Bétsi-posta. Minthogy ők a’ velek elsőben 
öszve találkozónak könyörületességétől függenek y 
egész nap józan vagy hiú sőt szemtelen beszédüek5 
a* szerént, a’ mint reggel jó vagy rósz gondolatokat 
kaptak valakitől; azért kérem őket ne menjenek-ki 
szobájokból addig míg tőlem egy levelet nem olvas
nak. Fogadom hogy minden nap ollyan józan és hasz
nos gondolatokat közlök velek, mellyeknek egész na
pi társalkbdásikban jó következései lesznek.

De semmiféle embereknek sem lesz írásom hasz
nosabb mint az aszszonyoknak. Sokszor gondoltam 
magamban, hogy még eddig nem fordíttatott elég 
gond a’ Szép-nem* tulajdonképen való foglalatossá
gainak és mulatságainak kitalálására ’s meghatározá
sara. Ezeknek időtöltései még eddig nagy részént 
tsak ollyanok, hogy hozzájok, ha úgy nézettetnek 
mint okos teremtmények kevéssé illendők. Az öl
töző asztal foglalja magába a’ foglalatosságoknak leg
fontosabb részét. A’ tsipkés Iskátulának felfórgatása 
ad nékik legtöbb m unkát/s  ha valamelly tzifra por
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tékákkal ielyes buliban eggyct fordulnak, egész nap 
alkalmatlanok másról, mint a* tzifra ruháról gon
dolkodni. Legnagyobb fogtalalosságjok a’ varrás, kö
tés és főzés ’s legnehezebb a’ mézes sütemények’ 
készítése. Ebben áll rendszerént a' fő- és közép- 
rendü asszony személlyek’ dolga ; jóllehet megval
lom hogy vannak közöttük nemesebb gondolkozá- 
suak-is, kik életüket okos telkekhez illő foglalatossá
gokban töltik, kik a* hasznos esméretek’ tanulását ’s 
a* legszebb asszonyi kötelességek* gyakorlását 
fő ditsösségeknek tartják, ’s a’ lélek szépségét 
a’ testi kellemekkel eggycsitvén, magok eránt nem 
tsak szeretelet, hanem tiszteletet-is gerjesztenek. Az 
illyenek számát kívánom ezen munkámmal szaporí
ta n i , ’s azért arra törekedem, hogy ne tsak ártatlan, 
hanem hasznos múlatságúl-is szolgáljon , ’s Szépein
ket legalább nagyobb gyermekségüktől elvonja. Mint- 
hogy őket kik egyéb eránt-is az emberi természet
nek legszebb remekei, örömest a’ legnagyobb tökél- 
letességre akarom emelni, kifogom jegyezni mindazon 
hijánosságokat *s hibákat mellyek disztelenítik, mind 
azon jeles tulajdonokat mellyek ékesítik nemüket. 
Mihez képest reményiem, hogy szép Olvasónéim, 
kiknek olly sok üres idejek van ezen munkám’ ol
vasására, annyival inkább sem sajnálnak minden nap 
egy fertály órát fordítani, minthogy foglalatosságjok 
mulasztása nélkül tsclekedhetik.
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IV.

A z  ollyan I f j a k r ó l . kik csak a’ gyönyörűsége
k e t vadászszák s s az  ollyan ö reg ekrő l s kik  

elm últ ifjúságjokat kivánják-viszsza .

Habét natura, ut aliarum omnium rem in , sic vivendi modum; 
Senectus autem peractio aetatis est tanquam fabulae : Cujus 
defatigationem fugere debem us, praesertim adjnncta so- 
cietate.

Cic. de Senect. Cap. 23,

A’ természet, mint egyéb dolgoknak ̂  úgy ax életnek-is hartárt 
szabott; az öregség pedig elvégezése ez életnek , mint va-*■ 
lamelly komédiának: mellyben arra kell vigyáznánk, hogy 
megne fáraszszon , annál inkább hogy reá ne unjunk,

Virág.

.A-zon nevetséges kívánságok között, mellyeket a* 
társalkodásban naponként hallhatunk, egy sem mél
tatlanabb a’ becsületes emberhez , mint az midőn fbata- 
labbak akarunk lenni, mint valósággal vagyunk. Ú g y  
veszem - észre, hogy ezen kívánság ollyan tárgyak’ 
szemléléséből származik, mellyek valamelly elmúlt 
cselekedetünkre emlékeztetnek, ’s vagy bánjuk, hogy 
azon cselekedetet többé véghez nem vihetjük, vagy 
pedig szégyenljíik, hogy azt valaha véghezvitlük. Az 
ollyan ember, ki csak azért kívánja-viszsza ifjúságát., 
mivel inai és csontai híjával vágynak azon erőnek, 
mellyel előbb bírtak, eltévelyedett és megromlott 
elméjét ,árulja-el. A ’ szerént, a mit az előhozott 
Ptómai Irőm ond , szint olly képtelen dolog az , ha az 
öreg ember az ifjúságnak erejét kívánja, mintha az
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ifjú eggy ökör’ vagy ló’ erejét óhajtaná magának, 
Mind a5 két kívánság eggyaránt ellenkezésben va
gyon a’ természettel * mellyet minden igazságos, tör
vényes és a’ józan észtől helyben-hagyott dolgaink
ban vezérül tartozunk választania Be ámbár minden 
öregek valaha ifjak voltak, ’s minden ifjú reményli 
Öreg korra jutását; mindazáltal úgy látszik, hogy 
ezen két szakaszai az életnek természet szerént öszsze 
nem férhetnek. Ezen szerencsétlen eggyet nem értés 
részént az ifjúság’ hiú büszkeségéből ’s kicsapongó 
indúlatosságából, részént az öreg korral ^ggyütt jár
ni szokott esztelen kicsinylelküségből ’s helytelen 
maga sajnálásából veszi eredetét. Az ollyan ifjúról, 
ki minden erejével a’ virtus után törekedik, ’s az ol- 
lyan öregről, ki nem vágyakozik feslett életre, nin
csen szó ezen értekezésben ; hanem az ollyan ifjú 
uracskák* kik érett gondolkozású férjfiaknak óhajta
nak láttatni, ’s az ollyan esztelen öregek , kik amazok
nak hiú biiszkeségöket irigy szemekkel nézik , szol
gáltatnak itt tárgyat a’ megvetésre és kigúnyolásra. 
Megvallom* hogy ezen utolsó szók kemény hangzá- 

'suak  ̂ de vallyon lehet-e máskép bánni az ollyan ifjú 
emberrel* ki egyedül az érzéki gyönyörűségeket va- 
dászsza , ’s az ollyan öreggel, ki ollyas mivel kíván él
n i,  a’ mivel állapotja szerént többé nem élhet. Midőn 
az ifjú emberek közönséges helyeken cselekedeteikkel 
nyilván elárulják, hogy ők vétkes kívánságaiknak rah- 
szolgájik; az okos ember reájok nézve egyebet nem 
reménylhet, mint megvettetést érdemlő öregséget, 
ha csak a’ halál bolondságaiknak közepette őket mcg- 
nem álhtja. Midőn az öreg elmúlt gyönyörűségeiért 
sopánkodik, természettel ellenkező hajlandóságot bi
zonyít az erán t, a’ mit a’ gondviselésnek rendes folya- 
matja szerént többé semmi viszsza nem hozhat. Ha 
csak öreg kora miatt aggódik, minden valóságok kö
zött , a’ legfőbb angyaltól fogva a* legalábbvaló fér
F.  M.  OR.  M I N E R V A  2. N E G Y E D .  1829.
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gekig , leginkább ellenkezik a’ józan okosság’ rend
szabásaival. Milly sajnálkozást gerjesztő képzetek tá
madnak bennünk egy feslett életű öreg ember látá
sánál , ki az ördögökkel eggyiitt egyedül maga elége
detlen az egészf teremtésben a’ gondviselés’ útaival, 
míg a’ többi teremtmények magokat annak önként 
alája vetik, De vizsgáljuk-meg egy kévésé, mit 
vesztett ő el esztendejinek száma által. Nem elégít
heti ugyan ki indúlatait úgy, mint ifjúságában; de 
az ész, mellyet azok többé m eg-nem  zavarhatnak, 
most sokkal nagyobb erővel és hatalommal bír, Eggy 
öreg nemes ember, ki egyszer egy barátjával né- 
melly régi történeteiről beszélgetett, így kiáltott-fel: 
Ah barátom, akkor még jő idők voltak! Az igaz fe
lele amaz , de akkor nem voltunk olly nyúgodtt szí- 
vüek, mint most vagyunk. Nem csekély elégtételnek 
kellene azt gondolnunk, hogy útunk’ folytatásában 
már kiáltottuk a’ napnak hévségét. Ha maga az élet 
nem egyéb hideglelésnél, mint valójában a’ heves 
ifjú korban nem-is egyéb; azon gyönyörűségek, mel- 
lyeket abban kóstolunk, csak egy hideglelősnek ál
modozásai , és szint olly nevetséges az életnek ezen 
szakaszát visszakívánni; mintha a’ felgyógyúlt em
ber azon felséges palotáknak, gyönyörű sétáló-helyek
nek és virágzó mezőknek elvesztését sajnálná, mel- 
lyekkel nyavalyája alatt nyugtalan álmaiban magát 
gyönyörködtette.

A’ mi a’ józan ’s természetünkhez méltó gyö
nyöröket illeti, mellyek jó hír-névben, örök boldog
ságnak reménylésében , jó emberektől való tisztelte— 
tésben és az azokkal való társalkodásban állanak; 
ezeknek ízlésére annál alkalmatosabbakká tétetünk, 
mennél inkább szaporodik esztendeink* száma. Ha 
tartós egésséggel bírunk, a’ józan ész előtt életünk
nek utolsó szakasza elsőséggel bír a’ többi felett. A 
jóra fordított ifjúságnak édes emlékezete, csendes ,
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tiszta és nemes gyönyörűséget gerjeszt a* lélekben; 
azok pedig, kik olly szerencsétlenek voltak, Hogy 
ifjúságokra nem emlékezhetnek örömmel vissza, az
zal legalább vigasztalhatják magokat, hogy nem kí
sértetnek többé bolondságaiknak ismétlésére* Helye
sen van mondva, hogy a’ ki sokáig akar élni, korán 
elkezdjen öreg lenni* Késő valami dolgot akkor hagy
ni félbe, mikor tőle már úgy^is megfosztanunk. An- 
nakokáért szükséges az ifjú kor* vétkes hajlandóságait 
még addig elhagyni, míg az öregség bennünket tehe
tetlenekké nem tesz; mert egyéberánt a’ vétkes indú- 
latok megmaradnak szívünkben , ha bár alkalmatla
nokká lettünk-is kielégítésökre.

Azon esztelen hajlandóság, melly szerént so
kan a’ múlatságos társaságokban fényeskedni s cse
kély elsőségekért dícsértetni kívánnak, okozza ; hogy 
az ifjúság megveti az öregeket, és hogy ezek olly ne
hézen tudnak az ifjúság’ tulajdonságairól lemondani. 
De ez mind a’ ke't Nemnél felforgatja a’ dolgok’ rendes 
folyamatját és a’ léleknek természeti elrendeltetését, 
melly szerént mindent a’ természet’ és józan ész’hely
benhagyása ut#n kellene választanunk, vagy elmel
lőznünk, a’ képzelődésnek hiú játékává észavarodás- 
sá változtatja.

A* virtust követő személyeknek öregsége, akár- 
mellyik Nemből valók legyenek, ollyan tekintettel 
bír , melly annak az ifjúság’ minden örömei felett el
sőséget szerez. Ha abban gyönyörűség találtatik, mi- 
dőn mások bennünket megtisztelnek , nékünk örömest 
szolgálnak, *s tőlünk bizodalommal tanácsot kérnek; 
bizonyára ezek egy virtust követő öregnél soha sem 
hibázhatnak. Ha mind a’ két időszakasznak elsőségeit 
\s fogyatkozásait öszsze-hasonlítjuk , olly nagy egyen
lőségre találunk, hogy bámulva kell szemlélnünk, 
mért van olly kevés eggyetértés az ifjak és az öregek 
között. Az ifjúság, Cicero’ megjegyzése szerént, sok-
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kai inkább ki van telelve a9 halál" veszedelmeinek , 
mint az öregség ; *s valyon hol van egy halai em
ber 5 ki több jussal állíthatná maga felől , mint az 
öreg, hogy a* jövő éjjel életben fog maradni. Az ifjú 
sokkal elébb eshetik betegségbe; az ő nyavalyaji 
sokkal erőszakosabbak ’s felgyógyulása kétségesebb. 
Igaz ugyan, hogy az ifjú több napokat reményi, mint 
az öreg, de az ő reménysége rósz fundamentomon 
épül; mert semmi-sem nevetségesebb, mint a? bi
zonytalanságra támaszkodni. Az öreg, ámbár magá
nak ezen tekintetben nem hízelkedhetik, még itt is 
boldogabb, mint az ifjú. O már leélte azt, a’ mit az 
ifjú csak reményi; ő már élt sokáig, az ifjú csak ki
van sokáig élni. De ah ! van-e vallyon az emberi élet
ben valami, a’ mit sokáig tartónak nevezhetnénk ? A’ 
minek egyszer végeződni kell, sokáig tartása állal 
nem nyer nagyobb becset- Ha az őrák, napok, hóna
pok és esztendők elfolynak; mind eggy, akármellyik 
órában, napon, hónapban vagy esztendőben haljunk- 
meg. A* jó Színjátszónak megmarad dicsérete, akár
mellyik jelenésben végezze játékát’s hagyja ott a’ J á 
tékszínt. így van a’ dolog minden okos ember életére 
nézve-is. Akármi rövid élet elegendő neki arra , hogy 
becsület-szeretésének ’s virtusának próbájit adhassa. 
Ha megszűnt kötelessége szerént élni, már akkor 
sokáig élt ; ha pedig élete végéig a’ virtusban megma
rad, reá nézve egyenlő következéssel bír, akár rövid
re, akár hoszszúra terjedjen földi élete.
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V.

. 1' Szépek ’ kedveltjeiröL

— __ ged tu simul obligasti 
Perfiduni votis caput, enitescis 
Pulehrior m u l t o .  —

Ilor. I .  II.  Ode V i l i  5

— — Ellenben fejedet miólta 
Meg-meg átkoztad, gonosz, ékesebb vagy 
Sokkal.

Virág.

N e m  lehet kellemetesebb múlatságot gondolni, mint 
a’ Szép-nem’ azon kedveltjeinek történeteit, kik ezen 
város’ asszonyainál időről-időre kedvességben vágy
nak; kivált ha minden fejérszemély őszinte vallást ten
ne arról, micsoda okokból tetszik néki ez vagy amaz 
férfi, ’sha minden férj fi megmondaná, miilyen csele
kedetével , vagy minémíí öltözetével nyert leginkább 
kedvességet a’ Szép-nemnél, Részemről ugyan mindég 
szintolly könnyen észre-vettem , ha valaki azért öltöz
ködött, hogy a* Szép-nemnél kedvet találjon, mintha 
valaki vadászathoz vagy pályafutáshoz alkalmaztatott 
ruházatot vett magára. A’ Szép-mem’ tetszését vadászó 
férfiúmegkulömbözteii magát egyebektől járása ’s egész 
magaviseleté által. Ruházatjában gondatlannak’s néha 
egy kévésé restnek-is kíván látszani, maga alkalmaz
tatásában egy bizonyos szelídséget ’s érzéktelenséget 
vetet-észre, azon czéiból, hogy mindenik tekintetben 
másnak láttassák, mint a* mi valósággal. Valamint a* 
madarászok azon madaraknak énekeit iparkodnak kö
vetni, mellyeket hálójokba akarnak keríteni; szintúgy 
a Szcp * nem kedvét vadászók mindég hasonlítanak
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társalkodásokban valamiben azon Széphez, kit részük
re igyekeznek hódítani. Ok jól tudják, mi történik a’ 
famíliákban; teljesek aprólékos szolgálatra kész gon
doskodással, nem esméretlen előttök, mi hasznos a’ 
nátha ellen, ’s a’ nélkül ritkán mennek valahová, hogy 
zsebökben kis orvosságos üvegecske ne volna arra az 
esetre, ha hirtelen valami betegeskedés adná * elő 
magát.

Az újság-kívánás, a* mi uralkodó indúlatom, ’s 
mérem mondani, eggyetlen gyönyörűségem volt egész 
életemben; arra bírt gyakorta, hogy több szerelmes 
történteknek folyamatját, és az ollyaknak , kik azok
ban legszerencsésebbek voltak, erkölcseit ’s tulajdon
ságait vizsgálóra vegyem. De minden vizsgálataim 
mellett-is csak egy józan eszü embert sem találtam, 
ki minden Szépeknél közönségesen kedvességben lett 
volna. Vagy valami különös magaviselet, vagy vala* 
mi csudálatos életmód , vagy kicsapongó képzelődés, 
egyszóval, a’ mi a’ férfiak előtt nevetségessé tenne, 
szerzett nékik a’Szépeknél kedvességet. Nagyon saj- 
nálnám , ha azon boldog embereket, kikről itt szóllok, 
megbántanám; de ha az illyen öreg aszszony szolgá
kat megvizsgáljuk , úgy fogjuk találni, hogy azon sze
rencsések magokat minden időben megkülömbözte- 
tik a’ Szép-nem miatt támasztott perlekedésük, ruhá- 
zatjok’ különözése ’s a’ Szépek körül végbe-vitt eszte
len szorgalmatoskodások által. Ezen kivül ollyan hír
ben kell lenniek , hogy más Szépektől kedveltetnek; 
mert méltó megjegyezni, hogy az asszonyi Nemnek 
könnyen gondolkodó része azon törekedik, hogy ve
télkedő társnéjinak rabszolgáit magához csábíthassa. 
Egy barátom azt vallotta, hogy midőn valamelly 
Szépnél kedvességbe kívánt jönn i, csak arról támasz
tott benne gyanúságot, mintha őt azon aszszony, ki a 
szépségben vetélkedő társnéja, kedvelné; ’s azonnal 
czéljához jutott. Az irígykcdés természeti tulajdonságok
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a’Szépeknek/s gyakorta készebbek egy kellemetlen em
berhez kapcsoltatni, mint azt másnak engedni. Né- 
melly szemtelen ember csak az által tesz szert az asz- 
szonyok1 szeretetére, mivel elég ügyességgel bír őket 
megakadályoztatni, hogy magokat egymás előtt kinyi
latkoztatnák. Ha azt megtudhatnák, hogy ő eggyik 
Szépnél sincsen igazán kedvességben, bizonyára min- 
denik első szempillantatban megvetést mutatna érán- 
ta. Hanem szeretik ő t, mivel a’ módi úgy hozza ma
gával, és az egymás ellen dolgozás őket egymásnak 
követésére tanítja. A’ mi őt legszeretetre méltóbbá 
teszi, az: hogy ő , a* csintalan, mint ők nevezik, 
legállhatatlanabb teremtmény a’ világon, hogy nagy 
elmésséggel s víg kedvel bír; hogy mindég tud vala
mi nevetségest mondani, ’s azon felül a’ legrette
netesebb ’s legveszedelmesebb nyelve vagyon, ha 
őt megboszszantanák.

A’ ki a' Szépeknek kedveltjek akar lenni, az 
se okos ember, se bolond ne legyen. Az egész 
dolog abban áll, hogy kellemesen csacsogni, ’s mu
lattatni tudjon; okoskodásra ’s helyes ítéletre nincs 
szükség. Azok között, kik a* Szépek körül forgolód
nak, leginkább tetszenek azok, kik őket naponként 
látogatják. Ezek ollyan önvállalkozott katonák, kik 
ingyen ’s előmozdíttatás’ reménye nélkül szolgálnak. 
Nékik élég, ha a’ templomból vagy más közönséges 
helyről Szépeiket haza kísérhetik , ha őket meglá
togathatják, ’s ha unalmas idejeknek egy részét ő 
velek tölihetik-el. De szóljunk most az ollyan ifjú 
uracskákról', kik a’ Szépek1 ártatlanságával kényekre 
játszanak, ’s kik magokat a’ mostani század1 legje
lesebb elméjinek tartják, mivel nekik semmi-sem 
állhat ellen. Nagy számmal vágynak az illyen hó
dítók városunkban, midőn a’ Nemesség faluról ide 
betakarodik. Jó l tudjak ok mind azon eseteket, 
mellyek az udvarnál, vagy a városban történnek;
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ok a* jó nevelésnek azon nemében részesültek, 
meliy kizár minden jó erkölcsöket, az-az, melly 
szerént közönséges helyeken az illendőség* rendsza
básaihoz alkalmaztatják magokat, titkon pedig min
den feslettségekben elmerülnek.

Az ollyan asszonyok, kik szerelmes történe
teikben lelik gyönyörüségöket, arra törekednek, 
hogy senki, még az illyen közönségesen esmeretes 
hódítók se kerülhessék-el hálójokat. Nem szokván 
soha-is okos emberek’ ítéleteinek halgatásához, 
csak a’ hízelkedésekben, mellyekben ringatják, ta
lálják kedvöket, ’s nem tudnak a* között kiilömbsé- 
get tenn i, a’ mit mások elöltök beszélnek. Különös 
az, hogy mennél híresebb valaki csapodárságáról , 
annál nagyobb kedvességben vagyon előtfrök; ’s az 
ollyan nyalka if jú , ki sok Szépeknek szerelmét bi
tangolja , azon okból kedveltetik, hogy elébbi győ- 
zedelmeit az ő lábaikhoz rakja , ’s nékik leszen rab- 
szolgájok.

Ha valamelly társaságban ollyan embert látunk , 
ki testével különös mozdulásokat tesz, ki minden 
tárgyról nagy fontossággal beszél, ki a* körülötte’lé
vőkkel keveset látszik törődni, *s mégis alattomban 
arra ügyel, hogy ezen gondatlansága által másokat 
részére hódítson; bizonyosak lehetünk benne, hogy 
ő már sok Szépeknek becsületét elrontotta. Kevély 
járás, kiduzzadt m ejj, lenyomott kalap, kimért lé
pés , ravaszul körültekintgető szemek: ezek azon je
lek, mellyek az asszonyok’ kedve* vadászójit megkü- 
lümböztetik. Nem lehet ugyan mind ezen csudálat- 
ra méltó iökélletességeket minden eggyikben felta* 
lalni ; de haj! ezeknek eggyike-is elég a’ Szépeket eze- 
rcnként halóba keríteni. Ha eggy illyen tökéüetesse* 
gekkel bíró ember ezen felül illendő tanúltságra-is 
tett szert; szükséges volna a' közönségnek hírül
adni, hogy míg ő a városban tartózkodik., feleségein-*

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 260.830



jUNiusz 1829. 445

két V leányainkat bátorságos helyre vitethetnénk. 
Megesik néha , hogy az illyen kellemetes emberek, 
sok elegyes verseket, némelly Színjátékokat olvastak 
’s Ovidius' leveleinek fordításait bétéve tudják. Oh 
ha lehetséges lenne , hogy az illyen ember ollyan h ív , 
mint szeretetre méltó volna! de ezzel sokat kíván
nánk. A’ Szépek örömest megosztják egymással az 
illyen kedves, hívtelen embert. „Örömest mutatunk 
eránta egy kis kedvezést, csak-hogy kedves csacso
gásában gyönyörködhessünk, midőn ő akár egy le
gyezőnek vesszőjit számlálgatja, akár az azokon ta
nyázó kis szerelmekről beszélget, akár olly sok kel
lemes mondásokkal tisztel -  meg bennünket, mel- 
lyekben olly tanúltságú ember, mint ő ,  soha sem 
lát fogyatkozást. „Bizonyára mentséget érdemel az ol
lyan asszonynak gyengesége, ki illyen megtámadta- 
tások által meggyőzettetik ; ’* így beszél magában sok 
Szép , ollyan hódítóknak szemlélésekor, kik fel sem ve
szik naponként egy Szépnek becsületét, ’s jó hírét, 
nevét lábaikkal tapodni.

Kétségen kívül igaz, hogy a* szerelemben több
nyire szokás a* születésbéli elsőségeket a’ legtökéllete- 
sebb virtusoknak eleibe tenni. A’ Szépek nem félnek 
attól, hogy ostobaságjokért ’s tudatlanságjokért meg- 
útáltassanak; hanem azt igen jól tudják, hogy míg 
szépségüket V  kellemes ábrázatjokat megtartják, so
kak* óhajtásinak tárgyai maradnak. Bizonyára mind 
a* két Nembéliek nem tanulnak egyebet a' sok eszte
len Románokból *s a semmire való társaságok* gya
korlásából , mint az t : hogy a’ tökélletlenségekben kel
lemesek legyenek, és egy szeretetre méltó esapodár- 
nak, vagy egy hitetlen Szépnek tulajdonságával bír- 
jan̂ K.
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Z1.

Napóleonnak a’ háborút illető 
Alapr endszabásai.

( Folytatás.)

46.

A ’ várkulcsa valóban ér annyit, mennyit az őrizet* 
szabadon bocsájtása, kivált ha ez elszánta magát a* 
szabadon bocsájtásért utolsó emberig a’ várat védel
mezni. Azért nyereségesebb egy becsületes alkuba 
ereszkedni, minekutánna a’ szolgálat legszorosabb 
köteleségei nagy ideig tökélletesen tellyesedtek, mint
sem az ostrom’ bizonytalan következésére támaszkodni,

* Villars IVJarschai’ ítélete szerén t,  egy Várnagy 
$em mentheti azzal m a g á t , ha az egész őrizetet alku
dozás szerént hadifogságba adná ,  hogy a* Fejedelem 
seregét életben akarta tartani. Mivel a* védelemre ma
gát eltökéllett őrizet soha fogságban nem eshet, mert 
a* Hadivezér, ha tudná^is, hogy ostrommal a’ várat be^ 
veheti,  inkább lép az őrizettel becsületes alkuba, mint 
sem az ostromnál 10 ezer embert elveszejtsen.

4 ?• Gyalogság, lovasság , és ágyűzó-sereg egy
más nélkül nem lehet, azért ezek minden alkalma- 
tossagban úgy álljanak, hogy akármelly környülállá- 
sokban egymást segíthessék.
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* Fridiik K irá ly  azt ta r t ja : a’ Hadivezér minden fi
gyelmét arra fordítsa, ha táborát bátorságban , szálásait 
nyűgalomban akarja ta r tan i ; hogy a’ sereg’ mind egy- 
gyik neme minden alkalmatoságban egymásnak segítsé
get nyútj hassanak.

48. A’ gyalogságot két rendben állítani legal- 
kalmatosabb, mivel puskával tüzelni csak így lehet, 
a’ harmadik rend tüze igen tökélletlen, és az elsőben 
kárt-is tehet.

* Úgy tetszik mintha a* gyalogság’ két rendben ál
lása a* négyszeg (Quarée) formálásnál igen gyenge len
n e ,  mivel így a’ lovas-rohanat ellen csekély gátot vet
hetne. Ha bár a’ rendtűznél (Glieder-feuer) a’ harmadik 
rend  munkátlanságban á l l - i s ;  de annál hasznosabb a’ 
négyszeg form álásnál. Azon kivül pedig a1 két rendben 
állított sereg csapatokra szakadásakor hoszszú oszlopot 
okozna, e* pedig a’ marsot nagyon nehezítené. Az erősé
gek védelmekor p ed ig , mivel a’ gyalogság úgy-is két 
rendben á l l , a’ harmadik tehát tartalékul szolgál.

** Az Ausztriai seregnél a* gyalogság mindég három  
rendben á lly a ’ linea-tüzben csak cC két első rend lövöl
d ö z . A  harmadik rend pedig e* következendő esetben hasz- 
n ália tik : á* lineatüznél segítségül van  , az elesetteket vagy a ’ 
megsebesítetteket kipótolja; a* szét szórva tüzelők’ lánczát 

fo rm á lja ; tartalékúl szo lgá lj oldalvédre használtatik ; 
va g y  ha a s z ü k s é g  úgy k íván ja , a ’ linea meghoszszabbí- 
tására fordittatik, A zt az eggyet mégis hasznosnak ta lá lnám , 
hogy mihelyt a ’ két elsőbb rend tüzelni kezd  a’ csapat lövöldöz 
zésnél, a ’ harmadikat azonnal bátorságba hátrább kellene 
vinnünk; m ivelo tt, a hol most a? fegyver gyakorlás rendsza
bása szerént á l l , az ellenség tüzének, a* nélkül, hogy mun
káságba jönne , egeszen kivagyon téve. A' lovasság ellen
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úgy-is mostan már ritkán form ál négy szeget a gya logság , ha
nem könnyebben és hirtelenebben rakásra (masszában)  zá^  
t akozik, így pedig az őssze-zárakozott , csak két rendből á l- 
ló csapatok-is elég sű rű k , elég erősek a? lovasságnak hat
hatósan ellent á llan i, annál-is inkább, miólia a 1 gyalogság aé 
bajonéttal való küzdést tanulja , nagyobb bátorsággal ru
gaszkodik fegyvere neméhez*

49* A* gyalog csapatok közé lovasságot állítani 
n a g y  h ib a , haszna ritka, kára pedig számtalan. A’ 
gyalogság által megvagyon így akadályozva gyors for
gásában a’ lovasság, a’ gyalogságis könnyen zavaro- 
dásba jöhet. Ha a’ gyalogságot a* lovasság o lta lm ában  
megakarnánk erősíteni, állitsuk-fel ezt akkor a’ gya* 
lóg sereg osztály’ oldalvédelmébe.

* Sachsen Marschal azt tartja, hogy az ollyan fel- 
állítódás’ észrevehető híjánossága félénké teszi a’ gyalogé 
ságo t ,  mivel általlátja, hogy mihelyt a’ lovasság megve- 
re tte tik ,  ő - is  veszélyben forog; a* gyalog visszanozolt 
segedelmében bízó lovas-is elveszti bátorságát, ha az 
tőle elválni kéntelen. Türenne, és más több akkori Hadi
vezérek gyakran a* gyalog csapatok közé lovasságot ál
lítottak; de mivel a* tapasztalás őket megtanította, 
hogy az igen káros lenne , felhagytak véle , kevés kö
vetőkre is találtak. Kivált miólta könnyű ágyúk-is hasz
nálatba jöttek , igen nevetséges lenne tehát azt ismét 
szokásba hozni.

** LegelobbszorAs Gusztáv Adolf Király használta a  
lovasságnak gyalog csapatok közé felállítódását, A9 Breilen- 
feldi ütközetben l 63l .  dly m óddal támadta-meg Tilly sere* 
gének balszárnyát. Pappenheirn’ vasasai gyakor rohanato- 
kat tettek , de vissza verték azt mindég a Svéd puskásak 
közé helyheztetcit Tianner lovassa ly igya'' K irály TiUynck fc-
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d etlen czcntrumát hátúi, és oldalt megtámadhatta• De Gusztáv 
Adolfot sem látjuk többé más győzedelmes iltközeiiben az em» 
hlett csatarendet használni, legalább a* Liiczeni útközeiben 
semmi nyomára sem akadunk.

5o. Az ütközetek’ kezdetén , közepén, és vége
zetén m indenkor h a szn o sa k  a’ lovas rohanatok , de leg
inkább azokat a’ liomlokrendben foglalatoskodó gya
logság’ oldalai ellen kelletik küldenünk.

* Fö-Herczeg K ároly  midőn a’ lovasságról beszéli , azt 
ajánlja, hogy mihelyt azon szernpillantatot elérkezni lát
ju k ,  mellyben a1 lovasságot foganattal használhatjuk; 
azon tárgy ellen hagyjuk rohanni, mellytől az ütközet 
megválasztását reméljük. A7 lovasság’ gyors mozgását 
tekintetben v év é n , alkalmatos a z , az egész hadi-sereg 
lineája hosszában munkálkodni. A’ lovasrohanatnak eg- 
gyesitett elég erős maszszával kell m egtörténn i, apró lo
vas csapatok gyengék, könnyen elszélednek. Ha a’ vL 
dék’ tulajdonsága azt megengedi, hogy az egész fe lá llt- 
lódás lineára használhatjuk a* lovasságot; akkor ezt olly 
móddal állítsuk os^loprendben a’ gyalogság m eg é , hogy 
onnét a’ hová csak szükséges, könnyen , minden aka
dály nélkül foroghasson. Ha valamelly helyheztetést a’ 
lovasság által takarva  akarunk védeni; akkor azt elegen
dő távolatban húzzuk hátra , hogy onnét azon sereg el
len sebes vágtatva rohanhasson , a* melly a’ takarva 
védett helyheztetést megtámadni akarná. Ha a’ gyalog
ság oldalait akarjuk a’ lovassággal oltalmazni; akkor azt 
az oltalmazandó szárny megé állítsuk-fel. Mivel a1 lo
vasság7 hatósága eggy átaljában tám adó , azért rendsza
básúi szolgáljon az :  hogy azt elegendő távolatban állítsuk- 
fel azon tárgytól, a’ melly ellen azt használni szándé
kozunk, mivel csak így kcpes a' lovasság legnagyobb
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erőszakkal rohanatokat tenni. A* mi a'lovas Tartalék-sege
delmet i l le t i , azt csupán az ütközet végezetével hasz
náljuk , akár véle megválasztó rohanatot akarnánk ten
ni , akár pedig visszahúzásunkat oltalmaztatni szándé
koznánk.

**  Bonaparte azt je g y ié  -f e l , hügy Vaterlónál kiadott 
parancsolatja ellen keveredett ütközetbe a G árda-lovasság, 
így délután Öt órától óta megvolt fosztva lovas Tartalék
segedelmétől , ennek pedig más időben nagy hasznát ve
hette # és az ütközetet eUnem vesztette volna•

5 i .  A* lovasság* kötelességei közé tartozik, a’ gy ti
zedeimet használni, a* megvert ellenséget megakadá
lyoztatni , hogy az többé magát öszszene szedhesse•

* Győzünk , vagy győzetetünk , mindenkor hasznos 
a’ Lovas-tartalék ; mert már gyakran m egtörtént, hogy  
a’ győző győzedelmét foganattal használni nem  tudhat
ta ,  csak azért, mivel a’ megszaladott ellenséget, nem lé
vén lovassága , űzetni elmulasztani kéntelen volt ,  így a* 
megverettetett ellenség magát ismét öszsze-szedhette. 
A ’ hátrahúzódásunknál-is nagy haszna vagyon a* hátvéd
nél a’ lovasságnak, mert csupán csak így tartóztathatjuk- 
fel a* nyakunkon lévő ellenség’ lovasságát.

02 . A* Lovagsereg mellett még szükségesebb az 
ágyú, mint a* gyalogság mellett , mivel a’ lovasság csak 
mllogó fegyverrel verekedhet, tűzi fegyverével nem. 
Ezen szükségből eredett tehát a’ lovas ágyúszer. A 
lovasságnál, valahányszor az rohan, vagy helyben a l l , 
vagy rohanása után öszsze-szedi magát, mindenkor 
szükséges az ágyú.

* Könnyű-, vagya* lovas - ágyúszer Fridrik Király  
találmányia. Ausztria*is utánna, ha bár nem elég tÖ-
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kélletes állapotban, használatba vette. A’Francziák 1 70  
kezdettek véle ütközni, A9 zendülés csatáiban megbe
csülhetetlen hasznát vették ezen fegyver nemének a* 
Francziák, és azt lehet mondanunk , hogy az egész ha
ditudományban változást okozott; mivel könnyű gyor
sasága miatt, a’ hol csak az ágyúra szükségünk vagyon  ̂
foganattal használhatjuk* Bonaparte Memoirjában azt 
m ondja , hogy az ollyan ágyú-tűzhely , melly mesz- 
szebb hat az e l lenségénél,  azt oldalba lövöldözheti;  
rajta uralkodhat, és a* gyözedeímet megválaszthatja. 
Ebből következik tehát, hogy a’ könnyű ágyúszer’ kar- 
iáts tüze a* lovasság oldalai’ oltalmazására , és az ütközet 
foganatos kezdetére nagyon szükséges, eggyüt kell t e 
hát ezen két fegyver-nemet tartani, hogy a* hol a’ 6zük- 
ség úgy kívánja eggyütt foroghassanak, egymást se. 
gíthessék, egymás mozgásait védelmezhessék.

53. Valamint a* mars közben , úgy a’ helyhezte- 
tésben is az ágyúszer* nagy része a* gyalog és lovas
sereg osztályoknál légyen , a’ többi pedig az ágyú-tar
talékban maradjon* Mindeggyik ágyú a* taliga ládájá
ban lévőkön kivül 300 töltést hordjon magával* En
nyi két ütközetre elég. —

* .M entői jobb a* gyalog-sereg  , annál nevezete
sebb és annál szükségesebb azt a’ megkérné lés végett 
ágyúval segíteni. MÉrsban az ágyúk a ’ seregek előtt vi
tessenek; m ert ez felem eli a’ katona bátorságát, ő an
nál nagyobb bizodalom m al raegyen az ellenségre, ha 
látja; hogy a* sereg oldalai ágyúkkal vágynak oltalm az
va. A’ tartalékban álló ágyúkat a’ megválasztó szem - 
pillantatban, és akkor-is m entői többeket kell az ütközet
b e vinnünk. A z  ellenség így elveszti minden kedvét 
ellenünk valam it veszedelmest végben vinni. Nincs pél
dánk, hogy eggy 6o ágyúkból álló tűzhelyet az ellenség  
megtámadna.
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54* Agyű*tüzhelyünket mentői alkalmatosaid* 
helyre, és önállásunk előtt mentői nagyobb t ávólaiban  , 
de úgy hogy a’ veszélynek kinc legyenek téve, álhtsuk- 
fel. Igen hasznos, ha azok uralkodó emeleteken álla
nak , hogy akadályozva ne legyenek minden arányra tü
zelni.

* Azon 18 ágyúból állott tűzhely, a’ melly az Orosz  
sereget a* Moszkvai ütközetben takarva véd elm ezte , pél-  
dáúl szolgál az ágyuk’ foganaíos helyheztetésökre. Egy  
gömbölyű emeletről olly hatalmasan tüzelt az a’ Fran-  
cziákra, hogy ezeknek legbátrabb támadásait is több 
ízben vissza verte. Kétszer törték által a’ Francziák az 
Orosz-sereg derekát, de ez mindannyiszor magát azon 
ágyú-tűzhely oltalma alatt ismét öszsze-szedte. Végre  
csak-ugyan elfoglalták a* Francziák azon kártékony  
ágyú-tűzhelyet; de megvívásánál Montbríín és Caulaincourl 
több száz katonákkal halva maradtak.

55 . Ha hogy a’Hadivezér minden fáradság nél
kül biztos helyeken  eledelmes tárházakat állíthat-fel, 
sohase  helyheztesse seregét pihenő szállásokra , ma
radjon táborában.

* Sokkal tanácsosabb a' hadisereget táborban szálva 
tartani; mert itt a’ hadifenyítékre inkább figyelmezhet- 
n i ,  a* hadász szellem-is elevenebb marad. Ellenben a* 
helység szállásokon a’ katona nyugalom öröm ébe m e
rülve elpuhul, ahoz ragaszkodik, fél elhagyni azt, hogy 
ismét a* nyughatatlan táborban menyjen. A ’ tábori szo
ros szolgálat , a1 földnépétől elválva élő unatkozás kíván
ságot gerjeszt ő b e n n e ,  mentői elébb az ellenséggel 
megmérkőzni. A ’ táborban álló sereget nem lepheti»meg 
az ellenség olly könnyen, mint a* szálláson fekvőket.
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Feuquieres Marséba!’ tanítása szerént, ha kénte- 
fehek vagyunk szállásokra térni, azokat úgy intéz- 
2ük-el, hogy a’ szállás línea előtt iáborhelyünk is légyen 
a’ hol a’ hadisereget gyakran fegyverbe állítani lehessen , 
így megbizonyodhatunk , hogy valyon a’ szolgálat Vóké- 
leiesen teilyesedik-e ; és képesek-e a* külömbféie sereg
osztályok mentői elébb fegyverbe lépni.

56. Ügyes Hadivezér, hadász lelkű Nemzet, 
czélerányos katonai szerkesztetés, helyes tanítás mód
ja, szoros katonai fenyíték minden esetre j ó  hadisere
get  szereznek. Egyébb eránt a’ fanatizmus, hazasze
retettel a’ nemzetibecs , a’ legfiatalabb katonákból-is 
hősöket tehet*

* Ezt nem csak a1 köz-katonákra, hanem a’ iiszlek- 
re-is lehet alkalmaztatni; mive! a’ háború nem termé
szetes tulajdonsága az em bernek , a’ ki a’ háború indító 
okain gondolkodni szok ot; azt más móddal-is szükséges 
a’ csatára ösztönözni. Azon hadisereg, melly hőstettek* 
végben vitelére alkalmatos, lelkesedve vagyon az, és Hadi
vezéréhez határtalan hajlandósággal ragaszkodik ; mert 
máskép hogyan szállhat szembe a’ legnagyobb v eszé ly e i , 
midőn a’ háború okai őt nem igen illetik? A9 külföldi 
segítő seregekben leginkább észre lehet venni a’ hideg 
lomhaságot, ha csak azt a’ Fővezér lelkesíteni nem érti.

** A  haditisztek* tulajdonság]októl, tudomány)októl, álkaU 
mátos voltoktól igen sok függ; szükség tehát, hogy a legnagyobb 
szorgalom altal magok hivatalos kötelességeiknek eleget tegye
nek , tudományokat magoknak szerezzenek ; mert alatt okvalóiknak 
boldog, vagy boldogtalan sorsok csupán tolok függ. A  hadász 
lelkű köznépből könnyen lesz jó katona % ezt ha ügyes tisztek 
vezérük , bizonyos ágyőzedelem; ellenben ha ezek nem értik kö
telességeiket tellyesiteni : a' legjobb seregds szerencsétlen lééi. 
A tisztek választásánál szükségesebb tehát az elm etehetsegre, 
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mint d  születésre, a'm elly úgy sem adhat egy bölcsen kormá
nyozott országban-is elsőséget , tekinteni. A * születéssel ninct 
egybekapcsolva az hadra alkalmatos lét-, nagyobb tapasztalás , 
elnetn csüggedő szorgalom kívántatik arra. „ Öreg katona va
gyok én — azt mondja Herbert Taylor Nagybritániai Generál’A d 
jutáns (lásd m . észt. 3 0  Decemb. Times, és Ofner- und Pesther- 
Zeitung 1 8  Januar. 8 2 9  Nro.S.) — Európának minden hadisere
geit lá tta m ; de mondhatom , ámbár nemzeti büszkeségünket 
„megtaláló m-is bántani, hogy az Angoly hadisereg azok közűi 
„való Európában, á* mellyben legtöbb tapasztalatlan , és tudat- 
„lan tisztek vágynak. Száraz fö ld i seregünknél nem esmérek 
„(már ez igen sok) egy tisztet sem , ki igyekezne hivatalos köte
lessége it annak fundamentomáböl megtanulni. A zt gondolom , 
99hogy igen bölcsen tenné az Országi á s , ha mindeggyik hadit isz- 
9)te t9 ki Kapitány lenni akar , szoros próbatétel alá vetné, hogy 
„érti - e a hadit udgm ányt, úgymint a tengeri szolgálatban lévő 
,, Kadét okát szokták, kik Hadnagyok akarnak lenni. A' szoros pro- 
,9batétel alá magát kitenni kéntelen ; igyekezni fog minden hasznos 
„tudományokat megtanulni. Valják-msg főbb haditisztjeink , kik 
„ d  szolgálatban körültekinthették magokat, alsóbb , fiatalabb tiszt
je in k  , kivévén a* mindennapi fegyvergyakorlást, miilyen kevesen 
„értik d  tábori-erösités'9 hadviselés’ , és igazgatás' felséges tudó* 
„mányját ? A ’ ki az utolsó háborúban szolgált, láthatta , ha vala- 
„melly f ia ta l tisztre bízatott egy helység’ védelme ; jobbára te- 
„temes hibákkal árulta-el tudatlanságát. A ’ Erancziák ebben sok
j a i  előbb valók ; reményiem azonban , hogy mi-is már a’ jobbú- 
„lás útján vagyunk, de legelőbb d  haditisztség-vásárlást kellene 
5,eltiltani

A * Khmaiak’ Mongoltörzsökből állott híres , győzhetetlen % 
hadiseregét, mi tette olly nevetséges hitványjá? a’ sok tudatlan 
csupán születési jusból előrelépett fia ta l tisztek. A * Mandarinok’ 

fiainak már csak azért vagyon jussok tisztséget várni, mivel 
Mandarin az atyjok-, ezen fiatal , éretlen eszu Mandarinok pe
dig csak fényűzésben , üres hiúságban töltik szolgálatjok idejét, 
a Hadi-státust csak úgy tekintik , mint a mellyben czifra ruhá
ban já rn i, múlat kozni , pénzüket elkölteni legjobb alkalmok va
gyon. Ritkán tartózkodnak d  hadiseregnél, hoszszabb engedelem- 
mel bejárják az egész birodalmat, de nem tapasztalás szerzésből > 
hanem kedvtöltésből. Jaj annak d  Státusnak , mellyben d  hadi
sereg illy útálatos állapotra ju to t t , az Hlyen rosztól őrizzen 
minden Nemzetet a* H n n n ’ - Géniusza.
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5^. Ha valamelly Nemzetben nincs h a d á sz  sze l-  
ítmü törzsök, ’s melly országban nincsenek katona 
tanúló intézetek; onnét bajosan, vagy épen lehetetlen 
jó hadisereget várni;

* Ezen igazság tagadhatatlan, kivált ha a’ seregnek 
a’ megjobbított szisthéma szerént kell háborút viselni f 
mellyben minden a’ rendtartástól, ügyességtől, gyorsa
ságtól és a* lelkes álhatatosságtól függ.

Azon Nemzettől várhatunk csak nagy katbha tetteket, 
melly ne k polgárjai-is hajlandók cC fegyverhez, a* melly Nemzet
ben meghűlt ci hadász-tüz, abból ritkán válhat jó , tökéletes 
katona pedig soha sem. A' honnvédelme a'polgári kötelességekkel 
légyen egybe kapcsolva. Öszsze-olvadva szeretem látni c? polgári 
Státust a9 hadival, a hol úgy nincs, ott különködés , meghason- 
lás lelke uralkodik, ez vedig elpnhitja a po lgárt, ci hatottat pe
dig durva Szoldateskává te sz i, mind kettő bizonyos jele az el- 
korcsosodásnak, a nemzeti lélek elromlásának. Figyelmet ér
demel e' tá rg y , mert a tökélletes Nemzetiségnek bizonyos jele 
a9 katona-erény, e9 tehet bennünket más Nemzetek előtt tiszte- 
letesé, a9 hadilélekkel biró Nemzet hirt > nevet szerezhet magahák 
tú l a9 tengereken-is, tehet bennünket Félistenekké. Ebben vdla- 
ki kételkedését nem-is gyan ítom , nem-is tárgyam  azon érdeme
két mind elő - számlálni, melly eket a hadivirtus szerezhet, ezt 
ntagában ér zeni tartozik mindén hazafi, azt gyarapítani tartozik 
még a9 gyenge Nő-nem is. . .

A 9 m e l ly  N e m z e t9 f ia ta l ja i  c z é le rá n y o sa n  neveltetnek , a ho 
a  k a to n a -á llítá s  h e ly e s é n  o rg a n izá lv a  v a g y o n ; o t t  a  h a d ilá b  jó  
tö r z sö k b ő l á l l , o t t  jó  s e r e g e t , a 9 le g n a g y o b b  veszé lye k b en  e ln em  
° tÜ g g e d ő t , tá n to r í th a ta t la n  h ív e t leh e t g o n d o ln u n k .

Miképen lehessen a n ép e t c zé le rá n yo sa n  nevelni? miilyennek 
kelletik lenni a9 k a to n á s  o rg a n izá tz ió n a k  ? Nagy két kérdés.

58. Az első d icséretes tu la jd o n sá g a  a katöná* 
:  ̂ terbes fáradságokat, fogyatkozásokat, gyötrő 

szükséget nagy lélekkel e ltű rn i tudni; a’ második: 
a v ité z  bá torság . Szegénység, nyomorúság, halálod 
veszedelmek , va ló sá g o s osko lá i a’ katonának.

3 i *
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* A’ fiatal katonának otty vitézül keli magát viselni 

mint a’ legkorosabbnak* A’ katonának maga megkülöm- 
böztetése gyakran csak e g y  szempiílantattol függ. A’ 
szolgálathoz szokoitságból, a’ hoszszas háború ideje 
alatt lesz bátora* katona , a* vitéz tettek* végbenvitele tér-

* mészetévé válik. így tanulja-meg a* katona a’ háború* 
minden nyomorúságait , szükölködéseit zúgolodás nél
kül eltűrni. A’ hoszszas hadtapasztalás oktatja őt mi
kép lehet több több fogyatkozásait kielégíteni, a1 jeten- 
valóval m egelégedni, álhatatos türedelmével jobb jö
vendőt reményleni* Bonaparte bölcsen mondja a z t : 
hogy a’ nyomorúság a* katona oskolája, mivel azon 
mes^telen nyomorúságot senki sem képzelheti, a1 rnelly- 
ben ő az Olasz-országi hadisereg’ kormányját által v e t 

t e ,  de ő mindjárt az első hadévben halhatatlan fény
be állította azt. Ugyan azon hadisereg, a* melly Mon-- 
tenottenál, Lodinál és más több ütközetekben győzött, 
egynéhány hónapok előtt alig tudta mesztelensegét ron
gyaival takargatni, az élelem szűke miatt Zászlóaiy- 
ként szökdöstek-el , valamelly nagy tettre alkalmatla
nok , elkedvetlenedve voltak.

59. Ezen öt jószágától, úgymint: f e g y v e r é tő l , 

tö ltésé tő l^  b ú iy o r á ló l , négy napi é le lm é tő l , és f e j 

s zé jé tő l soha sem kell a* j ó  ka to n á n a k  elválni.

* Bonaparte is megesmérte, miilyen nagy haszna 
van annak, ha a1 katonának fejszéje vagyon. A* gya~ 
lóg katona nagyobb hasznát veszi mint kurta kardjá
nak, a’ melly úgyszólván egészen szükségtelen. Egy fej
sze, szekercze, könnyű, rnindeggyik: katona magával egy- 
gyet elhordozhat. A ’ kompániában elosztott egynéhány 
fejszék könnyen elvesznek, ebből következik, hogy 
gyakran fűzre való fá t , kunyhónak való galyt s e m  lőhet
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a’katonának vágni; de ha mindeggyik'nek vagyon fejszéje, 
arra úgy fog gondot viselni mint fegyverére. Ha a’ vezér 
magát valahol elárkoírii, vagy valamelly táborban a* 
hoszszabb maradás végett kunyhókat csináltatni akarna *f 
a* fejszék’ megbecsülhetetlen hasznát leginkább fogja ta* 
pasztalni.

60. Minden úttal - móddal kedvét kell keres
ni a* katonának, hogy Z á s z ló já n á l  m a ra d jo n , ezt 
semmi mással inkább úgy kinem lehet eszközleni, 
mintha a’ koros katonákat tiszte le tben  tartjuk. Igen jó 
a’ katonának zsoldját szolgalatja idejéhez szabni. 
Igazságtalanság a’ fiatal katonát-is úgy fizetni, mint 
az öreg szolgát.

MoniccirculU azt m ondja: hogy egy sereget a’ hábo
rúhoz szoktatni nem olly nagy munkába kerül, mint 
közötte a* szoros hadijenyiiéket behozni. Nagy érdem az 
tehát , ha egy seregtestnél sok koros szolgált katonák vagy~ 
nak. Az öreg katonát tehát nagyra kell becsülni, meg
kell őket kém éllen i; mivel mennél többen szolgálnak 
egy Zászlóalyban, annál jobb. A’ koros katonának nem  
csak zsoldját kell megnagyobbítani , hanem őt a1 fiata- 
labbaktól megkülömböztető j el lel—is megkell jutalmaz*

Ha a’ katona látja hogy hoszszas szolgálatjával érde
meket szerezhet, örömmel marad, ha szolgalatja ideje* 
lefolyt-is, a’ zászló alatt, a’ hol ő becsülettel m eg
őszült.

**) A* haditudósok klilömbözo vélekedésben vágynak , hogy 
mennyi id ő re  szabjak a* katonai szolgálat* korát. Nérnellyek azt 
állítják , h o g y  rövidre határozni tanácsos ,* mivel igy a* nem- 
*>ct fiataljai mind lehetnek katonák , d  hazatértek p ed ig , mini 
gyakorlott fegyveresek ; d  Hazát fen y ité  veszély nehéz napjaiban 
alkalmatos Hazavédök lehetnek. Mások pedig ellenkező véleke*
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désben vágynak; mert azt mondják d k : alig tanulta-meg a* ka
tonai terhes szolgalatját, már elbocsdjtását kivágja; midőn legin
kább hasznát lehetne neki venni 9 kilép a szolgálatból, így az 
Zászlóallyaknái ritka lesz a koros katona. Nérne Ily eh még halálig 
tartó szolgálatkort szabnak; mert azt állítják d k , hogy a' ha
diélethez szokatból, ha haza kerül, szorgalmatos polgár nem lehet. 
Ezen állítások megblrálását kinekkinek józan okosságára bízom ; 
de azt előadnom mégis szabad legyen , hogy a* tábori szolgálat 
vagy terhes , vagy könnyű. Ha terhes i m iért viselje azt egyné
hány haláláig, miért nem segít a' köz-ügyben mindenki; ha 
könnyű: miért nem akar abban mindeggyik tapasztalásokat szer- 
zeni. A z t - is merem állítani; hogy csupán azon hazakelt kato
nákból lészen oda haza szorgalmatlan , lom ha, kötelezkedd la
kos , ki már katonasága:* ideje előtt is semmirekellő volt. Figyel• 
mezzünk arpa, hogy csak a’ java a’ legénységnek légyen katona, 
az erkölcstelenek kilegyenek zárva ezen érdem-szolgálatból; úgy 
a* jók katonaságjok* ideje a la tt-is  jók maradnak, hasznos ta 
pasztalásokat szerzeni igyekeznek, a* mellyeket hazatértekkor az 
otthoni é le t szükségeire alkalmaztatni érteni tudják. Se rövid na- 
g yó n , se igen hoszszú ne légyen c l szolgálat ideje, légyen alkal
matos közép korú , de ezen e rő t, egészséget, fia ta l kort kívánó 
életre, valakit halálig kárhoztatni, szörnyű nagy barbariesz.

6 l .  Nem-csak s z ó n á l , hanem p é ld a -a d á s s a l- is  
keli a* katonát, midőn tüzbe megyen, a’ bátor
ságra buzdítani. A’ koros katonák alig halgatnak a’ 
szóra, a’ fiatalok pedig az első ágyá lövéskor eb 
felejtik. Ellenben a* hadév folytában, hamis ’s, a’ ka
tonát elkedvetlenítő hírek* megczáfolására, elcsábí
tására ; igen hasznos hplmi eleven előterjesztéseket a’ 
sereg elejbe bocsájtani, így a’ táborozok jó kedvben 
maradnak, a’ katonaság-is a’ beszélgetésre alkal
matosságot kap. Ptövid, nyomtatásban megjelenő 
napi-parancsolatok ezen tárgyaknak elegendően ineg^ 
felelnek.

^ Ha lelkes de rövid beszédbe foglalva , a* V ezér  
gqndolalját csata előtt a’ haditest eleibe terjeszti; nagy
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befolyása van annak a* katona szívére p. o. midőn 1703. 
Hornbeck ostromlására igen késedelmesen, kedvetle
nül léptek a’ Francziák , Viilars e lőrelép , hangos 
szóval kiáltá ; „ M it?  tehát nékem mint F ranczia-ország  
Marschaljának kell az ostromlói aj torján elsőnek lennem, ha 
megakarjuk tám adni az ellenséget Ezen egynéhány jókor 
kimondott szavaknak hasznos foganatja lett; tiszt, és 
közlegény versent rohantak a’ falakra, ’s a* védelmezett 
falakat majd minden veszteség nélkül megvívták.

##) A* hadi ékesen-szállásnak rövidnek, fontosnak, értel
mesnek kelletik lenni. A z ütközet előtt hoszszú elczifrázott buz
dításnak nincs helye. A  katonához szálló > ha bátorságot akar 
alattavalói9 szivökbe önteni, magának-is bátornak kell lenni, 
hogy annak , miről említést te tt 9 ön példa adásával Ösztönöző 
erőt adjon. Hogy a zilly  példaadásoknak mindenkor hathatás f o 
ganatja volt a* megválasztó veszedelmes környüldllásokban, cC 
haditörténetek elegendően bebizonyították.

KISS KAROLY.

(Berekesztése következik.)

%%.

Számvetésbeli különösség.

t r
•Hall József, egy manchesteri Ángoly (lásd Ofner ge- 
meinnützige Blátter 1829. Nro. *28.) minapában ezeri 
találmányra akadott, hogyha akármiilyen számsor, csak 
hogy az utolsó számbetü (3^;í^íffer) az elsőnél kisebb 
,egyen » rendben megfordíttatik , és így megfordítva az 
elébbeni számsortól lehúzatlatik, a' maradék (residu-
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u m , differentia) mindenkor 9 által elosztható. P. o. 
542— 2 4 5 = 2 9 7 ,  melly maradék 9 által tökélletesen el
osztható. *) Hall Urnák feltalálása valóságos , ’s a* nél
k ü l ,  hogy benne valami pythagorikus titkot keresnénk; 
e* következő számvetésbeli felbontásból könnyén ért- 
hetődik. Az egész dolgot úgy lehet tekinteni, mintha 
a’ számsor’ megfordítása után , minden számleiíL maga 
magától lehúzaitainéh, ámbár az ő tizedrészü betse (va- 
lor decimális) változik —  ai közép számbetün k ívü l, 
a* hol t. i. ollyan találkozik. Maradjon-meg az d ö b b e 
ni példa : 542= 500+ 404-2 , a’ megfordított lészen
245= 200+ 40+ 5. Már 500b ó l , az az ötször lOObói 5 
kell lehúzni, az az minden százból eggyet, marad tehát 
ö tsz ö r +  99. 4O —  4O, marad semmi =  0. Végre 2ből 
200 , az az kétszer 100, vagy-is minden eggyestől 100 
kell lehúzni, így hát a’ maradék kétszer — 99. De ezek 
a* partiális maradékok 9 által tökélletesen oszthatók, 
következőleg az egész (totális) maradék-is. Mert tud
va vagyon , hogyha valamelly egyszeres (simplum) va
lami szám által osztható , úgy a’ kétszeres , háromszo
ros és akármelly sokszoros-is ugyan az által osztható 
lészen. Hanem hogy a’ számsor’ megfordításánál a’ 
partialis maradékok eggy átaljában mindég 9 által oszt
hatók , kitetszik in n e n , hogy mindenkor egy tizes’ poien- 
Hójának valam i sokszorossátóV egy tízes poteniiájának ugyan 
az a z  sokszorossá húzattatik-le, melly operátzió által 
csupa kilentzesek támadnak, Egyéberánt a’ mi fenn 
említett princípiumunkból az-is kitetszik: hogy épen

*> Hogy valamelly számsor 9 vagy 3 által osztható , abból-is 
könnyen kitetszik , a* nélkül t. i. hogy szükséges volna a* 
divisio, hogyha a’ számbetíík, summájában a’ 9 vagy 3 tö- 
kelletesen felmegy, p. o. 1233, itt a’ számbetíík’ summája 
éppen 9 ,  és az egész szám-is 9 által tökélletesen eloszt
ható. Ennek az okát kiteszsziik egy különös jegyzésben.
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nem  szükséges Hall tír után a* számbetűket rendesen  
megfordítani , csakhogy a* subtrahendusban épen azok 
a1 számbetűk fordúljanak-elő, mellyek a’ minuendus’ 
sorában találtatnak. Hogy állításunk’ és kifejtésünk1 
igazsága szembetűnő légyen^ egy példát egészen kite
szünk itten:

Minuendus =  7<248 =  7000 +  200 +  40 -f- 8.
Subtrahendus=  4782 =  4000 +  700 +  80 +  2.

Maradék =  2/^6 =  3000 —  500 —  40 +  6.
Már az említett princípium szerént, hogy t. i. min

den számbetű maga magától húzattatik-le , de megvál-
tóztatott decimális b e tsév e l , ez lészen a* mathematiküs
operátzió :

7000— 700= 7( 1000+ 100) = ? ( 104— 10a) = 7.+ Q 00= + 6300.
200— 2= 2 ( 100— 1) = 2 ( 1 0 2 — 1 0 ° ) = 2 . +  9 9 = +  1q8 . 
40— 4000= 4(  10— 1000) = 4( 101— 103) = 4.— 9 9 0 = — 396O.

8— 8 0 = 8  ( 1—  I 0 ) = 8 ( l 0 ° — 1 0 * )= 8  —  9 = —  72.

Totális maradék = + 2 4 6 6 .
Jegyzés. A.’ számbetük’ summája a* kilentzesnek va

lamennyi productumaiban tíz ig , mindenkor =  9. 1.
9 =  9 í 2. 9 = 1 8 ,  és 1 + 8  =  9. 9=27  e's 2+ 7= 9 ;
4. 9 =  36 és 3 +  6 =  9;  5. 9 =  45 , és 4+ 5= 9- Ezek  
a* productumok viszsza fordítva a9 kilentzesnek többi 
productumai, úgymint 6. 9 =  54* 7. 9 =  63 , 8. 9 = 7 2 ,
9. 9 =  81. A* mi pedig a’ hármas’ productumait illeti,  
ezeknél a’ számbetük’ summája vagy 3 , vagy 6 ,  vagy
9- Péld. ok. l .  3 =  3 , 2. 3 =  6 , 3. 3 =  9 ,  4. 3 = 1 2  
*s a’ t.

Ezekből nyilvánságosan kitetszik, hogy valamint 
a* kilentzes minden productumaínak számbetű summája 
(Siffentfumme) 9 ad , a hármasnak pedig 3 , 6 ,  9 ,  úgy 
megfordítva, ha valamelly számbetü summában tökélle- 
tesen felmegy a’ 9 vagy 3 , ugyan az egész szám-is 9 
vagy 3 által mindenkor elosztható lészen.

Prof. O HEG US rvTIJíAiA'.
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23 .

A’ halál’ megszerettetése. 
K elet-fö ld i monda.

M id ő n  Ábrahám Pátriárcha utoljára már két
száz esztendős le tt; megparancsolá Isten a' ha
lál-angyalnak, hogy az ő hívének leikéért men- 
jen -el; de egyszersmind meghagyá néki azt-is, 
hogy azt tőle ne erővel, hatalommal, (mint más 
emberektől, ) hanem szép módjával kérje-ki, 
hogy Ábrahám azt mintegy önként engedje ál
tal neki. Akkor a’ halál-angyal magára vévé 
alakját egy megélemedett, lelkében testében 
félig k ih o lt, ’s második gyermekségre jutott 
öregnek, és Ábrahám’ ajtaja eleibe álla. „Jőjj- 
,, bé , öreg ! ülj-le nálam , és minekelőtte mást 
„m ívelnénk, erősítsd-meg magadat étellel, ital- 
„ lal." így szollá hozzá Ábrahám. Az öreg, 
kehelve, pihegve , és mankókon támaszkodva 
az asztalhoz hurczolá magát. Vesződséggel tu- 
dá csak a' kanalat is szájához vinni , és a’ ben- 
valót-is nagyobb részint elfolyatá. Feje, keze, 
ellenkező erányzatokban remegtek. A’ poha
rat, mellyet szájához tenni akart, majd az or
rához, majd a' szeméhez v itte , és végre-is ru
hájára, szakállára kidönté. Ábrahám, ki előtt 
az illy alá-szállt emberi erőnek látományja egé
szen újság és esméretlen vala , az öreget soka-
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ig sajnálással, elegy bámészkodással szemlélge- 
té. Végre kérdezé tőle: „Jámbor öreg! váljon 
„ hány esztendős vagy már ? legalább ezer csak 
„ leh etsz !” „Nem én , (vala a’ felelet,) csak 
„ kétszáz kettő.” „’S azután (folytatá Ábra- 
„hám ,) illyen azon emberek’̂ élete , kik kétszáz 
„és két esztendősök? ” „Ú gy van , illyen ” 
lett a’ felelet. „ Óh Istenem ! — felrivalkodék 
„ekkor Ábrahám; — így hát ne hagyj érnem 
„még két esztendőt, és vedd viszsza lelkemet 
,, inkább mindjárt mostan ! ” Alig mondá-ki e’ 
szókat, könyörgése meghalgatva le tt , és lelkét 
a' halál-angyal pártól fogá,

E . I .  P .

2 4 .

A’ pajkos gazdag és a’ kívántsi szegény.
P éldáza t.

Scheheli a’ kegyes Schach egykor reggel a' 
Moschéba m éné, hogy ott áhítozását végezze. 
Történetből valamelly gyermek-iskola mellett 

férjfi-gyermek tűnék szemébe, 
kik közűi eggyik valamelly gazdagnak , másik 
holmi szegénynek fia lehetett. A’ gazdagnak 

/ eSy darab czukros kalácsot tarta kis kosa-* 
raban, a’ szegényé egy szelet száraz kenyeret.

6 azután az a' gazdag’ fia az ő czukros ka
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lácsát evegeté , a' szegény' fia kért tőle egy ki
csinyt csemegéjéből. „Ha kis kutyáin lészesz 
(mondá pajkosságában amaz,) tehát adok cse- 
„m egét." „Szívesen biz' én (felele em ez,) le- 
„ szék kis kutyád." Ekkor viszonozd amaz : 
„Nosza! tehát ugass és ordíts mint a' kutya; 
„kapsz azután czukros kalácsot.’’ Mellyre a' 
szegény fiú ugatott mint a' kutya, és kapott egy 
darabka czukros kalácsot. 'S mikor már így 
egy kis ideig eggyike mint eb ugatott, másika 
neki csemegét nyújtott volna ; a’ Schach, ki 
mind ennek szemlélője vala , magát a’ küny- 
húllatástól nem türtőztethető tovább. Kérdők 
tőle k ísérői, váljon miért sírna. Akkor ezt 
adá feleletül: „nem látjátok e , mit tesz em
b er b ő l a' kívántsiság ? Ha ez a’ szegény fiú 
„az ő száraz kenyerével megelégednék, nem 
„tette volna magát emberből kutyává.'’

K. I . P.

25 .

Hazai és külföldi apróság.

-M-inap a’ Budai német Újságban (lásd ennek 
42 Nro.) az Esztergomi Protcssor, l)i\ Rumy 
Boromaeus Károly Űr, két római nyelven az 
angoly emancipátióra írt verset közlőit az Új
ságot olvaso K ö z ö n s é g g e l ,  illyen h é v e z e t é s s e l  •> 
„ mivelhogy sok Ángoíy- és Német-Újság felvette
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ama’ tudós Drcsdai- humanistának, Böttiger- 
nek, (egy Protestánsnak) a’ Catholikusok' eman- 
cipatiójokra ke rített szép, három distichonjait; 
m éltó, Jiogy eggy Esztergomi Róm. Cathiolikus 
Magyarnak-is hat distichonjai az Újságok által 
köz hírré adattassanak." Böttigernek Iré n é s  
Cautűénája die aequi/ioctü vernaiiss következő :

Ver redit  et cum vere novus post mibila Phoebus.
Pax  s it  vobiseum ! terra polusque canunt.

Terra polusque canunt. Furor et mala rixa fa c e s s a t !
Séd q u is ,  dicitc  , quis paciíicator adest ?

W e ll in g to n u s  adest et P ee lius .  Occidit hydra.
V ic it  lux tenebras. Orbis uterque favet.

Az Esztergomi Magyarnak hat distichonja így 
hangzik:

W ell in g to n u s  adest e t  P e e l i u s ,  ut concordia tcrris 
Brittorum sedes figeret alma snas.

Opposuere quideni í iv o r ,  disc-ordia castra ,
Séd vertit  D u cis  vis facile in cineres.

Itegni pa l lád ium , suavis concordia tandem 
Nataies  vidit post mala fata bonos.

Jubila dicamus l felix qui jub ila  cantat ,
Exaltanda venit glória jani Domini.

Jani inter fratres concordia plena tr iu m pho t ,
Et yigeat rursus intem eratus amur í

S itis  concordes 1 concordia v incit  ubique :
Rectius en vestrum crescet ubique bonum.

Hogy az első békességes dalotska köz hír
re botsátását megérdemli, nem ellenzők; de a’ 
mi az utánna éneklett hat distichont ille ti, ke
rekén kimondva azt kívánnék , hogy úgy , a’ 
mint azokat olvassuk , az Újságba soha se jöt- 

)®llla_ki. Mert ámbár az első heptámeter, 
és a ja m  az ötödik distichonban, egy később 
tudósításban ugyan abban az Újságban megiga-
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zíttatott (amaz így : Wcllingtonus adest du*, 
ut ’s a’ t.) még-is több prosodikus bibát ('s csak 
ezeket feszegetjük) találhat ottan minden kö
zépszerű humanista-is. A’ két t  Brittorum han  
nem dicsekedhetik se római , se ángoly aucto- 
ritással; a* pentameternek bárom tagú végzései 
cineres s domini s épen nem követésre méltó 
szépség olly rövid versben ! De hogy lehet hosz- 
szn az u „séd vertit ducis" , hogy lehet liószszú 
az u s , rur,?//.v intemeratus amor ? Hat disti- 
chonban legalább-is három prosodikus hiba — 
e’ sok Magyar-országra! a' hol még jó deák verse
ket hallani nem ritkaság. *) Ezt a' czáfot nem 
valami kritikus csiklándósságból tettük id e , ha
nem azért, hogy a’ pallérozott külföld illye- 
nekre akadván , virágozásában előmenő Litera- 
túránkra ne nézzen megvető szemmel „ látván, 
hogy mi magunk a' minálunk ejtett és Újságok
ban megjelenni nem piruló hibákat épen nem 
palástoljuk ; sőt azokat egyenesen felfedezve a’ 
tökélleteségre törekedőket vígyázóbbakká tenni 
iparkodunk.

***

*) Ezen alkalmatossággal nem tltko lhatom -el  ö rö m ö m et , mel-  
ly e t  éreztem  olvasásában ezen könyvnek : Gott erhalte
Franz den Kaiser / Erinnerungsbuch dér XJntertlianenliehe 
2-te Aufl. W ien , 1828. Valam ennyi M agyaroktól eredett  
deák versek találkoznak ebben a’ könyvben , eggyikben sem 
akadtam prosodikus h ib á r a ; kiüömben a ’ Külföld iek’ deák  
verseikben hibákat le ln i  épen nem mesterség.
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Nelli’ Emlék-könyvébe,

Y  iríts, lyánka , míg éltednek 
Kertén örömök szélednek ,
De ne xígy, mint az olly virág, 
Mellyet titkos bií’ férge rag ;
Hanem, mint rő’sa, melly büszkén 
All ártatlanság’ töviskén ,
Mellyet hív őrök kerítnek,
S reá védfátyolt terűnek.
Ne nyíljon annak kebeled ,
Ki csélcsapul enyelg veled ,
S osztán pillangó módjára,

Szállong más violájára.
Hidd-el, a’ Szíren szó ’s ének 
Sokat tőrbe kerítének.
Ila majd az édes szeretet 
Hyrnen karján feléd vezet;
Egy hív férje t, hív szeretőt ,
Szelíd hévvel öleld-meg őt.
Elég in tés , — többet nem ád 
Szívem , Angyal ! — Isten hozzád !!

FOGAHASY JÁNOS.
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gyors fojam , zöld partjai közt suhan , 
01 ly néma csendel mint mikor aV liget 

Kígyója , félénk rejtezéssel
A* fedező leveles közé tsúsz.

A* fennt borongó fellegeket sebes 
Bár láthatatlan szé l, ragadozza-el;

így tűn időnk , így foj-le éltünk,

Mint darvak, akként nap nap után re p ü l , 
\S a’ több az elsőt nyomba követve el- 

Elvándorolnak , ’s mint Noénak
Szárnyasa , viszsza nem-is kerülnek.

E l v i  haragjában tüzlángnak adá dalait mind ,
5S jót teve a' közzel, nyér vala önmaga-is.

A* miben úgy sincs tűz, hadd vessen lángot az egyszer; 
Szép, ha lobogni tudott, bár hamu lesz csak utóbb.

tdi Epigrammát kö lt  c s a k , mivel ez rövid — úgymond y 
O lly  r ö r id - i s , h ogy  ehez lángesze  nincs beható.

Főj a z  élet.

így halad-el siető korunk-is.

I Í d e s  a l t ié r t .

E l v i r e .

F a d d i r a.

N. A. Kiss S á m u e l .
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